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INTRODUÇÃO
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Desconhecida é a história da tipografia em Taubaté. Donde Francisco Xavier de Assis teria trazido sua oficina para montá-la na rua do
Rosário n° 55? Nada sabemos dos antecedentes, contudo, cabe-lhe a
honra e a glória do patriarcado da imprensa em nossa terra. Taubateano, letrado, estudioso da história e da gente de sua terra, fundador do
primeiro jornal da cidade, foi biógrafo do seu conterrâneo — o bispo de
Angola, frei Antonio Rodovalho, no século, Antonio de Mello Freitas.
A mais antiga referência sobre a instalação de sua tipografia é encontrada na sessão ordinária realizada pela Câmara em 20 de julho de
1861, em cuja ata consta a leitura de “uma participação de Francisco
Xavier de Assis de haver estabelecido nesta cidade uma tipografia
debaixo de sua direção e do título de — Taubatiense — de que ficou
a Câmara inteirada.” Em novembro do ano seguinte, na sessão do dia
18, “leu-se um requerimento do cidadão Francisco Xavier de Assis,
oferecendo as colunas do seu jornal intitulado — Taubateense — para
serem publicados todo o expediente da Câmara mediante módica gratificação.”
Primitiva, bastante modesta teria sido a oficina gráfica onde, ao lado
de estantes com suas caixas de tipos, galés, componedores e demais
utensílios, um pequeno prelo de madeira atendia as encomendas dos
“serviços da arte” apresentadas e também aonde, pouco depois, seria
impresso o jornal. Mais tarde seria a impressora substituída por similar, de ferro, penosamente “subida do porto de Ubatuba” no lombo de
burros pelos ínvios caminhos de então.

***

Desbravador da selva, cabe ao Dr. Felix Guisard Filho a primazia
dos estudos sobre a imprensa taubateana. Em extenso artigo por ele
publicado em 14 de julho de 1929 no Correio de Taubaté (posteriormente incluso no tomo XXVIII da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo) com todo o peso de sua autoridade como provecto historiador, afirmou:
“Todas as indicações colhidas conduzem de modo igual:

“1861 — Surge o primeiro jornal que circulou em Taubaté: — “O Progresso”. Foram seus redatores Antonio Garcia, provecto educador taubateano e Francisco Inácio de
Assis Moura, historiador.”
Também nós, em “Resenha”, demos guarida a errônea informação
ao endossá-la, todavia, prudentemente acrescentamos em nota: —
“Estas as únicas referências encontradas relativamente a existência
deste jornal.” O plural da citação proveio do fato de termos visto a
afirmativa do Mestre noutra publicação: — um opúsculo comemorativo
do aniversário da Rádio Difusora de Taubaté e tê-la aproveitado como
fonte da pesquisa para elaboração daquele livrinho.
Existiu, de fato, um jornal intitulado “O Progresso”, porém, em Pindamonhangaba e não em Taubaté; surgiu em junho de 1863 como
vemos pelo noticiário de “O Taubatéense” de 4 do mês seguinte sob o
título “Novo Jornal”:
“No dia 30 do mês último saiu a luz em Pindamonhangaba um jornal intitulado “O Progresso” que se propõe
a advogar os interesses daquela localidade. Fazemos
votos pela conservação de mais esse campeão que na
arena jornalística tem de pugnar pela causa do progresso.”
Também “O Paulista” a ele se referiu em sua edição de 5 de julho:
“Recebemos o primeiro número do jornal “O Progresso”
que se imprime na cidade de Pindamonhangaba. Desejamos ao nosso colega e vizinho longa vida no nobre
empenho a que se propõe, que é advogar os interesses
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Representou esse trabalho a contribuição do historiador á abertura
do primeiro Congresso da Associação Norte Paulista de Imprensa realizado em Javareí. A asseveração do Mestre, acatada pelo prestígio de
sua palavra, tem sido merecedora de crédito e vem sendo repetidas
vezes copiada sem receber mais detida atenção, todavia, a bem da
verdade histórica, cumpre retificá-la.
Ao ensejo da comemoração do 333º aniversário da fundação da cidade, o Departamento de Educação e Cultura lançou elegante plaqueta sob o título “Resumo Cronológico da História de Taubaté” e, nela,
encontramos:
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— o primeiro jornal que circulou em Taubaté foi o “Progresso” em 1861.”
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materiais do município.”
Da folha pindamonhangabense o Dr. Guisard teve conhecimento e
em outra passagem do seu artigo dedica-lhe este tópico:

Imprensa Taubateana

“... tendo deixado de existir o jornal em Taubaté, Francisco Xavier de Assis, que então residia na vizinha cidade
de Pindamonhangaba, lá houvera fundado outro “Progresso” em 1864.”
Embora o adjetivo “outro” possa confirmar a convicção de que se
achava possuído sobre a existência dianteira de um “O Progresso” em
Taubaté, seu equívoco na citação da data confirma a certeza de que
laborou em engano, porquanto, a folha pindamonhangabense apareceu em 1863 e não 1864.
Relativamente a suposta anterioridade de “O Progresso”, Pedro
Giolo em sua excelente “Imprensa Taubateana” diz tê-lo consultado e
pedido sua atenção para o editorial de “O Taubatéense” no trecho em
que declara:
“É sob essa condição que se permite ao “Taubatéense”
a ver a luz do dia nesta terra virgem de tais partos e,
por isso mesmo, mais capaz de saudar com entusiasmo
essa primogênita criação intelectual.”
O historiador, segundo aquele informante, teria admitido o lápso;
justificando-o esclareceu ter sido forçado, dada a premência do tempo, a preparar seu trabalho para o congresso jacareiense “sem atender a sérias pesquisas.” Esse depoimento e mais o trecho retrotranscrito do editorial encerram o assunto. Na região a vanguarda pertence
a Guaratinguetá com a publicação de “O Mosaico”, possivelmente em
janeiro de 1859. Chega-se a esta conclusão no caso de que não tenha
havido solução de continuidade entre os números 1 a 13, porquanto, o
14º saiu em 24 de abril daquele ano.
Também Freitas Nobre em sua interessante “História da Imprensa
de São Paulo”, incidiu no mesmo engano quando, na página 87, afirma:
“Taubaté iniciou sua vida jornalística em 1861, publicando “O Paulista”, órgão literário e noticioso, impresso na
Tipografia Popular, de Prado & Assis e o “Taubateano”;
periódico fundado em julho e dirigido pelo professor Antonio José Garcia.”
Vários erros em curto período: — “O Paulista” nasceu em 1862; “O

...em Taubaté, em 1861, “O Paulista” e “O Taubatéense...”

***

Inspirando-se no artigo publicado pelo Dr. Felix e dando-lhe maior
desenvolvimento, Pedro Giolo em seu trabalho retrocitado alude “a
circulação de um jornal manuscrito, intitulado PAULISTA IMPARCIAL,
que circulara em 1842, que aparecia manuscrito por debaixo das portas.”
O passo consta de “O Paulista”, o terceiro jornal aqui publicado.
Entre suas seções permanentes havia a denominada “Binóculo”, crítica, humorística, mordaz as vezes, onde eram passados em revistas
os acontecimentos citadinos. Seu autor, encoberto pelo manto de três
estrelinhas, intitulava-se “A Vespa” quando fazia referência á sua pessoa. Na edição sob nº 98, de 15 de novembro de 1863, o articulista,
desafiando contraditores, dá-nos esta informação preciosíssima:

“Atirem a pedra sobre o povo que está na praça apinhado, ela há de cair sobre um homem e este homem talvez
seja a “Vespa”. As pedras teem se cruzado, os remoques, as queixas, o despeito, teem sido profundamente
jogados, mas inda não feriram o alvo. Grandes teem sido
os comentários que a meu respeito fazem.Os mesmos
se fizeram do PAULISTA IMPARCIAL quando em 1842
aparecia manuscrito por debaixo das portas; misterioso
era seu autor, ninguém até hoje sabe, mas muitos eram
indigitados e alguns talvez sofressem inocentes.”
É a única referência encontrada sobre a existência desse jornal manuscrito em Taubaté surgido no tempo da revolução liberal, irrompida
em Sorocaba, com ramificações pelo então chamado Norte de São
Paulo.
Pouco se conhece sobre a participação taubateana nessa revolta;
sabe-se que o Barão de Caxias aqui esteve com o seu estado maior,
foi recebido e hospedado pelo Alferes Francisco Alves Monteiro. Da-
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Taubatéense” mudado em “Taubateano”, apareceu em agosto e não
em julho; jamais o prof. Garcia ocupou cargo em sua redação e a oficina gráfica chamava-se Tipografia de O Taubatéense e não Popular.
Nelson Werneck Sodré, possivelmente abeberando-se na mesma
fonte, antepondo ao primogênito o irmão mais moço, diz em “A História da Imprensa no Brasil”, pág. 205:
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qui datou, em 17 de julho, uma carta ao presidente da Província — o
Barão de Monte Alegre, e, no dia seguinte, depois de publicar um edital intimando os insurretos a se apresentarem ao seu quartel-general,
deu por terminada sua missão pacificadora na Província porquanto,
“os rebeldes de Silveiras, os únicos que fizeram alguma resistência”,
haviam sido destroçados pelas tropas comandadas pelo Cel. Manoel
Antonio da Silva no dia 12 daquele mês.
Cinco anos decorridos daquela manifestação de “A Vespa” surgiu na
cidade (1868) uma folha conservadora intitulada “Monarquista” a qual
foi recebida com certa acrimônia pelo “Paulista” então redatoriado por
Alfredo de Almeida e órgão do partido liberal. Entraram os jornalistas
em apaixonada porfia. Na edição de 6 de dezembro daquele ano, viuse “O Paulista” na contingência de aceitar uma denúncia:
“A imputação mais séria, e infelizmente verdadeira, é terem alguns indivíduos do partido liberal de então, no ano
de 1842, assassinado na cadeia desta cidade dois individuos. Nos movimentos revolucionários, são responsáveis os chefes ou o autor de qualquer atentado de sua
resolução e prática.
Em 1842 era chefe do partido liberal e da revolução nesta cidade, o Comendador Costa Guimarães, hoje chefe do partido conservador; o executor já é morto, nossa
generosidade faz com que não tornemos odiosa a sua
memória, basta que digamos que era ainda há um ano,
um dos membros prestigiosos do partido conservador.”
Alguns liberais de 1842, como vemos pelo trecho acima, se encontravam nessa altura entre os conservadores dominantes. Por isso,
noutro artigo, saído o dia 13, o jornalista lançava este repto:
“Porque calastes-vos sobre as mortes de 1842, na cadeia desta cidade? Desejamos saber quais são os responsáveis por elas e, também, quem o chefe da execrada revolução de 1842.”
As falhas na coleção impedem-nos, infelizmente, o acompanhamento da polêmica. Relativamente a tais excessos aqui praticados,
José Miranda Alves, em “Silveiras — História e Tradição”, narra os
acontecimentos naquela vila e diz:
“Em Taubaté os liberais mataram dois conservadores,
retirando-os da cadeia onde se achavam presos.”

“Os assassinados na Cadeia eram Antonio Alves Cardoso e Gabriel de Tal. Correu sangue onde a vida humana merecia o máximo respeito. Foram pronunciados
por este crime: Joaquim Roberto da Fonseca e Celestino, mulato do mesmo, Antonio de Mello Cabral, Mariano, escravo de João Batista Ribeiro, Plácido Antonio de
Abreu, Antonio Ribeiro Sampaio e Antonio José Barbosa. Foram soltos os presos João Moreira dos Santos e
Benedito de Tal.
Tem aplicação no caso o adágio popular ao sentenciar: — “para alguma cousa serve a desgraça”. A desventura, a má fortuna de uns a
proporcionar a boa sina de outros, dando-lhes liberdade.
Também o Dr. Felix Guisard Filho, infatigável pesquisador da história local, investigou os pródomos do levante em extenso artigo pubicado pelo quarto tomo dos Anais do Museu Paulista. Fê-lo, porém, de
uma forma geral e não aludiu as mortes na cadeia. Sem pormenorizar
quaisquer outras ocorrências na cidade mencionou unicamente um
distúrbio “de maior vulto, nas proximidades da Matriz de Taubaté, saindo feridos populares e soldados.”
Nada mais acrescenta o historiador. Conclue-se ter sido de pouca
relevância a participação dos conterrâneos, nenhum lance de bravura
ou de resistência. O edital de Caxias confirma a debandada, contudo,
dada sua importância como primeira cidade da região, Taubaté teria
sido o centro irradiador da pregação revolucionária. Daqui partiam
emissários para as cidades vizinhas.
Retornemos ao PAULISTA IMPARCIAL. Somente poderia ter sido
editado pelos revolucionários, pois, não precisaria da clandestinidade
se pertencesse aos “Cascudos” (1) na ocasião donos da situação política. É admissivel não tenha ido além de um ou dois números e com
reduzidíssima quantidade de cópias, dado ao trabalhoso processo da
confecção embora, na época, abundassem os cultores da caligrafia.
Além de fatigoso exigia dos executores a mais completa discrição e
daí, possivelmente, poucos participantes a quem cabia a distribuição
“por debaixo das portas”. O segredo da paternidade permaneceu in-

(1) Nuto Sant’Ana — São Paulo Histórico, IV/222 — “Na ocasião havia
em São Paulo dois partidos: o Conservador e o Liberal, alcunhados,
respectivamente de “Cascudos” e “Farrapos”.
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Aluisio de Almeida em “A revolução liberal de 1842” dedica poucas
linhas a participação taubateana, todavia, fornece em nota na página
136 os nomes das vítimas e dos algozes:
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violável. Vinte e seis anos depois, época mais aproximada do desenrolar dos acontecimentos, a “Vespa” afirmava com segurança: — “misterioso era o seu autor, ninguém até hoje sabe.”

***

Imprensa Taubateana

Não tivemos pretensão de escrever a história da imprensa taubateana. Falece-nos, bem o sabemos, o decantado “engenho e arte” para
tal empreendimento. Ainda assim, sem falsa modéstia, nosso esforço
não representa simples catalogação, arrolamento de títulos, é pouco
mais: — subsídio para pesquisa mais aprofundada sobre a orientação
exercida pelos jornais de mais prolongada existência na vida política
da cidade; os frutos de suas diretrizes; a aceitação ou não de suas
opiniões.
Abrir uma senda para trabalho de maior profundidade e mais fundamentado foi o nosso escopo. O levantamento não é completo e nem
poderia se-lo. Cabem aqui as palavras de Afonso A. de Freitas:
“Omissões e enganos são peculiares aos trabalhos desta natureza, nem sempre calcados sobre informações
corretas.”
Outros mais afortunados terão melhores ensanchas. Oferecem-nas
as excelentes coleções da hemeroteca municipal, valioso repositório
da história local, as registrar diuturnamente os acontecimentos, os fatos nacionais e internacionais de maior repercussão. Também a evolução da cidade tem seus fastos nas velhas e amarelecidas páginas dos
jornais alí cuidadosamente conservados.

***

Em demorada garimpagem nas antigas publicações deparamos
com vários títulos desconhecidos; consignamo-los após confirmação.
Sem dar-lhes numeração — visto não termos positivado a existência,
incluimos os nomes de outros jornais cujo aparecimento era esperado;
talvez um ou outro haja surgido. A liberalidade da Lei permitia-lhes ampla circulação e daí o constante aparecimento de pequenas folhas de
efêmera duração. Taunay, baseando-se em Lafaiete de Toledo, afirma
(Terra Bandeirante, pág. 53) terem sido publicados 52 jornais em Taubaté entre 1861 a 1896. O número é superior como vemos por este
ensaio.
Apesar do máximo cuidado nas buscas, as falhas e lacunas são
admissíveis e talvez algum título haja-nos escapado. O jornalismo moderno não parmite o desperdício do espaço e procura reduzir seu no-
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ticiário aos fatos de maior importância, mais interessantes ao público,
daí a omissão nas últimas décadas do registro do aparecimento de
jornaizinhos de circulação restrita e do conhecimento de uns poucos.
Isto posto, uma ou outra publicação deixa de constar no rol por desconhecimento de nossa parte.
Outrossim, tentamos oferecer uma visão geral das publicações aqui
surgidas em cento e vinte anos ao lado dos periódicos de maior porte
e importância social ou política, dos almanaques e das polianteias.
Dentro desse propósito, pareceu-nos de bom alvitre o arrolamento de
todas as demais aparecidas no mesmo período, tais como os pequenos jornais infantis (quer impressos ou manuscritos e limitados aos
âmbitos de suas acanhadas esferas de ação), os boletins mensais
editados por diferentes entidades, enfim, tudo quanto representou instrumento de divulgação teve o devido agazalho.
Finalmente cabe-nos registrar com profunda gratidão e sinceros
agradecimentos a cooperação valiosa, o caloroso apoio recebido do
jornalista Alaor Fernandes Lima, de Claro Riodrigues Ferreira, do Dr.
Hugo Di Domênico, do prof. Gentil de Camargo, do Cel. José Leonel
da Silva Filho, do prof. Paulo Camilher Florençano, do sr. Umberto
Passareli, erudito e modesto, do jornalista Waldemar Duarte, de Mons.
Evaristo Campista Cesar e Côn. João Herculano Cardoso pela gentileza em permitirem-nos consultas e pesquisas em suas preciosas
coleções. Igualmente somos grato a Mons. João Maria Raimundo da
Silva pela atenciosa autorização para demoradas buscas na excelente
coleção de “O Lábaro”. Outrossim, agradecemos ao brilhante jornalista Djalma José de Castro pela extrema fineza e amabilidade ao ofertar-nos exemplares de jornais por ele fundados e dirigidos. Idêntica
atenção devemos ao Dr. Norberto Rossetti pela amavel oferta de publicações da Universidade de Taubaté.
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— PAULISTA IMPARCIAL — Publicação clandestina, manuscrita,
surgida em junho de 1842 por ocasião da Revolução Liberal. A única
referência relativa a sua existência é encontrada num artigo polêmico
publicado por Antonio Joaquim Daniel do Prado em “O Paulista” de 15
de novembro de 1863. A informação, pela idoneidade do jornalista, é
merecedora de crédito e a ela nos referimos circunstancialmente nas
páginas da introdução, contudo, a posição vanguardeira na imprensa
local cabe, indiscutivelmente, ao “O Taubatéense”.

1861
1 — O TAUBATÈENSE. — Na manhã de 29 de agosto de 1861, uma
5ª feira, circulou na cidade o seu primeiro jornal: — “O Taubatèense. “,
com acento grave e ponto final após o título. Impresso em prelo manual
e tendo Antonio Gomes de Araujo como redator trazia no cabeçalho,
entre os preços das assinaturas para a cidade e “para fora”, o esclarecimento:
“O Taubatéense (lá com acento grave, aquí agudo) é
propriedade do impressor Francisco Xavier de Assis;
publica-se todas as quintas-feiras. As correspondencias não se publicam se não forem competentemente
responsabilizadas com assinaturas e reconhecidas por
tabelião. O preço será conforme o ajuste. Publicam-se
anúncios, 80 rs. por linha, vende-se folhas avulsas a
160 rs. Subscreve-se na rua do Rosário nº 55.”
Do seu artigo de fundo extraímos:
“O pensamento que produziu este periódico é o mais
louvável possivel e digno da proteção mais dedicada. In-

Depois de divagar sobre “o jornalismo, esse livro portátil e rápido” o
articulista traça suas linhas de independência:
“Devem saudá-lo, porque é um jornal pacífico, unicamente literário, noticioso, agrícola e comercial. Para a
Política, aqui como no Inferno do Dante, acaba-se toda a
esperança. Lá, de sairem os condenados, aqui de entrarem os políticos.
O Taubatéense passará indiferente por meio das refregas politicas como o viajante que vê o sol a sumir-se e
tem ainda que fazer uma longa caminhada, faltando-lhe
por consequência o tempo de aplaudir ou de patear os
galos brigadores, que seus donos açulam no terreiro.”
Havia, contudo, “um gênero de política” bem aceito:
“As discussões científicas e refletidas, dentro dos domínios de qualquer dos ramos do direito.”
Ao terminar, Xavier de Assis ratifica sua disposição de bem servir ao
colocar-se à disposição da coletividade:
“Os melhoramentos materiais desta cidade também colherão algum fruto na pequena seara desta folha. O reclamo á Municipalidade, a bem das obras públicas, será
feito a tempo e honestamente.
O templo que desaba, o pobre que precisa de caridade,
a verdade que as vezes carece de quem a proclame, o
mérito inglório votado ao ostracismo em fim, o belo e o
útil terão sempre aqui um bom acolhimento.”
Breve a permanência de Gomes de Araujo no jornal. Enfermo, não
conseguiu ver sua atividade ultrapassar o 16° número; a 19 de dezembro daquele ano as contingências deixaram-no compelido a:
“...sair fora do município e a participar ao respeitável
público que, dóra em diante, acha-se exonerado de tão
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suflar na mocidade o gosto e o amor das belas letras,
princípio de toda a instrução, sociabilidade honesta, convivência delicada e enérgica, que reúne os homens em
uma comunhão de idéias de cujo foco dardejam os raios
luminosos da sabedoria, luz infalível nas veredas do progresso.”

Primeira página de
O TAUBATÉENSE
Exemplar ofertado
ao extinto Museu
Municipal pelo
Dr. Felix Guisard
Filho. Pertenceu ao
Dr. Barnabé Ferreira
de Abreu e Costa
que o rubricou.

“DECLARAÇÃO — O redator desta folha, sr. Antonio Gomes Araujo, deixa a redação por incômodo de saúde. É
hoje redator o sr. Barnabé Ferreira de Abreu e Costa.
Como entendemos necessário, publicamos o nome do
novo Redator, que nos desculpará se, por esta forma,
infringimos seu pedido.”
Embora seu nome não figurasse no cabeçalho, Barnabé Abreu e
Costa imprimiu ao semanário sua orientação, dando-lhe novo aspecto
e desenvolvido noticiário local. Um desarranjo na impressora movida
manualmente, quando era tirada a edição do vigésimo número, reduziu
consideravelmente a tiragem normal e, com isso, ficou prejudicada a
coleção da hemeroteca local que se ressente da falta do respectivo
exemplar. O incidente motivou a mudança da publicação, das quintasfeiras, para os sábados e dele dá-nos notícia o n° 21, de 1° de fevereiro
de 1862:
“Não saiu este no dia 23 em consequência de ter-se
quebrado o prelo na ocasião da impressão do número
20 e por certas conveniências declara-se que este jornal começa e continua a ser publicado aos sábados. A
Redação previne que dóra em diante só se publicará as
correspondências e os comunicados que vierem em termos decentes e comedidos!”
A partir dessa edição o semanário passou a indicar após o título: —
Propriedade de Francisco Xavier de Assis. Tal propriedade foi mantida
durante tôda sua existência, embora no dia 13 daquele mês, Francisco
Xavier “não podendo pessoalmente despedir-se das pessoas que lhe
honraram com suas visitas” pedia desculpas e oferecia “seus préstimos em São Paulo”.

***

Dá-nos a edição de 8/2/62 a notícia de “que o vereador sr. José
Lobato Toledo por parte da Câmara deu começo ao encanamento da
água da Contagem para traze-la ao largo da rua do Gado, onde se projetava erigir um chafariz provisório. Afirma o localista tratar-se de “risco
simples e de bom gosto”. Objetivava-se a serventia potável de um veio
dágua “que estava sem prestar utilidade e por esta forma a Câmara
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honrosa tarefa...”
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procurou tornar aproveitavel ao público.”
Seis meses mais tarde, em festas, a cidade assistia a inauguração
do melhoramento. Apesar de sua extensão transcrevemos, na íntegra,
a local publicada em 31 de agosto daquele ano; expressiva em si, a
notícia deixa-nos de par a uma denominação popular, da atual praça
Dr. Monteiro, quiçá desconhecida dos nossos historiadores: — “Largo
do Gado”. Aliás, a praça Dr. Monteiro dos nossos dias está dividida;
a desapropriação e derrubada de uma casa propiciou a abertura da
xifópaga “8 de Maio”. Restam duas ou três casinhas no vértice do triângulo ali formado, as quais, postas abaixo, permitirão maior amplitude a
pracinha consagradora da terminação da segunda guerra mundial. Vemos, pois, que o antigo largo da Princesa Imperial, largo da Liberdade
e largo do Teatro teria sido, também, largo do Gado. Dá, ainda, o noticiarista como procedente da “Contagem” a água então canalizada. A
Contagem, ou “Largo da Contagem” como vemos nas Atas da Câmara
seria — supomos, denominação popular do antigo “largo da Forca”, a
praça de Santa Terezinha dos nossos dias. Ali, possivelmente, era procedida a contagem das manadas que, subindo a rua do Gado, teriam
encaminhamento aos pontos de destino.
Retornemos, porém, a notícia referente a inauguração do chafariz:
“No domingo, 24 do corrente, pelas 4 horas da tarde,
teve lugar nesta cidade a cerimônia da inauguração do
chafariz edificado no largo do Gado, por determinação
da Câmara Municipal.
A hora aprazada, reunidos os vereadores, pároco, autoridades e mais pessoas gradas do lugar, perante numeroso concurso de povo, começou a solenidade pela
benção do novo edifício, seguindo-se a abertura das torneiras, as quais, a primeira foi aberta pelo Reverendo
Pároco, a segunda pelo Juiz de Direito da Comarca e a
terceira pelo sr . Rocha, artista construtor da obra e logo
depois diversos vivas dados pelo Presidente da Câmara
à S. M. o Imperador, à Família Imperial e ao progresso
material do País. Terminado este ato o digno Juiz de Direito, o Dr. Paula de Toledo, tomando a palavra, dirigiu ao
auditório uma breve alocução, na qual, em termos elevados e cheios de vigor fez sentir a importância do assunto em relação ao engrandecimento de nossa pátria e
exortando os taubatéenses a prosseguir no caminho encetado, concluiu levantando vivas à edilidade municipal,
a comissão encarregada da obra, ao artista e executor
dela e finalmente ao povo taubatéense, os quais foram
entusiasticamente correspondidos.

Ainda no noticiário desse longínquo 1862 encontramos referência
a estada em Taubaté do “retratista e ambrotipista” J.P. Arantes: Este
profissional tirava “retratos todos os dias (não chovendo) pelo sistema
Ambrotipo, sobre vidro, malacacheta, para quadros, passe-partous,
broches, passe-partous quadro, alfinetes, caixinhas etc.”
Também interessante este telegrama, transcrito de jornal da Corte,
publicado em dezembro:
“O General Francisco Solano Lopes foi eleito por unanimidade de votos, presidente da República do Paraguai.”
Jamais poder-se-ia suspeitar que, dois anos depois, com o aprisionamento do vapor Marquês de Olinda teriam início as operações de
guerra que não permitiram ao ditador completar o decênio governamental.

***

Feliz, bastante feliz, o Doca Street por viver no último quartel do
século XX e ter sido julgado pelo complacentíssimo corpo de jurados
de Cabo Frio. (2) Vivesse ele em Taubaté ha pouco mais de uma cen(2) — Posteriormente, em novo julgamento, o réu foi condenado a 15
anos de detenção.
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Durante a noite o chafariz esteve iluminado e grande
concurso de expectadores de ambos os sexos acudiu a
visita-lo, conservando-se por largo tempo em suas imediações atraidos não só pelo agradavel murmúrio dos
seus jorros como pela harmoniosa orquestra do sr. Antonio Monteiro que, gratuitamente, se prestou a tornar mais
pomposo o ato, tocando escolhidas peças de música.
Grandemente concorreu para o brilhantismo da festa, um
explendido baile, dado por alguns diletantes no belissímo
prédio do sr. José Francisco Monteiro sito em um dos
lados do mesmo largo, o qual aturou até uma hora da
madrugada, sempre vivo e animado.
Eis a maneira dígna de elogio pela qual os taubatéenses
celebraram o iniciamento de um melhoramento público
cuja necessidade de há muito era sentida.
Ao encerrar este pequeno artigo não pode O Taubatéense furtar-se de dar sinceros louvores aos encarregados
desta obra.”

Matéria sobre
a inauguração do
Chafariz publicada
pelo jornal
O Taubatéense
em 24 de agosto
de 1962

Nota publicada pelo
jornal O Taubatéense
em fevereiro de 1962

“Entrou em julgamento o processo em que é autora a
Justiça e ré Josefa, escrava de Antonio Ferreira dos Santos Borges, acusada pelo crime de ferimentos praticados
em sua senhora, d. Ana Francisca da Motta. Foi condenada a sofrer 200 açoites e a trazer ferros no pescoço
pelo espaço de um mês. Foi seu defensor o advogado
Eufrasio de Toledo.”
A 30 de outubro era julgado
“Salvador Alves dos Santos, acusado de homicídio; foi condenado a seis anos de cadeia com trabalhos, grau mínimo
do art. 92.”
Pior sorte teve o homicida Francisco Pereira de Albenaz, “condenado a gales perpetuas, grau mínimo do art. 192.”

***

A 24 de janeiro desse mesmo 1862, publica O Taubatéense o quinquagésimo terceiro número comemorando a entrada no segundo ano
de publicidade embora tivesse surgido em 29 de agosto de 1861. No
artigo de fundo esclareceu:
“Encetamos hoje o segundo ano de publicação do nosso
jornal, por isso que contando o ano pela série de 52 números, finalizamos o primeiro com o número passado.”
Mantendo absoluta coerência com os principios traçados no artigo
de apresentação, alheiando-se das implicações políticas, e desconhecendo por completo tudo quando a elas se relacionasse, teve vida independente.
O Paulista, do dia 25, registrou o evento ressaltando em sua notícia o
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turia e teria conhecido o rigor da “dura lex, sed lex”. Outro veredito o
esperaria no julgamento de suas tropelias de grizalho “play-boy”. Igual
sorte teve o cabeleireiro Jorge Khour, também réu de crime infamante,
quando contou com cinco mulheres no conselho que o absolveu: a
sensibilidade da alma feminina, habilmente explorada pela defesa, teria
contribuído para o magnânimo desfecho.
Se esses criminosos tivessem sentado no banco dos réus em Taubaté em 1863, certamente encontrariam Themis com os olhos bem
vendados ao “emprestar sua sabedoria a todas as decisões supremas”. Homem livre ou escravo não sairia impune; vejamos o ocorrido
na sessão de 20 de março:
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“. . . O seu dígno proprietário e nosso amigo o sr. Francisco Xavier Assis, envidou os maiores esforços e triunfou de não pequenos sacrificios para preencher sua espinhosa tarefa e, com algum conhecimento de causa,
podemos assegurar que tornou-se digno de toda, coadjuvação dos taubatéenses pela perseverança e dedicação com que superou os obstáculos, grandes por demais
em relação aos fracos recursos de que dispomos no centro da província.”
As atividades particulares do redator, o Bacharel Barnabé Ferreira
de Abreu e Costa, levavam-no a frequentes e demoradas viagens, privando-o da direta assistência ao semanário. Necessitava-se de substituição mesmo temporária; em 30 de maio o assunto era solucionado
ao ficar “encarregado de hoje em diante da redação desta folha o sr.
Benedito G. de Oliveira Bastos.”

***

Francisco Xavier de Assis, mesmo residindo em São Paulo, cuidadoso, mantinha-se em constante contacto com o jornal e com a tipografia.
Em 27 de julho apresentou-o com outra disposição, melhor aspecto
gráfico, bem impresso, tipos limpos e sem o ponto final depois do título.
Pequena noticia esclarece o motivo:
“Depois de vencidas as dificuldades, o proprietário deste
jornal pôde afinal conseguir fazer subir do porto de Ubatuba o seu prelo de ferro, com o qual pretende continuar,
com zelo e pontualidade a sua publicação.
Desejavamos publicar este número ôntem, não obstante
os esforçcs que empregamos não foi possivel.”
Na edição de 6 de fevereiro de 1862 O Taubatéense estampou sua
primeira “Mofina”, início de um gênero de publicação que se prolongaria e teria larga aceitação no gosto popular no último quartel do século. Mofina, brasileirismo dicionarizado por Beaurepaire-Rohan, eram
certas diatribes, algumas vezes irônicas, cáusticas outras, publicadas
contra determinadas pessoas. Os jornais aqui surgidos naqueles tempos mostravam-se férteis nesse tipo de intrigas, de mexericos.
Vejamos algumas:
“Será verdade que a Câmara Municipal consente no fe-

Outra em que, na época, talvez não fosse difícil a identificação:
“Pede-se ao sr. Dentista vendedor de pães que pague
suas dividas com dinheiro e não com faca, porque valentia é moéda que só serve aos caloteiros.
Um credor — 6-6-63”
E outras, esta aparecida em 14-11-63:
“Pede-se a certo velho falador e mentiroso que só ocupa-se em falar mal da vida alheia, que faça uso de suas
navalhas e não de sua lingua viperina, mais cortante que
aquelas; admira que com tal procedimento não tenha alguma costela quebrada, de que não está livre.
Ouviu ?“
Para finalizar a cautela de um cidadão eventualmente suposto de
autoria e, prudente, procurou resguardar-se de possíveis pauladas:
“Sr. Redator — Rogo-lhe ter a bondade se declarar se
sou o autor da mofina assinada “Olho Vivo” que foi publicada neste jornal no número passado ou se consta
tivesse tomado parte em tal artigo, no que lhe será agradecido.
Seu assinante — Joaquim M. de Assunção Vianna”
Em seguida a imediata resposta:
“Não é o autor e nem tomou parte — Resp. da Redação.”
Observava-se absoluto respeito a ética jornalística; a mais completa
discreção; jamais encontramos qualquer referência que de leve pudesse revelar o nome de um ou outro autor ou mesmo sutil insinuação pela
qual fosse possivel estabelecer a identidade.

***

Mantendo o formato original, 32x22 cm., 4 páginas, o jornal teve
circulação regular até 19 de dezembro de 1863 ao estampar o núme-
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cho de uma porção de terreno público que um dos seus
membros está fazendo para sí nas proximidades do moinho?...
Quem pergunta quer saber — Taubaté — 6-2-62”

Uma série de notas
sobre a cobrança de
uma dívida foi publicada
no O Taubatéense
em 1863

“Jornal — O nosso amigo e colega, o sr. Francisco Xavier
de Assis vai publicar em substituição ao Taubatéense um
jornal com o título Revista Literária, noticiosa e romantica.”
Ao que se deduz, o desejo não se realizou. Possuidor de larga experiência no ramo editorial havia, em abril daquele ano, estampado “A
Aurora”. (Vd. n° 5)
Francisco Inácio Xavier de Assis Moura, taubateano de nascimento,
possuia boa cultura e teve seu nome inscrito no Dicionário Bibliográfico
Brasileiro, de Sacramento Blake. A seu respeito encontramos no “Paulista” de 15 de novembro de 1863 esta notícia:
“Publicação — O nosso patrício o sr. Francisco Xavier
de Assis Moura, pretende breve dar a luz uma obra do
falecido Bispo de Angola, frei Antonio Rodovalho, natural
desta cidade, acompanhando a obra a sua biografia escrita pelo mesmo sr. Moura”.
Em 1872 novamente residia nesta cidade; comprova-o o registro da
ata da sessão de 12 de outubro realizada pela Câmara Municipal:
“Compareceu e prestou juramento de Vereador o sr.
Francisco Inácio Xavier de Assis Moura. O mesmo sr.
Moura pediu escusa de exercer o cargo de Vereador visto ser incompativel com o de suplente de Juiz Municipal,
segundo decisão do governo geral.”

***

2 — O ARTISTA — Segundo o Dr. Felix Guisard Filho no artigo sobre a imprensa taubateana ao qual teremos oportunidade de nos referir
noutras passagens (publicado pelo Correio de Taubaté de 14 de julho
de 1929), “O Artista” teria aparecido em 1861.
“O Taubatéense”, o único periódico então existente, nada menciona
a seu respeito. Nesse tempo a imprensa costumava dar real importância ao aparecimento de colegas, quer na cidade ou nas praças vizinhas, com os quais mantinha permutas. Pedro Giolo que seguiu-lhe as
pegadas, não o menciona em “Imprensa de Taubaté”.
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ro 97, o último da coleção da hemeroteca municipal e, possivelmente,
também o derradeiro publicado. Referindo-se ao seu desaparecimento
encontramos no “O Paulista” esta nota:

Antonio Mello Junior
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3 — O PAULISTA — “Resenha”, de nossa autoria, é um inventário
dos jornais existentes em 1976 e relativo ao pouquíssimo restante do
rico acervo do extinto Museu Municipal. Esse remanescente, acrescido de ulteriores doações, constitue hoje a hemeroteca da Divisão de
Museus e Arquivo Histórico do Departamento de Cultura criado na administração Guido Miné. Registrando “O Paulista” dissemos:
“Em 1878 aparece “O Paulista”. . . (Guisard) - Nota. Este
jornal teve três fases distintas. A primeira sob a orientação do sr. Antonio J. Daniel do Prado. Ressurgiu sob
a direção de Alfredo de Almeida e retornou a publicidade em 1876 por iniciativa de José Flávio de Camargo.
Embora tivesse numeração especial para cada uma de
suas etapas conservou a sequência com relação a idade, porquanto, o ultimo exemplar compulsado, saído em
16/9/76, sob nº 29, corresponde ao ano XII. Desta 3ª
fase (1878) não temos outra referência senão a retrocitada.”
Aliás não foram três, foram cinco fases como procuraremos demonstrar. Houve solução de continuidade, mudança de orientação e volta ao
nº 1 após os interregnos. Acompanhemos a evolução nos vários estágios de sua existência durante os anos de 1862 a 1876 e doze anos de
publicação efetiva. Quanto a fase de 1878, ver nº 30.
1862 — Primeira fase — (Independente) —
Direção de Antonio Joaquim Daniel do Prado
O Paulista, semanário “Literário, comercial e noticioso,” sem cor política, surgiu na manhã de 5 de outubro de 1862, tendo Antonio Joaquim
Daniel do Prado como redator. O primeiro número saiu excepcionalmente num domingo, os subsequêntes as quintas-feiras; as assinaturas eram tomadas na Tipografia Popular, situada na rua Direita nº
38. Aceitava “correspondência e comunicados escritos com a devida
decência e competentemente responsabilizados.”
Recebido com simpatia pelo colega local “O Taubatèense”, teve o
aparecimento anunciado na edição do dia 11:
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A primeira edição do jornal O Paulista foi publicada em 5 de outubro de 1862
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“Publicação — Fomos obsequiados com um número do
Paulista, jornal literário, agrícola e noticioso que publica-se nesta cidade. Fazemos votos pela prosperidade e
longa vida deste campeão que se apresenta na arena
jornalistica.”
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De sua apresentação extraímos:
“Nunca em nenhuma época foi a maravilhosa arte de
Guttenberg mais útil e necessária à humanidade, nunca
apresentou-se mais gigante, aperfeiçoada e jamais tão
bem compreendida como na atualidade.
....................................................................................................
Nestas condições humildes e louváveis, alheio aos sentimentos políticos, dentre essa imensa aluvião de jornais
que saem dos prelos brasileiros, surge hoje — O PAULISTA, e para ele imploramos aos ilustres taubatéenses
o apoio e o concurso de que é digno.
É tarde, mas é verdade, que mais vale tarde que nunca,
ainda em tempo apresentamo-nos nas fileiras jornalísticas cheios de fé, robustecidos de vontade com o fim
único de advogar os interesses locais deste abençoado
município tão rico de elementos de vida e de progresso.”
Adiante, confirmando sua independência:
“Não nos sufocarão as paixões de partidos, não nos embrenharemos por eles, já o confessamos e jamais procuraremos seu apôio oficioso, todavia, franquearemos as
colunas do nosso jornal às pessoas que deles quizerem
tratar, uma vez que seus escritos sejam moderados e
guardadas as devidas conveniências pessoais.”
E finaliza:
“Ai vai, pois, o nosso jornal cuja denominação só por si
constitui uma recomendação para merecer generoso
apoio. Despido dessa linguagem pomposa dos modernos pregoeiros, envolto em modesto e humilde programa, auguramos-lhe feliz viagem pelos procelosos mares
que vai sulcar.
Deus o fade e seja com benevolência acolhido no grupo
ilustrado de nossos colegas da patriótica imprensa bra-

“Na tarde de 27 do corrente caiu sobre a cidade uma
forte trovoada acompanhada de grande chuva de pedra
tocada do Oeste, que durou meia hora, reaparecendo
depois o sol e tornando-se a tarde limpa. A pedra foi tão
abundante, que em casas de algumas famílias, ajuntaram-na e fizeram riquíssimos sorvetes “
“Se non é vero...”
Ainda em 1862 longo editorial alimentando antiga e bairrística aspiração. Intitula-se “Mais uma província”; eis um tópico:
....................................................................................................
“Além dos benefícios que daqui fortemente resultam, obteriamos mais o desaparecimento do mesquinho antagonismo de províncias, que muitas vezes em lugar de
unir a dois brasileiros que se encontram, só serve para
separa-los, como se inimigos fossem. Crêmos portanto
utilíssima a criação duma nova província que abrangendo
algumas comarcas de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, tenha por seio de sua capital a inquestionavelmente
importante cidade de Taubaté. Com esta medida muito
lucrariam certos distritos de Minas e Rio de Janeiro que
muito distantes se acham de suas respectivas capitais.”
O “telúrico” bairrismo do localista é bastante compreensível se considerarmos a época; Taubaté, pelo progresso, pela densidade populacional e, então, a maior cidade em toda a região onde se sonhava
criar o novo Estado, pela importância de sua agricultura, era á única
que oferecia melhoramentos públicos tais como carrís urbanos de tração animal, iluminação de gás e outras condições não possuidas por
muitas capitais de províncias. Estava, realmente, fadada e apta para
centro político da nova unidade.
A aspiração era antiga; já oito anos antes, na Assembléia Geral do
Império caia o projeto apresentado pelo deputado Francisco Otaviano
de Almeida Rosa sugerindo nova província entre São Paulo e Minas
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hipótese de se encontrarem tais refrescos ligeiramente gelados, é dígna do Joaquim Bentinho (o Queima Campo) ou do Barão de Munchhausen. Vejamo-la:
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sileira, aos quais, de antemão e expressamente correspondemos o abraço fraterno com que nos aquinhoarem.”
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Editorial “Mais uma
Província” foi
publicado no dia
14 de dezembro
no O Paulista

***

Aliás, nesta época (1862) a demarcação de divisas já havia deixado
de ser preocupação dos políticos para se transformar num movimento
de insatisfação regional. Agora a reivindicação partia dos moradores do
sul mineiro ditada por outras razões de ordem mais elevada, de maior
importância. O desejo de emancipação impelia a todos, porquanto sentiam-se abandonados pelo Governo Provincial. Tomados de desânimo,
dada a falta de assistência e certeza da cobrança dos impostos, passaram a alimentar a esperança de melhores dias. Movimentaram-se
não mais pela criação de nova Unidade e sim pela pura e simples anexação á São Paulo. Do espírito dessa aspiração diz bem alto a petição
adiante transcrita.
João Lopes de Paiva em seu interessante e bem documentado “Paraisópolis de Ontem e de Hoje” conta-nos que sua cidade, então Freguesia de São José do Paraiso, enviou em 6 de novembro de 1853
á Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo ofício pedindo sua
intercessão no sentido de obter despacho favorável. Pelo valor da argumentação, transcrevemo-la na íntegra:
“Os moradores da Freguesia de São José do Paraiso, do
município de Pouso Alegre, Província de Minas Gerais,
anelando fruir as vantagens que a solicitude do Governo
dessa Província tem proporcionado aos seus habitantes,
mui respeitosamente veem procurar a coadjuvação dessa ilustrada Assembléia perante a Augusta Assembléia
Legislativa do Império a fim de adotar-se a medida que
há de realizar os desejos e as vistas dos abaixo assinados.
A posição topográfica, as relações comerciais, religiosas
e familiares altamente reclamam esta medida.
Distante 27 léguas apenas dessa Capital e mais de 80 da
sede do Governo de Minas, pertencendo a São Paulo, os
abaixo assinados esperam receber o desenvolvimento que
ao comercio, a agricultura e a indústria pode trazer o alívio de anti-econômicos e pesados tributos, o conserto das
estradas que existem atualmente abandonadas e principal-
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Gerais, tendo por objeto solucionar a velha questão de limites nascida em 1709, quando uma carta régia de D. João V estabeleceu o
desmembramento de certa parte do Governo do Rio de Janeiro para
criação da Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Embora matéria vencida, seus aspirantes não se davam como derrotados e não
perdiam oportunidade para tocar na mesma tecla.
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mente a eficaz proteção a vida, a segurança individual e a
prosperidade até aqui tidas em pouca consideração.
Uma divisa natural e por conseguinte incontestada, deve
ser sempre que for possivel procurada pelos legisladores
em matéria de divisões, e pois os abaixo assinados tomam a liberdade de lembrar para divisa das duas Províncias o rio Sapucaí, compreendendo-se na de São Paulo
todo o território situado aquem deste rio e as povoações
que, para gloria dos antigos paulistas, são ainda hoje o
vivo testemunho do começo de suas intrépidas e virtuosas excursões.
Os abaixo assinados confiam que a Augusta Assembléia
Geral adotará a medida reclamada pelos interesses do
País se essa Assembléia Provincial houver por bem coadjuva-los em suas justas e incontestáveis pretensões.
Deus guarde por muitos anos aos Senhores Deputados
da Assembléia Legislativa da Província de São Paulo.”
Conta o arrazoado, aberto pelo sr. Manoel Francisco Barbosa Sandoval, Cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa, Sub-Delegado 1° suplente e Juiz de Paz, com setenta e sete assinaturas.
Ao mesmo destino ofícios semelhantes foram contemporaneamente remetidos pelas localidades de Jaguarí, São Caetano da Vargem
Grande, Itajubá (que no passado tivera os nomes de Bela Vista, Capela Nova da Boa Vista e Boa Vista de Itajubá), São Francisco de Paula
de Ouro Fino, Bom Jesus do Campo Místico, Nossa Senhora da Conceição do Capivarí, Bom Retiro, Santa Rita da Extrema, São José da
Campanha do Toledo e Pouso Alegre, que fora o antigo Arraial do Bom
Jesus de Matozinhos do Mandú. Várias dessas velhas povoações, hoje
cidades florescentes, figuram nos mapas mineiros sob novas denominações.
Em 1897 a questão voltou a baila. Agitou-a o ex-presidente da Província de Minas e então senador paulista— o médico Dr. Joaquim Floriano de Godoi, ao apresentar “a sabedoria do Senado um projeto de
lei para criação da Província do Sapucaí tirando para seu território o sul
da Província de Minas e o norte da de São Paulo”
A imprensa paulistana mostrou-se contrária; defendendo sua sugestão, o senador publicou em 1898 (edição da Tipografia Laemmert &
Cia, do Rio) interessante trabalho intitulado “A Província do Rio Sapucaí — Ao jornalismo da Província de São Paulo adversário da criação
da mesma”. Desse volume, hoje raridade bibliográfica, possue o Dr.
Hugo Di Domenico precioso exemplar.
Nesse trabalho o senador defende a escolha de Taubaté para sede
do governo da nova Unidade e, dada a raridade do livro, parece-nos

A sugestão relativa ao aproveitamento do edifício do convento era
inteiramente plausivel porquanto, então, se achava desocupado.

***

No segundo semestre de 1863, Daniel do Prado comprava a Tipografia Comercial, de Guaratinguetá, de Valentim Ribeiro da Fonseca,
assumindo o compromisso da “continuação do “Mosaico” que seria
preenchida com “O Paulista” aos srs. assinantes.” As condições do
negócio, realizado em 27 de outubro, patenteiam ter a folha guaratinguetaense encerrado sua atividade naquela ocasião. Associando-se
a Francisco Xavier de Assis, Daniel do Prado transferiu a Tipografia
Popular para o “largo do Convento, esquina da travessa Santa Clara”
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interessante transcrever sua argumentação:
“A indicação da cidade de Taubaté para capital da nova
província fundamenta-se, principalmente, em motivos
econômicos de grande valia.
Taubaté possue quase todos os edifícios para instalação
da capital, o convento de Santa Clara, que por sua vastidão, pode receber quase todas as repartições publicas.
Além destes, há diversos palacetes e ótimos prédios
para todos os serviços da administração, quer civis, quer
eclesiásticos.
Contem boas igrejas, salientando-se a matriz que é um
templo vasto, de severa arquitetura e com todos os requisitos para uma catedral.
Possue Taubaté estabelecimentos notáveis, como magnífico gasômetro, fabricando ácidos, óleos, estearina e
muitos outros produtos, dos quais as materias primas são
fornecidas por seu próprio solo independendo, portanto,
de importação estrangeira. Além disso Taubaté está situada em feliz posição na margem da estrada de ferro que
a comunica com os grandes centros comerciais da Corte
e de Santos, assim como já está ligada ao Sul de Minas
pela estrada de ferro Rio e Minas, que começa em território do Norte de São Paulo e pela navegação a vapor
no rio Paraíba, que transporta daquela província sua produção e importação pelas diversas estradas que cortam
a serra da Mantiqueira até a estrada de ferro D. Pedro
II. Também está próxima ao porto de Ubatuba que, em
breve deverá ser empório comercial da nova província.
Com tais condições, Taubaté está atualmente indicada
para capital da província.”
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onde passou a funcionar sob a razão social de “Prado & Assis”.
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As novas máquinas e caixas de tipo possibilitaram aos editores a
passagem do jornal para bissemanário “ás quartas-feiras e domingos
não havendo dia santificado”. Sensível a melhoria da apresentação gráfica, com farto noticiário local, do país e do estrangeiro. Este, como não
poderia deixar de ser, calcado em transcrições de jornais da Corte e,
assim, divulgado com bastante atrazo. Artigos de crítica, charadas e as
indefectiveis mofinas passam a ter larga frequência em suas colunas.
Gratas ao sabor da época, eram publicações anônimas, as vezes difamatórias, criticavam pessoas, autoridades, desafetos, serviços públicos etc. Venenosas algumas, cáusticas outras, eram avidamente lidas
e apreciadas debaixo de diferentes e estravagantes comentários sob a
atribuição da autoria e dos alvejados. Casos houve em que indivíduos
supostamente tidos como autores, temerosos de reação, recorreram
aos redatores, pedindo testemunhar suas inocências. Conservando o
mais completo sigilo quanto a identidade do responsável, a redação os
atendia prontamente.
Vejamos algumas aparecidas em 1862 e 1863:
“Rogo a certa moça desta cidade que não se divirta a
minha custa, pois, se continuar, eu por meio desta descobrirei qual o seu procedimento:
1º — Imoralidade que conta de sua janela
2º — O descuido ou cegueira de seu pai
3º — Que é alvo das censuras do público e dos vizinhos.
Na rua da Cadeia”
A pobre “certa moça”, talvez, acedesse a furtivas beijocas de um
apaixonado e afoito namorado, permitindo-lhe a ousada proeza. Isso
possivelmente, tivesse provocado a inveja e a bisbilhotice ou, porventura, a pudicícia do ameaçador
No caso seguinte o ofendido, repelindo a insinuação de sócio oculto
do patrão e desmascarando o agressor, revida no mesmo diapasão.
“Como é que um caixeiro casado pode sustentar tanto
luxo, fazendo despesas que não correspondem com o
seu ordenado e não tendo outro meio de vida. Aqui traz
água no bico.
Observador”
A resposta não tardou:
“O caixeiro casado não sustenta tão grande luxo como

O indigitado “metendo a viola no saco” calou-se, “não tugiu nem mugiu”, para empregarmos duas parêmias de largo uso há anos passados.
Assim eram as verrinas, venenosas, rancorosas noutros casos, contudo não se tem noticias de os alvejados chegarem a desforços quando reconhecidos. No precedente, o sr. Guedes nem sequer encontrou
eventual defensor.
Havia, também, cobranças: Entre outras, esta:
“Ao sr. Ernesto — Mascate francês que morou em Cunha.
Roga-se o obséquio de restituir a obra “Curso de Literatura Moral” de Resmaleen, que pediu emprestado em
Taubaté há 2 para 3 anos.”
Possivelmente o francês, ao amoitar-se, tinha conhecimento do final
conceituoso do adágio popular quando afirma “ser mais tolo aquele
que devolve livro emprestado” ou, talvez, decorridos quase três anos,
já o tivesse “mascateado”, pois, naquele tempo de cultura geral sólida,
é crível não faltasse interessado numa obra dessa natureza.
Algo curiosa esta notícia encontrada na edição de 12 de abril de
1863:
“Variedade — Camillo Castello Branco ia publicar um
romance dedicado ao Brasil com o título “Cá e lá, más
fadas há”.
O pretérito do verbo deixa patente achar-se o amargurado romancista de Seide, nesse ano, torturado pelo seu estado de saúde desde
os dias do cárcere e pelos problemas decorrentes de sua ligação com
Ana Plácido, ter relegado da idéia, se realmente a teve.
Um gênero de publicação bastante difundido na época e que atingiu
as primeiras décadas deste século, com enorme repercussão e agrado
em todas as classes sociais, foi o dos folhetins. Também “O Paulista” o
cultivou; a partir de 1863 passou a inserir o “romance original brasileiro”
intitulado “A Moça Pobre”, de B. V. Oliveira e Silva.
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diz o sr. Observador J . C. Guedes, mas vive com honestidade, porque não tendo o carater baixo desse sr. que
não se peja de praticar os atos mais infames e até criminosos. Não é com calúnias, sr. Guedes, que pessoas
honestas vingam-se de seus inimigos e melhor praticaria
vmc. se tomasse resolução de tornar-se um homem de
bem e não difamar o crédito alheio.
O Caluniado”
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A falta dos números 170 e 171 deixa-nos no desconhecimento do
motivo da retirada do sócio Assis e da assunção por Daniel do Prado
da responsabilidade pelo jornal como redator nos fins de 1864. Dispondo de oficina própria, cogitou o primeiro da continuação da atividade
editorial segundo esta notícia: - “Consta-nos que se vai publicar um
jornal político na tipografia do sr. Assis.”
Com o número 176, ano III, saído em 25 de dezembro de 1864, termina a coleção da primeira fase de “O Paulista” existente no Arquivo
local. Não sabemos por quanto tempo ainda perdurou sua publicação.
1868 — Segunda fase — (Política-Liberal) —
Direção de Antonio Joaquim Daniel do Prado
e Alfredo de Almeida
Pedro Giolo em seu interessante trabalho publicado em 1956, “Imprensa de Taubaté”, diz:
“Ainda neste ano de 1865, sem que pudessemos precisar o dia devia ter surgido o “Paulista.” Somente encontramos exemplares deste jornal em 1868, quando já no
4° ano de vida.”
Na hemeroteca não existe número posterior ao citado 176; somente
em 17 de maio de 1868 temos o nº 6 da nova fase. Isto evidencia o
interregno de dois anos mais ou menos entre uma e outra e confirma
ser supositícia a informação de Giolo relativa ao surgimento do jornal
em 1865, pois, estando em maio, a nova numeração não poderia corresponder a 6, forçosamente seria mais alta.
Semanário dominical, impresso nas oficinas do Taubatéense, no
primitivo formato, 3 colunas, e elisão do artigo “O” no cabeçalho retorna “Paulista” como “noticioso, literário e comercial” e no quarto
ano de circulação efetiva; tem como editores Antonio Joaquim Daniel
do Prado e Alfredo de Almeida. Truncada a coleção, com falta dos
cinco números iniciais, não chegamos a conhecer sua linha editorial,
porém, é certa sua simpatia pelos liberais. A partir de julho desse
ano desaparecem os nomes dos editores, substituidos pela indicação “Redatores Diversos”. Pouco depois o sub-título é trocado pela
definição de “jornal político” nessa ocasião (agosto) contrariando sua
disposição inicial, declara:
O “Paulista” entra em nova fase! Guardando até a queda
do Partido Liberal do poder uma atitude imparcial em relação aos negócios políticos, na adversidade do Partido
lançado fora do poder contra todas as normas do siste-

Na semana seguinte retorna a proclamar sua linha de conduta e
adesão aos liberais então sob o comando de José Francisco Monteiro,
o Barão de Tremembé.
O “Paulista” segundo seu programa é hoje jornal do Partido Liberal, por isso conta com o apoio de todos os liberais, oferecendo francamente as suas colunas para
advogar os interesses desse Partido. Fazemos hoje uma
grande tiragem, superior a 400 números para serem remetidos a todos os liberais deste município e das cidades
vizinhas...”
A tomada de posição política trouxe como compensação o aumento
da tiragem e “também para atender a importância desta cidade e a
abundância de materias” chegadas à redação.
Cousas corriqueiras eram no Império, na primeira República, como
também o foram em São Paulo em 1930, as perseguições políticas
e as chamadas “derrubadas” com a consequente pilhagem dos empregos públicos, cartórios etc. pelos apaniguados da facção vitoriosa.
Os jornais simpatizantes do partido derrubado eram, quase sempre,
as vítimas prediletas dos arruaceiros e suas oficinas empasteladas,
maquinaria destruída a frio ou a fogo. Sentindo-se visado, na mira do
adversário, precavido e destemeroso dizia o “Paulista”: — “Até o nosso
jornal já é ameaçado. Prometem logo que tenham a polícia a seu lado,
quebrar nossa típografia: cá aguardaremos.”
A situação para os “caidos” não era para inspirar confiança; os ânimos irritados prenunciavam prepotências:
“Continua esta cidade sobressaltada. Ninguém se julga
garantido. Todos os liberais estão expostos a toda sorte
de tropelias; assim vão comprovando os fatos.”
Dias mais tarde “Paulista”, intimorato na oposição, denuncia arbitrariedades:
“Novo rumo seguem os homens vermelhos. As ameaças de perseguições e outras bravatas ridículas com que
enchiam as bochechas pelas esquinas, sucederam os
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ma representativo, outra será a sua posição.
....................................................................................................
Se nos faltam habilitações, sobram-nos coragem e de
dicação para satisfazer o árduo cumprimento que tomamos “
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conciliábulos noturnos e as cucas pessoais; continuam
a considerar este país urna conquista e este povo uma
propriedade a qual podem dispor a seu bel-praser.”
Buscando manter o mais estreito contacto com os leitores o jornal
reduz o formato para diário em setembro e queixa-se de que a serviço
do situacionismo “a polícia persegue entregadores desta folha todos
os dias de distribuição”. Já, no mês anterior, “os nossos empregados
foram chamados à polícia com ordem de prisão para declararem de
quem é este jornal a que o sr. capitãozinho dá o nome de “foliculário
incendiário.” Note-se, nesses dias, o cabeçalho não mais indicava a
posição de “jornal político e noticioso” bem como mostrava-se omisso
quanto a direção, limitando-se a indicar: — “Redatores Diversos”. Contudo o sigilo era segredo de polichinelo, porquanto, desde o começo do
ano sabia-se que
“O abaixo assinado declara ao público que na ausência
do Dr. Pereira de Barros ficou encarregado do Paulista.
— Taubaté, 19 de janeiro de 1869 — Joaquim de Toledo
Piza e Almeida.”
Somente razões de ordem social e para não atingir pessoas altamente colocadas, a polícia fingia ignorância. Não apuramos o nome
da autoridade policial tida como “capitãozinho”; sabemos apenas “terem sido nomeados para esta cidade, um tenente e um capitão de
policia.” A respeito do Delegado encontramos esta referência nos “A
Pedido”:
“Homem apaixonado, sem capacidade e instrução precisa para preencher as funções, cheio de ódio e rancores
e despeitos contra o Partido a que ôntem pertenceu, era,
incontestavelmente, o mais impróprio para tal lugar.”
A diretriz política do jornal, é óbvio, desagradava os conservadores no poder e não lhes sendo possível arrolhá-lo (Ao contrário dos
nossos dias quando por capricho e despiques políticos, um jornal de
tradição como “O Taubateano” teve suas oficinas lacradas em 1980.)
a solução mais fácil seria buscar pretextos para impedir a divulgação
por meio de capangas alcoolizados. Cumpre notar, nesta altura (começos de 1869), a distribuição havia voltado para semanária. Eis um
comunicado:
“Em razão da perseguição que sofrem nossos empregados por parte da policia, houve interrupções de nosso
jornal pelo que pedimos desculpas aos nossos assinan-

1870 — Terceira fase — (Republicana) —
Direção de Alfredo de Almeida
A falta de diversos números não nos permite conhecer as razões
determinantes do afastamento de Daniel do Prado. Alfredo de Almeida
passa a ter seu nome no cabeçalho como “proprietário e redator principal”. O jornal amplia o formato e, na edição de 27 de fevereiro de 1870,
declara-se “Orgam do Partido Liberal em Taubaté”.
A despeito de correligionário dos liberais, sentia Alfredo de Almeida
acentuado pendor pelas idéias republicanas cuja propaganda se alastrava por todo o País e, em 1873, na Convenção de Itu, receberia a
consagração com o surgimento do P.R.P. o “velho jequitibá” caído em
1930. Honesto consigo mesmo, não ocultava suas simpatias e destemidamente as propalava. Sua incontinência verbal teria sido a causa
de atritos com o presidente do Partido Liberal, o sr. José Francisco
Monteiro, Barão de Tremembé, e desse motivo ao desabafo constante
da edição de 26 de junho:
“O fim que aspiram todos homens de coração elevado, é
a conquista das ideias. E poucos haverá, até o momento em que escrevemos, que se deixem amarrar por uns
certos exploradores da velha monarquia que há tempo
suga-nos o trabalho e pretende em vão afrontar-nos o
senso artístico.
....................................................................................................
Somos republicanos, dissemo-lo há muito e não cessaremos de repeti-lo, mas queremos a república não pela
conquista da espada que é iniquia, mas pela ideia que é
abençoada e grandiosa.”
Já anteriormente, em 6 do mesmo mês, pelas colunas do Jornal do
Comercio, de São Paulo, o Barão e mais tarde Visconde de Tremembé,
dissentindo do velho companheiro das lides políticas, havia se declarado monarquista intransigente:
“O jornal “O Paulista” que nesta cidade se publica, e que
com foros de orgam do Partido Liberal tem censurado os
males e abusos que a atual situação política tem feito pe-
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tes.”
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sar, especialmente sobre os habitantes de Taubaté, fez
há pouco tempo uma manifestação dos sentimentos republicanos de seu proprietario, o sr. Alfredo Almeida, que
foi transcrita pela “Reforma” e pelo “Correio Paulistano”.
Como membro do Partido Liberal desta cidade julgo de
meu dever declarar que nem eu e nem os meus colegas
e amigos aqui residentes tomamos a responsabilidade
de tal manifestação, porque somos, como sempre seremos, monarquistas.”
Apesar das divergências, dos amiúdados desencontros de idéias a
provocarem situação de constrangimento perante os maiorais do partido, descontentes com suas atitudes como republicano, Alfredo de
Almeida tentou dinamizar a divulgação da folha e passou a distribuíla gratuitamente a quem não tivesse posses para pagar a assinatura.
Igualmente, a partir de 29 de outubro de 1871, tornou-a trissemanário
reduzindo, porém, suas edições para duas páginas.

***

As vicissitudes, os percalços, “os males e abusos” criticados pelo
Barão de Tremembé, e dos quais o jornalista fora vítima nos anos anteriores, explicam seu desapontamento e a desilusão causada pelos processos políticos postos em vigência pelos Conservadores, bem como
alimentavam-lhe a convicção de que somente outra forma de governo
poderia trazer a tão almejada paz e tranquilidade por todos suspirada;
senão por todos, pelo menos, pelos adversários do situacionismo.
As inúmeras falhas da incompleta coleção deste jornal impossibilitam-nos melhor conhecimento do antagonismo de ideais políticos entre o proprietário e principal redator e o Barão presidente da agremiação partidária. Inabalável, inflexível, firme em sua convicção de que
somente a república “o governo do povo pelo povo” poderia colocar
um paradeiro na situação existente, uma vez que a Coroa se mostrava incapaz de reagir aos desmandos dos Conservadores dominantes,
tomou Alfredo de Almeida atitude coerente com o seu modo de pensar quando, desabusadamente, deu nova feição ao jornal tornando-o
“órgão republicano”. Alta indenização custou-lhe a cartada. Sob o título
“Aos nossos assinantes” informa em 26 de maio de 1872:
“O ato imoral e selvagem de que foi vítima a nossa tipografia assaltada na noite de 22 para 23 de abril p. p.
por nossos inimigos políticos, que, quebrando caixas, galeras e mais utensílios e baralhando os tipos lançaram
tudo em um rio que corre ao fundo da mesma tipografia,

***

Sem revelar a oficina que o editou “O Paulista” (agora com o artigo)
voltou sob n° 8 em 26 de maio de 1872 em pequeno tamanho (27x19)
esclarecendo ser “formato temporário” e variável número de páginas.
Ao retornar a liça Alfredo de Almeida acerbadamente criticou o Juiz
Municipal Suplente e Joaquim Pires Dias a quem tachou de “testa de
ferro”. Ambos chamaram-no a responsabilidade por crimes de calúnia
e injúrias impressas.
Somente em 8 de julho é publicado o nº 9 e por ele temos notícia de
que, num julgamento eivado de parcialidade, o jornalista foi “condenado a quatro meses de prisão”. A imprensa republicana da Província e
do Sul de Minas profligou energicamente, solidária com o réu; algumas
de suas manifestações foram transcritas pelo “O Paulista .“ Entre outras, esta do “Farol”, de Juiz de Fora, num dos seus tópicos:
“Acharam finalmente uma causa para a perseguição e
sob o nome de Joaquim Pires Dias chamam á responsabilidade o redator da folha e sobre ele fulmina um juiz
suplente uma injusta sentença! Nunca se viu eunuco
mais dedicado ao “Pachá de Janina” do que o sr. Francisco Inácio Xavier de Assis Moura que, apesar de notoriamente inimigo do redator do Paulista não furtou-se
a dar a mais grave sentença procurando assim tornar-se
notável aos senhores da governança que talvez nem se
lembrem do pobre suplente.”
Procurando confortar o redator em sua adversidade, o “Regenerador,” de Nazaré, trouxe-lhe o estímulo de sua solidariedade ao terminar
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bem como livros, jornais e mais papéis, destroço que é
impossível reparar em dois meses de aturado trabalho,
impossibilita-nos de darmos regularmente em seu formato primitivo o Paulista. Sai, porém, conforme é possível,
porque é necessário que não nos julguem esmorecidos
ou quebrantados. Pequeno mesmo, suas colunas serão
sempre atalaias vigilantes que denunciarão ao público os
desmandos e crimes das autoridades de hoje.
O Paulista assume hoje o seu lugar. Viram-no em 1868,
viram-no em épocas posteriores, ve-lo-ão de hoje em
diante. Ai dos que esmorecem ao cansaço da jornada
e que, ao menor embaraço que se lhes depara, alijam o
peso que uma vez tomaram sobre os ombros. Para nós,
este acontecimento importa uma vitória.”
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extensa notícia sobre o quanto se passava:
“O colega sofra o martírio, resigne-se, mas não esmoreça na nobre missão de Apóstolo da imprensa livre.”

Imprensa Taubateana

Alfredo de Almeida não entibiou, todavia, procurando deixar o jornal
a salvo de qualquer arbitrariedade, suspendeu o Paulista e em 30 de
julho desse mesmo ano lançou “A Boa Nova”, folha republicana e nela
fez praça de suas convicções politicas. (Vd n° 21)
1872 — Quarta fase — (Novamente politica-liberal) —
Ainda sob a direção de Alfredo de Almeida
Curta vida teve “A Boa Nova”. Ou porque Alfredo de Almeida se
achasse preso ao Partido por acordo firmado ou verbal (era no tempo do famoso fio de barba) ou porque a situação econômica não lhe
permitisse, ou, talvez dominado pela febre política no combate aos
conservadores ou por outros motivos, retornou aos liberais ao voltar a
publicar “O Paulista”. Anunciando o reaparecimento, diz o “Correio de
Taubaté” de 7 de dezembro de 1872:
“Publicação — Em 1º do corrente reapareceu “O Paulista”; jornal que se publicava em esta cidade e que fora por
algum tempo interrompido por motivo independente da
vontade do proprietário.”
Na coleção da hemeroteca vamos encontrá-lo somente em 20 de
junho de 1873, sob nº 34, com maior formato, no ano IX, 5 colunas,
intitulando-se “jornal político dedicado aos interesses do Norte de São
Paulo” e trazendo a epígrafe “A liberdade é nossa divisa”. Volta, assim
o velho jornalista ao serviço do Partido Liberal e na condição anterior:
— proprietário e redator principal.
Um ano depois vemo-lo deixar o regionalismo e passar a unicamente “jornal político”, sem a divisa. Em 1875 encontramo-lo impolítico,
formato menor, 3 colunas, dizendo-se jornal dedicado aos interesses
da sociedade e particularmente ao Norte de São Paulo e Sul de Minas; trazendo nova epígrafe: “Liberdade política e liberdade religiosa”.
Vivendo o cotidiano dos pequenos periódicos do interior, mantidos
mais pela tenacidade e obsecação dos diretores, viu “O Paulista” chegar o final de sua penúltima fase graças ao estóico idealismo de Alfredo de Almeida que, com ingentes esforços e estrênua dedicação,
o manteve apesar das elevadas despesas que sobrecarregavam sua
tipografia e traziam-na em situação permanentemente deficitária.
Em 19 de outubro de 1875 circulou o nº 70, no XI, talvez o último
dessa fase; nessa época a redação estava localizada na rua do Sa-

1876 — Quinta e última fase — (Democrática e liberal)
— Direção de José Flavio de Camargo
Retornou “O Paulista” em sua derradeira tentativa de sobreviver. A
volta surpreendeu a colega “Imprensa de Taubaté” como vemos pela
notícia publicada em 6 de fevereiro de 1876 a qual, embora extensa, é
transcrita na íntegra para não tirar o sabor do protesto:
“O Paulista — O prelo em que se imprime “A lmprensa de
Taubaté” foi do sr. Alfredo de Almeida, onde se imprimia
o jornal “O Paulista”. O sr. Alfredo de Almeida vendeu-o
com a condição estipulada na escritura pública, de não
possuir mais em Taubaté tipografia alguma e, pela infração dessa condição se sugeitou a multa da quantia de
1:000$000. Antes de fazer a venda desse prelo, o sr. Alfredo retirou para Pindamonhangaba outro prelo, no qual
fez publicar alguns números do jornal “Democracia”.
Nos consta que na quarta feira, 2 do corrente, chegou
o mesmo prelo nesta cidade trazido de Pindamonhangaba e vai aparecer outra vez o Paulista nesta cidade,
como propriedade dos srs. José e Francisco de Camargo, cunhados do sr. Alfredo de Almeida. Nos resta averiguar da procedência e propriedade desta tipografia para
fazer valer o nosso direito, o que faremos com prudência
e reflexão.”
Quatro dias depois surgia “O Paulista” e, sem mais detença, dava a
resposta:
“Ora ainda “O Paulista” não era renascido, já a “Imprensa
de Taubaté”, nascida ôntem, lhe queria meter medo com
o papão, como se faz aos meninos travessos. Felizmente
“O Paulista” é pouco sujeito a pânicos; sabe arrostar com
os papões e embora se recorda da época em que contra
vontade o fizeram tomar banho de córrego e de outros
avejões com que o pretenderam amedrontar, há de continuar a sua carreira impávido e sereno. (...) O jornalismo
não é um monopólio, é o uso de um direito e ai daquele
que para viver precisa calar alheias bocas e implorar a
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cramento nº 1 e Francisco Monteiro de Camargo investido na gerência.
Suspensa a publicação Alfredo de Almeida vendeu um dos seus prelos á “Imprensa de Taubaté” e mudou-se para Pindamonhangaba; nessa localidade passou a editar o “Democracia”.
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compaixão por meio de lamúrias”
Cantando a palinódia, a “Imprensa” do dia 13 daquele mês deu-se
por vencida de uma maneira cordial e elegante ao inserir esta nota sob
o título “O Paulista”:

Imprensa Taubateana

“Renasceu nesta cidade este jornal como órgão da democracia. Os proprietários são os srs. Francisco Monteiro de Camargo & Irmão e redator em chefe o distinto engenheiro Dr. Lino Assunção, são colaboradores os
ilustres cavalheiros professor Antonio Carlos de Almeida,
Alfredo de Almeida, João Rodrigues de Souza, Dr. Martiniario Brandão, Dr. Joáo Eufrásio de Toledo e José Paulo
Diniz. Pelo programa do seu primeiro número se propõe
a ser defensor extremo da liberdade. Será um jornal político, mas não essencialmente político.
Quanto a resposta a nós dirigida, o ilustrado colega se
mostrou por demais susceptivel, prescutando e ageitando intenções que não tivemos. A respeitável opinião pública e ao ilustre redator reservamos com tranquilidade
e sem prevenção melhor juizo a respeito. Terminamos
do mesmo modo, com esta nossa resposta, fechamos
qualquer polêmica com “O Paulista.” Nosso fim não é tratar de questões pessoais, mas dos importantes interesses da sociedade. Na efusão do nosso pronunciamento
apertamos a mão do colega pelo seu aparecimento. Pelo
seu desenvolvimento da imprensa é que o nosso país
há de provar o quanto tem progredido e o futuro deslumbrante que lhe reserva a Divina Providência. Recebemos
o primeiro número, agradecemos e permutaremos.”
****
Em 10 de fevereiro daquele ano, propriedade de Francisco Monteiro
de Camargo & Irmão e sob a redação de Lino de Assunção, reaparecia
“O Paulista” como semanário e “órgão democrático, sob nº 1, ano XII.
Dessa etapa final possui a hemeroteca somente os ns. 1, 10, 15 e 29.
Impresso em tipografia própria em grande formato, 5 colunas, trouxe
como epígrafe o hemistiquio de Juvenal — “Vitam impendere vero”.
Mantendo a disposição dos anteriores o nº 29, publicado em 16 de
setembro daquele ano, trouxe modificação no cabeçalho: — voltou a
ser “órgão do Partido Liberal” e passou para propriedade de José Flávio de Camargo. Alfredo de Almeida, cunhado de José Flávio, como
colaborador efetivo, tem seu nome em seguida ao do proprietário. Segundo se deduz, o jornal teve vida relativamente curta neste último estágio. Em 1884 Alfredo de Almeida estará a frente de outro “O Paulista”

“Entre tantos estrangeiros distintos, que legaram á posterídade de nosso país, nobre exemplo de raras virtudes
e de carater austero, avulta uma figura proeminente na
história da Imprensa Paulista, o ilustrado jornalista Alfredo de Almeida, português de nascimento. Entusiasta,
adotou o nosso Estado como terra sua, aqui constituiu
família e aqui progrediu o melhor de sua inteligência. Era
um lutador respeitável pela firmeza de sua lealdade e
pelo ardor que com defendia o partido liberal, do qual era
fervoroso adepto. Filho da liberdade, atravessou os mais
agitados períodos de nossa vida política. Quando as paixões políticas se desencadeavam frenes, ele fazia ouvir
grave e devéra a linguagem da razão, isto é, a imprensa.
Alfredo de Almeida em todas as localidades onde residiu,
fundou e redigiu jornais: — Fundou “O Paulista” em Taubaté em 1885; passando a residir em Pindamonhangaba, aí casou-se com d. Ana Candida Vilela, fundando na
mesma cidade o “Diário do Norte”, órgão de uma fração
do partido liberal; o primeiro número foi publicado em 28
de abril de 1877, cessou sua publicação em 1 de agosto
de 1879. Em 1880 fundou em São Paulo “O Federalista”,
cujo primeiro número é de 5 de abril; jornal republicano.
Foram seus redatores Alberto SaIes, AIcides Lima e Pedro Lessa, atual Ministro do Supremo Tribunal. Mudou-se
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como veremos pelo nº 40.
Nas suas diferentes fases e sob o impulso das injunções políticas,
teve vários formatos e circulação semanal, bi, trissemanal e diária em
ligeiro período. Nos doze anos de existência, jamais deixou de observar rigorosos preceitos de ética jornalística no terreno editorial, todavia, se eventuais deslizes houve, foram filhos de irrefreável exaltação
provocada pela paixão politica ou provieram do fato de ter franqueado
suas colunas para escritos de terceiros “sem máculas”, uma vez que os
exigia “com a devida decência e competentemente responsabilizados”.
Suas páginas, tomadas por artigos originais, traziam poucos anúncios
apesar de composta e impressas pelo antigo e tradicional sistema de
tipos soltos.
As coleções da hemeroteca taubateana, repositório de valiosas contribuições à história local, refletem os acontecimentos aqui ocorridos
num passado que se distancia e, paralelamente, o desenvolvimento da
cidade.
Encerrando este registro de “O Paulista”, julgamos oportuna a inclusão de ligeiro perfil biográfico de Alfredo de Almeida, de autoria de Inácio Cezar, publicado em 6 de abril de 1916 pela “Gazeta de Taubaté”:

Antonio Mello Junior

58

para Campinas, onde fundou “A Opinião Liberal em 1881
“em companhia dos conhecidos liberais Policarpo Teixeira de Almeida Queiroz e João Egídio de Souza Aranha.
Alfredo Almeida faleceu repentinamente em São Paulo a
30 de agosto de 1887. Seu nome jaz hoje esquecido mas
a sua vida será sempre uma das mais belas páginas da
história da imprensa paulista.”
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Na data do falecimento redigia, na Capital, “O Paulista Liberal” órgão
da facção liderada pelo Conselheiro Antonio Moreira de Barros.

1863
4 — OLHO VIVO — Debaixo do criptônimo “Olho Vivo”, em diferentes
datas, vinha um cidadão publicando, pelas colunas do “O Taubatéense”, destemperadas mofinas. Cansou-se, talvez, do rotineiro processo
e optou por um jornal de sua propriedade onde livremente pudesse
extravasar seus biliosos ressentimentos e aversões sem recorrer a tais
diatribes. Prelibando a emoção de tornar-se redator e proprietário publicou em 6 de dezembro de 1862, na quarta página de “O Taubatéense”, este anuncio:
“O Olho Vivo — Jornal crítico e literário. Para grandes e
pequenos, velhos e moços, ricos e pobres. Recebe-se
assinaturas a 1$000 a série nesta tipografia.”
Na edição de 17 de janeiro do ano seguinte “O Taubatéense” voltou a
anunciar o aparecimento, porém, prudentemente acrescentou: — “Não
temos responsabilidade alguma com este jornal, apenas o publicaremos em nossa tipografia.”
O surgimento, embora repetidamente anunciado, vinha se protelando. Na edição seguinte “O Taubatéense” informava sob o título “Aviso”:
“Por inconvenientes não saiu quinta feira o “Olho Vivo”,
como anunciamos, porém, ficou para mais tarde sua publicação.”
“O Paulista”, de 25 de janeiro de 1863, em sua seção intitulada “Cronica Mensal — De binóculo” glosou o constante adiamento:

Nem p’ra sapatos
Deixou o couro
Porque morreu
no nascedouro
“Olho Vivo” sabe-se que havia de ser um pequeno jornal,
crítico etc, anunciava-se há tempo o seu aparecimento
e eu á estava com a minha musa afiada para recebe-lo
e sauda-lo na imprensa, pelo dever que temos de acoroçoar a todas as publicações literárias concorrentes do
progresso e ilustração deste lugar, quando “Olho Vivo”
deu as trancas, justamente na ocasião em que ia mostrar
as pontas do nariz.”
Finalmente a 5 de fevereiro de 1863, uma quinta feira, surgiu o esperado jornalzinho com duas colunas, formato 27x17 cm., 4 páginas,
valente e brigão. Trazia como lema o aforismo de Domênico: Ridendo
castigat more”, contudo, parece, não conseguiu ultrapassar a barreira
do primeiro número. Embora natimorto é interessante transcrever parte
de sua apresentação:
“O interesse e aceitação com que são recebidos os escritos jocosos e críticos que sem ofender corrigem e moralizam, anima-nos a empreender a publicação de OLHO
VIVO.
Não tem este a presunção de satisfazer inteiramente
desde já o fim a que se propõe, mas espera conseguir
mais tarde, pois conta com a benevolência e animação
do público ilustrado.
OLHO VIVO tem como colaboradores todos aqueles que
teem uma pena e quizerem escrever; suas colunas estão
francas; tudo o que for atrativo e deleitoso e ao mesmo
tempo honesto será aceito pontualmente. É ele escrito
para velhos e para moços, para ricos e para pobres; deseja ser lido por todos e por isso é publicado por série
para facilitar a assinatura.
OLHO VIVO tratará de literatura, teatro, notícias, anedotas
e artigos variados, próprios dum jornal critico e literário.
Aqui está o que promete OLHO VIVO e envidará todos
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“Ora, graças a Deus, sempre desembuxei uma notícia:
sim senhor, o “Olho Vivo”, que estava vivo e que agora
chama-se o olho morto.
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os esforços para fielmente cumprir sua promessa.”
Até aqui o articulista mostra-se ponderado e calmo, porém, pouco
adiante demonstra a combatividade de que se achava possuído ao
rebater a crítica de “O Paulista”.

Imprensa Taubateana

“Eis aqui o OLHO VIVO alerta e esperto; não está reduzido a olho morto, como disse o Paulista; olho morto tem
quem precisou que lhe emprestasse binóculo para exibir sua “cronica mensal” que melhor se intitularia “quinzenal” por que um mês não se compõe de quinze dias.
Olho morto tem aquele que prometendo relatar fatos aqui
ocorridos durante o mês, dá a notícia interessante do estabelecimento dum bilhar em Pindamonhangaba e isto
como um fato notável! Olho morto é quem... e esta! ia
arrebentando-me e começava a dar uma sarambada no
“cronista do Paulista”; mas a culpa é dele que saudoume por um modo tão pouco civil, trocando-me o nome e
dando-me como morto na casca!. . . Ora, isto é graça!?”
Altivo, disposto a enfrentar, disse ainda:
“Se os colegas (talvez não gostem mas eu digo) se os colegas “Taubatéense” e “Paulista” embirrarem comigo, procurarei por todos os modos levantar a cabeça para que
não me ponham o pé no pescoço. Porém, espero que nos
serviremos mutuamente; eles me darão assunto para crítica e eu lhes darei matéria para palestras e crônicas.
5 — A AURORA — Publicação literária sob a redação de Francisco
Inácio Xavier de Assis, apareceu em 15 de abril de 1863 editada pela
tipografia de “O Paulista”.
Felix Guisard Filho informa: — “Revista literária, 40 páginas in 4º. É
uma publicação quinzenal que cessou no sexto número.”
“O Paulista”, de 16 de abril daquele ano registra seu aparecimento:
“Publicação literária — Saiu ôntem do nosso prelo o primeiro número da “Aurora”, jornal poético e literário, de
que é redator o llmo. sr. Francisco Xavier de Assis Moura. Contêm os seguintes artigos: — Aos nossos leitores
— O rochedo das duas irmãs Recordação do carnaval
em Pindamonhangaba — Versos a mim mesmo — Palestra — Charadas — Enigma pitoresco”
Em 1903, Honório Jovino pensará em fundar outra revista com esse

“... Depois, há mais de um ano, o dr. Afonso Pena e eu,
que ainda não estava satisfeito com a primeira experiência, tentamos a publicação de uma revista que se chamaria “A Aurora.”
— O ATREVIDO AZORRAGUE — Sem que tivessemos encontrado
notícia confirmadora do aparecimento, transcrevemos o anúncio publicado pelo “O Paulista”, de 5 de novembro de 1863, sob o título “Liberdade de Imprensa”:
“O Atrevido Azorrague — Vai-se publicar independentemente para ser distribuido gratis aos assinantes do Paulista.”
— CISNE — Entre os anúncios de quarta página, “O Paulista” de 16
de novembro de 1863, inclue este artisticamente emoldurado:
“Cisne — Vende-se nesta tipografia a 200 reis o exemplar”.
O mesmo jornal mantinha uma seção permanente intitulada “Binóculo”, seu redator ocultava-se sob o pseudônimo “Vespa”. Na edição de 7
de janeiro do ano seguinte, a Vespa “qual Job espera resignada o dia
em que esta cidade acorde da letargia em que existe” para, “venenosamente” criticar a pasmaceira citadina nesse afastado ano de 1863.
Noutro tópico, devaneando, o inseto falante diz ter adormecido e sonhado; nesse sonho maravilhoso encontrou a velha “urbs” toda modificada, tomada de vertiginoso progresso, contando com notaveis melhoramentos públicos, inteiramente em oposição aos dias então vivividos.
Como tudo havia progredido, também “o Cisne, jornal do belo sexo que
se publica nesta cida de” já se encontrava circulando sob o nº 1001.
Na imprensa coeva não encontramos outra referência a esta publicação.
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nome como vemos por este passo do artigo publicado em 12 de agosto
de 1905 ao qual faremos referência no registro de “A Seara”. (Vd. n°
121).
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1864
7 — IRIS — Noticia “O Paulista” de 7 de janeiro de 1864:
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“Jornal No dia 1° de janeiro saiu o primeiro número do
“Iris” que se publica nesta cidade e é impresso na tipografia Taubatéense, mais um campeão que se apresenta na arena política, propondo-se a defender as ideias
liberais. Fazemos votos para que tenha tão longa vida,
quanto são os desejos dos seus dignos redatores.”
Jornal político liberal redigido por Francisco Xavier de Assis Moura,
publicou somente 8 edições segundo informa o Dr. F. Guisard Filho assinaturas, a 4$000 por ano, eram tomadas na tipografia Taubatéense,
na rua do Rosário nº 55. Tinha publicação “semanal e mais vezes se
necessário
8 — O POPULAR — Francisco Xavier de Assis Moura (aliás nos
vários jornais por ele publicados, raramente usou este último nome
de família), proprietário de tipografia, suspensas as publicações de “O
Taubatéense”, de “A Aurora” e do “Iris” não resistindo a inatividade e
talvez necessitado de fazer algo em sua oficina possivelmente carente
de encomendas em sua especialidade, volta em 19 de junho de 1864
a “arena jornalistica” com “O Popular”, “jornal noticioso, agrícola e comercial” com publicação “aos domingos e extraordinariamente as quintas feiras” ao preço de “7$000 por ano sem selo e 8$000 com selos,
pago adiantado”.
Do seu “programa” extraímos este tópico que vem confirmar sua posição apolítica já expressa no primeiro jornal de sua responsabilidade:
“Os interesses da comunhão brasileira em geral, os da
Província e os deste município em particular, serão assuntos prediletos, a que a todo transe serão advogados
com a maior energia possivel; a política, debaixo do ponto de vista desnaturado, que comumente se lhe dá nas
aldeias, será materia inteiramente repudiada, porque
odienta e estéril, como costuma ser, opõe-se ao propósito do “Popular”. No intuito de dar mais amplitude ao
seu pensamento “O Popular” franqueia as suas colunas
a todos aqueles, que votando amor a pátria, quizerem
concorrer com os seus escritos, organizados no sentido
do presente programa.”

“Alguns débitos que a empresa Taubatéense nos fez
contrair obrigam-nos, desde já, proceder a arrecadação
do importe das assinaturas deste jornal. Este motivo desculpa a exigência.”
Dá-nos a edição de 24 de novembro de 1872 do “Correio de Taubaté” esta notícia:
“Advogado — Ao nosso Amigo sr. Francisco Xavier de
Assis Moura, foi conferida pelos competentes poderes
a carta de advogado para o foro. Desejamos-lhe muitos
triunfos no novo encargo que toma a sí.”
9 — ALMANAQUE ADMINISTRATIVO MERCANTIL E INDUSTRIAL
DA COMARCA DE TAUBATÉ PARA O ANO DE 1864 — Em 29 de
setembro de 1863 “O Taubatéense” anunciava:
“Contendo folhinha, tabela de partida e chegada de Correios de diversos pontos da Comarca, autoridades e funcionários públicos de Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava, São Bento, Paiolinho etc. E bem assim todos
os capitalistas, proprietários, advogados, comerciantes,
médicos, clero, artistas etc. — Assinatura nesta tipografia a 800 reis cada exemplar.”
No dia 12 de dezembro do mesmo ano, “O Paulista” também referia
a essa publicação:
“Almanaque — Entrou no prelo o almanaque desta Comarca. Sairá no dia 25 do corrente. Assinaturas nesta
tipografia a 800 reis e depois de publicado a 1$000. Em
Caçapava recebem assinaturas os srs. Francisco Rodrigues Fonseca e Boaventura Moreira Damasco. Em Pindamonhangaba, o sr. Alvaro Pinto Re belo Pestana.”
Em 31 de dezembro “O Paulista” confirmava o lançamento. Publicação e autoria de Francisco Xavier de Assis com a colaboração de G.
O. Bastos, 60 páginas in 4º, segundo informa o Dr. Felix Guisard Filho.
Para sua publicação, Xavier de Assis serviu-se de idêntico título utili-
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Impresso pela Tipografia Taubatéense, com 37x28 cms., 3 cal., 4
pgs., publica em sua edição de 10 de julho daquele ano esta declaração:
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zado por Manoel Eufrásio de Azevedo Marques e Joaquim Roberto de
Azevedo Marques ao lançarem em São Paulo, em 1856, o “Almanaque
Administrativo Mercantil e Industrial da Provincia de São Paulo”.

***
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Em “Almanaques de São Paulo”, artigo estampado pelo n° 60 da
Revista da Academia Paulista de Letras, Aureliano Leite deixa-nos na
vaidosa suposição da primazia de tais publicações quando informa:
“A primeira cidade do interior que publicou o seu almanaque parece certo haver sido Taubaté, em 1864. Os
seus organizadores chamavam-se Assis Moura e Oliveira Bastos.”

1865
10 — COMERCIAL — 12 de maio de 1866, domingo, circulou o número 3º, ano 1, de “Comercial”, “jornal noticioso, literário e agrícola” do
qual eram “proprietários Abreu & Hummel”, “redatores diversos”, com
publicação “em todos os domingos”. As assinaturas “sem selo” 6$000
e para fora ou “com selo 10$000.” Formato 37x28 cm., 2 col. era impresso na tipografia Comercial, rua da Cadeia n° 10.
Uma só notícia de interesse local é encontrada neste número, a
“Relação dos doentes entrados e saídos do Hospital da
Venerável Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência desta cidade de Taubaté, à cargo do Irmão Mordomo
Bento Monteiro da Silva, desde 8 de abril a 8 de maio e
1866”
Depois da relação dos nomes dos enfermos, o resumo: “Ficaram do
mês passado 4, entraram 6, tiveram alta 2, faleceu 1, ficam em tratamento 7.” É interessante notar que este hospital era mantido exclusivamente pelos Terceiros e principalmente por Bento Monteiro que, no dizer de Felix Guisard Filho “neste empreendimento chegou a empenhar
sua própria fortuna. . .“ (3)

(3) Felix Guisard Filho — D. José Pereira da Silva Barros — pg. 34

“... o prelo, o maior e o melhor que existe no norte da Província, com todos os necessários pertences inclusive as
máquinas de aparar e marcar papel e uma grande caixa
de emblemas, por preço razoável e mais cômodo que se
fosse comprado no Rio de Janeiro.”
Não encontramos número anterior ao 39 inicialmente mencionado.
Isto posto, tratando-se de publicação dominical, seu aparecimento deveria ter sido nos primeiros dias de setembro de 1865.
11 — O TAUBATÉ — “Jornal literário e noticioso que se dedica à
pugnar pelo bem estar e prosperidade moral e material da Província de
São Paulo e especialmente da cidade que lhe dá o nome. Publica-se
uma vez nor semana e subscreve-se para Taubaté á taxa de 5$000 e
para fora 10$000 pagos adiantados”. Editado por Antonio Joaquim Daniel do Prado, com 37x28 cm., 3 col., 4 pag., surgiu em 12 de outubro
de 1865.
Eis sua apresentação copiada “ipsis leteris”:
“O Taubaté, como indica seu título, é um jornal literário
e noticioso, que se dedica a pugnar pelo bem estar, e
prosperidade moral e material da Província de S. Paulo,
e especialmente da cidade que lhe dá o nome. Em suas
colunas só serão inseridos os artigos, que tendendo ao
fim a que ele se dedica, forem concebidos em termos decentes, e despidos de odiosas personalidades. Um jornal, não é o poste ou pelourinho, onde vai-se sacrificar
reputações.
O que dizemos, não refere-se a justa defesa pessoal,
digna e decentemente concebida, e competentemente
responsabilizada pelo seu autor, Não ajudaremos a sus-
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As demais páginas são ocupadas pela transcrição dos Estatutos da
Sociedade Comercial e Agrícola; pela seção “Sombrinhas” onde é comentada uma tentativa de estupro em Guaratinguetá e apreciações
de notícias dos jornais da Corte. Entre estas a tomada, em 16 de abril
de 1866, pelo General Osório, do Forte Itapiru, nas margens do rio
Paraguai, quando inflingiu sério revez ás forças inimigas. No mesmo
número inclui cópia da parte do general brasileiro ao comandante das
forças em operação, o Brigadeiro General Bartolomeu Mitre, datandoa de “Campo em frente ao Itapiru em 17 de abril de 1866” ou seja no
dia seguinte ao desembarque da tropa sob seu comando.
Barnabé Ferreira de Abreu e Costa era um dos proprietários da tipografia Comercial; em 25 de agosto de 1866, cessada a publicação do
jornal, colocou a venda sua máquina impressora:
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tentar a industriosa profissão dos testas de ferro. A pena,
como a espada, precisa ser manejada por quem tenha
coragem de sustentar seus atos.
Os artigos de interesse geral terão inserção gratuita,
sendo as suas ideias por nós aceitas. Estas não sacrificaremos por princípio algum.
A revisão prévia e a aprovação da redação, é condição
essencial para a publicação de qualquer artigo.
É este o nosso prospecto, antes do que um programa.
Queremos de preferência ser julgados pelo nosso modo
de proceder, abstemo-nos por isso de promessas antecipadas.
Com estas ideias e princípios, modestamente pedimos
um lugar na família do jornalismo paulistano.”
Fornece-nos este número uma das poucas notícias, raramente encontradas nos jornais coevos aqui circulados, sobre o voluntariado taubateano para a guerra contra o Paraguai:
“PARTIDA E CHEGADA DOS VOLUNTÁRIOS — Presenciou a população desta cidade no dia 8 do corrente
um dos mais tocantes, e ao mesmo tempo, mais sublime
espetáculo.
As três horas da tarde reuniram-se no alto do Convento
os voluntários da patria desta cidade, “para encontrar
os de Pindamonhangaba, que acompanhados pelo nosso muito distinto patrício Dr. Manoel Marcon de Moura e Costa, Presidente da Câmara Municipal daquela
cidade; capm. Matias Marcondes Machado Cezar, seu
muito digno delegado de polícia que os acompanha até
à capital; Dr. Miguel Monteiro de Godoi, com os dois
antecedentes membros da comissão patriótica daquele município, e outras pessoas distintas, seguidas das
duas bandas de música depois de formados em linha e
saudados pelo imenso concurso de povo que alí reuniuse, onde se notava todas as autoridades e principais
funcionários, e pessoas gradas, desfilaram pela rua do
Rosário até o canto da rua da Quitanda em direção á
matriz,donde depois de uma breve oração, voltaram de
novo a rua do Rosário e seguiram pelo pátio do mesmo
nome, descendo pela rua do Sacramento em direção ao
quartel, onde estava preparado um lauto jantar; sendo
sempre vitoriados pela população em constantes vivas.
A tarde acompanharam a procissão; e a noite percorre-
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ram as ruas seguidos sempre de grande concurso de
povo.
No dia 9 ao meio dia, reunidos os voluntários de ambas
as cidades, em número de 78, em frente a casa do distinto e infatigável patriota Tenente Coronel José Francisco Monteiro, a quem se deve a aquisição de tão grande
número de voluntários; saudados pelo não menos infatigável e decididamente dedicado á santa causa do país,
o sr. dr. Antonio Moreira de Barros, com vivas entusiásticamente correspondidos, foram acompanhados até a
capela de Nossa Senhora da Piedade, onde se achava
grande concurso de Senhoras das principais famílias, e
do povo.
Aí entrando no templo fizeram uma breve oração, e depois, formados em linha no pátio, receberam as despedidas da população, fazendo-se ouvir algumas pessoas
com discursos análogos, e vivas freneticamente correspondidos. Daí seguiram todos a cavalo pela estrada da
capital.
Vão acompanhados até a vila de Caçapava pelos distintos cidadãos, delegado em exercício o sr. Antonio José
Moreira de Castilho, e vigário Padre José Pereira da Silva Barros, cujo concurso tem-se feito sentir em todos os
atos aqui praticados.
Os voluntários desta cidade são acompanhados até a
capital pelos alferes Caetano José do Amaral incumbido
pela comissão popular, de os apresentar ao Exmo. Sr.
Presidente.
Desejariamos considerar todas as minuciosidades deste
ato tocante, sob cuja impressão escrevemos; mas tantas
emoções diversas nos assaltam a alma, que só podemos fazer presente este ligeiro esboço.
Sejam esses bravos muito felizes, e voltem cobertos de
glórias ao seio de suas famílias, à enxugar as sentidas
lágrimas que fizeram derramar.
Com este contingente concorre este município com perto
de cem homens para a guerra. Era tempo de sermos aliviados deste pesado tributo; a sua única fonte de riqueza
— a lavoura, muito sente com esse desfalque, já superior
a da maior parte das localidades.”
Taubaté, com sacrifício de sua lavoura, forneceu cem
combatentes no decorrer do segundo ano de lutas. Qual
teria sido a contribuição total do município?
Outra notícia colhida, bem retrata o valor e o patriotismo da mulher
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“BANDEIRA DOS VOLUNTÁRIOS” — A bandeira dos
voluntários desta cidade foi primorosamente bordada
pela Exma. Sra. D. Mariana Augusta Varella Monteiro
muito digna esposa do Sr. Felix Monteiro que com este
ato veio aumentar o brilho com que as Senhoras brasileiras tem sabido realçar todas as demonstrações patrióticas”.

1866
12 — ECO POPULAR — Editado pela tipografia Taubatéense e propriedade de Francisco Xavier de Assis, então encarregado da agência
postal desta cidade, teria aparecido em julho de 1868 como semanário
noticioso, literário e comercial.
Fornece-nos o Dr. Felix Guisard Filho (Atas 111/358) a primeira notícia sobre a existência dessa folha ao transcrever os dados da sessão
realizada pela Câmara em 30 de julho daquele ano. Nessa ocasião
“leu-se mais um ofício de Francisco Xavier de Assis oferecendo as colunas do jornal “Eco Popular”, do qual é proprietário, sendo retribuído
com a quantia que a Câmara estipular ou entrar em ajuste.” A oferta foi
aceita; na sessão de 25 de novembro do mesmo ano “ficou estabelecida a gratificação de trinta reis por linha.”
Não existindo jornais coevos ficamos sem outra fonte de informação,
contudo dá-nos o correspondente do “Pindamonhangabense” nesta cidade, na edição de 10 de novembro de 1867, esta notícia:
“Cessou a publicação do “Eco Popular”; não sei a que se
possa atribuir a inconstância da imprensa em Taubaté?
Se é a volubilidade dos editores ou a pouca animação
que lhes presta?. Talvez seja devida a uma e outra cousa.”

13 — A LANTERNA MÁGICA — Trimensário crítico, humorístico e
ilustrado, sob a responsabilidade do advogado Benedito Fróscolo Jovino d’Almeida Aimberê (4), impresso na tipografia do “O Taubatéense”
em papel apergaminhado, 8 páginas, no formato 27x18 cm. Apareceu
em 10 de fevereiro de 1867 e foi publicado até o nº 21 (10 de agosto)
no caso de que esteja completa a coleção do Arquivo. As gravuras, em
litografia e de autoria do Dr. Aimberê, ocupavam inteiramente as duas
páginas externas e as intermediárias de ns. 4 e 5.
Eis sua apresentação e ortografia copiadas “ipssima
verba”: “Introdução — Exórdio — “Tudo principia de um
princípio” brada-me a natureza em movimento, e respondendo, não sei como comece.
“Tout est ecit”. Sim senhor sei disso á tempo, e palavra
de onra té lhe juro que isso é muito velho... mas se urge
o tempo de a muito, se a “Lanterna” tem de se acender,
busquemos-lhe começo, e pelo geito lá lhes mando com
vista a “Introdução”.
Narração — A “Lanterna” amabilíssimos, é o diabo, é jornal, é um qualquer coisa que a laia das comedias doutro
tempo “ensina divertindo” e para isso é milionésima parte
reduzido de um embrulho de confeitos, tratará da “Província de S. Paulo”.
Nada de ofender, respeito a todos se achará sempre escrito no reverso da bandeira que tem.
O “ridiculo” sim. . . mas o ridiculo. . . Ora viva tem mesmo
que a “Lanterna” dele se esquecesse as linguas des que
Adão teve 2 filhos dele se ocuparam; e se entre a lingua
a “luz” não se trepida em escolher a esta, a pedido pois
de “alguns amigos” dê-se mais à “Lanterna” este bocado.
Além do que já acima fica dito, a “Lanterna” não terá política “pois que aceza sempre pelo demo” este não sabe o
que seja “aquela”; e nem era de esperar ser o contrário,

(4) Tinha “nome de légua e meia”: — Benedito Fróscolo Jovino de
Almeida Aimberê Militão de Souza Baruel de Itaparica Boré Fomi de
Tucurunduva — Cf. R. Magalhães Junior — “Corno você se chama?”
— pág. 49
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porque vencendo Deus à Satanaz, contente com a vitória, nunca quiz que excedesse ao crime cometido — e a
falar a verdade, amabilissimos, olhe que além dos fogos
que lá existem, das caldeiras, taxos chumbo derretido,
fisgas, enxofre, asurague e bacalhau houvesse inda “politica” juro-vos pelo prestar do traste, que não for furtado,
que nem Satan o grande aguentaria viver muito tempo.
Eis do se ocupará “Lanterna” pouco mais ou menos.
Peroração — E se em um político será como dissemos,
apenas “quadro sem fumo”. Se na critica terá peso, e medida, se derribará, sempre rindo-se, dos assentos e pobreza de espírito, enriquecendo de bens aos virtuosos,
basta de cavaco pois que agora, metendo-se em lençóis
de 11 varas, só quer de vós Leitor a complacência, mil
desculpas, “perdões e assinaturas.”
Suas críticas, para serem lidas nas entrelinhas, são de difícil identificação em nossos dias. Referindo-se a jogatina que outrora livremente
campeava nas festas do Senhor Bom Jesus de Tremembé dizia em
sua edição de 10 de agosto:
“Tremembé correu. . . sim, senhor, correu, como os demais anos, sem ter que se lhe ponha.
Não houve “jogo” lá que se diga de tirar “couro e cabelo” com as portas abertas, mas... houve... olé se houve..,
porém se os “mitras” feriram assim as algibejras dos miseros “patinhos”, ao menos não feriram a onra. o pudor,
nem a moralidade publica graças a energia e atividade
do distinto cidadão que então estava como delegado.”
Entre duas tarjas pretas, este lacônico comunicado:
“Leitor!
José Lobato de Toledo não existe. . . Deus chamara para
si uma alma que era sua.
Por ele pois. . . uma lágrima de saudade e para os filhos.
.. amor e. . . caridade.”
Diferente, bem diferente dos extensos, laudatórios e fortemente adjetivados necrológios da época

***

Havia um litógrafo estabelecido na cidade, na “rua do Meio, em fren-

Taubatéense
Paulista
Olho Vivo
Olho Morto
Lírio
Iris
Popular
Riachuelo
Comercial
Taubaté
Lanterna Mágica
Eco Popular
Aurora
15 — O RIACHUELO — Vd. Olho Morto
Sugere o título a impressão de se tratar de um jornal patriótico e noticioso das operações de guerra.
16— O LÍRIO — Vd. Olho Morto.

1868
— PAULISTA — 2ª fase — Direção de Antonio Daniel do Prado —
Vd. n° 3
17 — MURITÍ — Surgiu em 2 de julho de 1868 como ve mos por esta
notícia de “O Paulista”, de 5 do mesmo mês:
“Murití - Com este título apareceu quinta feira passada
um pequeno jornal semanário, redigido por empregados
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te a loja do sr. Major Mariano Gomes” na qual se encontrava “desde já
grande número de rótulos e mais trabalhos concernentes a arte litográfica”. As encomendas eram “satisfeitas com nitidez, prontidão e grande
abatimento em seus preços”, informa-nos o “Correio de Taubaté” dessa
época. Certamente “Lanterna Mágica” era uma das mais assíduas freguesas dessa oficina.
14 — OLHO MORTO - Pedro Giolo compulsou o arquivo do Dr. Felix e teve oportunidade de consultar o número de 10 de novembro de
1867 de “O Pindamonhangabense”. Dele transcreve a lista dos jornais
até então publicados em Taubaté e inexistentes naquela data. Vem ao
encontro do nosso intento a relação fornecida:
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desta tipografia. Saudamos o seu aparecimento e desejamos-lhe longa próspera vida.”
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“A Zoria” de 5 de janeiro de 1881, relacionando os jornais anteriormente publicados na cidade, inclui este citando-o, porém, como “Maurití”. (Vd. ns. 27 e 34)
18 — MONARQUISTA - Um artigo de cunho político publicado pelo
“Paulista” de 6 de dezembro de 1868 fornece-nos indicação sobre o
“Monarquista” aqui surgido naquele ano. Eis o primeiro tópico do escrito:
“Monarquista — Um novo lidador aparece na arena jornalística. Denomina-se “Monarquista” e qualifica-se de
conservador e político. O número 1 é datado de Taubaté.
Não há exatidão nisto; nesta cidade só existe a nossa
tipografia e nela não foi impresa essa folha.”
Alfredo de Almeida, redator do “Paulista” e defensor da causa liberal,
recebeu com vizível azedume o colega conservadorista e não o poupou em pertinaz oposição. O “mistério” do local da impressão teria sido
prontamente desvelado se ele tivesse lido o Pindamonhangabense de
6 daquele mês quando noticiou:
“Monarquista” é o título de um novo campeão das ideias
conservadoras que saiu a luz da publicidade e de nossa
oficina. A sua manutenção é feita as expensas do partido
cuja causa advoga na cidade de Taubaté.”
Eis como Alfredo de Almeida apreciou o adversário nas ideias políticas ao registrar seu aparecimento:
“Lemos o seu primeiro número com a maior atenção e,
confessamos, não encontramos a sua ideia ou principio
político. O estilo tem o mérito da originalidade; em jornais
não se encontra igual. Até a gramática é particular; no
fim de cada período encontra o leitor três pontos e fatigado muitas vezes abandonará o esforço para apanhar um
sujeito na oração. A ortografia é também nova, não se
filia a nenhum dos sistemas usados pelos lexicógrafos.”
Supondo prestes o desaparecimento do colega, dizia o “Paulista” em
sua edição de 17 de janeiro de 1889:
“Dizem que o “Monarquista” finda com o número de quinta-feira? — É provável. Os cascas que davam alguns co-

Falhou o prognóstico. O “Monarquista”, na estacada e rebatendo as
críticas, foi mantido por mais tempo.

1870
— O PAULISTA — 3ª fase — Direção de Alfredo de Almeida — Vd.
n° 3.
19 — O LÍRIO — Noticia o “Paulista” de 16 de outubro de 1870 sob
o título “O Lírio”:
“Distribuiu-se o número 1 contendo: — Literatura, Duas mortes morais (continuação), Poesias, Do que gosto? (continuação), Como eu te
amo e A”.
Teve vida efêmera - Diz “A Voz do Povo” de 23 de novembro do mesmo ano:
“Mas enfim como tudo é transitório neste mundo, morreu
“O Lírio”. Foi bom, o pequeno ia-se metendo a rabequista, vinha p’raí com negócios de moreninha, mas um podre dalí e o negócio rendia pau.”
Deveria ter surgido em setembro de 1870 e dele não temos outra
notícia senão as transcritas.
20 — A VOZ DO POVO — Impresso na tipografia do “Paulista” e no
formato 22x16 cm., surgiu em 23 de novembro de 1870. Jornal literário,
crítico e noticioso distribuia-se as quartas feiras; sua assinatura era
de 1$500 por trimestre em Taubaté e 2$000 “com selo” em idêntico
período. O cabeçalho não indica os redatores; apenas: Colaboradores
diversos.
Eis partes de sua apresentação:
“Ha épocas de fecundidade espantosa e outras de desadoladora esterilidade para o jornalismo. Esta que decorre, tem sido de uma variada e notavel produção literária.
....................................................................................................
Aparecendo, pois, hoje a “Voz do Povo”, obreira do futu-
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bres para a sua publicação fecharam os cordões da bolsa e o Toledo não pode com a carga. É alijar, que já era
tempo.”

Primeira edição
de A Voz do Povo
com editorial sobre
o lançamento do
periódico

Sob o pseudônimo de “A Vespa” ocultou-se por algum tempo certo colaborador de “O Paulista”. Intitulando-se “Vespinha” reapareceu na “Voz”:
“Doente, velha e cansada das minhas lutas passadas,
afianço-vos que não tinha mais tenção de vos incomodar,
mas quem gosta da pinga gosta mesmo, e vos afianço
que se me parei de rogada, foi para ser mais desejada.”
Foi o primeiro jornal da cidade a introduzir o sistema de cobrança
trimestral; em 1889 “O Progressista” seguiu-lhe o exemplo.

1872
21 — A BOA NOVA — A 30 de julho de 1872 Alfredo de Almeida,
como proprietário e principal redator, lançava seu novo semanário impresso pela tipografia do “Paulista”, situada no largo de Santana. Com
3 col., 4 pg., formato 38x26 cm., diz neste trecho de sua apresentação
sob o título:
“Expediente — “A Boa Nova” vem suprir na arena jornalística o Jornal “Paulista”. Os srs. assinantes do “Paulista”
que já pagaram as suas assinaturas receberão a “A BOA
NOVA” até o dia do vencimento da antiga assinatura.
As vítimas das violências, arbitrariedades e outros escândalos das autoridades e subalternos desta desgraçada situação, terão na “A Boa Nova” as colunas gratis para
as suas queixas.”
Faltando a metade inferior da 1ª página, não sabemos as linhas tra-
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ro, e pode-se dizer assim animada dos melhores sentimentos, vem pedir aos habitantes deste lugar a sua coadjuvação, sem a qual jamais pode caminhar segura na
senda escabrosa que enceta.
....................................................................................................
Não julguem porem que eIa tem política. Nesse gênero
é inteiramente analfabeta. Não sabe distinguir as bandeiras que simbolizam as suas ideias e indicam os arraiais
onde se acoutam. Portanto não há que recear dela. É
a mais inofensiva criatura que jamais viu luz por estas
campinas literárias onde tem vicejado tantas flores.”
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çadas pelo proprietário e orientador do jornal. Combativo, declaradamente republicano, descontente com o situacionismo, Alfredo de Almeida deveria ter sido veemente no seu artigo. Da parte superior das
segunda e terceira colunas, estes trechos:
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“Não desconhecemos que vamos lutar com os mesmos
elementos contrários de então, mas esses longe de nos
assoberbarem serão a voz do alerta que nos trará atentos e vigilantes no nosso posto.
Ao espírito mais despreocupado das cousas públicas
não pode passar desapercebida a decomposição política
porque vai passando o país. Todos veem o poder pessoal assumindo as mais livres funções do direito legislativo
e governamental, descendo muitas vezes a intervir até
na administração judiciária.
....................................................................................................
A viagem do sr. d. Pedro de Alcantara em nada modificou o seu sistema de centralizar o poder e dirigir a seu
bel prazer. Entende que a longaminidade de um partido
na direção dos negócios públicos traz benefícios ao país
e a sua política assim o parece demonstrar.”
Entre seus anúncios, este:
“Aluga-se uma preta boa cozinheira para o trival, assim
como lava perfeitamente.”
22 — O DIABO COXO — Na sessão de 2 de setembro de 1872 realizada pela Câmara Municipal foi apresentado um
“Ofício do Dr. Benedito Fróscoro Jusino de Almeida Aimberê — comunicando a esta Câmara o ter estabelecido
uma oficina de litografia nesta cidade para a publicação
de um jornal denominado “O Diabo Coxo” — cuja publicação começou a 3 de agosto e sendo ele o único responsável — inteirado.”
Não encontramos outra referência a esta publicação.
23— CORREIO DE TAUBATÉ — Comemorando o cinquentenário
da Independência, Antonio J. Daniel do Prado e Francisco Moreira Damasco, editores responsáveis, publicam em tipografia própria o “Correio de Taubaté” no dia 7 de setembro de 1872. “Jornal dedicado aos
interesses da Lavoura, Comercio e Industria” trazia a indicação de que

Edição do Correio
de Taubaté sobre
o 7 de setembro
de 1872
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seria publicado “temporariamente uma vez por semana”.
Do seu editorial extraímos o tópico inicial:
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“Completa-se hoje meio século que o Heroi da Independência, nas margens do Ipiranga, proclamou a nacionalidade do Brasil. É, pois, hoje um dos mais faustosos dias
da história pátria. E ao clarão do astro luminoso que há
cincoenta anos nesta mesma Província espancara as
trevas da ignorância e ergueu um povo, fazendo-o livre
e independente, vem o “Correio de Taubaté” encetar sua
carreira jornalística.
No último parágrafo professa:
“A instrução, esse pão espiritual, que erguendo o homem o coloca sobre todos os seres criados, será também um dos nossos mais ardentes anelos. Não temos
é verdade, o vão desvanecimento de instruir e esclarecer os povos, mas resta-nos o conforto que tudo faremos para que a luz da civilização moderna penetre
por todas as portas. Apoiado nestas ideias o “Correio
de Taubaté” se julga orgão genuino de todo este município, a expressão verdadeira dum pensamento geral.
Não retrocederemos, nosso caminho será lento, porém, firme.”
Em dezembro, ao sair o n° 14, Daniel do Prado deixa o jornal visto
“retirar-se para a nova vila do Paraiso para o fim de ocupar o lugar para
que fora nomeado”. Substituindo-o, assume a redação o bacharel Benedito Jovino de Almeida Aimberê.
A seu respeito, informa o Dr. Felix: — “Era Daniel do Prado poeta e
jornalista de nomeada. Natural de Taubaté, pertencia ao partido liberal.
Mais tarde foi nomeado tabelião em São José do Paraiso, mudando-se
depois para Ribeirão Preto.”
Nos jornais coevos encontramos algumas de suas produções poéticas. Pelo “O Paulista” de 14 de dezembro de 1874 temos conhecimento
de:
“Publicações — Recebemos nestes ultimos dias: — “Tipos, Diversões e Estrofes”, livro de versos de Antonio
Daniel do Prado, nitidamente impresso na acreditada tipografia dos srs. Moreira, Maximino & Cia.”
João Lopes de Paiva em seu citado “Paraisópolis de Ontem e de

“Correio de Taubaté” foi editado até abril de 1874 pelos fundadores;
mais tarde é seu editor João Zoroastro Bittencourt, porém, nesse mesmo ano, em 22 de setembro, José Gomes Xavier de Assis passou a ser
editor-proprietário como indica a ata da sessão da Câmara realizada
nesse dia. Em fevereiro do ano se guinte este passou a contar com a
colaboração de Francisco Siqueira Queiroz como redator. Em junho de
1875 encontramo-lo como propriedade de Antonio Ferreira Sampaio.
— O PAULISTA — 4ª fase — Ainda sob a direção de Alfredo de Almeida — Vd. nº 3

1875
24 — A JUVENTUDE — Semanário “literário e recreativo”, impresso
na tipografia do Correio de Taubaté, com 2 col., 4 pgs., form. 28x18
cms., publicou o nº 5 em 20 de maio de 1875.
No seu editorial lamenta a pasmaceira citadina:
“Não há quem possa contestar que Taubaté seja uma
importante cidade, já pela sua população, já pela sua riqueza.
Entretanto passam-se os anos e a cidade não aumenta,
nem parece querer caminhar para diante...
Passa-se os dias a bocejar, sem ter-se um divertimento,
uma ocupação!...
Então os que não jogam!
Não há baile, não há uma biblioteca, não existe um clube
ou ao menos um café decente para ponto de reunião!
Porque não se faz um jardim embora pequeno, com alguns assentos onde se possa prosear, como tanto gosta
a nossa população?
É das casas para as esquinas e das esquinas para as
casas, e nisto vai a vida.
Falta-nos a necessária inteligência para demonstrar as
vantagens que trazem os passatempos decentes, es-
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Hoje”, alude a esse rimário:
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colhidos e de bom gosto. Mas por si mesmo está demonstrado que todos necessitamos de algumas horas
de descanso, de alguns momentos de distração em que
o espírito, por assim dizer, respire outro ambiente e não o
das oficinas, das repartições, das lojas e dos armazéns,
em que quase todos passam as horas do dia.”
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Prosseguindo nas lamúrias, nas jeremiadas, o comentarista dá,
no artigo sobre a Santa Casa, interessante informação que teria sido
aproveitada por nós em outro livro de nossa autoria. Possivelmente
essa lamentação teria incutido no ânimo do Vigário Colado de então
e o tivesse compelido a piedosa perigrinação em favor da reabertura
daquela casa de caridade.
Fechada há algum tempo o velho Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência de Taubaté, o jornalista lastima a
necessidade de uma casa semelhante. Julgando interessante a argumentação, transcrevemos-la na íntegra:
“CASA DE CARIDADE — Taubaté, cidade que se preza
de ser religiosa, não tem uma casa de misericórdia para
receber os enfermos; e no entanto os templos estão enriquecidos e as festas são explendidas!
Quase todos os dias o povo corre as festas, enquanto no
leito de dores a pobreza geme e padece sem os auxílios
da ciência e muitas vezes sem um caldo, sem uma gota
dágua, na mais deplorável miseria!
Cristãos, derramai o bálsamo da caridade sobre esta infeliz classe, compadecei-vos dela!
Cristo não ensinou só a orar, ensinou-nos também a amar
o proximo, a socorre-lo em suas necessidades. É preciso
que o hospital esteja aberto para receber os pobres, e
não vá caindo aos pedaços, o que será uma vergonha,
para nós e para esta cidade, cujo padroeiro foi um tipo
de caridade.
Ao nosso digno Vigário pedimos que, como nosso pastor
guie o seu rebanho nesta obra de caridade e de proteção
aos infelizes
Faça s. rvd, este serviço ás suas ovelhas necessitadas e
acredite que prestará o maior dos serviços. O povo não
pode viver somente de rezas; ele tem outras necessidades a que se deve também atender. Aos ricos pedimos
que amparem a pobreza concorrendo para a fundação
do hospital e terão feito uma obra meritória que terá mais
peso na balança divina que quantas festas ao “Divino”

***
Não conseguimos apurar se o vaticínio se realizou, contudo, transcrevemos a notícia publicada pela “Imprensa de Taubaté” de 6 de fevereiro de 1876:
“Consta-nos que os srs. Sérvulo Gonçalves e Manoel
Jorge Rodrigues vão fazer reaparecer “A Juventude”, semanário literário que há tempos se publicava nesta cidade. Desejamos que seja breve o reaparecimento.”

1876
25 — A IMPRENSA DE TAUBATÉ — Jornal Imparcial, Agrícola, Noticioso e Comercial — Surgiu no dia 1º de janeiro de 1876 como semanário, propriedade de Abreu & Gonçalves e diversos redatores, no
formato 38x26 cms., 4 col., 4 pgs. Constituiam a firma os sócios Dr.
Barnabé Ferreira de Abreu e Costa e Sérvulo Gonçalves.
Do seu editorial de apresentação transcrevemos o introito:
“Ao encetar sua carreira jornalística é dever da Imprensa
de Taubaté explicar a causa do seu aparecimento. Dentre os muitos inventos da moderna civilização a imprensa
é o que mais concorreu para o espancamento das trevas
do obscurantismo, plantando o domínio da verdade. Mas
quão longe está a imprensa desse desiderato quando ela
desviada do bom caminho precipita-se na voragem das
paixões e, aí, sem rumo e sem norte destroi em vez de
edificar. Nosso fim, pois, é nobre e elevado; queremos
sinceramente ser os verdadeiros representantes da imprensa externando o pensamento com imparcialidade e
justiça, escoimando-nos o mais possivel de ser éco ou
desabafo de ruins paixões”
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tiverem feito nos dias de sua vida”.

Primeira
edição de
A Imprensa
de Taubaté

“Mofina — O Sr. Alfredo de Almeida antes de polir as
paredes da Agência, é mais honroso que mande pagar
8$920 que está devendo de selos e 400 reis de uma carta para a Cachoeira, faço este pedido pela im prensa por
estar cansado de cobrar particularmente. O Agente do
Correio — (a) T.F. de Abreu.”
Na semana seguinte o sr. Almeida publicou cópias de recibos declarando que o fazia “não em satisfação ao Galego Ilheu, mas por deferência ao público tribunal que muito respeito.”
Precursores do transporte intermunicipal, os srs. Pereira & Ribeiro
instalaram uma linha de troles com ponto de partida do Hotel das Palmeiras, em Taubaté. Carruagem rústica, descoberta, tirada por burros
ou cavalos, era o meio mais cômodo de transporte antes que o automóvel e as “jardineiras” inundassem as estradas. O anúncio, publicado
em 11 de junho, é omisso quanto aos horários, contudo fornece o preço das passagens:
De Cachoeira a Jacareí Taubaté — 25$000
De Cachoeira a Taubaté — 15$000
Taubaté a Caçapava — 4$000
Caçapava a S. José — 4$000
São José a Jacareí — 3$000
Havia concorrentes: — os srs. Fernando Lopes Zamith & C., com
viagens de ida e de volta em dias alternados ao preço de 11$000 para
Jacareí e similares aos da outra cocheira para as cidades intermediárias.
Nessa época, situava-se em Cachoeira o ponto terminal da Estrada
de Ferro São Paulo Rio de Janeiro e, daí, a justificativa do empresário
taubateano estabelecer o ponto de partida naquela cidade.
Em setembro Barnabé Ferreira deixou a redação ficando o remanescente Servulo Gonçalves como redator e proprietário, ocasião em que
a epigrafe foi mudada para “orgão popular”.
— O PAULISTA — 5ª fase - Direção de José Flavio de Camargo — Vd.
n° 3.
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Embora ao sabor da época a redação mostrou-se avara no acolhimento de mofinas, contudo, em 4 de junho, suas colunas abrigaram
a primeira possivelmente por ser assinada. Ei-la na rudeza dos seus
termos:
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26 — ESTRELA DO NORTE — Periódico crítico e recreativo surgido
em 1º de setembro de 1876 como “orgam tipográfico dos empregados
da tipografia Imprensa de Taubaté”. De pequeno formato, 27x18 cm., 2
col., 4 pág., tinha publicação semanal.
O cabeçalho é omisso quanto a direção contudo o número 17, de
21 de dezembro, esclarece: — “Retirou-se da redação do nosso jornal
o sr. Manoel J. Rodrigues, por motivos particulares que o obrigaram
a dar esse passo”. Adiante, depois de elogiar a ação do companheiro, informa: — “Benignamente se oferece para coadjuvar-nos o nosso
amigo e compatrício sr. Julio Romano.”
27 MAURITÍ - Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.

1877
28 — MONITOR DE TAUBATÉ — Em seu trabalho sobre a imprensa
local, registra Pedro Giolo:
“Sob a responsabilidade do prof. José Vicente d’Aquila
d’Almeida Aimberé e com tipografia própria, surge, em
19 de fevereiro de 1877, o “Monitor de Taubaté”.
Não encontramos outra referencia na imprensa contemporânea.

1878
29 — A GAZETA DE TAUBATÉ — Iniciou sua publicação nos primeiros dias de 1878 como órgão noticioso, literário e comercial sob
a redação de Antonio José Garcia, tendo José de Assis na condição
de diretor-gerente. Semanário de 38x27 cms. 4 pgs., sem cor política,
circulava as quintas-feiras. (5)

(5) Pela primeira vez encontramos o nome do prof. Garcia a testa de
um jornal. Afirma o Dr. Felix ter sido ele o redator de “O Taubatéense”,
em 1861, ao lado de Francisco Xavier de Assis Moura, porém, jamais
seu nome figurou no cabeçalho ou no noticiário daquela folha.

Sexta edição de A Gazeta de Taubaté, publicada em 2 de fevereiro de 1878
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Poucos meses após ficou sem o redator em decorrência da necessidade sentida pelo professor Garcia de “tratar exclusivamente do magistério público” e a atividade jornalística afasta-lo dessa função precípua. Todavia, insuficientemente imunisado contra o virus do jornalismo,
o Mestre retorna ao mesmo posto em 1880 quando o jornal passará á
posse de “uma associação” a qual terá vida efêmera, porquanto, pouco
mais tarde, se tornará propriedade de Borges & Comp.
Ao iniciar 1879, contando com diversos redatores, edição e propriedade de José Gomes X. de Assis, com tipografia própria, o jornal perde o artigo “A” do cabeçalho e passa a chamar e “Gazeta de Taubaté”
observando, porém, o formato inicial.
Entrando no ano de 1881 passa a bissemanário, sob a gerência de
Manoel Alves Borges: em 1883 vamos encontrá-lo publicando-se mensalmente nos dias 5, 10, 20, 25 e 30, todavia, dois anos depois (dezembro de 1885) sai “6 a 8 vezes por mês em dias indeterminados”.
Em 1887, no décimo ano, tem Ladislau Fernandes de Oliveira como
diretor-gerente em suas mãos terá a atividade suspensa segundo seu
ofício lido na Câmara na sessão de 7 de janeiro de 1888 no qual informa ter “cessado a publicação da “Gazeta de Taubaté” que é substituída
pelo “Liberal Taubatéense” do qual é gerente responsável.”

***

Entre os vários anúncios merece referência o da “Navegação á vapor do alto Paraíba”, sociedade explorada nor França & Comp. para
transporte fluvial entre Cachoeira e Quiririm com portos intermediários
em Potreiro, Macaim, Mandú e Trememebé. Era o mais fácil meio de
transportes posto á disposição dos fazendeiros para escoamento de
suas safras via Ubatuba. A viagem inaugural, com bom êxito, havia
sido realizada em 7 de outubro de 1878; nessa época os trilhos da
Estrada de Ferro São Paulo e Rio de Janeiro chegavam somente até
Cachoeira.
Acontecimento social de alta relevância, verificado em 28 de agosto
de 1881, abundante e pormenorizadamente comentado pela imprensa
local e de fora, foi a sagração solene de Monsenhor José Pereira da
Silva Barros como Bispo de Olinda, realizada na terra taubateana segundo o desejo do agraciado. O ato com toda a pompa do cerimonial,
teve por palco a velha igreja Matriz onde o novo prelado havia sido
vigário colado e nela vinha exercendo o múnus sacerdotal desde 1862.
Nesse dia a “Gazeta” apresentou-se em edição especial. Também
“O Futuro” mostrou-se pródigo em suas referências.

***

“Em 1878 apareceu “O Paulista”, a “Gralha”, em 1880
e a Zorra” no fim do mesmo ano.”
Verificou-se aqui ligeiro lápso do Mestre; o último intitulava-se “A
Zona”. (Vd. nº 34)
Pedro Giolo em seu citado trabalho, também alude a este jornal, porém, possivelmente não atentando para indicação do ano considera-o
continuação do anteriormente publicado:
“Desta época em diante (1875) não mais encontramos
“O Paulista” de Alfredo de Almeida e, sim, “O Paulista”
orgão popular, propriedade de José Flavio de Camargo,
com tipografia instalada no largo do Rosário (Praça Barão do Rio Branco) nº 73. O exemplar que conhecemos,
dá o jornal em 2º ano e é dos fins de 1879.”

1880
31 — O FUTURO — Contando com o “advogado Barnabé Ferreira do Abreu e Costa” como redator, apareceu em 5 de dezembro de
1880. Propriedade de Inácio Marcondes do Amaral Junior e impresso
em tipografia própria, sita na rua do Príncipe “em frente ao Hotel do
Inacinho”, era publicado semanalmente em 37x26 cms., 3 col., 4 pgs.
Depois de 1° de maio de 1881 o cabeçalho passou a indicar o endereço da redação: rua Marquês do Herval (antiga da Cadeia) nº 109.
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30 — O PAULISTA — Editado por José Flavio de Camargo e sob a
gerência de Francisco Monteiro de Camargo, surgiu um novo “O Paulista” no segundo semestre de 1878, com 38x26 cms., 3 col., 4 pgs,
como “órgão popular” e “Jornal dedicado aos interesses do município”.
Em 3 de março de 1879 deu a estampa sua edição n° 41, ano I, porém,
não conseguiu chegar a 1880 porquanto em dezembro a “Gazeta de
Taubaté” noticiava seu desaparecimento.
Embora direção e propriedade dos irmãos Camargo, donos do homônimo que circulou em 1876 (vd. n 3º 5ª fase) não foi outra etapa da
vida daquele que encerrou sua atividade no decorrer do doudécimo
ano. Este, inteiramente novo, com outra orientação, sem cor política,
deu início a sua carreira partindo do primeiro ano.
A ele fez referência o Dr. Felix Guisard Filho no citado artigo sobre a
imprensa local:

Edição do jornal
O Futuro de 1880
mostra que certas
denominações de
ruas centrais
de Taubaté são
centenárias

— “A imprensa é o asilo sagrado onde deve ser adorada
a virtude símbolo da verdade que representa a onipotência.
— “Nas altas questões sociais será “O Futuro” imparcial
e calmo.
— “Nos negócios públicos do município “O Futuro” se
dirigirá com critério e prudência.”
Por seu intermédio ficamos cientes de que é centenária a denominação de certas ruas centrais. O número de 5 de dezembro de 1880
noticia as seguintes alterações então verificadas:
“De rua do Rosário para Visconde do Rio Branco. De rua
do Meio para Duque de Caxias. De rua Municipal para
Marquês do Herval. A rua que vai ao cemitério novo —
Rua da Consolação.”
A rua da Consolação deve ser a atual Humaitá. Os velhos nomes
dessas vias são bastante conhecidos; o interessante é que muita gente ainda hoje as menciona sob a antiga nomenclatura e, esta, conta
mais de um século de existência. Fato análogo se dá com a rua Cons.
Moreira de Barros; para o vulgo continua sendo rua das Palmeiras.
Delas restam somente a saudade e a lembrança daqueles que tiveram
a ventura de conhecê-las, elegantes, esbeltas, porte majestoso, com
seus espiques eretos, semelhando para-raios. Mano Pires escritor e
jornalista campineiro, ex-professor do velho “Monteiro Lobato” no idos
de 1940, lembrou-as com emoção ao falar no Clube dos 21 Irmãos
Amigos de Taubaté. A dendroclastia de um alcaide impiedoso, sacrificou-as ao gume de um machado.

***

Bastante longo seu noticiário relativo a elevação do vigário da paróquia, Padre José Pereira da Silva Barros, a dignidade de Bispo de Olinda. Pormenorizadamente registra-o desde as primeiras informações sobre sua indicação ao sólio pernambucano, os presentes ofertados pelos
paroquianos, as solenidades da sagração na Matriz local por vontade do
agraciado, a partida rumo a sua diocese e comitiva de pessoas gradas
que o acompanhou até Cachoeira, são cuidadosamente anotadas.
Publica o n° 89, de 13 de agosto de 1882, extensa carta do Prela-
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Não obstante Abreu e Costa ser declaradamente conservador, fiél
ao partido, não imprimiu sua convicção no programa do jornal, mantendo-o politicamente neutro. Atesta-o estas passagens do editorial:
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do ao Juiz de Direito esclarecendo minuciosamente os antecedentes
da fundação do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, deixando
clara a participação inicial de frei Caetano de Messina, a importância
por ele levantada, irrisória ante o custo da obra que se projetava com a
reforma e ampliação da velha igreja da Piedade e os trabalhos posteriormente realizados atá o funcionamento daquela casa de ensino. Por
meio dessa carta D. José respondeu a artigos publicados pela “Gazeta
de Taubaté” nos quais era pedida ao Juiz intervencão no Colégio.
Barnabé Ferreira deixou a redação em janeiro de 1882; no final desse ano a folha foi suspensa e substituida pelo “Jornal de Taubaté” em
janeiro seguinte.
— Do seu noticiário de 19 de junho de 1881, colhemos:
“Iluminação pública — O Eng. Roberto Normantton requereu a Assembleia Provincial pedindo privilégio para
estabelecer iluminação a gás na cidade de Taubaté. Em
sessão do dia 14 do corrente este projeto, sob nº 177,
passou em primeira discussão sem impugnação alguma.
Portanto está aprovada e reconhecida a necessidade e
utilidade do projeto. Fazemos votos para que se veja em
execução.”
Nessa época a iluminação da cidade era a querozene e João Cândido dos Reis o contratador. Em 1884 foi inaugurado o fornecimento a
gás produzido pela queima do xisto betuminoso retirado das extensas
jazidas de Tremembé e explorado pela Companhia de Gás e Óleo Minerais de Taubaté.
Em 20 de outubro de 1911 a Câmara Municipal firmou contrato com
a Empresa de Eletricidade São Paulo e Rio para fornecimento elétrico,
porám, este, somente em 1913 entrou em atividade.
A contratante do fornecimento hidro-elétrico serviu-se de pequeno
manancial existente no topo da Mantiqueira no município de Pindamonhangaba, a 900 metros de altura, represou-o e construiu a linha de
tubos para alimentar a usina geradora no pé da serra. Essa tubulação,
pela sua altura, foi a primeira da América e a terceira do mundo.
— Nesse tempo o estrilo gosava de ampla liberdade. Pela seção
livre da edição de 17 de julho, sob o título “A Câmara dorme”, esta reclamação:
“A Câmara dorme o sono da indolência e no entanto os
carroceiros e carreiros andam de enchada (sic) para poderem atravessarem (sic) o largo do Chafariz!!! Câmara
pior do que esta já tivemos, melhor também, porém, igual
a esta nunca tivemos!!! Os carroceiros.”

32 — A PRIMAVERA - Relacionada entre as publicações inexistentes em 6 de janeiro de 1881, pela “A Zoria”. Vd. n° 34.
33 — A GRALA — “Jornal humorístico — Proprietários J. B. Ferreira
e M.M. de Camargo — Colaboradores diversos, impresso na tipografia da Gazeta de Taubaté, no formato 27x19 cms., 2 col., 4 pgs., tinha
publicação semanal. Embora a epígrafe “humorístico” nada encontramos em sua edição nº 8, saída em 9 de dezembro de 1880, como
justificação desse particular. Era, contudo, jornalzinho de rapazes.
34 — A ZORIA — “Jornal humorístico — proprietário J. C. A. de Toledo — Colaboradores Diversos” apareceu em 9 de dezembro de 1880
como semanário, com 2 colunas , 4 pag., form, 27x19 cm., impressa na
tipografia do “Futuro”.
Modestamente se apresenta:
“A Zoria é o título de nosso humilde jornal. Não temos
a pretensão de nos apresentar no Tribunal da opinião
pública com fraseados cheios de flores de retórica e
lógica profunda, pois para isso não possuímos grandes
cabedais de conhecimentos; a nossa linguagem será
mais simples, visto ser o nosso nome obscuro, pobre,
por não termos a erudição necessária para desenvolver
nosso pensamento, apesar de boa vontade; obscuro,
por fazermos hoje o nosso noviciado nas lides da imprensa.”
O n° 5, saído em 6 de janeiro de 1881, traz pequena notícia para nosso intento muito interessante porquanto relaciona jornais anteriormente
publicados:
“Imprensa — Jornais de pequeno e grande formato, têmse publicado nesta cidade os seguintes:
Taubatéense
Eco Popular

Antonio Mello Junior

“Manumissões — As manumissões concedidas em Taubaté, durante o ano financeiro de 1880/81 sobem a 57. O
nosso exmo. amigo sr. Conselheiro Moreira de Barros,
importante lavrador e contra quem tanto esbravejaram
os abolicionistas da Corte contribuiu, só ele, com 27 cartas de liberdade, outorgadas gratuitamente a escravos
seus.”
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— A edição de 24 de julho transcreve do “Diário da Manhã”, de São
Paulo, noticia relativa a prodigalidade de um varão taubateano:
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Paulista (do sr. Prado)
Iris
Taubaté
Lanterna Mágica (ilustrado)
Riachuelo
Paulista (do sr. Almeida)
Maurití (1º)
Lírio
Voz do Povo
Correio de Taubaté
Estrela do Norte
Maurití (2º)
Paulista (do sr. José Flávio)
Gazeta de Taubaté
Primavera (deu um número unicamente)
Gralha
Futuro
e a nossa humilde Zoria
Com exceção da “Primavera”, os quatro últimos são
publicados atualmente. Não é isso uma prova exuberante do adiantamento de Taubaté? No entanto ainda
temos que caminhar bastante para atingirmos o nome
que ambicionamos no mapa da briosa Província de S.
Paulo.”
Quatro exemplares constituem o acervo da hemeroteca local, todavia em nenhum deles encontramos algo que justifique a epígrafe “humorístico” com que se atavia.
José Cândido Antunes de Toledo era tipógrafo agregado ao quadro
do pessoal das oficinas de “O Futuro”. Mais tarde encontrá-lo-emos
como diretor ou como proprietário de outros jornais de maior responsabilidade e prestígio.
Relativamente ao título “A Zoria” o segundo número, publicado em
16 de dezembro de 1880, assim o justifica:
“O nosso jornal — Causou estranheza a muitos leitores
de nosso jornal. Esperado com antecedência sob o nome
de “Escova” julgaram-no disposto a escovar a todos sem
distinção. Mas outro é o nosso fim; o título do nosso jornal tem para nós outro significativo: — é o sinal de uma
luta em prol do adiantamento de nossa terra.”

35 — JORNAL DE TAUBATÉ — Em substituição ao O Futuro apareceu em 10 de janeiro de 1883, com 38x24 cms., 3 col., 4 pgs., como
propriedade e gerência de Francisco Monteiro Camargo. Editado em
tipografia própria, situada na rua Visconde do Rio Branco n° 18 teve, ao
que se deduz, curta vida.
A “Gazeta de Taubaté “ registrou o aparecimento em sua edição de
14 de janeiro:
“Jornal de Taubaté — Foi distribuido nesta cidade, conforme noticiamos, no dia 10, um novo periódico. Em seu
editorial varre suas testadas porque está convencido de
que “no Brasil os partidos vão-se, os partidos foram-se”.
Mas isto não é novidade colega. O que presume a existência dessas estragadas instituições, dizemos nós, é a
ambição cega do poder e, conseguintemente, de fazer
figura a custa. . . das escadas...
Agradecemos o exemplar retribuindo com “A Gazeta” a
delicadeza.”
Ao apresentar-se em editorial intitulado “Prospecto”, extenso, tomou
toda a primeira página e invadiu parte da segunda, deixa patente sua
linha de conduta quando afirma:
“Em religião e nas questões que possam afetar professamos a integridade católica.
“Em política, professamos a ideia democrática e as doutrinas que dela derivam.
“Eis o que pretendemos e queremos ser; o tempo dirá o
que seremos.”
Na parte noticiosa informa sobre a primeira reunião preparatória, realizada em 7 de janeiro daquele ano sob a presidência do Dr. Francisco
Ribeiro Escobar, para fundação da “Companhia de Gás e Oléos Minerais” grande propulsora do progresso da cidade.

***

Nesse tempo era fácil ao cidadão, a seu bel prazer, trocar de nome.
Bastava uma declaração pelos jornais; daí a frequência com que topa-
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1883
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mos com semelhantes manifestações. Portadores de simples alcunhas
pelas quais eram vulgarmente conhecidos, passavam-nas a incorporar
seus nomes ou por elas substituirem àqueles pelos quais eram normalmente tratados. Nesse particular, entre as muitas encontradas, transcrevemos as constantes das edições de 24 e de 27 de janeiro de 1883:
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“Mudança de nome — O advogado João Rodrigues de
Oliveira e Silva por ser mais conhecido por João China,
dóra em diante assinar-se-á João Rodrigues de Oliveira
China, assim como usará a rubrica João China — Caçapava, 20/1/1883”.
Mudança de nome — José Francisco Canuto por ser mais
conhecido por José Prainha, de ora em diante passa a
assinar José dos Santos Prainha. — Taubaté, 22/1/1883”.
36 — 17 DE AGOSTO — Dr. Felix Guisard Filho —— art. cit.
37 — RECREIO — Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.
38 — O GUARANÍ — Apareceu em 14 de outubro de 1883 com
Inácio Marcondes de Amaral Junior como editor. Não tivemos oportunidade de encontrar nenhum exemplar. Contudo, a seu respeito, transcrevemos esta informação colhida no artigo do Dr. Felix Guisard Filho
relativo a imprensa da cidade, ao qual já fizemos referência:
“... Havia em Taubaté dois periódicos, o “Futuro” e “A
Gazeta de Taubaté”, dos quais eram redatores Barnabé
Ferreira de Abreu e Costa, pai do nosso amigo dr. Emilio
Ferreira de Abreu e Costa, do primeiro e Antonio José
Garcia do segundo, aquele era advogado provisionado e
este professor público. Pouco tempo depois suspendeu
sua publicação o “Futuro”, cujo editor era Inácio do Amaral Junior. Mais tarde este editor quiz fundar um outro
periódico neutro e o fez com o nome de “Guarani”. Era
seu redator o dr. Euzébio Câmara Leal, então promotor
público da Comarca. Deixando a promotoria publica em
14 de dezembro de 1834, o jornal sob a direção do dr.
Câmara Leal tornou-se orgão do partido conservador do
segundo distrito. Era de notar a formidavel campanha
político-eleitoral desenvolvida pelo “Guarani” em favor
da candidatura do dr. José Luiz de Almeida Nogueira,
a qual se efetuou em 15 de janeiro de 1885, campanha
eleitoral esta, cujo resultado, por dois votos apenas, fez
o Conselheiro Moreira de Barros perder a cadeira. É de
notar tambem a formidavel série de artigos, em resposta aos que saíram no orgão liberal “O Paulista”, de que

Em 1887 “O Guarani” ainda circulava. Nas “Atas” (VII/43) encontramos esta referência:
“Sessão de 14/2/887 — Três propostas para publicação
do expediente da Câmara, apresentadas pelos editores
dos jornais “Comercio de Taubaté”, “Guaraní” e “Gazeta
de Taubaté”.

1884
39 — O IRIS — Dr. Felix Guisard Filho — Art. cit.
40 — O PAULISTA — Órgão democrático, semanário das 5ª feiras,
surgiu em 17 de janeiro de 1884 com 42x32 cms., 4 col., 4 pgs. Propriedade de Hermínio C. Coimbra, independente, apareceu disposto a
conservar essa orientação segundo este tópico do seu artigo de fundo:
“Sem que nos escravisemos a senha de determinado
partido, desfraldamos francamente o pendão da democracia, prontos sempre a sauda-lo nas ameias em que o
virmos hasteado”
O propósito foi mantido por um ano; em janeiro de 1885 o jornal passou a diário e, sob a responsabilidade de Alfredo de Almeida, filiou-se
ao Partido Liberal.
Citando-o como nascido em 1886, Freitas Nobre dedica-lhe este parágrafo em sua História da Imprensa de São Paulo, pag. 133:
“O Paulista, publicacão liberal, editada por Alfredo de Almeida, que obedecia a orientação do Cons. Antonio Moreira de Barros. Circulou em Taubaté, passando a aparecer na Capital depois do desaparecimento do Diário
Liberal. Oficinas próprias.”
Afonso A. de Freitas em sua portentosa “A Imprensa Periódica de
São Paulo” oferece completo esclarecimento na página 306:
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era redator Alfredo de Almeida, português naturalizado,
residente em Taubaté. Era liberal e considerado como o
décimo primeiro jornalista do Brasil. Mais tarde cessou o
“Guarani”, bem como o “Paulista”.

Primeira edição de O Paulista foi lançada em 17 de janeiro de 1884

De sua fase paulistana, em grande formato, com 6 colunas, possui
o prof. Gentil da Camargo o exemplar nº 611, ano III saído em 28 de
outubro de 1886. A mudança para a Capital não trouxe solução de continuidade na numeração.
Alfredo de Almeida faleceu em 30 de agosto de 1887. Antonio Daniel
do Prado em extenso necrológio pelo “Diário Paulista” do qual era diretor, lembra a personalidade do extinto neste tópico:
“... sua tempestuosa vida de imprensa política, não significava só o colega para o diretor desta imprensa como
também o companheiro de longos tempos, o irmão de
arte que em sua infância veio dar em nossa companhia
os primeiros passos na imprensa desta cidade, onde,
associados, editamos e redigimos o “Paulista” em 1868.
Fez-se por si; ergueu-se pelo trabalho sob o qual baqueou, não exausto pela luta, mas assoberbado pelas
suas convicções.”
Na data do falecimento redigia em São Paulo o “Liberal Paulista”,
jornal de sua propriedade.
41 — JUVENTUDE — Semanário de 22x16 cms., 2 col., 4 pgs.,
impresso pela Tipografia Guaraní, deveria ter surgido no decorrer de
agosto de 1884 no caso de que a publicação tenha sido regular, porquanto compulsamos o n° 20 publicado em 21 de dezembro desse
ano. Ao ser posta na rua essa edição, eram seus redatores I. Malhado,
J. Kullí, J. Monteiro e O. Marcondes.
Tivemos também em mãos o n° 37, de 10 de junho de 1885; neste
ano eram redatores os srs. Chaves Monteiro e Chagas Monteiro; o se-
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“O Paulista — Orgão da facção liberal chefiada pelo conselheiro Antonio Moreira de Barros; apareceu primitivamente em Taubaté onde advogava os interesses partidários daquele eminente político do 2º distrito eleitoral.
Com o desaparecimento do Diário Liberal em consequência da cisão do partido em dois grupos, transferiu-se
“O Paulista” para a Capital onde teve de terçar armas
com o “Partido Liberal”, orgão do grupo adverso.
O Paulista era gerido e de propriedade de Alfredo de Almeida, ex-diretor da “Opinião Liberal”, de Campinas, do
“Diário do Norte”, de Pindamonhangaba e de “O Paulista”
em Taubaté, de onde se transferiu com este jornal e material tipográfico para a Capital. Viveu pouco “O Paulista”
sendo em 12 de abril de 18137 substituído pelo “Liberal
Paulista”.
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gundo (Francisco Chagas Monteiro) “entrou a fazer parte da redação”
a partir daquela data.
Este jornalzinho, curiosamente, contava sua existência por semestres e não anual segundo a praxe comumente observada.
Foi um dos poucos a empregar tal modalidade.
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1885
42 — A VESPA — “Critico e noticioso — Colaboradores Diversos —
Publica-se uma vez por semana”, impresso na tipografia do Guarani no
formato 20x13 cm., 2 col., 4 pág., com assinatura baratíssima. — “série
de 12 números — $500”.
Compulsamos o número 7, saído em 29 de abril de 1885, sem nada
de interesse ou original para ser mencionado.

1886
43 — A VOZ DO POVO - Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.
44 — DEMOCRATA — Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.
45 — ALMANAQUE DO NORTE DE SÃO PAULO PARA 1886 — Na
quarta página da edição de 15 de agosto de 1885 publica “O Paulista”
este anúncio:
“Almanaque do Norte de São Paulo para 1886 Contendo as mais minuciosas informações comerciais e
industriais, políticas, jurídicas e administrativas das comarcas de Taubaté, Redenção, Pindamonhangaba, São
Bento do Sapucaí, Santo Antonio do Pinhal, Caçapava,
São José dos Campos, Jambeiro e Buquira e muitas outras informações sobre diversas localidades do Norte de
São Paulo, especialmente do município de São Luiz do
Paraitinga. Organizado por A. A., contendo além disso
artigos de literatura, poesia, ciências e a colaboração de
diversos cavalheiros. Recebemos anúncios para este almanaque, os quais serão intermeiados no texto, a razão
de 8$000 por páginas e 5$000 para meia página.”

1887
46 — O INTERNACIONAL — Semanário publicado as sextas feiras,
pertencente ao Major Francisco Fernandes de Oliveira.
Não encontramos outra referência senão a remessa à Comissão de
Contas da Câmara, em 14 de fevereiro de 1887, de:
“Um ofício de Francisco Fernandes de Oliveira, declarando ter publicado um periódico semanal nesta cidade intitulado — “O Internacional” do qual é proprietário e editor,
pelo que, em vista da lei, traz ao conhecimento da Câmara, para o devido efeito e que é publicado na tipografia
do Guaraní.”
47 — O MANDARIM — Sem indicar o dia do aparecimento e sua
condição de órgão do Clube Mandarim, surgiu para comemorar o Carnaval de 1887. Jornal humorístico, menciona: — “Ano único” — “Numero uniquíssimo” — Órgão da pilheria e do riso, tem como redator o Dr.
Mocólóló-chim e assim se apresenta:
“Nós — Nós somos a gargalhada, jovial. As favas os
poetas, que passam a vida a choramingar, sofrendo do
peito e de desarranjos intestinais. A rir, a rir levaremos a
vida, de cabo a rabo. O nosso programa é rir. Nada de
caras feias e zangadas. Sobrolhos carregados não nos
servem:
Os lábios foram feitos para o riso
como a alma foi feita para o goso.
Ao que assim não pensar, que o Tinhoso
lhe vede para sempre o Paraiso.”
Estamos apresentados. Toca a rir, rir, rir, rir.”
Além da descrição dos quatro carros alegóricos de sua participação
no préstito carnavalesco, chalaças, anedotas e comentários sobre “elevado custo de vida” encontramos esta piada de cunho político subordi-

Antonio Mello Junior

“Preço do exemplar 2$000 — Para mais informações
nesta tipografia.”

99
Imprensa Taubateana

Posteriormente, este complemento:
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nada, com outras, ao título “Sabichões Pindélicos”:
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“Quem faz caso dos beócios e sandeus; grita o povo, mas
paga o pato; sem impostos não vive o elemento social,
sem o pagamento do referido supradito cujo “arrecadaciorum” não formaria a Empresa Hidráulica Taubateana
que parece atacada de hidrofobia (horror da água, diz o
velho e cabisbaixo Chernoviz), mal danado que nem por
isso alivia a carga ao pobre “zé pagante.”
Felizes tempos... Ainda não havia o S.A.E.E. (Serviço Autônomo de
Águas e Esgotos), autárquico, que a incompetência municipal “houve
por bem” transferir á SABESP.
48 — COMERCIO DE TAUBATÉ — Nas “Atas da Câmara”, publicadas pelo Dr. Felix Guisard Filho (VII/42), esta informação interessante
ao nosso escopo:
“Sessão de 14 de fevereiro de 1887 — Três propostas para publicação do expediente da Câmara, apresentadas pelos editores dos jornais
“Comercio de Taubaté”, “Guarani” e “Gazeta de Taubaté”.
No expediente da mesma sessão havia sido lido:
“... um ofício de Antonio Velioso Nogueira em que declara ter estabelecido nesta cidade uma tipografia para
publicar um bissemanário que se intitulará “Comercio de
Taubaté”, tomando por esta comunicação toda a responsabilidade dessa publicação como editor responsável.”
Não encontramos outra referência. Em 1898 aparecerá um homônimo sob a responsabilidade de Eduardo Rabelo Sobrinho. (Vd. n° 101)
49 — O TAUBATÉ - Substituindo “O Guaraní” e “em oposição à situação atual”, surgiu em 24 de abril de 1887 tomando caminho inteiramente diverso do anterior ao “franquear suas colunas ineditoriais, mediante responsabilidade idônea e aceitar escritos de interesse público.”
Não menciona os redatores; Inácio Marcondes do Amaral Junior foi
seu editor e proprietário
50 — DIÁRIO PAULISTA — “Advoga os interesses do Norte de São
Paulo e do Sul de Minas”. Teria surgido, possivelmente, em junho de
1887 em Guaratinguetá sob a direção de Antonio Daniel do Prado e
editado por Francisco Ribeiro de Moura. Em setembro daquele ano as
oficinas foram transferidas para Taubaté e instaladas na rua Marquês
do Herval nº 110.
A edição nº 50, ano I, de 10 de setembro de 1887, em longo editorial
faz referência a mudança e confessa:

Pelo “Noticiarista”, de 2 de agosto de 1888 o editor informa:
“Não nos sendo possível continuar a publicação do “Diário Paulista”, resolvemos publicar bissemanalmente “O
Noticiarista que seguirá a mesma rota seguida por aquele.”
51 — O MICROSCÓPIO — Dr. Felix Guísard Filho — art. cit.
52 — DIÁRIO POPULAR — Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.
53 — PAPAGAIO — Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.
54 — O PIRIQUITO — Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.
55 — O COMERCIO Vd. “A Luva” — n° 59.
56 O ANTÓFILO — Vd. “A Luva” — nº 59.
57 — O LIBERAL TAUBATEENSE — Órgão Liberal — Publica-se
duas vezes por semana — Redatores Diversos — Formato 47x32 cms.,
5 col., 4 pgs., apareceu em 20 de novembro de 1887 esclarecendo:
“A Gazeta de Taubaté” cessou sua publicação. Os assinantes da “Gazeta” receberão até o fim do prazo de
suas assinaturas o “Liberal Taubateense” cujo programa
foi publicado no lugar competente com aquiescência dos
chefes e principais membros do partido.”
Eis o primeiro tópico do “programa”:
“O Liberal Taubateense” aparece na arena do jornalismo
à sombra de uma bandeira política, como o seu título
indica. Não tem a arrogante pretensão de formar programa para sua propaganda; concretiza-o naquele delineado pelos centros diretores do Partido Liberal da Corte e
de São Paulo.”
Recebendo-o noticiou o “Diário Paulista” de 22 de novembro:
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“A direção teve o maior acanhamento e sentiu profundo pesar deixando de funcionar no lugar onde iniciou-se,
porque sendo a cidade de Guaratinguetá um centro de
movimento esperançoso, na altura de ser representado
dignamente pela sua ilustrada imprensa local, ainda assim foi ali recebido com a maior simpatia o “Diário Paulista”, que em dois mêses de sua publicação teve as mais
pronunciadas adesões, o acolhimento franco e generoso
daquela população, que, altamente civilizada, não sabe
regatear apoio as aspirações nobres e honestas”

Primeira página do
Liberal Taubatéense
publicado em 20 de
novembro de 1887

Pela sua redação, emprestando-lhe o valor de sua inteligência,
passou, além do Dr. Crescêncio, o Dr. Fernando de Mattos. Em 1880
aproximando-se do final da carreira, era propriedade de uma associação e tinha o Dr. João Francisco Malta Junior como redator e diversos
colaboradores. A gerência, até junho, esteve a cargo Antonio Velloso
Nogueira e este a transmitiu a Manoel Souza Leite.

1888
58 — O ARTISTA — Publica “O Liberal Taubateense” de 5 de janeiro
de 1888:
“O Artista — Com esse título acaba de aparecer entre nós
um novo colega semanário, que se propõe a advogar os
interessas da industria, das artes e comercio. Está sob a
direção do inteligente e laborioso moço Alfredo Monteiro
o que é bastante para que novo lutador alcance em breve
a posição que merece. Grande circulação e muitos anos
de vida e prosperidade, eis o que de coração desejamos
ao novo batalhador.”
“Jornal de Taubaté de 4 do mesmo mês, também noticiando o surgimento, acrescenta:
“...de propriedade do distinto artista João Batista Góes...”
59 — A LUVA — Noticia o “Diário Paulista” de 16 de dezembro de
1887:
“Jornal de senhoras. Nosso colega “O Liberal Taubatéen-
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“Domingo, 20 do corrente, apareceu nesta cidade “O Liberal Taubateense,” órgão do Partido Liberal como diz
seu editorial; não tem programa, procurando neste município concretizar as ideias aventadas ou emitidas na
Corte e São Paulo, pelos centros de sua parcialidade. É
seu redator o ilustre sr. Dr. Crescêncio Costa, nome que
por sí só é bastante para rodear de consideração o novo
arauto das ideias liberais.”
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se” dá-nos a notícia de que se vai publicar nesta cidade
um jornal colaborado por várias senhoras. “A Luva” será
o título.”
Na edição de 26 de abril de 1888, em sua seção “Ecos...” dizia o
mesmo jornal:
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“Morreram: — “A Gazeta de Taubaté”, “O Imparcial”, “O Paulista”, “O
Artista”, “O Guarani”, “O Antófilo”, “A Luva” e outros morreram. Alguns
antes de nascer.”
60 — BILONTRA — Do noticiário do “Diário Paulista” de 17 de abril
de 1888, extraímos:
“Bilontra — É o nome de um interessante jornal dirigido
pelo inteligente menino José V. Nogueira Sobrinho, filho
do nosso colega Antonio Velloso Nogueira, do “Liberal
Taubatéense”. Flores e vida é o que desejamos.”
61 — JORNAL DO POVO — Órgão democrático, apareceu em 8
de julho de 1888 tendo Manoel de Souza Leite como editor-gerente e
diversos colaboradores Semanário de início transformou-se depois em
bi, trissemanário e diário; entre seus colaboradores dos primeiros dias
estava José Maximiniano de Carvalho; deixou a redação em janeiro do
ano seguinte.
Ao comemorar em 7 de julho de 1889 o primeiro ano de existência
publicou o editorial aqui em parte transcrito:
“Faz amanhã um ano que pela primeira vez apresentamo-nos ao juizo da opinião pública. A nossa bandeira
de combate desde o primeiro número tremulou impávida
ante os redutos da monarquia, ante o malsinado trono
dos Braganças e Orleans, fazendo guerra sem trégua
á essa instituição parasita, cujo término felizmente não
está longe. Não arredamos um só momento do nosso
posto e, graças a nossa dedicação, e graças ao nosso
civismo, transpuzemos, levamos de vencida as mil dificuldades que antolhavam nosso caminho. Ôntem como
hoje, hoje como amanhã — fomos, somos e sempre seremos republicano.”
Em julho de 1890, ao iniciar o terceiro ano, partindo novamente do
n° 1, passou a ser propriedade do Dr. Fernando de Mattos e gerência a
cargo do prof. João Pena. Nessa oportunidade, segundo as condições

“Jornal do Povo — Recebemos ôntem os números 117
e 118 deste colega que sob a direção de João Batista
Góes reapareceu nesta cidade.”
Tomado de vivo entusiasmo e jamais antevendo os percalços que
iria enfrentar dentro de breve prazo, Batista Góes imprime ao jornal o
tirocínio de sua orientação. Aumenta-lhe o formato, passa-o a diário e
torna-o folha republicana sob a redação de Fernando de Mattos, cargo
em que este engenheiro permaneceu até meados de 1895. Privado da
companhia desse valioso baluarte, Batista Góes assume toda responsabilidade pela direção.
A posição de folha oposicionista tornava o pequeno diário vítima de
qualquer referência menos cerimoniosa que porventura expendesse e
que seria desculpável num órgão do situacionismo.
Ao que se deduz, qualquer pretexto servia para incriminação. João
Mire Tindall, cidadão escocês aqui radicado e usufruindo de certa influência nos meios políticos, julgou-se injuriado. Não tergiversou; no
decorrer de maio (1895) processou criminalmente a redação. A Justiça
deu-lhe ganho de causa, condenando o jornal a depositar a fiança arbitrada em dois contos de reis. A defesa, a cargo dos advogados — os
irmãos Euzébio Inocêncio e Gastão Câmara Leal, recorreu, contudo,
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da transação, ficaram a cargo do ex-proprietário Manoel de Souza Leite o ativo e o passivo até a data da negociação, 8 daquele mês.
Nessa edição, publicada no dia 10, é apresentado um “resumo da
sessão do Conselho Municipal da Intendência desta cidade, a 5 do
corrente, sob a presidência do cidadão João Afonso Vieira”. Na ordem
do dia constou a aprovação de um projeto relativo a nova denominação
de várias ruas.
Pouco depois, Ladislau Fernandes de Oliveira (ex-proprietário de “O
Progresso”) assumiu a redação ao lado de Alfredo Prates integrando,
a firma “Prates & Oliveira”. Cinco meses depois, em janeiro de 1891,
vários melhoramentos foram introduzidos nas oficinas beneficiando a
apresentação do bissemanário: — moderna impressora “Minerva”, aumento das dimensões, de 38x27 para 47x32 cms., correspondentes
em São Paulo e no Rio; novos colaboradores entre os quais os drs.
Fernando de Mattos e João Malta Junior, d. Anália Franco, dr. João P.
Corsino, J. L. Kennedy e outros.
Souza Leite foi substituído por João Penna em 1892, todavia, embora
o sangue novo, a redação viu-se na contineência de suspender temporariamente a publicação dadas as dificuidades em mantê-la. Perdurou
a interrupção entre junho de 1893 a setembro de 1894 quando retornou
sob nova direção como vemos por esta notícia de “O Imparcial” de 15
de setembro da quele ano:
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falhas na coleção deixam-nos no desconhecimento do desfecho.
Pouco depois novos incidentes vieram agravar a situação difícil em
que se debatia o diretor. Maguou-se o vigário Nascimento Castro com
referência aos comentários expendidos relativamente ao comportamento de certo sacerdote. Vingou-se pelo púlpito com extraordinária
repercussão. Além disso também a polícia sentiu-se ofendida por qualquer razão e, apoiando em processo ainda em andamento, exigiu o
fechamento da folha.
Melancolicamente João Batista Góes externou-se ao publicar, em 28
de dezembro de 1895, o derradeiro número:
“Uma vez que é improfícuo meu heróico esforço para,
pela imprensa, tirar Taubaté do abatimento moral em que
tinha caído, sofrendo para isso dois empastelamentos
sem processar ninguém e arriscando de contínuo minha
própria vida, resolvi cessar nesta data a publicação do
Jornal do Povo.”
De firme convicção política o Jornal manteve-se em freqüentes atritos com o colega “O Noticiarista” de tendências monarquistas e, no seu
dizer, defensor do governicho municipal.”
Respigando em suas páginas o que nos pareceu de mais interessante oferecemos algumas passagens. Como republicano via com certa
ironia as mercês concediclas pela prodigalidade imperial e daí o título
para a notícia publicada em 21 de agosto de 1889:
“Mais Barões — Foram nomeados: — Barão Pereira
de Barros, o Cel. João Pereira de Barros; Barão de
Jacareí, o Cel. Licínio Lopes Chaves; Barão de Pouso
Frio, o Cel. Mariano José de Oliveira e Costa; Barão da
Pedra Negra, o Cel. Manoel Gomes Vieira; Barão de
Jambeiro, o Comendador David Lopes da Silva Ramos
e Barão do Rio Novo, o Major José Augusto Resende.”
Entre os agraciados, alguns taubateanos ilustres a quem a cidade é
devedora de inestimáveis serviços e dos quais até o presente se beneficia.
Sobre nomenclatura temos a edição de 10 de julho de 1890 na qual
é transcrita uma disposição municipal relativa a substituição de nomes
de diversas vias públicas.
Publica em 12 de janeiro de 1893 este comentário:
“Leite é um modo de falar, pura água leitada que se vende ostensivamente na cidade. Continuamos a chamar a

“Certifico que em 1882, quando cedi verbal e gratuitamente á Câmara Municipal, desta cidade, o terreno preciso para continuação da rua Jacques Felix a sair da linha
férrea, dei tambem o terreno preciso e marginando a dita
linha férrea a começar do largo da estação até encontrar
na rua Santo Aleixo, ficando a Câmara com seus terrenos alinhados para o único fim para que o cedi e utilidade
pública. — Taubaté, 21/2/1893 (a) Barão de Tremembé.”
Deu azo a publicação o improcedente comentário de que alguns vereadores pretendiam propor a venda dessas áreas.
Outra curiosidade nestes dias de comunicação por satélites é a notícia sobre o primeiro fonográfo aparecido na cidade; oonsta do número
de 25 de setembro de 1894:
“Fonográfo — Tivemos ocasião de assistir a uma sessão
para que fomos convidado, no Hotel Pensão Familiar. É,
com efeito, um maravilhoso invento digno de ser visto por
todas as pessoas instruidas e de bom gosto.”
Para finalizar esta nota de 7 de setembro de 1895 aludindo as lutas,
aos embates travados pelo jornal em sua vida independente, os percalços transpostos em sua carreira:
“Fundado em 8 de julho de 1888. Assaltado em 22 de
março de 1893. Empastelado em 8 de junho de 1893.
Restaurado em 7 de setembro de 1894.”
Ao anunciar o aparecimento de “A Zagaia”, disse o “Diário de Taubaté” que o “Jornal do Povo” deveria reaparecer naquele ano de 1896
como monarquista. Tal prenúncio, talvez zombaria de oposicionista,
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Isso no tempo em que custava menos de um vintém o litro. . . A
adulteração jamais conheceu freios; ainda no ano atrasado (em 1980)
os jornais da Capital denunciavam, com base em análises de Instituto
do Estado, a contaminação por água fecal de leite vendido por respeitáveis (quanto a potencialidade econômica) empresas distribuidoras.
Os fornecedores tentaram (e nem podiam deixar de fazê-lo) desmentir
mas. . . a “paz continua a reinar no seio de Abrahão. . .“ ou “tudo como
dantes no quartel de Abrantes.”
Como subsídio a quem eventualmente queira tratar das ruas da cidade este atestado constante da edição de 25 de fevereiro de 1893 talvez
possa ser interessante:
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atenção do digno fiscal .“
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não se verificou.
62 — O NOTICIARISTA — Órgão imparcial tendo Camargo Toledo
& Comp. como proprietários iniciou sua carreira em 23 de agosto de
1888 com 47x32 cms., 5 col., 4 pgs., e publicação bissemanal. A sua
frente estavam Alfredo Monteiro, redator responsável e Candido A. Toledo na gerência.
Vindo a lume, disse no primeiro período de sua apresentação:
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“Circunstância que a nós não cabe a tarefa de expor,
mas que estão no domínio público, fizeram cessar a publicação do “Diário Paulista”. A necessidade de uma imprensa que sirva de eco a opinião e da turba a proclamar
as necessidades de cada localidade, é indiscutível, e a
todo custo, precisa ser atendida. Quando uma localidade
como Taubaté com elementos de vida própria, respirou
por muito, a plenos haustos, a atmosfera da publicidade
jornalística já não mais poderá sentir-se atrofiada pela
falta de um órgão de publicidade; o espírito público sem
esse respiro de suas necessidades, debater-se-ia em
transes angustiosos, corno os da ave presa na máquina pneumática. O “Noticiarista’ surge dessa situação e
procura satisfazer a indicada necessidade de um órgão,
grave e imparcial, que traduza e exprima as aspirações e
necessidades da vida local.”
Jornal de tendência monarquista, viveu as turras com o colega “Diário do Povo” de orientação declaradamente republicana; mutuamente,
com frequência, se debicavam.
Alfredo Monteiro permaneceu na redação somente até o mês de abril;
pouco depois era substituído por Maximiniano de Carvalho, homem de
certa cultura a quem o Prof. Garcia dedicava sincera admiração e que
a seu respeito escreveu em 19 de setembro de 1889: — “Estudioso e
perseverante, conseguiu possuir os segredos da língua nacional, da
língua francesa e, digno de nota, da alemã.”
Entre os anúncios da edição de 8 de dezembro desse mesmo ano o
relativo ao “Grande e excepcional leilão” que se realizaria em 2 de fevereiro de 1890, ao correr do martelo: Tratava-se do “primeiro e único em
seu genero, de todas as propriedades da Companhia de Gás e Óleos
Minerais de Taubaté com o capital de 750.000$000.” incluía a hasta pública “todos bens pertencentes á Companhia, inclusive seus produtos,
contratos, concessões, privilégios e importantes jazidas de xisto betuminoso na extensão de 25 léguas no Vale do Paraíba. Quinze edifícios
de tijolos e cal e dez ditos de trilhos e zinco, ocupando uma área de
5600 m2, próximo á cidade e junto á estação da Estrada de Ferro São

Primeira edição
de O Noticiarista
de 1888
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Paulo e Rio de Janeiro, passando pela frente uma linha de bondes a
vapor, cortando os terrenos da fábrica, onde se acham ligados por trilhos e chave para a condução do xisto das jazidas ao estabelecimento.
Terrenos de propriedade da Companhia, na extensão de 110 km2, anexos á fábrica.” É longa a descrição do acervo leiloado, da maquinaria,
alambiques, motores, bombas, material em estoque no almoxarifado,
direitos por privilégios para exploração do xisto por tempo indeterminado (decreto imperial n° 8365 de 31/12/81) concessão municipal por 40
anos para fornecimento de iluminação á cidade (lei provincial n° 125 de
17/7/81) fornecimento de gás residencial com renda mensal da ordem
de 30:000$000 etc.
Não obstante contasse com boas fortunas locais, o taubteano deixou passar a oportunidade. Foi arrematante (por 130:000$000 contos
de réis) o Dr. Carmo Cintra, de Amparo. A iluminação residencial e
pública permaneceu até 1913 quando foi introduzido o novo sistema
hidroelétrico explorado pela Empresa de Eletricidade São Paulo e
Rio.

***

Oito anos depois o Dr. Joaquim Floriano de Godoi em “A Província
do Sapucaí ((publicado em 1898), criticando o movimento então iniciado e mais tarde chamado “marcha para o oeste” alude a decadência
do denominado “norte da Província” e atribuí aos capitalistas de São
Paulo uma boa parte de suas consequências.
“Egoismando-se estrenuamente dentro da reduzida periferia de interesses particulares, os homens dali, se cuidam atualmente em comanditas que tenham por fim único alevantar o valor territorial das terras roxas, para fazer
dobrar, triplicar, multiplicar o valor urbano das cidades
alvoradas em capitais e na elevação dos juros das suas
estradas de ferro.
E isto, que seja a custa do resto da Província!
Que seja a custa mesmo do descrédito, da ruína, do
abatimento total das outras regiões; como aconteceu a
Taubaté, por exemplo, que por querer marchar com hombridade, firmada nos próprios recursos, sem pedir amparo a Capital viu aterrorizada, suas empresas estiolarem
ao sopro da desconfiança bofada pelos capitalistas de
além-ParaÍba, não obstante o futuro esplêndido que prometiam.
E isso não pode ser contestado por ninguém! Porque
desde que essa cidade, a mais notável do Norte, come-

Do noticiário pouco mais colhemos, contudo é interessante ressaltar
a época em que teve início a prestação de um serviço público de inestimável valor e utilidade. Dá-nos notícia a edição de 2 de fevereiro de
1890 de que “o regulador da igreja Matriz”, importado, já se encontrava
a caminho e que ocuparia “três sinos; o mostrador será de cristal, tendo de diâmetro um metro e sessenta. As horas poderão ser observadas a noite por meio de um combustor de gás.”
Em maio seguinte, no dia 11, temos informação de que “o reiógio
para a Matriz, há tanto tempo desejado e esperado já chegou e será
brevemente colocado no respectivo lugar. Já estamos a ouví-lo: Blim,
Blam, BIim, Blam, atraindo a curiosidade pública e a encher-nos...os
ouvidos de contentamento.”
Observa o localista ter sido iniciativa do pároco a realização do melhoramento. Se não incidimos em engano era o Padre Antonio Nascimento Castro vigário nessa ocasião.
Depois de ter prestado sua colaboração ao “O Internacional” o Dr.
Gastão Câmara Leal, ao lado de Alfredo Monteiro retornou, passou a
integrar o corpo redatorial do “Noticiarista” e a eles, pouco mais tarde,
se juntaria Álvaro Guerra, professor, poeta e prosador. Porém, curta foi
a permanência dos primeiros.
Inicia o jornal o ano de 1891 com Álvaro Guerra como redator principal e nesse cargo permanecerá até 1894 quando a folha terá sua
publicação suspensa. José Candido Antunes de Toledo proprietário,
se manteve sempre em sua gerência; em 18 dividiu suas atribuições
com Ramos Arantes por algum tempo a fim de que melhor pudesse se
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çou a reunir forças para constituir indústrias apareceram
os homens da Capital e apossaram-se das ações das
companhias, desorganizaram-nas!
Aí está a fábrica de óleos minerais para comprovar. Ela
ia em crescente prosperidade; era um grito de independência, de quem quebra uma subjugação! Os homens
da Capital correm precipitadamente, envolvem-se na
administração, mudam a sede para São Paulo, fazemna contrair dívida enorme, sem razão de ser e, afinal,
atiram-na para um canto, como um traste imprestável
pelo uso ou antes como um padrão vergonhoso de inutilidade das zonas do norte e dos homens que nela habitam!...
É a campanha do descrédito!
Igual destino eles deram a empresa de bondes a vapor
dessa cidade ao Tremembé. Outra ainda é a estrada de
ferro de Taubaté a Amparo concedida pela Assembléia,
não conseguiu as honras da sanção!“
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dedicar a parte comercial da empresa.
Em 19 de junho de 1894, noticiava “O Imparcial”:
“O Noticiarista” — Suspendeu temporariamente sua publicação este nosso colega local. Que volte em breve as
lutas do jornalismo, trabalhando pelos interesses do nosso município, eis os nossos desejos.”
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63 — A VESPA — Em 9 de setembro de 1888 publicava “O Noticiarista”:
“A Vespa — Recebemos o primeiro número deste colega
que se imprime na tipografia do “Jornal do Povo.” Desejamos ao nosso colega e conterrâneo vida longa e...
ferroadas.”
Saído o sexto número o jornalzinho não retornou, contudo, em 17 de
janeiro de 1899 o mesmo “Noticiarista” voltava a informar:
“Recebemos o nº 7 de “A Vespa” que se publicou por algum tempo e que agora reaparece pretendendo castigar
os maus costumes, respeitar a honra da família e ser
implacável para com os vândalos, atacando o mal onde
ele se achar. O programa da coleguinha é explêndido
e nós estimamos que ela possa cumpri-lo fielmente. As
vítimas de suas ferroadas é que não de vem apreciá-las
por que o ferrão de “A Vespa” pode ser venenoso e matar
alguém.”
— MONITOR PAULISTA — Anunciando o próximo desaparecimento
de “A Vespa”, escreveu “A Violeta” de 28 de outubro de 1888:
“Monitor Paulista” — Vai aparecer em breve este novo
colega, em substituição de “A Vespa”.
De fato, ao publicar o sexto número, “A Vespa” suspendeu temporariamente sua publicação. Retornou em janeiro de 1889.
A volta á publicidade indica a falência da pretendida substituição do
título.
64 — A VIOLETA — Gerente J. B. Marcondes Amaral Publicação
semanal editada pela tipografia do “Jornal do Povo” no formato 23x16
cms., 2 col., 4 pag.
Jornalzinho para moças, assim teve seu aparecimento registrado
pelo “Correio Paulistano” em seu nº 9654:

“Crônica”, subscrita por Adelina Batista, traz-nos esta notícia publicada em novembro de 1888:
“No dia 1º do corrente, dia de Todos os Santos, foi bento,
com todas as solenidades da nossa Igreja Católica, o
sino grande da igreja de N. S. do Rosario. Em seguida
celebrou o santo sacrifício da missa o revd. Conego Benjamim de Toledo Mello. (...) O sino, conforme nos comunicaram, foi presente do sr. Bento A. de Andrade Rosa,
digno irmão do sr. Francisco Augusto de Andrade Rosa
que há muito reside entre nós.”
Publica o nº 2, de 7/11/88, o “Expediente” do jornal e dele extraímos:
“Convidamos as exmas. senhoras desta cidade a fazer
parte da redação da “Violeta”. (...) Recebemos quaisquer
artigos referentes ao belo sexo, cujos direitos e prerrogativas defendemos.”
Surgiu o jornalzinho em 28 de outubro de 1888 e do seu editorial
este tópico:
“A mulher, essa formosa companheira do homem, essa
irmã carinhosa, esposa virtuosa e mãe cuidadosa — precisa também patentear a sua aptidão para as lutas da
imprensa, luta da civilização e do progresso. É para isso
que aparece “A Violeta,” que viverá auxiliada pelo concurso das jovens taubateanas que queiram nela colaborar com suas luzes e conhecimentos.”
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“A Violeta” — nº 1, publicação semanal feita na cidade de
Taubaté. O minúsculo jornal taubateano é dedicado ao
belo sexo e propõe-se defender os direitos e prerrogativas da mulher. O programa da “Violeta” é delicado e melindroso como a homônima do mundo vegetal. Saudando
o jovem colega, desejamos-lhe vida longa e bastante...
viço.”
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65 — O BILONTRA — Órgão do Clube Bilontra Carnavalesco —
Número especial — Colaboradores diversos, impresso no formato
32x23 cm., 3 col., 4 pág., pela tipografia do “Jornal do Povo”; circulou
em 3 de março de 1889 sob o nº 1 e, talvez o único, em comemoração do terceiro aniversário do clube que lhe emprestou o nome.
Em “Revista do ano de 1888”, faz referência a fusão de jornais da
cidade:
“... entendeu-se também que era tempo de dar baixa ao
“Liberal Taubateano”, e por isso o “Diário Paulista” engazopou os acionistas deste, que representam o papel de
cordeiros, e o partido liberal em destroços vendo a ruína
do seu órgão ficou impassivel com o naufrágio.”
Satirizando os serviços públicos, “O Bilontra” sugere nomes para
três carros alegóricos. Ao primeiro — “Emplacameato” ironiza a colocação de placas de numeração das casas então implantada:
“Avante, avante! ao progresso
Que nos dá a felicidade.
Já temos o emplacamento
Que nos “deu” a edilidade.
.......................................................
E como a chapa esta na moda,
Creio ser esta a verdade,
em nome dela nós pedimos
o emplacamento da edilidade.
Corriam boatos de que os carrís urbanos estavam em vias de cessar
a atividade; diante disso o segundo carro chamaria “Os bondes”:
“O bondinho vai tranquilo
Como si fora morrer...
As ações sobem de preço,
Mas só para inglês ver.
.......................................................
Dizem alguns linguarudos
Que é falta de direção;
Que o bonde dá resultado

“Cargo rendoso e brilhante,
Função elevada e nobre
Tem o juiz de paz da roça
Dando a sentença sem “cobre”
.......................................................
Temos juizes com fartura...
E juizes de paz e de truz!
Mas tanta paz faz a guerra
e dela Deus nos livre — Cruz.
.......................................................
Taubaté, torrão notavel!
Povo de sete costados!
Todos ficarão contentes
Tendo juizes aos punhados”.
66 — O PROGRESSISTA — Órgão popular — Publicação semanal
Apareceu em 14 de março de 1889 no formato 38x27 cms., 4 col., 4
pgs., tendo Ladislau Fernandes de Oliveira como editor-proprietário; as
assinaturas, cobradas adiantadamente, custavam 2$000 por trimestre
na cidade e 2$500 para fora, sua redação estava na rua do Dr. Souza
Alves nº 47.
O último tópico de sua apresentação define a linha de conduta:
“Respeitaremos os atos d autoridades quando elas souberem conter-se e proceder nas orbitas de suas atribuições, mas uma vez fora delas, comentaremos com veemência seus atos. Não admitiremos que se proceda com
rigorosidade contra os fracos e se tolero as arbitrariedades dos potentados porque ao lado daqueles estaremos
sempre quando se tratar de persegui-los não reparando
se a posição do persiguidor é ou não elevada, porque,
destas colunas dizemos bem alto: não admitimos sugestões de ninguem. Respeitaremos as leis que nos regem
e baseados nelas denunciaremos todos os escândalos
que se praticarem na nossa sociedade.
Eis, em resumo, o nosso programa e prometeremos
cumpri-lo a risca, visto como nesse intento tentamos a
nossa jornada.”
Ressurgiu em 1898, em segunda fase (Vd. nº 99)
67 — ARTE — Folha semanal, literária e humorística, com diversos
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Se tiver um bom patrão.
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redatores e propriedade de F. F. Fonseca. Não encontramos melhores
informações a seu respeito.

1890
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68 — COLIBRI — “O Noticiarista” de 8 de maio de 1890 informa:
“Temos a mesa o primeiro número do “Colibri” que pela
primeira vez se apresenta a sugar o mel. . . da publicidade ao lado dos nossos companheiros da imprensa local.
Vida longa ao coleguinha.”
69 — O CRILLA — Do “Noticiarista” de 9 de junho de 1890 extraímos:
“O Crilla” — ou o “Clira”? Clira dão alguns dicionários de
boa nota e não “Crilla” que nenhum dá. Recebemos com
aquele nome um pequeno jornal publicado pelos meninos do Colégio São João Evangelista, de direção do Dr.
Antonio Quirino de Souza e Castro. Trata-se de economia interna da vida dos alunos daquela casa de educação e é interessantíssimo.
Agradecemos e exortamos aqueles cidadãos de
amanhã a que prossigam nos seus louváveis esforços
mantendo o pequeno jornal.”
Crila — Termo de gíria colegial pelo qual eram chamados, pelos “médios” e pelo “maiores”, os alunos de pouca idade matriculados como
internos ou externos. Teve larga vulgarização nos colégios de Taubaté
como o confirma o título desta publicação de meninotes.
Beaurepaire Rohan não o consigna no seu Dicionário de Vocábulos
Brasileiros, porém, encontrontramo-lo em Taunay, no “Léxico de Lacunas”, trabalho com que procurou opulentar o Dicionário da Língua
Portuguesa de Cândido de Figueredo e do qual o lexicógrafo serviu-se
parcialmente. Eis a definição tonesiana:
“Crila, s.f. — Menino, criança. “Este crila já tem fumaças
de homem.”
— GIGANTE — Noticia Diário do Povo” de 15 de agosto de
1890:

“Mais um colega — Tendo feito aquisição da tipografia
onde se imprimia, em Guaratinguetá, a “Pátria Paulista”,
informa-nos o cidadão Inácio Marcondes do Amaral Junior que brevemente circulará sob o mesmo título uma
folha nesta cidade.”
Realmente assim ocorreu; no dia 8 de outubro apareceu como bissemanário, no formato 46x36 cms., 4 col., 4 pgs., contando com a presença do professor Inácio Marcondes na direção. Este em comunicado
assinado, esclarece o motivo da manutenção do nome:
“Podendo interessar a alguem porque dou a folha de minha propriedade o título de “Pátria Paulista”, apresso-me
em declarar que — fazendo aquisição de todo material
em cuja oficina publicava-se “Pátria Paulista” em Guaratinguetá e, tendo cessado a sua publicação naquela cidade, entendi que nenhum inconveniente poderia haver na
aceitação do nome com que distribuo a folha de minha
propriedade, uma vez que, si não continua com o mesmo programa, tem os mesmos intuitos e regula-se pelas
mesmas reservas cuja orientação conseguiu dar-lhe o
ilustre cavalheiro que a fundou. Fazendo hoje a distribuição de “Pátria Paulista” conto com o concurso daqueles
para quem apelo, antecipando meu reconhecimento.”
Proclamando sua independência, diz no lançamento:
“Assentada a nossa tenda de campanha nos extensos
arraiais das ideias abstratas, procuraremos acompanhar
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“Ouvimos dizer ontem, que brevemente aparecerá nesta
cidade mais um órgão de publicidade denominado o “Gigante”.
Não tivemos confirmação.
70 — PÁTRIA PAULISTA — Circulava a “Gazeta do Norte” em Guaratinguetá quando, com o advento da República, teve seu nome mudado para “Pátria Paulista”. Curta a vida do jornal sob a nova denominação naquela cidade onde o ambiente tornou-se-lhe algo desfavorável,
forçando sua venda á Inácio Marcondes do Amaral Junior. A princípio
o novo proprietário pensou em transferi-lo para Lorena como vemos
pelo “Noticiarista” de 8 de maio de 1890, todavia, deliberação ulterior,
trouxe-o para Taubaté.
Aqui retornou a publicidade; teve o reaparecimento registrado pelo
“Jornal do Povo” de 24 de setembro daquele ano:

O jornal Pátria Paulista foi lançado em 8 de outubro de 1890

Aproximadamente durante oito meses o prof. Garcia permaneceu na
redação; do seu afastamento temos ciência por meio desta nota publicada pelo “O Noticiarista” de 29 de junho de 1891:
“Retira-se da “Pátria Paulista”, da qual foi redator por algum tempo, o nosso prezado amigo professor José Garcia, que acaba de entrar para a redação do “Jornal do
Povo” como redator literário. Parabéns aos apreciadores
dos bons escritos literários.
Inácio Marcondes, concluimos, não se dispôs a continuar sozinho na
dura empreitada de manter a folha embora contasse com numerosos
amigos e colaboradores os quais, certamente, não se negariam em
ajudá-lo. Nesse mesmo mês de junho, ou pouco depois, suspendeu a
publicação.
Do noticiário da edição de 12 de novembro de 1890, este
“Convite ao público” dando-nos uma data pouco conhecida em decorrência de inexistirem os livros de atas da extinta empresa:
“Carrís urbanos - No dia 14 do corrente, as 4 horas da
tarde, terá lugar a inauguração da nova linha de bondes
de Taubaté. Convido aos habitantes desta cidade para a
essa hora reunirem-se no largo do Rosário donde partirão os bondes inauguráveis, que darão três viagens para
fazer o percurso, devendo em seguida recolherem-se
com os convidados á estação da Companhia. Pede-se o
comparecimento de todos para mais brilhantismo do ato.
Durante o percurso dos bondes a banda de música Filarmônica Imperial executará lindas peças em carro adrede
preparado. Taubaté, 10 de novembro de 1890 — O gerente — Francisco Inácio S. Andrade.”

***

Somente o idealismo, a coragem de lutar e a esperança de vencer,
poderiam manter dedicados cidadãos a frente de empresas proprietárias e editoras dos pequenos jornais no interior. Mesmo as grandes
oficinas de outras cidades, ufanando-se do modernismo de suas insta-
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os atos do governo com a mesma atenção de espírito com que no íntimo de nossa individualidade temo-la
aplaudido. Não somos orgão de partido algum. Tutela de
ordem alguma nos liga a seus adventícios. Como orgão
do povo, a ele consagraremos nossos esforços.”
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lações, não podiam prescindir-se do tradicional sistema das caixas de
tipos soltos, hoje quase desaparecido diante das modernas técnicas.
No se tempo “Pátria Paulista” era detentora de boas instalações gráficas; orgulhosamente proclamava a excelência e rápida produção de
sua “magnifica máquina Marinone, grande variedade de tipos”, etc.,
contudo, sem outro recurso, sua impressora era movimentada por intermédio de pesado e fatigoso volante de acionamento manual.
Este o segundo jornal de Guaratinguetá transferido para Taubaté; o
anterior foi o “Diário Paulista”. — Vd. nº 50.

1891
71 — O COLEGIAL — Fornece-nos “O Noticiarista” de 9 de abril de
1891 esta informação:
“Recebemos o primejro número de “O Colegial”, jornalzinho literário, redigido por alguns alunos do Colégio São
João Evangelista, desta cidade. Saudamos carinhosamente o novo coleguinha, desejando-lhe a mais bela e
próspera existência.”
Estampa “O Paulista” de 12 de novembro de 1863 um anúncio do
Colégio São João Evangelista e dele este tópico:
“Este colégio para educação de meninos foi instituído
numa chácara do ilmo. sr. José Francisco Monteiro, há
15 mêses e tem sido frequentado pelo número de 12 alunos ao qual se limitou o diretor. (. ..) O ensino consiste em
doutrina cristã, primeiras letras, gramática portuguesa,
contabilidade, geometria, história sagrada, geral e pátria,
francês, inglês, alemão, desenho e música.”
Relativamente ao passadio, esclarece: — “A comida é abundante e
variada, sendo igual para mestres e discípulos. Toma-se as 6 horas
café com biscoito; as 8-1/2, almoço de garfo; as 12 horas, café, cangica com leite ou açucar, 5 da tarde, jantar e 7 horas, chá com pão e
manteiga ou bolinho.”
Do primeiro trecho inferimos que Edmundo Morewood educador
dinamarquês, teria fundado o colégio em setembro de 1862. Alguns
anos depois, ao empreender viagem á terra natal, passou a direção

“Era o Dr. Quirino um verdadeiro sacerdote no exercício
do magistério estudioso, inteligentíssimo, indagador, filósofo e profundo latinista, além dos conhecimentos enciclopédicos que possuia, ótimo estenógrafo, era versadíssimo nos clássicos que sempre lia, relia e comentava.”
72 — O NORTE DE SÃO PAULO— Propriedade da Associação Tipográfica Taubateana, como diário surgiu em 9 de junho de 1891 com
oficinas e escritório na rua Duque de Caxias nº 38.
De sua-apresentação estes tópicos:
“Apresenta-se hoje na arena do jornalismo taubateano o
“Norte de São Paulo”. O seu programa resume-se no seguinte: — zelar dos interesses do povo e trabalhar para
a difusão da luzes. É bem pouco, parece-o. No entanto
é das dificílimas tarefas, porque bem servir o público e
demais em seu proveito é fácil de dizer-se mas não de
po-lo em prática.”
Adiante, estabelece ligeira comparação:
“Também a avezinha implume ensaia seus vôos, procurando na força dos pais animar a fraqueza que lhe embarga as aspirações, e, pouco a pouco, como eles, vence o espaço, assim “O Norte de S. Paulo” ensaia agora
os seus primeiros passos, e, se for ajudado do favor público e da benevolência dos seus colegas e das pessoas
ilustradas, talvez que um dia, ele que nasce pequenino,
possa ter um lugar condigno, ora representado por intrépidos e laureados colegas.”
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ao Dr. Antonio Quirino de Souza e Castro, recém-vindo de Paraibuna
onde havia exercido a promotoria e se desligado do ministério público.
Alma vinda ao mundo para exercer o magistério, o Dr. Quirino deu
grande impulso ao colégio. No retorno, maravilhado com a situação
encontrada e tomado pela resolução de transferir-se para o Rio de
Janeiro, Edmundo Morewood com liberalidade passou-lhe o estabelecimento. Possuído de intenso entusiasmo o novo proprietário dá a casa
de ensino o vigor da sua personalidade; torna-a próspera, conhecida,
afamada. Pelos seus bancos passaram alunos que mais tarde conquistaram elevados postos na vida nacional.
A seu respeito escreveu o Dr. Alberico Guimarães:
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Bons os tempos em que não se conhecia a rigidez do trabalhismo
contemporâneo. Quem publicaria hoje um anúncio nestes termos?:
“Precisa-se, nesta tipografia, de um menino de dez a catorze anos, que saiba ler e escrever, para aprender a arte
tipográfica.”
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Também dignos de nota os preços vigentes no mercado local:
Feijão, alqueire — 6$000
Arroz, alqueire — 9$000
Farinha de mandioca, alqueire — 4$000
Farinha de milho, alqueire — 6$000
Milho, alqueire — 3$200
Dito com casca, mão — $600
Batata, alqueire — 6$000
Toucinho, quilo — $900
Fumo bom, arroba — 30$000
Frangos, um — $500
Carne verde, quilo — $500
Carne de porco, quilo — 1$000
Ovos, dúzia — $720
Porvilho, alqueire — 11$000
Rapadura, dúzia — $720
Perus, um — 5$000
É conveniente lembrar, nas medidas antigas para secos, o alqueire
correspondia a 13,8 litros e este a capacidade de um decímetro cúbico.

1892
73 — A INFÂNCIA — Órgão dos alunos do Colégio Americano de
Taubaté, com redação na rua de São José nº 28. Publicação semanal,
sob a redação de Alfredo Penna seu primeiro número teria saído em
fevereiro ou começo de março de 1892, 23x15 cms., 2 col.. 4 pgs.
Embora “semanal”, entre o primeiro e o segundo número medeou
algum tempo, porquanto, justificando-se, dizia o redator na edição de
14 de março:
“Por motivo que não vem ao caso atrazou-se bastante a

Inda nessa mesma edição, esta notícia sob o título “Júlio Ribeiro”:
“Pela primeira classe de português do nosso Colégio foi
adotada a excelente gramática de Júlio Ribeiro.”
O Colégio Americano, fundado e dirigido por James L. Kennedy contava com J. W. Welling como diretor interino e mantinha, no segundo
ano, internatos para os dois sexos. O dedicado as meninas funcionava
no espaçoso e elegante edifício do sr. Guaíba Varella, sito no largo da
Matriz, com entrada pela rua Marquês do Herval nº 100, onde residia a
diretora”, Miss Jennie W. Kennedy com sua família.
“Para os meninos de pouca idade bem como os do externato, funcionavam nos vastos salões do bem arejado sobrado, sito no mesmo
largo da Matriz, com entrada pela rua Marquês do Herval nº 98 onde
residiam o prof. Camargo, sua família e mais duas professoras.”
Revolucionando os antigos e austeros métodos de ensino, o prof.
Kennedy criou a “Sociedade Literária, Caritativa Juvenil” com a finalidade de aprimorar o espírito cristão e a cultura do aluno.” Apreciando,
com isenção de ânimo e sem partidarismo, os benefícios trazidos pela
sua instalação na cidade, disse o “Jornal do Povo” de 6 de março de
1890:
“A idéia da realização do Colégio Americano em Taubaté, foi uma idéia feliz. Pondo de parte a questão que o
Reverendo Vigário da paróquia tem desenvolvido, acompanhado por um ou outro padre, é inegável que os efeitos são salutares.”
Na época Mons. Castro polemizava empregando sutilezas dialéticas
com um pastor protestante, daí a referência do localista. Vivia-se num
tempo de forte intolerância religiosa, de rígida intransigência. Fora,
portanto, um ato de temeridade, de coragem do grupo americano a
abertura do estabelecimento numa cidade de longa tradição católica,
num meio adverso, onde o padre desfrutava de grande consideração e
respeito, sempre ouvido e acatado como incontestável autoridade.
Entre as matérias do programa de ensino constavam “ciências naturai e matemáticas. línguas, história, desenho, pintura, música etc.”
74 — A TRIBUNA — Dispondo de tipografia e escritório na rua da
Piedade, atual Dr. Emílio Winther, entrou em circulação nos primeiros
meses de 1892 no formato 38x27 cms., 4 col., 4 pgs., tendo Praxedes
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publicação do segundo número de “A Infância”. Pedimos
desculuas aos nossos assinantes por essa falha involuntária.”
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de Abreu corno redator. Bissemanário bem impresso de leitura variada,
teria passado a diário segundo informação encontrada em o número
15 saído em abril daquele ano. Ao que se deduz, teve curta existência.
Praxedes de Abreu, aliás Cap. Benedito Praxedes de Abreu, jornalista vibrante, combativo, embora franzino, não respeitava adversários
por mais robustos que fisicamente o fossem. Como “pano de amostra”
transcrevemos esta nota com sua assinatura publicada na edição de
20 de março de 1892 sob o título “Declaração necessária”. Diz bem alto
do seu feitio, da sua disposicão para os entreveros da imprensa e da
sua impetuosidade no ataque:
“Saiba o povo taubateano que o Quincas barbeiro, cabelereiro pomadista, valentão e o diabo a quatro, foi a
besta orelhuda que traduziu a frase “calembourgs barulhentos”, da Cronica do número passado, pela seguinte
forma: — “burros barulhentos”(?). Saiba o povo taubateano que esse mesmo idiota que jamais terá um pouco
de juízo e de vergonha, ôntem as 8 horas da noite, recompensou essa frase inofensiva e sincera, com quatro
coices, correspondente cada coice a cada pata. Saiba
o povo taubateano que esse bravo girondino da infâmia,
além disso tudo é ainda um cínico e covarde; depois de
inconscientemente e estupidamente, ter me insultado e
eu o repelido com a energia que ainda tenho, que sempre me orgulhei de ter, chamou em seu auxílio a intervenção da autoridade. Saiba enfim o povo taubateano
que mostrarei o estado de fraqueza em que se acha o
cérebro desse moleque engravatado, talvez embrutecido
por enorme quantidade de óleos e cosméticos, salvo se
esse afamado valentão assassinar-me na praça pública.”

***

Taubateano, Praxedes de Abreu nasceu em 21 de julho de 1869 e
faleceu na sua terra em 4 de julho de 1954. Jornalista de convicções
inabaláveis, após deixar bem definidas suas atitudes como homem de
imprensa em “A Tribuna”, jamais deixou o periodismo. Em 1909 vamos
encontrá-lo redigindo “A Federação”, ocupando o posto deixado pelo
Dr. Fernando de Mattos. Seu nome, com apreciável frequência, figurou
nas colunas de outros jornais da cidade ou da região firmando artigos
sob os mais variados assuntos.
Em 1939 recebeu dignificante homenagem ao ser-lhe conferido pela
Associação Paulista de Imprensa o “Diploma de Mérito Jornalístico”.
Em festiva solenidade realizada no Colégio Nossa Senhora do Bom

Reprodução da nota
“Declaração necessária”,
publicada no jornal
A Tribuna
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Conselho, depois de vários oradores, outro taubateano — o Dr. Pedro
Cunha, entregou-lhe o título ressaltando:
“... o alto valor que tem para os jornalistas, o diploma
que a A.P.I. confere aos mais antigos, não se destina a
premiar méritos invulgares, mas tão somente a tenacidade e constância dos trabalhos da imprensa; só o pode
obter aquele que contam mais de quatro lustros de operosidade bem intencionada. E Praxedes de Abreu havia
recebido o seu por preço bem mais elevado, pagando-o
em moedas legítimas e preciosas, visto como os seus 52
anos de jornalismo haviam sido vividos com sacrifícios,
que chegaram a ser sublimes, com honradez, a melhor
virtude de que hoje pode dispôr e com dignidade que
constitue um exemplo edificante para quantos se consagram á sua profissão.”
Pedro Cunha, ao lado de Olívio Olavo de Olival Costa, participou
da fundação das “Folha da Noite” e “Folha da Manhã”, de São Paulo,
nos idos de 1921 e 1925. Retirou-se da sociedade quatro anos depois
(1929) ficando Olival Costa “sozinho no comando das “Folhas” até o
movimento de 1930”.

***

No necrológio de Praxedes, publicado pela “A Tribuna” de 6 de julho
de 1954, estes tópicos:
“A Tribuna” — que sempre teve no ilustre morto um colaborador solícito, participa igualmente da imensa dôr
que se abateu sobre a imprensa paulistana, a qual o
extinto sempre teve sua vida intimamente ligada (...) ...
logo na meninice, deixou-se atrair pelo jornalismo. Interrompeu sua carreira em 1893, para incorporar-se às
tropas do Marechal Floriano Peixoto, as quais lutavam
em diversos pontos do país contra os revolucionários.
Terminada a revolução, voltou as lides jornalísticas. Do
interior foi ter a Capital e, trabalhando no “O Estado de
São Paulo”, conseguiu impor-se à confiança e admiração dos seus chefes e companheiros. Ao seu talento de
jornalista associava-se o dom da oratória e vale assinalar que, em 1909, na redação do “Estado”, foi o escolhido para saudar o grande Rui Barbosa, por ocasião da
visita do grande baiano ao jornal do sr. Júlio Mesquita.
O talento do velho mestre, porém, não ficava aí. Em

75 — O PAULISTA — Tendo o jovem Alfredo de Almeida Filho como
redator-chefe, surgiu este jornal de moços em 3 de maio de 1892 com
28x19 cms., 3 col., 4 pgs., como publicação semanal e contando com
diversos colaboradores. Era impresso na tipografia de Ribeiro & Comp.
76 — JORNAL DO OPERÁRIO — Informa “Jornal do Povo” de 17 de
novembro de 1892:
“Recebemos o primeiro número do jornal cujo nome encima esta noticia, consagrado aos interesses das classes trabalhadoras. São proprietários desta folha os srs.
China & Gouveia.”
77 — JUVENTUDE — Em 25 de dezembro de 1892 publicou “O
Noticiarista”:
“Está publicado o nº 2 de “Juventude”, órgão da Sociedade Caritativa Juvenil desta cidade.”
78 — O LÍRIO — Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.
79 — EXPOSITOR CRISTÃO — Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.

1893
80 — SEMANA OFICIAL — “Da Câmara Municipal” no formato 37x28
cms., 4 col., 4 pgs., apareceu em 19 de março de 1893 informando:
“toda correspondência deve ser dirigida ao secretário da Câmara” da
qual o Cap. Manoel Alves Borges era o titular e a procuradoria a cargo
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Taubaté foi um valioso colaborador da administração
pública. Em 1919, a convite do então Prefeito dr. Cesar
Costa, planejou e iniciou as obras do Jardim Publico da
Estação, o qual foi inaugurado solenemente em 1922,
por ocasião do I Centenário da Independência. Atraia-o
tanto o Bello que não lhe foi difícil recrutar a Natureza e
tratar das flores com o mesmo carinho que caracterizava o seu estilo e a forma correta sob a qual apresentava
os escritos saídos de sua pena brilhante. (...) A morte
do veterano jornalista, por volta dos 85 anos, causou a
mais profunda consternação em todos os círculos ligados ao jornalismo.”
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do Major Caetano José do Amaral.
Diz neste trecho do seu artigo de apresentação:
“Não é um lutador que se apresenta na arena jornalística, não é um soldado que se bate por uma idéia:
a “Semana Oficial” é unicamente o mediador entre a Câmara Municipal de que é órgão e o povo que ela representa.
Seu fim é, publicamente, dar contar do que fizeram os
representantes do povo, e mostrar sem véu algum o que
se passa no seio da edilidade.
Criada para este fim, o seu programa acha-se perfeitamente compreendido no Regulamento aprovado pela
Câmara, o qual oportunamente, será publicado. Mero
publicador de notícias não se ocupará de assunto alheio
a estes negócios, nem travará polêmica em circunstância alguma, reservando-se, porém, o direito de desmentir boatos falsos que prejudiquem a marcha dos públicos
negócios, ou que ofendam de qualquer forma o crédito
do governo municipal e das instituições que nos regem.
Afora as vantagens trazidas pela difusão das notícias
oficiais, a Semana tem a de, com o seu desmentido oficial, desfazer no espírito público qualquer nuvem criada
pela maledicência para descrédito do governo.
A direção intelectual da Semana está a cargo do secretário da Câmara Municipal.”
O oposicionista, “Jornal do Povo” registrou em 24 de março o aparecimento; fê-lo sarcasticamente. Eis uns tópicos:
“Apareceu finalmente a “Semana Oficial”, orgam de propriedade da Prefeitura Municipal de Taubaté. Ao que
consta é sua diretora a Secretaria da dita Câmara. Felicitamos o município por mais este melhoramento, ainda que tenhamos de lamentar a sua origem. (...) Seria
conveniente que vivessemos ás claras, pois consta-nos
que o verdadeiro diretor é antes, um republicano histórico que nos merece muito por sua inteligência e aptidões
jornalíslicas. (...) Francamente teriamos preferido que a
Semana fosse francamente republicana si é orgam de
um governo municipal. Isto de gente sem sexo não nos
cheira bem. O colega, porém, terá lá suas razões que
nós respeitamos.”
Jornal de bom aspecto gráfico, era editado pela tipografia de Penna

“A mudança de proprietários em nada vem alterar “O Imparcial”, folha que, na medida de suas forças, se dedicou
exclusivamente aos interesses locais, isto é, do município e do bem geral.”
“A “Cidade de Taubaté”, de 3 de março de 1895 informa: — “Este
nosso colega suspendeu a sua publicação no dia 24 do passado.”
A mesma notícia havia sido publicada pelo “Jornal do Povo”, de 28
de fevereiro.
“O Imparcial” — Este nosso colega, segundo declaração
feita, cessou sua publicação. Lamentamos o desaparecimento do colega, principalmente dando-nos tão infausta comunicação no dia 24 de fevereiro, aniversário da
Constituição Republicana, dia que deverá ser de festas
para todos nós que seguimos a República desde os saudosos tempos da monarquia.”
A interrupção se verificou em 24 de fevereiro, ao ser publicado o nº
92, “por motivos particulares.”
83 — 15 DE MAIO — Dr Felix Guisard Filho — art. cit.
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& Irmão, estabelecida na rua Marquês do Herval, 185A.
81 — A VIOLETA — De pequeno formato (25x18 cms., 3 col., 4 pgs.,)
surgiu em 24 de setembro de 1893 sob a redação de Carlos Chagas
e gerência de Amadeu Poiares. Órgão do Colégio São Francisco das
Chagas, de publicação semanal, era impresso na tipografia de Fonseca & Fernandes desta cidade. Contava com a colaboração de professores e alunos.
O Colégio São Francisco das Chagas, dos professores Drs. Câmara Leal & Irmão havia sido aberto “há pouco mais de um ano tinha
frequência ativa de “mais de 50 alunos entre internos e externos”, testemunho “da aceitação e confiança” que desfrutava. Situava-se “em
aprazível, saudável e próximo arrabalde defendido das epidemias pela
Providência”. Constituiam o corpo docente os Drs. Eusébio Inocêncio
Vaz Lobo da Câmara Leal, Gastão Aldeno Vaz Lobo da Câmara Leal,
prof. João Batista Nogueira, farmacêutico Eusébio Batista Nogueira e
o acadêmico Acácio Juvêncio Vieira, a religião era ministrada pelo Pe.
João Macário Monteiro.
82 - O IMPARCIAL — Publicação diária — Propriedade de Penna
& Irmãos — Apareceu em 1º de novembro de 1893 no formato 42x30;
posteriormente passou para 47x33 cms., 5 col., 4 pgs. Em 21 de agosto
do ano seguinte teve novos donos; passou para Quirino & Comp. os
quais, nessa ocasião declararam:
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84 — COLONIA ITALIANA — Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.

1894
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— O INDEPENDENTE — Informa-nos “O Imparcial” de 1º de junho
de 1894:
“O Independente” — Sabemos que não será publicado,
domingo próximo, o primeiro número desta folha local,
órgão dos interesses da colonia italiana aqui residente.
Segundo informou o sr. V. Gasperini, “O Independente”
deixa de aparecer domingo por motivos imprevistos, porém, será publicado o mais breve possível.”
Nada mais encontramos a respeito.

1895
85 — A CIDADE DE TAUBATÉ — Bissemanário de 32x24 cms., 3
col., 4 pgs., apareceu em 20 de janeiro de 1895 como propriedade de
Armindo Marcondes & Cia. sendo impresso numa tipografia da rua do
Sacramento, casa nº 26.
Compulsamos o número 26 saído em 5 de maio do mesmo ano e, ao
que parece, esta seria a sua última edição pelo que se infere da notícia
publicada pelo “O Popular” de 12 daquele mês:
“Suspendeu sua publicação este nosso colega local. Segundo nos consta os seus proprietários vão fazer a aquisição da máquina e mais material de “O Imparcial” a fim
de publicar de novo sua folha aumentando-lhe o formato.”
Na Hemeroteca Municipal encontramos alguns exemplares desta
folha e, na edição de 3 de março, esta referência a uma data quase
esquecida e quiçá ignorada de uma boa parte da população:

— O REPUBLICANO — Colhemos, em “O Imparcial” de 6 de janeiro
de 1895 esta notícia:
“Ouvimos dizer que esse é o título escolhido para o novo
órgão que dentro em breve virá a luz da publicidade duas
vezes por semana. Seja benvindo o futuro colega.”
Não encontramos confirmação.
86 - O POPULAR — Folha bissemanal — Apareceu em janeiro de
1895 sob a gerência de Antonio Candido A. de Toledo e redação de A.
Garcia, com 38x27 cms., 4 col., 4 pgs.; tinha sua redaçao e oficinas na
rua Duque de Caxias, nº 49.
Curta a permanência do prof. Garcia na redação; em março seguinte o
jornal passava a diário sob a epígrafe de “Folha Republicana”, propriedade
de Toledo & Cia. e, no cabeçalho, a constar apenas o nome do gerente.
Estavamos na época do recebimento de levas de estrangeiros para a
lavoura; entre eles entrou no país bom contingente de levantinos, mercadores por atavismo, e, justamente por isso, uma classe de imigrantes pouco desejados visto jamais terem cumprido com as condições da
imigração. Sob este prisma compreendemos o decepcionamento do
jornalista ao registrar em sua edição de 27 de abril:
“Turcos — Desembarcaram ante-ôntem na gare da estação desta cidade mais de trinta turcos. Uma verdadeira epidemia”
O estado de espírito do redator, sua desilusão, o desapontamento pela
surpresa que o desagradou justificam o pleonático “gare da estação”.

***

Relativamente a saída do Prof. Garcia da redação, assim se manifestou o “Jornal do Povo” de 27 de março de 1895:
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“Amanhã, 4 de março de 1895, é o 7º aniversário de uma
data gloriosa para o nosso município e os grandes festejos em honra desse fato ainda muitos devem conserválos em memória. Nos anais das nações do globo não
se encontram fatos como os que se tem dado no Brasil,
dessa data até hoje.
Taubaté foi a primeira cidade de São Paulo que deu
liberdade aos seus escravos, apesar de ser ela considerada retrógada e aferrada á escravidão. Foi a primeira que deu exemplo de civismo e de liberdade que
caracteriza o povo brasileiro.”
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“Consta-nos que o distinto prof. Antonio J. Garcia, o decano da imprensa taubateana, deixou de fazer parte do
nosso colega “O Popular”. Lamentamos que o provecto
professor jornalista se visse tão cedo obrigado a abandonar aquela folha da qual foi fundador.”
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87 — DIÁRIO DE TAUBATÉ — Em 2 de março de 1895 o “Jornal do
Povo” noticiava:
“Novo jornal — Forma-se uma sociedade para comprar o
material do “Imparcial”.
No mês seguinte, no dia 17, voltava a informar:
“Diário de Taubaté” — Consta-nos que sairá no próximo
domingo, com este nome o “ex-Imparcial” que passou a
ser propriedade de uma associação composta dos cidadãos Mourão, João Penna e Coelho de Carvalho. Cá o
esperamos no nosso posto.”
Temos informação sobre sua vida somente a partir do número 125,
saido em 1º de janeiro de 1896, quando o encontramos sob a direção
de Vitorino Coelho de Carvalho, com escritório e redação na rua Visconde do Rio Branco nº 58.
Órgão independente, com seleto corpo de colaboradores, de firmes
convicções, declara no cabeçalho: — “Aqui escreve-se o que se sente
e torna-se responsabilidade pelo que se escreve”. Bem como esclarece: sua tiragem corresponde a 2000 exemplares”. Na apreciação dos
atos da administração pública teve oportunidade para algumas pequenas escaramuças com o colega local “Jornal do Povo.”
Sob a direção de Vitorino Coelho de Carvalho “professor formado
pela Escola Normal do Porto”, teria vivido até o final de 1898 ou pouco
mais; decorria o quarto ano de publicação quando a suspendeu.
Com falhas a hemeroteca taubateana possui coleção compreendendo numeração entre 125 a 938 permitindo, assim, estudo mais completo
sobre a trajetória dessa folha, todavia, tal levantamento está fora dos
nossos propósitos e de nossas possibilidades de oferecer material para
alentado volume caso tais buscas se estendessem a todos os jornais ali
conservados.

***

Na edição de 24 de março de 1898, esta propaganda:

“Galeria ilustre” é o título sob o qual “A Ordem”, de Tremembé perfilou alguns dso seus colaboradores. A edição de 7 de maio de 1916,
retrata:
“Vitorino de Carvalho — Altura comum e nariz aquilino,
cabelos ruivos e bigodes curtos, magro, pálido e olhos
regulares. Poeta, as suas poesias são música celeste. . .
Jornalista, seus artigos primam pelo fundo e pela forma.
Fumante, aprecia o cachimbo donde desprende gostosas
fumaradas, talvez para disfarçar as nostalgias que o empolgam nestes tempos em que a sua terra se vê em luta...
E desta maneira, vai ele a agência postal, suspirando porque o correio lhe traga notícias de além mar. Pouco sai a
rua, porém, quando aparece, está de paletó de alpaca, calça escura, colarinho alto, chapéu pardo e sapatos pretos.”
O CANHÃO — Respigando velhas folhas; deparamos em “Jornal do
Povo” de 29 de agosto de 1895 esta notícia:
“Consta-nos que brevemente aparecerá nesta cidade um
novo jornal com o título “O Canhão”, colaborado por penas acostumadas ao cheiro da pólvora nos campos de
batalha. Seja benvindo o novo colega.”
Não tivemos confirmação.

1896
88 — O ESTUDO — Folha semanal, literária, crítica, humorística e
noticiosa — Órgão do Grêmio Literário Juvenil da Associação Artística e Literária apareceu em 1896 sob a direção de Ernesto de Oliveira
Sampaio, tendo Brasilino Vieira como secretário e Higino Lucci na gerência. O secretário deixou a redação em 24 de abril de 1898 trazendo
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“Fonógrafo — No salão Chaminaud, nesta cidade, poderá o respeitável público apreciar o maravilhoso invento de
Édison. Várias peças, discursos etc. reproduzidos com
precisão e clareza, todos os dias, das 7 as 10 da noite.
A preços convencionados o proprietário do fonógrafo irá
com o aparelho as casas de famílias.”
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“o maior sentimento a notícia da perda da coadjuvação desse nosso
valioso amigo que tão bons serviços prestou e quantas vezes abrilhantou as nossas colunas.”
Em outubro do ano seguinte o corpo redatorial foi alterado segundo
informa esta nota do “Eco Taubateense” do dia 17:
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“Sabemos que o sr. Higino Lucci gerente e proprietário
da pequena espirituosa folha “O Estudo” deixa por motivo involuntário o cargo acima, deixando-o ao sr. José
Gomes Martins Junior”
A edição de 22 de maio de 1898 traz notícia de interesse na época,
hoje sem a mesma expressão, contudo curiosa por indicar a data:
“Realizou-se domingo, 15 do corrente, a inauguração da
bitola larga até esta cidade. (. . .) Eram 9-1/2 da manhã
quando, ao som da banda de música e ao estrugir dos foguetes, chegou a nossa estação a máquina Broch nº 260
conduzida pelo maquinista de 1ª classe Samuel Edgard
comboiando o trem especial que conduzia treze vagões.”
É prolixo o localista; descreve pormenorizadamente as festividades,
nomes das autoridades e demais atos.

***

No decorrer de 1898 passou para propriedade e gerência de Francisco do Nascimento Tavares Filho e deixou de ser órgão do Grêmio.
Pouco depois receberia novo título segundo notícia “A Violeta” de 14
de agosto:
“A Semana’ — Ao que nos consta, o nosso colega local “O Estudo”,
a começar do número de hoje passará a chamar-se “A Semana”. (Vd.
ns. 104)
89 — A ZAGAIA — Seu aparecimento foi precedido por esta notícia
publicada pelo “Diário de Taubaté” de 31 de março de 1896:
“Brevemente aparecerá um novo jornal republicano, nesta cidade para combate ao “Jornal do Povo”, consta, ressurgirá como órgão do Partido Monarquista. Informamnos que seu título será “A Zagaia.”
Surgiu em 26 do mês seguinte sob a chefia e redação de Pedro Bas-

Primeira edição de A Zagaia foi publicada em 26 de abril de 1896
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tos, trazendo como lema “Tudo pela República — Tudo pela Pátria”,
com 40x32 cms., 5 col., 4 pgs. Seu escritório e redação funcionavam
no nº 67 da rua Visconde do Rio Branco.
Na incerteza da periodicidade da publicação insere sob o título “Taboleta da Porta”:
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“Malgrado nosso “A Zagaia” terá de sair em dias indeterminados, nunca menos de duas vezes por semana em
razão de não ter ainda chegado o prelo encomendado.”
Reproduzimos alguns tópicos do seu editorial:
“A Zagaia - Traz carta de prego — Bandeiras desfraldadas em continência respeitosa ás salvas dos navios
surtos — eis que vai entrando a infernal torpedeira “A
Zagaia”, flácida e plácida, serena e inflexível, sem medo
de nada, contemplando os loiros imarcessíveis de mil
vitórias, com o fim de estacionar nas águas turvas do
Paraíba, as ordens dos eternos depositários e dos fiéis
representantes das Genuínas Ideias Republicanas.
Ser monarquista no atual momento de elaboração social e de vital regeneração por que atravessa a nossa
pátria, nesta fase preparatória da instituição republicana, onde tudo é frágil e inconsistente, amorfo e deliquescente, aleatório e duvidoso, seria um crime de
lesa patriotismo, se não fosse uma afronta á civilização.
....................................................................................................
Ao contemplarmos os progressos maravilhosos que
são inerentes ao regime da descentralização e portanto
da verdadeira democracia, e que já se vão notando no
Brasil por todos os Estados da União, mormente neste
ubérrimo e florescente Estado de São Paulo, quase desconhecido nos áureos tempos do Império e já hoje um
foco de avantajada civilização e de riqueza, é justo que
a tripulação de “A Zagaia”, garbosa e luzidia, suba ás
vergas e solte um urrah veemente: — Tudo pela Pátria e
pela República.”

***

Jornal partidário, de linguagem positiva, teria desagradado os opositores e por isso viveu pouco. Pelo mesmo “Diário de Taubaté”, de 13
de maio do citado ano de 1886 sabemos que “este jornal foi assaltado

“Sabugo boçal, batata remendada e carcomida pela sífilis, argentário do bacalhau, ostenta-se como protetor de
capangas para defender sebastianistas, não obstante ser
tenente (!!!) da Guarda Nacional e signatário da adesão
ao manifesto do Clube Militar. E não querem jacobinismo
com um tipo destes que procura intrometer-se na política
da República Brasileira para sabagar os Braganças!“

1897
90 — MIMI — O “Diário de Taubaté” de 2 de fevereiro de 1897 ao registrar o aparecimento de “O Mosquito”, alude a esta folha e deixa-nos
a impressão de que teria circulado anteriormente, talvez pouco antes
daquela. Seria jornalzinho de jovens colegiais.
Truncada a coleção daquele bissemanário pertencente a hemeroteca local, com grandes falhas na numeração, não foi-nos possível descobrir outra referência.
91 — O MOSQUITO — Pelo “Diário de Taubaté”, de 2 de fevereiro
de 1897, temos notícia deste jornalzinho:
“O Mosquito” — É o nome de um “petit journal” (sem ser de Paris) que
acabamos de receber e que domingo surgiu nesta cidade. Do mesmo
formato do “Mimi”, o “Mosquito” é um jornalzinho de jovens colegiais,
estudiosos e inteligentes que tiveram a boa sorte de uma diversão que
os ilustrasse. Á ele podemos aplicar as mesmas palavras que dirigimos
ao “Mimi”, aplaudindo a ideia dos jovens “jornalistas”. É assim que se
começa. Muito bem!”
92 — O ENSAIO — Registra o “Diário de Taubaté” de 18 de fevereiro
de 1897:
“Recebemos o primeiro número deste bem feito jornal
que acaba de vir a luz da publicidade nesta cidade
como órgão do Grêmio Santa Tereza sob a direção e
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e empastelado em 10 deste mês” logo após a publicação do quinto
número.
Não o intimidou o revez. Intimorato, no dia 14 estava novamente nas
ruas, valente e brigão. Enfrentando hostilidades conseguiu manter-se
até junho de 1896. Realmente sua linguagem era descomedida. Eis um
exemplo: — sob a figura de um cavalo esta catilinária á um desafeto:
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colaboração dos professores e alunos do Instituto do
mesmo nome.”
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93 — O GUARANÍ — Órgão dos alunos do Colégio Paulista, com
redação no mesmo estabelecimento, publicação semanal.
Edgard Cavalheiro em “Monteiro Lobato, Vida e Obra”, estampa um
estéreo reproduzindo a primeira página da edição nº 8, de 11 de abril
de 1897.
94 — A VIOLETA — Surgiu em 1º de setembro de 1897 com Luiz G.
dos Santos na gerência e Honório Jovino na redação. Folha semanal,
literária e noticiosa, tinha secretaria na rua do Sacramento nº 14. No
formato 33x24 cms., 3 col., 4 pgs., não indica onde era impressa.
Pela “Ordem” de 8 de janeiro de 1899 temos esta notícia:
“O nosso distinto colega local “A Violeta” passou a denominar-se “Tribuna Popular”, tornando-se também folha
não só literária como defensora dos interesses do município. O Santos e o Honório são, portanto, merecedores
das felicitações de “A Ordem”.
É bem possível tivesse Honório Jovino iniciado neste jornalzinho sua
brilhante carreira jornalística; pela primeira vez deparamos com o seu
nome como titular numa redação. Italiano de nascimento, filho de Caetano Giovini, veio para Taubaté em tenra idade. Aqui, excluindo-se o
pouco tempo em que morou no Rio, passou toda sua existência. Frequentou, informa-nos o Norte de 2 de maio de 1909, “as aulas da Associação dos Empregados do Comercio. Frequentou também as aulas
do Colégio Sagrado Coração de Jesus, sob a direção dos Padres Nascimento Castro, Antonio G. Vieira e Antonio Firmino Vieira de Araujo.
Literato de fino quilate, jornalista de pulso, nas horas vagas cultivava
a música, fazendo parte da orquestra da Associação dos Empregados
do Comércio.”
Atraído pelo teatro, com êxito tomou parte como amador em várias
representações. Ligando as cousas do espírito e da arte, participou do
grupo fundador do “Grêmio José de Alencar”, sociedade literária que
teve dias de gala e explendor. De sua vasta produção poética, esparça
nos jornais da cidade e da região, deixou três volumes: — “Matutinos”,
“Oásis” e “Rimas Velhas”.
Como jornalista exerceu atividades no “Correio da Manhã”, do Rio;
aqui fundou “A Seara” e outros jornais de pequeno porte. Com dedicação e zelo demonstrou o valor de sua capacidade na redacão de “O
Taubateano”, “Jornal de Taubaté” e “O Norte”. cuja redação deixou ao
sentir-se combalido, já bastante debilitado pela progressão da enfermidade que o vitimou.

Bissemanário de 38x28 cms., 4 col., 4 pgs., tinha escritório e redação na rua Bispo Rodovalho n° 12; contava com Eduardo Rabelo Sobrinho, estabelecido com livraria e papelaria, como seu representante
comercial.
O editorial com que se apresenta diz bem alto de sua disposição
para a luta em pról da “republicanização” da República.
“A Razão é francamente republicana e francamente oposicionista aos governos dos Drs. Prudente de Morais e
Campos Salles. Se é necessário republicanizar a república, no dizer do governo, esse serviço não pode ser entregue aos monarquistas; e, o governo republicano que
se cerca de monarquistas ou é ingênuo, mentecapto ou
traidor.
Acreditamos que seja ingênuo o atual Presidente da
República ou algum tanto medroso das fanfarronadas
gasparistas e tenha procurado acertar. O fato, porém, é
que nos conduz ao abismo e o dever dos republicanos é
combatê-lo e nós o combateremos, procurando levar a
luz a todos os espíritos observadores. Não somos jacobinos porque mesmo não sabemos que aplicação pode ter
entre nós essa palavra com que procuram designar todos aqueles que não são governistas. E si forçosamente
quizerem-nos batisar por jacobinos, nós os batisaremos
por maragunços.
“A Razão” evitará as questões pessoais e trabalhará para
o engrandecimento do município e do Estado; na medida de suas forças, respeitando os adversários (entre os
atuais conta muitos amigos) por que será respeitar a si
própria.
Os próprios governistas aqui e em toda parte reconhecem a necessidade de um oposição séria, honesta e leal
para a boa marcha dos negócios políticos. Porque, pois,
se escandalizam com á criação de um partido oposicio-
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Em Quiririm, onde se encontrava na busca de melhores condições
de saúde faleceu na tarde de 29 de abril de 1909 quando contava apenas 26 anos. Ao baixar a sepultura, em nome dos colegas da imprensa
e como professor do Liceu de Artes e Ofícios, falou José Olegário de
Barros.
95 — A RAZÃO — Folha republicana, comercial, industrial e agrícola, surgiu em 19 de setembro de 1897 sob a redação do engenheiro Dr.
Fernando de Mattos — polemista notável pelo vigor de sua argumentação. Acompanhava-o João Marcondes, no cargo de gerente.
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nista? Quem garante que Francisco Glicério está em
caminho errado e Prudente de Morais no verdadeiro?
A infabilidade governamental? É ela que procurando
destruir a obra do grande Marechal Floriano nos conduziu até a borda do abismo em que nos achamos. E
lutaremos para nos afastar desse abismo. Eis o nosso
programa.”
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Qual seria a atitude de Fernando de Mattos se vivesse em nossos
dias... quando se fala em “negócios especiais”, “quatro Rodas”, “Rio
Centro” “malufismo” e quejandos.
96 — ECO TAUBATÉENSE — Sob a direção de A. Carvalho e redação de F. Martins, apareceu em 17 de outubro de 1897 no form. 23x16,
2 col., 4 pgs. Jornalzinho estudantino recebia orientação do prof. Antenor Pena e dizia-se: — “... Sem pretensões e sem interesse pela
política o “Eco Taubatéense” só terá em vista desenvolver o espírito da
juventude incutindo-lhe o amor à literatura do nosso país. São estas
simples frases as bases de nosso programa, pois inda não sabemos
retórica julgamo-nos dispensados de empregá-la.”
97 — A LIRA — Registra o “Eco Taubatéense” em sua edição nº 6,
de 21 de novembro de 1897.
“A Lira — este o título de um jornal que deve aparecer hoje a luz da
publicidade. Sendo seu redator Guido Rezende.”
Esta a única referência encontrada.

1898
98 — O BEBÉ — Sob o título “Dizem...”, “O Estudo” de 17 de abril de
1898 faz esta referência confirmadora da existência desse jornalzinho
de rapazes:
“. . . que o nº 4 do “Bebé” é esperado com ansiedade por
causa dos versos do Georgio; esses versos teem estado
sempre na ponta.”
Na edição seguinte, de 24 do mesmo mês, volta a referir-se ao colega:
“O n° 4 do “Bebé apresenta-nos garrido e de formato
aumentado. Vem a seguinte direção: — Vieira & Câncio.”

“O Vento” — Recebemos a amável visita deste coleguinha que encetou sua publicação no dia 10 do corrente
nesta cidade. É seu proprietário o simpático José Benedito de Paula. O seu programa é “pilherar” e inofensivamente. Agradecendo a visita que nos fez, fazemos ardentes votos para que “O Vento” tenha longa e próspera
existência. Uma pergunta: — Colega onde é a redação?
A folha andou sumida. Pelo mesmo jornalzinho, edição de agosto
daquele ano, temos esta informação:
“O Vento” — Consta-nos que em breve reaparecerá nesta cidade o nosso distinto coleguinha que tem esta dQ
tornando fôlego para sair forte e impetuoso, como verdadeiro furacão.”
101 — O COMERCIO DE TAUBATÉ — Eduardo Rabelo Sobrinho,
atilado e culto comerciante estabelecido com livraria e papelaria e também proprietário de excelente oficina tipográfica, ao lançar o seu jornal
esclareceu:
“O nosso periódico não visa lutas odientas e estéreis da
política; ele pretende pairar na região serena e fertilizadora da propaganda assídua dos melhoramentos gerais
estaduais ou municipais. A abstenção de política, porém,
não quer dizer que seja-lhe indiferente a marcha dos negócios públicos; fora semelhante atitude a ausência de
patriotismo.”
Bissemanário, com 38x24 cms., 4 col., 4 pgs., teve vida curta. Tinha
escritório e redação na rua Visconde do Rio Branco nº 11. Apareceu
em 24 de abril de 1898.
102 — O CHICOTE — Lê-se em “O Estudo” de 5 de maio de 1898:
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“Georgio” seria o pseudônimo de Georgino da Silva Câncio, um dos
diretores da folha.
99 — O PROGRESSISTA - Em 10 de março de 1898 circulou o
nº 2, Ano I, da segunda fase (vd. nº 66) com a mesma disposição
e formato da anterior. Folha da tarde, de publicação trissemanal,
continuou sob a redação e propriedade de Ladislau Fernandes de
Oliveira.
100 — O VENTO — De “O Estudo”, publicado em 17 de abril de
1898, extraímos:
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“Novo colega — Deve sair hoje a luz do dia um novo
colega intitulado “O Chicote”. Seja benvindo e não morra
logo.”
103 — ENSAIO — Noticiando- os jornais da “imprensa de Taubaté”
chegados á sua redação, diz “O Estudante” de 12 de junho de 1898:
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“Ensaio” — Não deixa nada a desejar. Muito bem redigido, contêm muitos e excelentes artigos.”
104 — A SEMANA — Folha democrática de propriedade e direção
de Francisco do Nascimento Tavares Filho no formato 33x23, 3 col.,
4 pgs., literária e dedicada aos interesses da localidade. Publicação
semanal, substituiu “O Estudo”, manteve a numeração e considerou-se
no segundo ano.
Referindo-se a este jornal disse o Dr. Felix Guisard Filho:
“A Semana — Circulava em 1896 “A Zagaia”, sendo também do mesmo ano a “Ordem...”
Equivocou-se o Mestre. Em 1896 “A Ordem” ainda se chamava “O
Estudo”. A troca do nome somente se verificou em 1898. (Vd. n° 88)
Do número 44 de “A Semana”, de 28 de agosto de 1898, extraímos:
“Hoje, domingo, realizar-se-ão palpitantes corridas no hipódromo desta cidade. Disputarão as vitórias magníficos
parelheiros.”
Situado no bairro do Areão, era o ponto da convergência dominical
dos apreciadores normalmente constituído pelo elemento masculino.

***

A Sociedade Esportiva Hipódromo de Taubaté realizou sua sessão
de fundação no salão da Câmara Municipal, sob a presidência do Visconde de Tremembé, em 1º de janeiro de 1897 secretariada por João
Rosa de Moura. Nessa ocasião elegeu a primeira diretoria constituída
pelos cidadãos:
Dr. Querubim P. A. Cintra — Presidente
José Bento M. Lobato — Vice-Presidente
Francisco A. Oliveira Silva — 1º Secretário

Conselho Fiscal:
Cel. José Benedito M. Mattos
Dr. J. Felipe Moura
Dr. Rebouças de Carvalho
Cel. Antonio M. Leite
O capital social — de 30:000$000, foi constituído pela venda de 300
ações de 100$000.
105 — O DOTE — Existiu na cidade, antes de 1899, um jornalzinho
de moços sob a epígrafe a margem. Confirma-o pequeno artigo publicado pela “A Ordem” de 11 de janeiro daquele ano e aqui inteiramente
transcrito:
“Pelas letras — Um plágio — Vamos ainda que rápida
e tardiamente, falar de um fato que afeta sobremodo
as letras pátrias. Como devem saber, existiu nesta cidade um jornalzinho crítico e literário sob a gerência
do sr. Georgino da Silva Câncio. Foi, pois, em um número desse jornal, que intitulava-se — O DOTE — e o
qual não temos infelizmente a mão, veio uma bela produção poética epigrafada “O Louco” e assinada pelo
sr. João Apolinário de Siqueira, mais tarde gerente de
“A Navalha”.
Lendo a tal poesia cismamos que não era da lavra do citado senhor e, então, tratamos de investigar a veracidade
dessa cisma. Isso o fizemos e hoje vimos por meio das
colunas de “A Ordem”, dar conta dessas investigações:
— A poesia em questão foi plagiada de Caetano da Silva
e vem inserta á página 113 da “Lira do Trovador”. Ao sr.
João Apolinário dizemos que não continue a plagiar, porque desmerece muito dar como sua a produção de outrem, cometendo, assim um verdadeiro roubo. . . literário.
Desejamos ve-lo cultor da literatura, mas não plagiário.”
Indica-nos ainda o articulista, aliás com proveito ao nosso intento, a
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Diretores:
Comend. J . P. Rocha Paranhos
Francisco I. Souza Almeida
Otaviano Moura Andrade
João Rosa Moreira
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José Malhado Filho —- 2º Secretário
Johon Milne Tindal — Tesoureiro
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existência de “A Navalha”, título que arrolaremos neste inventário.
106 — A NAVALHA — Jornal de moços — Circulou possivelmente
no decorrer de 1898. Dele temos conhecimento por intermédio do artigo publicado pela “A Ordem” de 11 de janeiro de 1899 ao aludir ao sr.
“João Apolinário de Siqueira, mais tarde gerente de “A Navalha”. (Vd.
“O Dote”, nº 105)
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1899
107 — JORNAL DE TAUBATÉ — EX-DIÁRIO DE TAUBATÉ — Sob
a direção de Vitorino Coelho de Carvalho apareceu em 1º de janeiro
de 1899 com as mesmas características e dimensões do substituído:
— publicação trissemanal, continuidade da numeração, folha independente e redação na rua Visconde do Rio Branco, 58 A.
No meado de setembro desse ano José Benedito M. do Amaral
associou-se a Vitorino Carvalho fundando a razão social Amaral &
Carvalho, passando, assim, a ter seu nome no cabeçalho na condição de editor-gerente. Paralelamente o corpo de colaboradores foi
acrescido com a participação dos srs. Cursino de Moura, médico;
Dr. Câmara Leal, advogado; Bernardino Querido, funcionário público; Honório Jovino, literato; Albano Abreu, normalista; Benedito C.
Conceição, professor público; Braz Curtu, comerciante; Plínio Rivera,
literato e outros.
Com “o concurso intelectual desses distintos cavalheiros” o jornal
foi mantido até novembro de 1901 quando tornou-se “órgão do Partido
Republicano Municipal” e ficou sob a redação de novo proprietário, o
sr. Bento Lopes de Leão Ramos. Como jornal partidário permaneceu
até 1906. Segundo “A Verdade”, de 5 de janeiro desse ano, “declarouse desligado das peias políticas locais e passou a ser publicado duas
vezes por semana
Curta a fase bissemanal. Honório Jovino assumiu a direção, passouo para diário e o manteve em elevado nível por dois anos. No final de
1907 suas condições de saúde não permitiam o exercício da função.
Entregou-o ao Dr. Fernando de Mattos que, político apaixonado, novamente o converteu em órgão do Partido Republicano. Homem de princípios rígidos, algo intransigente, desobrigou-se poucos meses após e,
outra vez sem cor política, os editores Amaral & Ramos o publicaram
até abril de 1909 quando transitoriamente o suspenderam.
Retornou em 17 de julho desse mesmo ano, com José China a redação, assim se justificando:

Mesmo trazendo essa disposição, também José China não demorou no exercício do cargo. Três meses após, Bento Ramos retornava
á direção e nela se manteria até fevereiro de 1910 quando, contando
dezesseis anos de laboriosa existência, o jornal foi definitivamente fechado.
108 — A ORDEM (EX-A SEMANA) — Mencionando o número 1,
ano III, surgiu em 8 de janeiro de 1899 como bissemanário de propriedade e direção de Francisco do Nascimento Tavares Filho.
Em sucessivas mudanças de nome, mantendo a sequência da idade, foi inicialmente “O Estudo” e depois “A Semana”. Vd. ns. 88 e 104.
De sua apresentação, este tópico::
“A Ordem” — Eis o título com que doravante publicarse-á “A Semana”. Trilhando o caminho da imparcialidade e da justiça, a nossa opinião será externada nítida e
positivamente, ao alcance da intelecção menos capaz,
menos competente, a quem escapam de ordinário, com
artifícios ardilosos de linguagem, feitos para mascarar,
o pensamento que se oculta. O nosso programa é coligado em terreno firme, inamovivel diante da crítica profana.”
Tavares Filho contava com expoentes da cultura como vemos pela
notícia publicada em 11 de janeiro de 1900 em “A Voz do Povo” sob o
título “A Garcia”:
“Deixou a redação de “A Ordem” aquele experimentado
jornalista e educador que por algum tempo foi redator
daquela colega.”
Outro grande valor veio substituí-lo. No dia seguinte dizia o “Jornal
de Taubaté”:
“Dr. Emilio Costa — A 11 do corrente assumiu a redação
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“Após alguns meses de ausência, determinada por motivo superior, eis-nos de novo empenhados nas lides da
imprensa e prontos para prosseguirmos em nosso itinerário que, digamos francamente, vem cheio de tropeços
e dificuldades, há bons quinze anos. Nova, na verdade
é a nossa direção; isto, porém, absolutamente não nos
inibe de continuarmos na grande maioria dos casos, a
modelar nosso procedimento futuro pelo que se há feito
no passado.”
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do colega “A Ordem” aquele nosso ilustre conterrâneo.
Atentos aos dotes de espírito e capacidade que revestem
o provecto advogado, é de crer que “A Ordem” seja dado
prosperar e firmar seus créditos de jornal independente e
de combate. Felicitamos o colega pela escolha.”
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Tavares Filho, editor e proprietário, dispunha de tipografia situada na
rua Dr. Winther nº 33-A.
— O CONTRAPESO — Tomando ares de publicação independente,
com 19x11 cms., 3 col., ocupando uma canto de página do “Jornal de
Taubaté” apareceu na edição nº 945 de 15 de janeiro de 1899. Trazia
as epígrafes “Ridendo castigat mo res” e “Rira bien qui rira le dernier”.
“Folha dedicada ás compensações”, tinha como redatores Chico Balança e Zé Quilo”,
Eis sua apresentação:
“O nosso programa está sintetizado no título que adotamos: áquele dos nossos amáveis leitores (ou leitoras)
que se julgarem prejudicados ou mesmo aquinhoados
com o que o JORNAL lhes proporcione — elogio ou censura — é só fazerem-nos sentir o seu descontentamento
que terão logo um Contrapeso como compensação.
Fiquem, porém, cientes desde já que não nos deixaremos levar por cantigas nem por carinhas bonitas, ao ponto de fazer com que o fiel da balança se incline para o
lado oposto aos pesos, com flagrante ofensa á justiça e
á norma que nos impusemos de rachar sempre a direita.
Balança & Quilo.”
— O CÁUSTICO - Em idêntica condição ao “Contrapeso” e com três
dias de diferença surgiu na terceira página de “A Ordem”, de 18-1-99,
com redação de José das Tetas, como folha dedicada às congestões.
Como epígrafe trazia o dito popular “O que arde cura, o que aperta
segura”.
Em tudo análogo ao colega, ocupando um canto de página, era de
leitura variada.
109 — ALMANAQUE ILUSTRADO DO “DIÁRIO DE TAUBATÉ”
PARA 1899 — Publica o “Jornal de Taubaté” de 12 de março de 1899:
“Redação de Vitorino Coelho de Carvalho (professor
pela Escola Normal do Porto) — 170 páginas — Acha-se
já a venda na Livraria Penna o Almanaque de Taubaté
para 1899, publicação utilíssima pelo grande número de
informações que encerra. — Preço 2$000.”

“Entrou para esta redação o nosso colega Deoclides de
Carvalho, cuja pessoa é bastante conhecida nesta cidade.”
Esta folha, no início do ano seguinte, teve o título alterado para “A
Voz do Povo”.
—O INDEPENDENTE — Entre outras notícias o “Jornal de Taubaté”
de 7 de maio de 1899 publica:
“O Independente” — Sabemos que brevemente surgirá
nesta cidade, com aquele título, um novo jornal que será
crítico, literário e noticioso.”
Não obtivemos confirmação.
111 — TRIBUNA POPULAR — Não tivemos enchansas de encontrar qualquer exemplar deste jornal. Pelo “Estudante” de 17 de dezembro de 1899 sabemos que:
“Assumiu a redação deste colega local o sr. Deoclides de
Carvalho, nosso distinto colaborador e ex-redator secretário.”
Em 21 de março de 1900 “A Voz do Povo” traz esta informação:
“Deixou a redação da nossa colega local “Tribuna Popular”, o nosso
apreciado colaborador Honório Jovino.”
Teve a folha curta duração; nesse mesmo mês de março fundiuse com “O Operário” e ambos trocaram a denominação para “Tribuna
Operária” Vd. ns. 115 e 116.
Em 1902 circulou um semanário homônimo e dele trataremos no n°
126.
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110 — O ESTUDANTE — Tendo Bento Ramos como redator-gerente teria surgido em março de 1899 como semanário, no formato 30x23
cms., 3 col., 4 pgs. Em setembro desse ano, teve novo diretor-gerente:
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112 — A ARTE — Dá-nos “A Ordem”, de 7 de janeiro de 1900, esta
informação:
“A Arte” — Apareceu no dia 1° de janeiro este novo coleguinha local dedicado a corporação musical “João do
Carmo” desta cidade. São seus proprietários os srs.
José Francisco da Fonseca e Georgino da Silva Câncio.
Parabéns.”
Ainda “A Ordem”, de 11 do mesmo mês, informa:
“A Arte” — Participa-nos a direção desta folha local que
retirou-se da mesma o sr. Georgino Câncio.”
Relativamente ao patrono, colhemos estas informações no “Jornal
de Taubaté” de 11 de junho de 1899, transcritas “leteris”:
“Obedecendo, a impulsos de deveres simultâneos, que
se permitem na sua promiscuidade de energias de fraternidade empreendidas sob um mesmo escopo os membros da “Lira Taubateana”, em reunião, resolveram dar
áquela corporação musical o nome de “Banda João do
Carmo”.
Todos sabemos, não é pequena a soma de sacrifícios
empregada de longos anos pelo velho Mestre João Monteiro do Carmo, cujo nome é ia uma legenda, nem a ninguem parecerá uma novidade a dedicação com que esse
imperterrito sustentáculo daquela banda, tem levado de
vencida obstáculos e dificuldades capazes de gerar o
mais profundo desalento.”
113 — A VOZ DO POVO — Pelo Jornal de Taubaté de 5
de janeiro de 1900 ficamos sabendo:
“O nosso prezado colega local “O Estudante” aparecenos agora reformado em seu aspecto, melhorado consideravelmente em seu material, oferecendo leitura agradavel e atraente e dom o titulo mudado para o de “A Voz
do Povo” que, realmente, melhor exprime a sua índole e
a simpatia que vai conquistando no nosso pequeno meio.

Dentre as notícias de “A Voz do Povo” de 5 de maio de 1901, esta a
mais interessante:
“Foi benzida e inaugurada quinta feira última (dia 2) a
nova capela da Santa Cruz do Bentinho, da rua Jacques Felix, construida pelo sr. Antonio Santos Camilher.”
A Capela do Betinho foi demolida na década de 50 para possibilitar a
abertura do prolongamento da rua Juca Esteves a fim de ligá-la a novo
bairro residencial então aberto.
Ainda pelo “Jornal de Taubaté”, sempre noticioso, em sua edição de
14 de dezembro de 1901 temos esta informação:
“A Voz do Povo” suspendeu sua publicação temporariamente. Sentimos a ausência, fazemos votos para o seu breve reaparecimento.”
— PST! No seu noticiário insere o “Jornal de Taubaté” de 17 de janeiro de 1900:
“Sabemos que na próxima semana sairá a luz da publicidade nesta cidade um novo jornal literário e humorístico
em cuja redação contam várias e aceradas penas.”
Nada encontramos em confirmação.
114 — ANUÁRIO TAUBATÉENSE — Edição e propriedade de Luiz
Santos, surgida em 1900. Compulsamos a edição publicada em 1902.
(Vd. ns. 119 e 123)
115 — O OPERÁRIO — Trazendo a epígrafe “Liberdade de pensa-

Antonio Mello Junior

Folha popular e literária, surgiu em 19 de janeiro de 1900, como semanário dominical passando, porém, a sair as quintas-feiras a partir
de julho do ano seguinte segundo informa-nos “O Taubateano” de 14
daquele mês e ano.
Ao completar o segundo ano de existência foi saudado pelo “Jornal
de Taubaté” e realçada a personalidade do seu redator:
“... nosso colega local, heroicamente mantido pelo seu
fundador, redator e proprietário Bento Ramos, moço trabalhador e digno por isso do franco apoio e acoroçoamento público. Saudamos efusivamente o simpático colega a quem antecedemos toda a sorte de prosperidade.”
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Augurando ao nosso colega prosperidades, aplaudimos
a acertada resolução.”

Acima, capa da edição
105 de A Voz do Povo,
onde foi publicada uma
nota sobre a inauguração
da nova capela de Santa
Cruz do Bentinho

No ano seguinte, em 2 de maio de 1901, noticiava o “Jornal de Taubaté”:
“O Operário” — Foi distribuído, em comemoração a festa
do trabalho, o n° 5 do II ano daquele nosso colega local,
órgão dedicado aos interesses da classe operária, do
qual é diretor o inteligente moço sr. Eugenio Guisard. “O
Operário” vem repleto de ótimos artigos e impresso em
tinta vermelha.”
Jornal de pequeno tamanho (30x22 cms., 3 col., 4 pgs.,) era publicado com certa irregularidade.
116 — TRIBUNA OPERÁRIA — Lê-se em “A Voz do Povo” n° 53, de
28 de março de 1900:
“Apareceu domingo último nesta cidade, sob a redação
do distinto moço Eugenio Guisard, a “Tribuna Operária”
resultando da fusão da “Tribuna Popular” e do “O Operário”. Desejamos ao colega longa vida e muita prosperidades em sua nova fase”. (Vd. ns. 111 e 115)
117 — O TAUBATEANO — “Órgão imparcial — Diretor Tavares Filho — Redatores diversos — Colunas francas a artigos de utilidade
pública” — Apareceu no dia 1º de abril de 1900, tomo semanário e deu
oportunidade a esta ligeira facécia do colega “Jornal de Taubaté” que
a atribuiu a outrem:
“O Taubateano” — Com este título recebemos no dia 1º
um novo colega que vem de aparecer nesta cidade sob
a direção do sr. Tavares Filho e redação do Sr. Fernando
de Mattos. Diz o cabeçalho ser dedicado aos interesses

Antonio Mello Junior

151
Imprensa Taubateana

mento e responsabilidade do autor”, apareceu em 15 de fevereiro de
1900 como propriedade de Eugênio Guisard e com diversos colaboradores.
De sua apresentação este trecho:
“Ensinar e doutrinar o rude operário, colocando-se ao
seu lado para a defesa dos seus direitos, é o fim principal
da missão que nos foi confiada. O modesto “Operário”
que vem de sair a lume vestindo-se não de roupagem
de gala como se fora um fidalgo porém trajando sua
jaqueta de cidadão, é uma folha de combate em cuja
arena pugnaremos pelos interesses da classe operária,
digna sob todos os respeitos da nossa maior estima.”
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da lavoura, do comércio e da indústria e, no artigo programa, a declarar ser órgão independente e não se filiar
a grupo político algum.
Se o aparecimento do colega não for, como nos informaram, um espirituoso e bem lembrado “poisson d’avril”, fazemos votos pela sua prosperidade em proveito da causa por que declara pugnar.”
Embora o galhofeiro recebimento, o certo é que a folha triunfou, se
impôs e teve larga aceitação na cidade e circunvizinhanças usufruindo
de quase cinco anos de existência.
Ao apresentar-se trazia a epígrafe “órgão imparcial”, substituída em
janeiro seguinte para “órgão independente e de grande criculação”. Eis
um tópico do seu programa:
“O Taubateano, órgão dedicado aos interesses da lavoura, do comércio e da indústria, vem pedir lugar na
imprensa desta cidade. Não se acha filiado a grupo algum e não pretende envolver-se em politicagem. Tratará
dos interesses locais e do Norte do Estado, defendendo
os interesses das classes produtoras, pugnando pelos
seus direitos e procurando orientá-los, órgão independente embora a sua existência dependa da aceitação
que encontrar na população desta cidade em particular
e das vilas do Norte do Estado em geral. Na apreciação
dos atos emanados das autoridades procurará ser imparcial, criticando os seus atos quando praticados arbitrariamente, sem contudo aplaudi-los quando estiverem
dentro da lei, porque, entendemos que ninguém deve
ser aplaudido quando cumpre o seu dever.”
Pena não tenha essa lição chegado aos nossos dias quando a maioria
dos dirigentes, ou melhor a sua quase totalidade, procura demagogicamente auto promover-se mediante custosa publicidade custeada pelos cofres públicos ou com o concurso das empresas privadas, as quais aderem
na certeza de que algo lhes renderá a “espontânea” participação.”
Ao iniciar o ano de 1901 o jornal era propriedade de Tavares Filho
e Honório Jovino responsável pela redação, contudo, este pouco permaneceu no cargo voltando, assim, a Tavares Filho a direção geral.
Manteve-se a folha com regularidade até 12 de junho de 1902 quando
teve a publicação suspensa; retornou em janeiro de 1903 e, em abril,
passou a bissemanária. Nesse ano Tavares Filho colocou a venda sua
tipografia, porém, somente em 1905 encontrou comprador na pessoa
de Ernesto Penteado que, nela, imprimiu “O Alvião”.
Dá-nos “O Norte”, de 23 de maio de 1905, a informação de que, com o

***
Do seu noticiário extraímos esta nota sobre a velha denominação de
uma via pública:
“A rua Saguirú tornou-se intransitável para veículos graças ao desmoronamento de uma ponte que existia sobre
o canal de águas pluviais e nascentes.”
Onde ficaria essa rua? Esta também é curiosa, visto a data ter-se
perdido no decorrer do tempo, contudo é contemporânea de 1° de setembro de 1901, época da notícia:
“Cadeia velha — Começou a demolição desse velho edifício em cujo terreno será construído um grupo escolar”
No local está hoje a Escola de 1º e 2º Graus Dr. Lopes Chaves, o
velho e tradicional “grupão”.
118 — POLIANTEIA — “Jornal de Taubaté” em sua edição de 18 de
abril de 1900, noticia:
“Em homenagem ao sr. Cel. José Benedito Marcondes
de Mattos, no dia do aniversário natalício de s.s., apareceu nesta cidade, uma bela polianteia colaborada por
diversos amigos do aniversariante. Gratos pelo exemplar que o sr. Praxedes de Abreu, seu autor, nos ofereceu.”
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n° 326 o jornal foi suspenso. Estava prestes a atingir o quinto ano de sua
vida, pois o encerramento da atividade se verificou com a edição de 19
de março daquele ano. Deixou um rol de devedores, porém, fornecendo
a relação á diretoria do Asilo de Mendigos, de recente instalação, pediu
aos assinantes e anunciantes em atrazo a entrega das respectivas quantias áquela casa de caridade. Com esse ato Tavares Filho deu por finda
sua atuação como diretor-proprietário daquele órgão.
Teve “O Taubateano” seleto corpo de colaboradores; frequentaram
suas colunas os mais expressivos valores cidade tais como Bento
Enéas de Souza e Castro, prof. Bérnardino Querido, Ernesto Sampaio, prof. Antonio José Garcia, Dr. Fernando de Mattos, Dr. Antonio
Quirino de Souza e Castro além de outros.
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119 — ANUÁRIO TAUBATEENSE — Edição e propriedade de Luis
Santos — Compulsamos o exemplar saído em 1902, correspondente
ao “terceiro ano de publicação”. Não encontramos as edições anteriores relativas a 1900 e 1901.
120 — A MOCIDADE — Do noticiário de “A Voz do Povo” 24 de março de 1901, extraímos:
“A Mocidade” — Novel colega nascido domingo 17, tendo estreiado debicando meio mundo! Veio com artigos
regulares, próprios dos jornais recreativos, mas nem por
isso o coleguinha escapou de muita gente que disse que
aquilo era malcriação e não recreação. Arthur Guedes e
Doeclides, recebam nossos parabéns e votos que fazemos pela prosperidade de A Mocidade.”
Com certa ironia “O Taubateano”, de 7 de abril glosou:
“Informam que “A Mocidade”, que encetou publicação
no mês findo, “esticou a canela” ficando reduzida a primeira e única edição. O Deoclides pensa que “marimbao é gaita.”
121 — A SEÁRA — “A Voz do Povo”, de 24 de março de 1901, registrou seu aparecimento:
“Já está publicado o primeiro número de “A Seára”, revista de letras que vem tomar parte no movimento espiritual
do Estado de São Paulo. A cidade de Taubaté é uma das
mais prósperas do Estado e em matéria de literatura está
numa ponta digna de nota. Publicam-se aqui as folhas —
“Jornal de Taubaté”, “A Voz do Povo”, “O Taubateano” e a
“Mocidade”, esta última nova ainda mas cheia de esperanças. Agora surge “A Seára”, revista de 16 páginas, ilustrada e impressa na tipografia da terra, o que é um furo. O
primeiro número de “A Seára” promete muito, pois contem
produções em prosa e verso de rapazes inteligentes, além
de um retrato do inolvidavel Eça de Queiróz.”
Em 5 de maio seguinte, volta “A Voz do Povo” a fazer referência a

Ficou, na ocasião, a pergunta sem o devido esclarecimento. Este seria dado 4 anos depois quando, em 12 de agosto de 1905, Honório Jovino contestou pequeno artigo do “Astro”. Em “Uma coisa impossivel”,
artigo publicado pelo “Jornal de Taubaté” daquela data informa porque
somente saíram dois números:
“O essencial é que a revista em seus dois números distribuídos, publicou 32 páginas de prosa e verso, estampou
“clichês” e não recebeu uma assinatura para remédio.
(...) Nessas condições é de supor que o articulista do “Astro”, por muito amor que tivesse ás letras, não estaria
disposto a perder por aí uns cincoenta mil reis mensais,
que era o quanto perdíamos e foi o motivo pelo qual suspendemos “A Seára.”
122 — O COLIBRI — Literário, humorístico e noticioso, sob a direção de Francisco Alves Mourão, surgiu em 19 de maio de 1901 em
pequeno formato (23x16 cms. 2 col., 4 pgs.,) impresso pela tipografia
de Rabelo & Santos desta cidade.
Jornal de moços, disse neste trecho de “O nosso aparecimento:
“O Colibri”. produto genuíno de uma agremiação de jovens, ávidos de luz, que encetam os seus primeiros estudos, apresenta-se cheio de fé, animado dos melhores
desejos, procurando cooperar, quanto possível, para o
engrandecimento das letras pátrias. Tudo pela instrução
da mocidade.”
Em 29 de junho desse mesmo ano publica o nº 4 em papel assetinado, em maior formato e todo dedicado a memória de “grande brasileiro
Marechal Floriano Peixoto, o intemerato defensor da República, faleceu a 29 de junho de 1895.”
Cometeu o autor do rodapé (encimado pela fotografia do Marechal)
a corriqueira confusão dos adjetivos. Certamente pretendia dizer, intimorato.
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revista bem como informa-nos sobre os nomes dos diretores:

Antonio Mello Junior

156

1902

Imprensa Taubateana

123 — ANUÁRIO TAUBATEENSE — Tivemos em mãos um exemplar da edição de 1902 corresponde ao “3º ano de publicação” sendo,
portanto, de 1900 o primeiro número; edição e propriedade de Luz
Santos & Comp., estabelecidos na rua Dr. Winther n°90.
Além do calendário traz retratos de Luiz Pistarini, Artur Goulart, Escragnole Doria e do Dr. João Francisco Malta Junior, farta colaboração
em prosa e verso, charadas etc.
Ao apresentá-lo disseram os editores:
“A aceitação que o público tem dispensado a esta publicação é seguramente a prova do seu valor e da sua
utilidade. O número deste ano contem seleta parte literária (devido ao talento de quase toda a moderna geração paulista e fluminense), charadas, logogrifos, retratos,
anedotas, indicações, anúncios etc. etc.
A tiragem do Anuário Taubateense foi este ano de dois mil
exemplares, o que é uma garantia para os srs. anunciantes. Desde já aceita-se anúncios para 1903, nas seguintes
condições: — uma página, 10$000; meia página, 6$000.”
124 — ALMANAQUE DO NORTE DE SÃO PAULO PARA 1902 —
Publica o Jornal de Taubaté de 18 de dezembro de 1901:
“Já se acha a venda. Traz um bem elaborado estudo histórico sobre a Comarca de Taubaté.”
125 — A VOZ DO CAIXEIRO — “Jornal de Taubaté” de 18 de abril
de 1902 informa-nos:
“A fim de comemorar a inauguração do estandarte social
da Associação dos Empregados do Comercio de Taubaté, “A Voz do Caixeiro” será distribuida no dia 29 do
corrente, época aprazada para a referida inauguração.”
Também “O Taubateano” do dia 20 do mesmo mês se refere ao próximo aparecimento dessa edição, única segundo supomos.
126 — TRIBUNA POPULAR — Não encontramos melhores referências relativamente a este jornal, em 1903 substituído pela “Verdade”,
senão estas:

A outra é um convite apresentado pela “Verdade” de 9 de abril de
1903 intitulado “Tribuna Popular”:
“Convido as pessoas que pagaram as assinaturas desta folha a virem reembolsar das referidas quantias, caso
não queiram receber “A Verdade” em substituição á “Tribuna Popular.”
Referindo-se a esta folha informa o Dr. Felix:
“Este jornal (A Verdade) sucedeu á “Tribuna Popular”,
redigida sucessivamente por João Macedo, Euclides de
Carvalho e Fernando Ribeiro.
Houve um homônimo surgido em 1899 o qual, fundindo-se com “O
Operário”, deu margem ao aparecimento da “Tribuna Operária” em 1900.
127 — O IMPARCIAL — 2ª fase — Por nímia gentileza do Dr. Gil
Ferreira de Camargo Leite, deparamos com o exemplar nº 17, ano III,
publicado a 4 de setembro de 1902 sob a direção de Vitorino Coelho
de Carvalho após ter deixado de publicar o “Eco” em Tremembé:.
Jornal de 38x27 cms., 4 col., 4 pgs., surgiu em 10 de Julho de 1902
como vemos pela local do “Jornal de Taubaté” do dia seguinte:
“O Imparcial” — Foi distribuido ôntem nesta cidade o primeiro número do “Imparcial”, bissemanário independente, sob a direção de V. Coelho de Carvalho, ex-redator
desta folha.
“O Imparcial” promete continuar as tradições honrosas
da folha quando era editada pelos srs. Quirino & Comp.
o que, se conseguir, muito honrará os foros desta cidade,
onde em segunda fase iniciou sua publicação.”
O aludido período anterior corresponde a circulação entre 1893 a
1895 (vd. nº 82). No reaparecimento, sob nova numeração, foi computada a idade da fase precedente.
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A primeira, colhida em “Jornal de Taubaté” de 11 de julho de 1902
está nestes termos:
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1902 o Grupo Escolar Dr. Lopes Chaves, distribuiu-se uma polianteia
comemorativa. O “Jornal de Taubaté”, de 28 de maio, noticiou:
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“Segundo estamos informados, no dia da inauguração
do novo Grupo Escolar, será distribuida uma luxuosa polianteia em homenagem aos produtores do importante
melhoramento. Aplaudimos a ideia altamente significativa e congratulamos com os promotores.”
Em elegante plaqueta, finamente impressa e otimamente encadernada, 90 páginas, formato 20x12 cms., constituiu-se a publicação. Deram-lhe, os organizadores, o título “Polianteia” em homenagem aos
esforçados cidadãos que conseguiram a construção de um prédio para
o Grupo Escolar de Taubaté, inaugurado em 7 de setembro de 1902”.
Traz, como epígrafe, este conceito de Guerra Junqueiro:
“Há mais luz nas vinte e quatro letras do alfabeto, do que
em todas as constelações do firmamento.”
Dessa preciosa raridade o Arquivo Municipal possue bem conservado exemplar, ofertado pelo jornalista Levi Breterick.
129 — A VERDADE — Jornalzinho manuscrito, em papel almaço,
publicado pelos alunos do Grupo Escolar Dr. Lopes Chaves, tendo
como “Diretor-Redator-Secretário” Euzébio Toledo e colaboradores “os
vultos eminentes dos 4º e 5º anos.”
Surgido em 5 de novembro de 1902, viveu alguns meses. Seu redator, quando cursou o 5º ano daquele estabelecimento, foi aluno do prof.
José Marcondes de Quadros; entre seus colegas contou com Amadeu
Pini, mais tarde chefe da estação da E.F.C.B. em Tremembé.

***

Benedito Euzébio de Toledo foi oficial dos Correios em São Paulo;
jornalista, na mocidade em Taubaté, secretariou “O Norte”, o “Jornal de
Taubaté” e participou das redações do “Caixeiro” e da “Propaganda”.

1903
130 — A VERDADE — Editor-proprietário Luiz dos Santos — Sema-

Anteriormente, na apresentação, definiu-se como jornal de orientação católica:
“Em religião procuraremos estar com ela seguindo a trilha ensinada pela Igreja Católica Apostólica Romana”.
Bissemanário a partir de 1905 contou, por dois meses apenas, com
a colaboração de Quintino de Macedo o qual, espontaneamente, exerceu o cargo de redator.
Suspendeu a publicação em 1909 ao entrar no VI ano de atividade
ininterrupta.

***

O prof. Luiz Santos, segundo se deduz da leitura do artigo na íntegra
ora transcrito, possivelmente de autoria de Tavares Filho e publicado
pelo “O Taubateano” de 5 de abril de 1903 deveria ser “cristão novo”:
“A Verdade — Recebemos o número de estreia desse
colega local que, em substituição a “Tribuna Operária”,
veio a luz da publicidade no dia 2 do mês fluente.
Antes de tudo mais, devemos mencionar que o editorproprietário da “Verdade”, nosso muito apreciado e inteligente colega Luiz Santos, dispõe de todos os elementos
indispensáveis á garantia de uma longa existência para o
seu novo jornal, visto como tem oficina própria, uma das
garantias principais e certo preparo intelectual por mais
de uma vez patenteado em público nos seus vibrantes
discursos socialistas e anti-clericais, como no último proferido no Centro dos Operários Livres, por ocasião da
sessão de posse da Diretoria eleita para o corrente ano.
No artigo-programa, o colega em penitência ás ideias
que por mais de uma vez expendiu pública e rasamente,
diz defender os interesses da igreja católica, apostólica
e romana e, entre outros tópicos que despertam vivo interesse do leitor e que aproveitam imenso ao rico mu-
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nário com 38x27 cms., variando de 4 a 6 pgs., 3 col., apareceu em 2
de abril de 1903 declarando:
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nicípio de Taubaté, o colega refere: — “As queixas dos
pequenos, quando procedentes, encontrarão abrigo em
nossas colunas, sem as preocupações do mercantilismo
mas tambem sem dar azo a chantage exploradora dos
grandes sob a capa de proteção aos pequenos”.
Está um jornal que deve ser mantido para honra do povo
civilizado de Taubaté do Estado de S. Paulo, do Brasil e
do mundo inteiro finalmente. E o “Santos” santifica desta feita aos muitos leitores da “Verdade”, que tem como
redator um ilustrado pároco, que por sinal é versado em
astronomia.
Resta agora saber se a “verdade” não será agora uma
mentira, pois, pelo jeito, já é um conto do “vigário”. Que
o Santos com a nova e valiosa proteção com que vai
contar, embora sem mercantilismo algum, por que de “vigário” é imediatamente grande ato de filantropia, fique
rico, forte e cada vez mais resolvido a contribuir para o
engrandecimento dos povos, são os desejos dos colegas
de “O Taubateano.”
O articulista atribui a redação do jornal ao vigário da paróquia —
mons. Nascimento Castro. Noutras oportunidades, tal afirmação foi
desmentida por Luiz Santos.
131 — O CAIXEIRO — Jornal manuscrito, humorístico, crítico e ilustrado circulou de mão em mão na noite de 25 de outubro de 1903, nos
salões da Associação dos Empregados no Comercio.
No domingo seguinte, 1º de novembro, reapareceu impresso para
dar início a longa caminhada como publicação semanal.
132 — O CAIXEIRO — Estampa o “Jornal de Taubaté” de 28 de outubro de 1903 esta notícia:
“O Caixeiro” — Deve aparecer domingo próximo nesta
cidade o primeiro número de “O Caixeiro”, galante jornalzinho que circulou domingo último manuscrito nos salões
dos Empregados no Comercio.”
Realmente assim o foi. Impresso pela Tipografia Santos, de Luiz
Santos. situada na rua Dr. Winther nº 90, com 32x27 cms., 4 col., 4
pgs., surgiu em 1º de novembro como “orgam humorístico, crítico e
ilustrado”, com diversos redatores e dedicado “a classe caixeiral tão
dignamente representada na sua futurosa Associação.”
Em 1904, segundo ainda o “Jornal de Taubaté” de 27 de janeiro “deixou de ser órgão da Associação dos Empregados no Comércio o nos-

Segunda edição
de O Caixeiro foi
publicada em 8 de
novembro de 1903
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so colega local — “O Caixeiro” passando, então, a ser o arauto da
classe modernamente chamada “balconista. Curta foi a separação; em
agosto retornaria a ser “órgão oficial” do clube classista.
Comemorando o segundo aniversário da entidade, quando dela
lá se encontrava desligado, “O Caixeiro” dedicou-lhe sua edição nº
19, ano I, de 6 de março de 1904, no formato revistinha, com 26
páginas, várias ilustrações e vasta colaboração literária. Dela, esta
referência:
“Fez, a 2 deste mês, dois anos que uma comissão de moços do
comercio, inspirados na prática do bem, instalou a Associação dos
Empregados no Comercio. Nessa pugna, que triunfou brilhantemente,
destacam-se os nomes de José Francisco da Fonseca, Paulo de Sá,
Mário de Almeida, Benedito Eugênio de Assis e Álvaro Monteiro. Á
esses fundadores de nossa Associação, cabe a maior parcela de satisfação da que devem estar possuídos vendo a sua criação risonha e
louçã seguir a estrada larga do progresso! Por esse motivo a Associação fez hastear seu belo pavilhão.”
Possivelmente dificuldades pecuniárias tivessem sido a causa de
certo atraso no aparecimento do jornal em 1908. Pelo “O Norte”, de 13
de setembro desse ano, ficamos ciente de “que “O Caixeiro”, folha dos
empregados do comercio, reaparecerá hoje sob a direção de Manoel
de Araujo Ramos.” Após a “ressurreição” pouco viveu.
— A AURORA — Sem que tivessemos obtido confirmação posterior,
embora a insistente busca, transmitimos notícia colhida em 1903:
“A Aurora — É este o nome que receberá a nova revista
que aqui vai ser fundada, segundo temos noticiado. Compor-se-á cada número de oito páginas de texto e quatro
de capas, em papel superior, de cor, publicando sempre
retratos de personagens ilustres do nosso município.
Sabemos que o primeiro número da “Aurora” abrirá um
concurso de contos, havendo 1° e 2º prêmios.”
Números posteriores do “Jornal” publicaram as condições do concurso, prêmios, etc., bem como adiantaram tratar-se de revista mensal,
artística, literária e científica. Embora as buscas efetuadas, nada encontramos que confirmasse o aparecimento.
133 — O ESTANDARTE — Dr. Felix Guisard Filho — art. cit.

134 — ALBUM DE VISTA DE TAUBATÉ — Publica o “Jornal de Taubaté”, de 15 de maio de 1904:
“Album de Taubaté” — Os srs. Rabello & Comp. organizadores do Album de Taubaté, enviaram-nos um exemplar
desse magnífico e útil trabalho. O Album, que é um primor
no gênero, traz finas gravuras representando os pontos e
edifícios importantes desta cidade.
Abre o Album um bom retrato do inolvidável D. José Pereira da Silva Barros, prestando também uma merecida
homenagem ao Cap. J. Augusto M. de Mattos, autor dos
trabalhos de fotogravura. A impressão do interessante livro muito contribue para a impecabilidade do serviço.”

135 — A PÉROLA — Noticia o “Jornal de Taubaté” de 21 de agosto
de 1904:
“Apareceu domingo último, nesta cidade, o número de estreia do simpático coleguinha “A Pérola” do qual é redator o sr. Álvaro Carreira da Silva e gerente o sr. Araujo
Ramos. É órgão dedicado ao belo sexo; ao novo colega
desejamos mil venturas.”
Jornal de pequeno formato, surgiu no dia 14 de agosto de 1904 e
teve curtíssima vida, pois, no dia 13 de novembro desse ano “O Taubateano” informava seu desaparecimento.
136 — O ECO — Tendo Orlando Barbosa como redator e contando
com diversos colaboradores apareceu em 1º de setembro de 1904,
trazendo como epígrafe o aforismo latino “Labor Omnia Vincit”. Jornal
de pequeno formato (27x19 cm.), 3 col., 4 pgs., dedicava-se à assuntos
políticos, sociais e também humorísticos. Assim se apresentou:
“Rapazes amigos da instrução e do progresso, vergando
embora a blusa de operários, deliberamos dedicar parte
dos nossos poucos momentos de ócio em proveito próprio,
aplicando-nos também ás lides da imprensa. Despidos da
pedanteria e da facúndia porquanto nossa instrução de
operários não foi além das preliminares noções de ler e
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escrever, vimos tentar, pelo meio da imprensa, aprender
alguma cousa mais que nos habilite de futuro a enchergar
um centímetro adiante do nariz. Pugnar pelo engrandecimento de tão adiantada localidade como a de Taubaté,
não está na alçada de quem pede luzes, como o faminto
pede pão às almas generosas e bafejadas pelo sopro vivificador da felicidade. Os nossos erros, pois, serão revelados e o acolhimento que a mocidade briosa desta terra de
gloriosas tradições nos dispensará benevolamente, como
a outros tem feito — será a maior recompensa que terá
“O Eco”, que tratará de tudo quanto se prenda à vida de
Taubaté, de acordo com o grau de cultura intelectual dos
seus redatores. Aos nossos colegas locais, venha pedimos para saudá-los e solicitar-lhes um abrigo nas vastas
fileiras dos seus inteligentes e dedicados combatentes.”
137 — O NORTE — Registrando este jornal, diz Pedro Giolo:
“Neste ano de 1904, domingo, dia 30 de outubro, surge O
Norte, que, por um descuido da revisão, sai com o nome
do mês trocado. Em seu cabeçalho lê-se 30 de novembro.”
As demais informações daquele autor são confirmadas pelo nº 12,
saído em 8 de dezembro de 1904: --- Órgão imparcial, escritório e redação na rua Marquês do Herval, 64, publicação as 5as. e domingos,
sob a redação do prof. Antonio José Garcia e editado por José Candido A. Toledo. O Professor deixou o cargo em abril do ano seguinte,
ocasião que o jornal passou a ser editado por Ramos & Toledo. Nesse
mesmo ano (1905) Bento Ramos assumiu a direção e nela se manteve
até janeiro de 1907 quando a deixou nas mãos de Cornélio Aguiar o
qual, pouco depois (em outubro), transferiu-a para Benedito Euzébio
de Toledo.
As grandes lacunas na coleção deste jornal pertencente a hemeroteca impossibilitam-nos melhor acompanhamento de sua vida como
folha política por isso somente em 1912, vamos encontrá-lo tomo trissemanário sem indicação dos diretores. Em 1919 José Pedro A. de
Toledo é seu gerente; Cornélio Aguiar reassumiu a direção em 1923 e
contou com o prof. Pergentino Guimarães na secretaria; este deixará o
lugar para A. Lorena que por sua vez o passa a Evandro Campos.
Compulsamos o n° 3279, publicado em 17 de março de 1932, com
a indicação de estar filiado á Associação de Imprensa do Interior de
São Paulo. Nesta altura está ainda sob a direção de Cornélio Aguiar e
a gerência nas mãos de J. Ogilvi Aguiar.

***

Ao surgir em 30 de outubro de 1904, foi recebido carinhosamente
pelo “O Taubateano” de dias mais tarde:
“Apareceu, a 3º do mês que findou, o primeiro número do
“O Norte”, mais um colega que vem de aumentar os foros
de civilização da sociedade taubateana. Como dissemos
é seu redator o talentoso prof. Antonio Garcia, nosso colaborador e os exmos. srs. Drs. Câmara e Gastão Leal. Desejamos ao novel colega um caminho tapetado de flores.”
Pedro Giolo teve em mãos o primeiro número e transcreveu a íntegra
do seu editorial de apresentação; dele o tópico final:
“Nossa entrada na grande romaria do progresso desta
terra, não traz as lantejoulas de fantásticas promessas;
vamos iniciá-la publicando “O Norte” bissemanalmente,
prometendo dar-lhe outras extensões na entrada do novo
ano. Com tais credenciais apresentamo-nos ao público e
aos colegas a quem levamos nossas visitas e de quem
esperamos todo o concurso de boa camaradagem.”

***

Em data não apurada, quando o jornal se encontrava em poder dos
Costas, Gentil de Camargo participou do corpo redatorial, porém, seu
nome não figurou no cabeçalho.
138 — ILUSTRAÇÃO ESCOLAR — “Jornal de Taubaté”, de 7 de dezembro de 1904, informa no noticiário:
“Da diretoria do Grupo Escolar Dr. Lopes Chaves recebemos um exemplar do órgão daquele Grupo “Ilustração Escolar”, distribuído em 30 do mês passado como lembrança das festas de encerramento do corrente ano escolar.”
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Nos seus 28 anos de existência O Norte exerceu elevada influência
na vida política da cidade. Órgão independente no início de carreira,
tornou-se jornal do situacionismo e foi justamente nesse período que
mais alto conceito alcançou como orientador da opinião pública.
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139 — ALMANAQUE ILUSTRADO DE TAUBATÉ — 1905 — Editado por Rabelo & Comp., com 136 páginas, surgiu nos primeiros dias de
janeiro daquele ano.
Publicação na forma habitual dos almanaques da época, além do
calendário, trazia variada leitura, fotografias de políticos, aspectos da
cidade etc.
Ao anunciá-lo, dizia “O Caixeiro” de 8 de janeiro: — “A sua venda
será feita com facilidade com vista ao preço e da bonitas vistas retratos
e boa colaboração que tem.”
140 - O ESTUDO — Jornalzinho infantil aparecido em 18 de março
de 1905 como órgão literário e noticioso, e com diversos redatores.
Pequenino, formato 15x12 cms., 2 col., 4 pgs., desculpa-se de sua péssima apresentação gráfica “devido a falta de prática e de material. Não
possuimos máquina para impressão e fazemos tudo por um processo
nosso e por isso não podemos fazer um trabalho perfeito.”
Foi o “mirim” recebido com simpatia pelos jornais da cidade e “O Futuro” assim se expressou em 31 daquele mês:
“Apareceu nesta cidade mais um coleguinha semanal
intitulado “O Estudo”. São redatores os inteligentes meninos Romeu Peligrini e Edelberto Agostinho Gomes a
quem enviamos nossos parabéns.”
141 — O ALVIÃO — Pelo “O Norte” de 18 de março de 1905 temos
conhecimento:
“Deve circular no próximo domingo o primeiro número
de “O Alvião”, órgão espírita sob a redação do inteligente
jornalista Ernesto Penteado.”
Apareceu no dia 26 do mesmo mês. Retratando a mentalidade intolerante da época, “A Verdade”, jornal que afirmou no seu artigo de
apresentação “seguir sempre a Igreja Católica, Apostólica Romana”, o
recebeu acrimoniosamente em sua edição do dia 28:
“Como era de esperar apareceu no domingo o primeiro
número dessa folha semanal que se diz órgão de propaganda do espiritismo científico. . ., sob a direção do
sr. Ernesto Penteado. Lemos e relemos o dito jornal,

Pelos termos da “recepção” pouco amiga vemos que o jornal havia
circulado em São Paulo antes de surgir em Taubaté.
Apesar da hostilidade, viveu mais de um ano segundo noticia a mesma “A Verdade” de 2 de abril de 1906:
“A 26 do mês findo, completou seu primeiro aniversário
o nosso colega local “O Alvião”, redigido pelo sr. Ernesto
Penteado.”
Pelo “Jornal de Taubaté” de 17 de março de 1905 sabemos que Ernesto Penteado comprou a tipografia de “O Taubateano” e, nela, editou
o seu jornal.
142 — O POPULAR — Extraímos de “O Caixeiro” de 9 de abril de
1905:
“Sob a direção do nosso consórcio José Silvino apareceu
quarta-feira um novo coleguinha intitulado “O Popular”, o
qual trouxe boa colaboração e belo noticiário. Seu proprietário é o nosso consórcio Higino Borges e secretário
G. Schmidt.”
Sofreu ligeira interrupção segundo notícia “A Verdade” de 2 de junho
daquele ano: — “Suspendeu temporariamente sua publicação o nosso
colega “O Popular”.
No ano seguinte, a 15 de junho, ressurgiu sob o n° 1, ano II, como
vemos por esta nota de “O Norte” de 1906:
“O Popular’ — Temos recebido a visita deste nosso interessante coleguinha local que acaba de reaparecer sob
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sem todavia nada encontrar que justificasse siquer a
absurda pretensão do sr. Penteado... Vir das longinquas
e formosas plagas da Paulicéia, de um meio onde há
elementos para todas as crenças, incentivo para todos
os ideais, louros para todas as vitórias, procurar o asilo
hospitaleiro desta terra tradicional pela extrema fé na
sagrada Religião Católica, Apostólica Romana, com o
inaceitável intento de aqui lutar pela propaganda espirita! Si, lá na Capital paulista não conseguiu sustentar
“O Alvião” (como se depreende do seu artigo de fundo),
não será aqui, por certo, que há de conseguir o seu
ideal.
A população de Taubaté não é ignorante como pensa o
sr. Penteado. Aqui há poucos “páis jacobs.”
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a competente direção do distinto moço Higino Borges. “O
Popular” é dedicado ao Grêmio Feminino de Literatura e
Arte.”
Em setembro do mesmo ano diz-nos ainda “O Norte” do dia 23:
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“Em formato bastante maior, ao que sabemos, deve ser
hoje distribuído o nosso colega local “O Popular”, agora
dirigido pelo sr. Higino Borges dos Santos e dedicado ao
Grêmio Feminino.”
Debaixo da direção de Gastão Schmidt e com diversos redatores,
encontramo-lo sob o nº 20, ano II, aparecendo às quartas feiras, com
redação na rua Carneiro de Souza nº 17, editado pela tipografia de
Schmidt & Irmão.
143 — O FUTURO — Órgão escolar infantil com diversos colaboradores, de publicação mensal, apareceu em 12 de abril de 1905 no
form. 22 cms., 2 col., 4 pgs., até o nº 7; do 8º em diante passou para
25x17 cms., 3 col., 4 pág.
Embora não o indique, este jornalzinho era publicado pelos alunos
do Grupo Escolar Dr. Lopes Chaves. Trazem-nos a esta conclusão as
varias referências nele contidas relativamente a esse estabelecimento.
Em seus ns. 2, 3, 4, 5 e 6 registra o recebimento dos seguintes colegas locais:
“Jornal de Taubaté”, “O Caixeiro”, “O Popular”, “A Gralha”,
“A Propaganda”, “A Revista”, “A Verdade”, “O Alvião” e “O
Astro”.
Confrontando com outros jornais coevos, era excelente a apresentação de “O Futuro”, contudo, seus redatores não estavam satisfeitos
como vemos nesta “Uma explicação”.
“Podendo causar uma pouca agradável impressão a leitura de nosso arremedo de jornal, cabe-nos elucidar os
nossos amigos quanto a maneira por que o compomos
e imprimimos. Sem componedores, granel, caixas ou outros necessários utensílios para o trabalho tipográfico,
lutamos para por os tipos em página, afim de proceder
a custosa impressão, em prelo por nós construido: uma
caixeta que comporta a forma e que é servida por uma
tampa movel que preme o papel á chapa. O nosso material é deficientíssimo; a mão de obra é dada pelo nosso

Primeira edição
de O Futuro,
publicada no dia
12 de abril de 1905
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esforço escolar nas horas de descanso. Queremos, com
esta explicação, patentear a nossa boa vontade e pedir
desculpas aos que nos leem.”
144 — A GRALHA - Do noticiário de “O Futuro” de 24 abril de 1905,
extraímos:
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“Jornais — Recebemos, “O Caixeiro”, “O Popular”, “A Gralha”, “A Propaganda” e a “Revista”.
O mesmo jornal em sua edição de 6 de junho daquele ano, volta a
informar:
“Suspenderam a publicação “O Popular” e “A Gralha.”
Neste mesmo ano, em substituição “A Gralha”, surgiu “A Vespa”.
145 — A REVISTA — Pelo “O Futuro”, de 24 de abril de 1905, temos
conhecimento de sua existência.
Publicação esporádica de propaganda da Casa Rabelo. Reapareceu
em 1907 segundo esta notícia publicada pela “Verdade” de 29 de maio
desse ano: — “Visitou-nos domingo “A Revista”, pequeno órgão de propaganda da Casa Rabelo que acaba de reaparecer.”
146 — A PROPAGANDA — Lemos em “O Futuro”, de 10 de maio de
1905:
“Recebemos a visita dos nossos amáveis colegas de imprensa, todos desta cidade:
Jornal de Taubaté
A Verdade
A Revista
A Propaganda
O Popular
A Gralha”
Dois anos depois, positivando tratar-se de jornal de publicação esporádica, dizia “O Caixeiro” de 16 de agosto de 1907:
“Bastante melhorada circulou domingo último “A Propaganda”, órgão comercial de distribuição gratuita.”
147 — A VESPA — Órgão humorístico e recreativo, semanário, apareceu em junho de 1905 no formato 28x21 cms., 3 col., 4 pgs., trazendo
a divisa “Labor, Omnia Vincit”, sob a direção e gerência de A. Pini.

Teve pequena duração. “A Verdade”, de 11 de agosto daquele ano,
informa:
“Consta-nos que suspendeu sua publicação o colega local “A Vespa.”
A suspensão seria temporária, segundo “O Futuro” de 15 daquele
mês.

***

Dá-nos a edição anterior daquele jornal, publicada em 20 de junho,
esta noticia interessante ao nosso intento visto fornecer a data do aparecimento e o fato de substituir outro desaparecido:
“A Vespa” — Apareceu ôntem nesta cidade, em continuação de “A Gralha” um jornal denominado “A Vespa” de
propriedade do sr. Amadeu Pini. Jornal simpático e bem
trabalhado; desejamos longa vida e agradecidos permutaremos.”
148 — O ASTRO — Sob a direção de Carlos Toledo, com 27x19
cms., 3 col., 4 pgs., foi lançado a circulação como seminário literário e
noticioso.
Pelo “O Futuro” de 20 de junho de 1905 temos este esclarecimento
relativo a data do lançamento:
“Apareceu no dia 16 deste mês um novo jornalzinho denominado “O Astro”, sob a direção de Carlos Toledo. Parabéns.”
“O Norte” de 15 do mesmo mês já havia feito referência:
“Deve circular amanhã, nesta cidade, mais um novo coleguinha de publicação hebdomadária: — “O Astro.”
149 — PÉROLA — Noticia “O Taubateano” de 14 de agosto de 1905:
“Deve ser distribuido hoje o número de estreia da “Pero-
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Tinha redação na rua 15 de Novembro n° 15, declarando no “Expediente”:
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la”, nova colega literária sob a redação de esperançosos
moços.”
150 — A ESCOLA — Lemos no “O Futuro” de 15 de agosto de 1905:
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“A Escola” — colaborada pelos alunos da escola da sociedade espírita “União e Caridade” desta cidade. Colega
bem feito o que patenteia o esforço empregado pelos professores daquela Escola.”
151 — TEATRO MODERNO — No livro nº 1, de “Registro de termos
de responsabilidade”, da Prefeitura local, consta:
“A 30 de dezembro de 1905, João Francisco dos Santos,
editor responsável do jornal “Teatro Moderno”, que se publica em Taubaté nas oficinas de Rabelo & Cia., exibiu talão comprovando o pagamento do imposto correspondente.”

1906
152 — A VANGUARDA — Órgão republicano sob a redação e responsabilidade de Clementino Ribeiro, apareceu em 10 de janeiro de
1906, como semanário, em 38x27, cms., 4 col., 4 pgs.
Saudando-a, disse “O Jornal de Taubaté” de 4 do mesmo mês:
“A Vanguarda — Surgiu promissor, inscrevendo-se com
distinção na imprensa taubateana este novo hebdomadário, dedicado incondicionalmente ao progresso desta terra.
Fundado na trindade revolucionária de 1789, fazendo dos
três grandes e sagrados princípios o propósito de sua barricada, a nova folha promete todas as suas energias em
prol do povo, gritando pela liberdade e pela sua instrução.
Quem assim se apresenta merece francos aplausos, motivo por que nós lhos entregamos, votando á “Vanguarda”
todas as glorias do porvir com a prosperidade que bem
merece.”
Também “O Norte”, de 6 de janeiro, registrou seu aparecimento:
“Veio até esta redação “A Vanguarda”, órgão republicano

153 — SEMANA OFICIAL — Sob a gerência de José Olegário de
Barros foi lançada em 24 de março de 1906 como órgão da Câmara
Municipal, “criada com a verba “expediente e publicações”, ela destinase principalmente á publicação do expediente da Câmara, pondo além
disso o público a par de todo o movimento oficial operado durante a
semana.”
No formato 48x33 cms, 5 col., 4 pgs., circulou até 1908. Era editada
pelas Oficinas do “Jornal de Taubaté.”
154 — O LUTADOR — “O Norte” de 24 de junho de 1906 publicou:
“O Lutador” — Com este título aparecerá depois de amanhã nesta cidade mais um colega de imprensa, sob a direção do sr. Americo Mascate. O novo jornal terá larga
distribuição aqui e em Guaratinguetá.”
Confirmando o aparecimento, em 26 do mesmo mês, “O Norte”
transcreve este trecho do seu artigo de fundo:
“O nosso ideal é a República e por ela sacrificaremos
tudo. Atacamos de fronte erguida e de modo claro os intrujões, adesistas que souberam iludir a boa fé dos bons
republicanos, tomando assim os lugares que injustamente
ocupam no seio da representação nacional. Queremos a
República de verdadeiros republicanos, aquela sonhada
pelo inesquecivel Benjamim Constant e não esta composta de barões e de Conselheiros.”
155 — O LÍRIO — Surgiu em outubro de 1906 como jornal literário,
crítico e noticioso sob a redação de Artur Camargo e diversos colaboradores.
De pequeno formato (23x16 cms., 2 col., 4 pgs.,) impresso pela tipografia Schmidt, semanário, tinha redação na residência do diretor sita
na rua da Piedade.
Teve curta duração.
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de publicação hebdomadária que apareceu em 1º do corrente nesta cidade. O colega, no seu programa, diz que
“pugnará pelo advento da Verdade, porque sem Justiça
não pode haver Igualdade e sem Igualdade não pode haver Fraternidade.” Não traz o novo órgão no seu cabeçalho o nome responsável pelos seus atos nem diz quem
é o seu redator, que desejamos conhecer para darmos
os cumprimentos que o coleguismo nos obriga. Seja bem
vindo.”

A Semana Oficial foi criada em 1906 para a publicação do expediente da Câmara Municipal de Taubaté

156 — IDÉA — O “Jornal de Taubaté”, de 14 de março de
1907, noticia:
“Sob a direção do inteligente moço sr. Gastão Schmidt, apareceu ôntem nesta cidade o primeiro número de
“Idéa”, folha de pequeno formato. Auguramo-lhe longa
vida.”
Informação idêntica é encontrada em “O Norte” de 21 do mesmo
mês.

1908
157 — O COMERCIO — Órgão comercial dedicado à Associação
dos Empregados no Comércio. Em edição especial saída em 23 de
fevereiro de 1908, sob nº 4, primeiro ano, com 4 colunas e 4 pág., no
form. 33x24 cms., a entidade festejou a posse de sua diretoria eleita
em 9 daquele mês, constituída pelos cidadãos:
Antonio Carlos de Alvarenga Junior — Presidente
João Henrique de Oliveira — Vice-Presidente
Adelino Figueredo Pinto — 1º Secretário
José de Oliveira Carneiro — 2º Secretário
Ismael Pena — Tesoureiro
Conselho Fiscal
Pedro Querido
Humberto Juliano
Antenor Leite
Otávio Senne
Arnaldo Pereira
Cidro Genovez
Apareceu em janeiro de 1908. Em 31 de maio desse ano, sob nº 10,
encontramo-lo como “folha semanal, literária, critica e noticiosa” edita-
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da por Luiz Santos e com M. Araujo Ramos na função de redator. Ao
ser lançado era de publicação quinzenal.
158 — A NOTÍCIA — Do necrológio de Honório Jovino, publicado
pelo “O Norte” de 21 de maio de 1909, extraímos estes lances:
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“Como jornalista foi proprietário de vários jornais de pequeno formato que publicaram-se nesta cidade.
(...) Sentindo-se doente, deixou a direção do “Jornal de
Taubaté” ao qual emprestou o brilho de seu robusto preparo intelectual, fundando então “A Notícia.”
Honório Jovino desligou-se do “Jornal de Taubaté” em 19 de dezembro de 1909 e nesse mesmo dia, pelo nº 2372 dessa folha, publicou
uma declaração expondo as razões de sua retirada. Isto posto, inferimos que “A Notícia” deveria ter circulado no decorrer de 1908.
Confirma nossa suposição esta nota de “O Norte” saída em 14 de
janeiro de 1909:
“A Notícia” — Pede-nos o sr. Honório Jovino, nosso colega de imprensa: — Por motivos superiores a sua vontade, a empresa de “A Notícia” suspende temporariamente
a publicação deste jornal.”
159 — O NECO — Órgão infantil, noticioso e humorístico circulação dominical, em 24x16 cms., 2 col., 4 pgs., tendo Dantes Fernandes
como redator e escritório na rua Visconde do Rio Branco 65. As assinaturas para uma série de 4 números custavam $200.
Do noticiário de 29 de novembro de 1908, extraímos:
“Autoridade — Assumio o cargo de subdelegado de polícia, o sr. Eduardo José Pereira, estimado negociante
desta praça.”
É o saudoso Eduardinho Pereira, tão serviçal e amigo, incansável.
sempre pronto para servir a quem á ele se acorresse e que relevantes
serviços prestou á cidade.
“Cinematógrafo — O sr. Coronel João Emilio seguiu para
a Capital Federal a fim de trazer um eletrecista para fazer
trabalhar com perfeição o motor, que não tem funcionado
bem. É de esperar bom resultado das fitas no São João.
Lá estaremos.”
Atualmente pululam os eletrecistas e pseudo-eletrecistas na cidade,

“Apito — Na Agência Comercial, rua Duque de Caxias
nº 65, tem um apito para vapor para vender por preço
razoável.”
Como peça de Museu, certamente alcançaria boa oferta em nossos
dias.

***

Se a publicação semanal observou regularidade, deveria ter aparecido em junho ou julho daquele ano.
160 — FLOR DA SÍRIA — “Conforme noticiámos, foi, distribuido o
novo jornal “Flor da Síria” de que é diretor Francisco Jorge. A nova folha tem formato regular e é impressa em papel superior, trabalhada na
acreditada oficina tipográfica de Antonio Marcondes Salles. Vida longa
ao novo órgão é o que desejamos.”
Assim se manifestou “O Norte” de 22 de outubro de 1908.

1909
161 — A FEDERAÇÃO — Propriedade de uma sociedade anônima
com redação e administração na rua do Rosario nº 70, tendo Deocleciano Góes como redator e diretor-gerente, surgiu em 24 de março de
1909 com 48x31 cms., 5 col., 4 pgs. Ao seu editorial intitulou “Á Luz” e
dele este trecho:
“O aparecimento da “A Federação” não tem outro intuito
sinão agir no sentido de bem amparar a causa pública em
todas as manifestações, protegendo-a contra as agressões insólitas e os ataques descabidos. O seu programa
não se determina limites de ação e esta tem horizontes
vastíssimos, atingindo a páramos longínquos desde que
aí domine o lema que lhe serve de diretriz: — rigidez de
princípios.
“A Federação” propõe-se a atacar todas as ideias não de
acordo com a norma constante de seu programa, bem
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porém “avis-rara” na época. Corresponde aos técnicos que hoje assistem aos sofisticados aparelhos de radiologia e similares. Sob este
prisma, a notícia tem atualidade.
Entre os anúncios, este:

A Federação
foi publicada pela
primeira vez em 24
de março de 1909

Em 1910, com Praxedes de Abreu na redação, tornou-se folha republicana; dois anos mais tarde a gerência passou para as mãos de Elpídio Borges e o jornal recebeu pequeno aumento em suas dimensões.
Cessou a publicação no meado do ano de 1913.
Ao surgir, em 1909, A Federação era editada pela Typografia Sales,
de Antonio Marcondes de Sales. No seu anúncio, na quarta página da
primeira edição, diz achar-se situada no “largo da Sé — Taubaté”. Teria
tido no passado essa denominação a atual praça Dom Epaminondas?
No dia 21 de novembro daquele ano o primeiro bispo de Taubaté tomou
posse de sua diocese. É admissivel encontrar-se, por antecipação e
em uso popular, um nome dado pelo povo ao logradouro, contudo tal
designação, há muito esquecida, jamais vingou.

***

Em 1892, Praxedes de Abreu fundou e redigiu “A Tribuna”. Vd. nº 74.
162 — O HORIZONTE — Dá, O Norte de 6 de junho de 1909, esta
notícia sob o título “Imprensa”:
“Apareceu mais um jornal nesta cidade, O Horizonte, dirigido pelo sr. J. Tibau Junior.”
163 — DOZE DE JUNHO — Jornal dos comerciários, de publicação
anual, surgido em 12 de junho de 1909 para comemorar o aniversário
da lei municipal promulgada em 1892 pela qual ficou estabelecido o
fechamento das portas aos domingos e dedicado “ás festas da Associação dos Empregados no Comércio de Taubaté.” Circulou com certa
regularidade por largo tempo, porém, teve falhas na década de 60 e,
em 1970 foi substituido pelo “O Social”, órgão daquela Associação de
classe.
Segundo o critério das diretorias da Associação que o editavam anualmente e de acordo com as possibilidades pecuniárias ou da matéria
colhida para publicação, teve vários formatos e também não observou
imutalilidade no título; ora rubricou-o como “12 de junho”, ora “O 12 de
junho” e também “Doze de Junho”;
O diploma municipal de 1892, promulgado pelo presidente da Câmara, Coronel João Afonso Vieira, declarou obrigatório o fechamento do
comércio aos domingos, às 15 horas. Foi a mais estupenda vitória dos
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assim não fazer seleção de contendores, medindo-lhes
apenas o terreno da discussão que deverá ser nivelado
pelos moldes de conduta compatíveis com o grau de cultura e desenvolvimento de cada um.”
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caixeiros, a mais relevante conquista considerando-se a mentalidade
da época e arraigados princípios. Para o feliz desiderato muito contribuiram os esforços e boa vontade de uns poucos comerciantes de
espírito mais arejado e, entre eles, José Flavio de Camargo, possível
descendente do antigo redator de “O Paulista” em sua quinta e última
fase; Joaquim Monteiro Coelho e outros.
Relativamente ao “O Social”, ver nº 180.

Imprensa Taubateana

1910
164 — O LÁBARO — (Primeira fase) Sem indicação dos nomes
dos diretores, no formato 37x27 cms., 4 col., 4 pgs., apareceu em 9 de
janeiro de 1910 como semanário católico trazendo a divisa “In hoc signus vinces”, com aprovação eclesiástica e publicação dominical. Dois
meses depois passara a sair às quintas-feiras.
Embora a ausência daquela indicação, sabe-se que Mons. Antonio
Nascimento Castro foi seu redator-chefe desde o primeiro número até
1942, ano do seu falecimento. Ao seu lado, também desde a primeira
hora, o Pe. José Francisco Alves de Moura — o boníssimo Pe. Juca,
então secretário do bispado, no cargo de diretor-gerente. Posteriormente substitui-o o Pe. Florêncio Luiz Rodrigues que permaneceu no
posto até 1925 quando o jornal passou a ser intitulado “Santuário de
Santa Terezinha”.
Do seu editorial este tópico:
“Sentindo a necessidade imprescindível de um jornal dedicado exclusivamente á divulgação e a defesa da verdade católica e a publicação do desenvolvimento religioso
nesta sede episcopal. Destinado a ser por toda parte o
mensageiro da boa doutrina e na qualidade de jornal oficial da diocese, a publicar o expediente do bispado, a
crônica do movimento religioso das paróquias sem descurar das notícias e de outros escritos que a todos possam interessar, política, economia, literária e social. O título de um jornal deve conter a síntese do seu programa.
Assim, ao encetar a publicação deste novo periódico,
achou-se que era significativo intitulá-lo “O Lábaro”, por
ser destinado ás pugnas da verdade e as munificências
da solenidade na cruzada do bem.”

“Bastante aumentado, em seu formato, aparece hoje “O
Lábaro” continuando assim a série de melhoramentos introduzidos quer na parte técnica, quer na literária.”
Também o cabeçalho passou a indicar: — “Jornal católico de maior
circulação no Norte de São Paulo”, contudo, ainda sem trazer os nomes dos diretores. Estes aparecerão somente em janeiro de 1924, catorze anos depois: — Mons. Castro e Pe. Florêncio.
Ao findar 1925 e ao circular o n° 825 em 24 de dezembro, o jornal
confirma aos leitores sua deliberação de trocar o nome:
“Para poucos dos nossos amáveis leitores foi uma surpresa a notícia que divulgamos. No dia 2 do proximo mês
de janeiro, apenas 7 dias antes do em que completava 16
anos de vida, toda empenhada em lutas e trabalhos “pro
aris et focis” “O Lábaro”, que mercê de Deus nenhuma interrupção sofreu durante esse longo período, cessará sua
publicação. Morrerá então? — Não! Passará apenas por
uma metamorfose que, como a Fenix da fábula, o fará renascer glorioso e remoçado sob o belo e auspicioso título
de “Santuário de Santa Terezinha”. Vd. nº 209.
Foi o Dr. Gastão Câmara Leal um constante colaborador de O Lábaro; já no primeiro número apareceu um trabalho de sua lavra e, sempre
lido com agrado, frequentou as colunas do jornal durante muitos anos.

1911
165 — A DEFESA — A seu respeito diz a “Federação” de 3 de janeiro de 1911:
‘“É este o título de uma folha distribuída gratuitamente no
dia 1º do corrente. Propagadora das doutrinas espíritas,
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Com oficinas próprias situadas na rua do Sacramento e contando
com Luiz Santos como seu chefe, teve o jornal aumentado o seu tamanho para 47x32 cms., 5 col., 4 pgs., em setembro do mesmo ano. Nova
alteração se verificou em outubro de 1914 quando passou para 52x38
cms., 6 col., 4 pgs., pouco menor que a atual que é de 57x38 cms. Naquela oportunidade esclareceu:
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a magnífica publicação quinzenal sob a direção de Pedro
Acioli traz bem elaborados artigos apresentando-se na
arena jornalística com um programa em que é traçada
sua norma de conduta.”

Imprensa Taubateana

Em 1913, em seu nº 33, ano III, publicado em outubro, apresentouse no formato revista (38x19 cms., 2 col., 11 pgs.), capa cor de rosa e
órgão do Centro Espírita” “União e Caridade”, como mensário, ainda
sob a mesma direção.
Sobre a personalidade do diretor, Pedro Giolo em seu trabalho citado, página 46, informa:
“O diretor de “A Defesa”, Pedro Acioli Santiago Lima, de
família de Pernambuco, aqui se radicou no Vale do Paraíba, tendo exercido intensas e brilhantes atividades nos
jornais desta região e também da Capital Federal. Assim
é que militou em o “Correio da Manhã”, Rio (de Edmundo
Bithencourt, seu fundador) 1902; “O Município”, de Lorena, de Jovino Bittencourt e “Eco”, de Guaratinguetá,
de Ferreira Junior, 1925 a 1932; “A Semana”, de Lorena,
de Filermon Patrácolio, 1915/17; o “Correio Popular”; de
Guaratinguetá, de Durival Rocha, 1925/32; “A Defesa”
Taubaté, 1911. É autor de um romance inédito “A Derrocada” ou “A Baroneza Helena”, baseado em usos e costumes do tempo do Império em narração fictícia. Faleceu
nesta cidade a 20 de março de 1951 com quase 80 anos
de idade, como oficial inferior do Exército Nacional, excombatente de Canudos, no mesmo anonimato do sargento Sílvio Guisão, olvidado pela Pátria.”

1912
166 - POLIANTEIA — Noticia “O Lábaro” de 27 de junho de 1912:
“Recebemos um exemplar da “Polianteia” “ontem profusamente distribuída e comemorando o regresso do Sr.
Felix Guisard a quem rende justa homenagem. Com excelentes artigos de N. Castro, José China, Dr. Gastão
Câmara Leal, B. Mattos, Praxedes de Abreu, Carlos Valverde, B., Um taubateano, B.R.B., Fábio e outros, estam-

“O Riso” — Sob a direção do sr. Onofre Aguiar iniciou domingo último a sua publicação nesta cidade o semanário
“O Riso”, interessante jornalzinho literário e humorístico.
Ao novo coleguinha desejamos uma vida cheia de prosperidade.”
Ressurgiu em segunda fase, sob outra direção, em 14 de setembro
do ano seguinte. (Vd. nº 172)

1913
168 — A IDEAL — Extraímos de “O Lábaro”, de 9 de janeiro de 1913,
esta informação:
“A Ideal” — Este o título de um jornal róseo, número especial de propaganda da Casa Ideal, desta cidade, cujo
primeiro número recebemos.”
169 — A VIOLETA — Publicação anual de propaganda surgida em
28 de agosto de 1913, de distribuição gratuita, para comemorar o “primeiro aniversário da fundação da conhecida e conceituada” papelaria
e tipografia dos srs. Marcondes & Murat, estabelecida na rua Bispo
Rodovalho. O segundo número foi publicado em 21 de julho de 1914.
Seu aparecimento foi noticiado pela “Federação” de 14 de setembro
de 1913.
170 — O NOSSO CAIXEIRO — Em 4 de setembro de 1913, publicou
“A Federação”:
“Visitou-nos ôntem “O Nosso Caixeiro”, pequeno jornal
de propaganda da Casa Americana, do sr. Luis Santos.”
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O industrial retornava da Europa em viagem de negócios.
167 — O RISO — Órgão literário e humorístico, com 30x23 cms., 3
col., 4 pgs., apareceu em 8 de dezembro de 1912 destinado a “morrer
do mal de sete números” pois, ao atingi-lo, suspendeu a publicação.
Contava com Onofre de Aguiar, diretor-gerente e diversos redatores.
Recebendo-o, noticiou “O Norte” de 13 do mesmo mês:
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pa na primeira página um clichê do homenageado.”
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171 — O LÍRIO — 1ª fase — Semanário crítico e infantil, teria aparecido em setembro de 1913 sob a direção de Álvaro de Toledo. De
pequeno formato, 28x20 cms., 3 col., 4 pgs., viveu alguns anos.
Jornalzinho combativo, humoristicamente “cruzou armas” com os
contemporâneos “O Riso” e “O Neco”, satirizando-os em versos candentes nos quais a linguagem deixava de ser comedida.
A 12 de setembro de 1915 saía o nº 86; de “Pensamentos risonhos”,
extraímos o transcrito que melhor se enquadraria num para-choque de
caminhão:
“Antes quero ter sarna de cachorro do que casar com
mulher ciumenta.”
A edição nº 93, de 7 de novembro daquele ano, aparece engalanada, festiva, e inteiramente dedicada á senhorinha Maria Almeida, então
consagrada, com 1600 votos, vencedora de um concurso de beleza
instituido pelo mesmo jornal. Para fecho do artigo laudatório, subscrito
por J R., o autor dirige a beldade estes encômios:
“Em suma, em Maria Almeida, vemos o protótipo da beleza confundida com a modéstia, o que valeu-lhe ser
conferido, com elevado grau de merecimento, o primeiro
premio do nosso Concurso de Beleza.”
Nesta época era editado pelas oficinas de “O Norte”.
172 — O RISO — 2ª fase — Reaparecendo em 14 de setembro de
1913, sob n° 8 ano I, no mesmo formato anterior e com redação a rua
Visconde do Rio Branco n° 53, eliminou do cabeçalho os nomes dos
responsáveis. Eis o primeiro tópico de sua reapresentação:
“Reaparece hoje “O Riso” visando duas cousas: — deleitar os seus bondosos leitores, sem ofender a quem
quer que seja, e ao mesmo tempo com um fim nobre e
humanitário. Pois que uma parte das assinaturas será
destinada em benefício das obras do novo hospital.”
Entre os diretores do “róseo jornal” (assim tachado pelo seu contemporâneo “O Lírio”) estava o poeta Benedito Walmore Marcondes
desafeto de Álvaro de Toledo então redator de “O Lírio”. Expandindo-se
Álvaro Toledo mimoseou o reaparecimento do colega satirizando-o:
“O Riso” já foi risonho, Divertido, engraçado, Mas em
mãos do “vaca brava” Ficou avacalhado.”

Onofre de Aguiar, seu redator na primeira fase, temendo a eventualidade de possíveis cacetadas, julgou prudente deixar as barbas de molho e
solicitou ao “O Norte”, em 14 daquele mês, divulgar declaração afirmando:
“... nada teve com a segunda fase de “O Riso”, tendo sido
apenas um simples colaborador do mencionado jornal”.
Atravessava A Folha difícil fase econômico-financeira; “O Lírio”, prelibando desastre que lhe parecia próximo, glosava em 16/11/913:
“Quanta miseria no mundo
Quanta ironia da sorte,
— O “Vacca” em desgosto fundo
Lamenta do “Riso” a morte.”
Embora os prognósticos, “O Riso” manteve o fôlego até o final do
ano seguinte.
Nesta segunda fase era editado pela Tipografia da “Federação.” Relativamente a anterior, ver nº 167.
173 — CINE-JORNAL — “A Federação” de 10 de outubro de 1913
faz referência a este jornal:
“Cine-Jornal” — Órgão de propaganda do acreditado
Taubaté Cinema e de distribuição gratuita.”

1914
174 — GAZETA DE TAUBATÉ — Periódico independente - Propriedade da firma Castro Leão & Cia., bissemanário de publicação as 5as.
feiras e domingos, surgiu em 19 de abril de 1914 com escritório na rua
Carneiro de Souza 44.
Inicialmente no formato 47x33 cms., 5 col., 4 pgs., teve-o mais tar-
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Na edição de 11-11-913, este tópico de um artigo irônico:
“O Riso”, jornalzinho de rapaziada, por sí chamado, que
depois de jazer por um longo tempo na tumba do esquecimento e que tivera no dia 14 de setembro passado
a sua gloriosa ressurreição nesta cidade, graças a boa
vontade do sr. Marcondes...”
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de aumentado para 57x39 cms., com 6 col.; em abril do ano seguinte
passou a trissemanário, saindo as 3as., 5as., e sábados e assim foi
mantido até o final. A partir de 1º de janeiro de 1916 passou a contar
com Rafael Gomes de Castro na gerência. Nesse mesmo ano teve o
nome substituído pelo de “Gazeta do Interior” a fim de corresponder a
expansão regional de sua área de divulgação.
Do seu editorial de lançamento, intitulado “Plataforma”, estes tópicos:
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“Ideia desde há muito concebida, porém, só agora sazonada, era a fundação de um órgão que, ao lado do
povo, sem paixão partidária de qualquer espécie, trabalhasse em pról desta lendária terra, promovendo e
impulsionando o seu progresso e com ele o bem estar
da sua população. (. . .) Ele aí vai, lançado aos quatro
ventos da publicidade, sem outro afan que não o preenchimento absoluto dos fins a que se destina. Por certo
que espinhosíssimo será seu trajeto e que com infinitas
dificuldades e impecílhos terá que esbarrar (...) assim,
convicto que não será de rosas atapetado o seu caminho, nem desobstruido ao descortino de sua meta, já
vai carregado de sã coragem, de olho vivo contra os
assaltos da pantera e de ouvidos encouraçados contra
as cantilenas da sereia.”
Depois do lançamento do nº 313, a “Gazeta” “hebernou” como
vemos por estes trechos do editorial intitulado “Duas palavras” publicado pela edição seguinte (nº 314) saída em 27 de agosto de 1916
o qual também esclarece as razões determinantes da mudança do
título:
“Após um prolongado recolhimento de cinquenta dias,
motivado por circunstâncias que oportunamente havemos de relatar, eis de novo á luz da publicidade a nossa
folha, mais altiva e mais cheia de fé de que nunca. É esta
a última vez que ela aparece sob o título de “Gazeta de
Taubaté”. (. . .) Assim é que, de quinta feira em diante,
19 de setembro, a “Gazeta” continuará a circular regularmente, três vezes por semana, sob o título “Gazeta do
Interior. (. . .) Suas oficinas estão montadas com capricho
e magnificamente em Mogí das Cruzes (. . .) a redação
e administração continuarão a ter sua sede em Taubaté, estando o escritório instalado á rua Visconde do Rio
Branco nº 17.”

Capa da primeira
edição do jornal
Gazeta de Taubaté
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175 — O NECO — “Tendo à sua frente um seleto corpo de redatores, circulou segunda feira, nesta cidade, o primeiro número d’O Neco”,
orgão infantil crítico e noticioso. Vida longa e prosperidade é o que desejamos ao coleguinha”, assim disse “O Norte” de 6/5/914.
O aparecimento teria sido em 4 de maio; entre os redatores estavam
pessoas pouco simpáticas á redação de “O Lírio”: — o conferencista
e poéta Walmore Marcondes (que fizera parte da redação de “O Riso”
em sua segunda fase) e um senhor de origem italiana de nome Capolecchio.
Contemporâneamente circulava “O Lírio” com Álvaro de Toledo
em sua direção e, jogando as cristas, os dois jornalzinhos reciprocamente se acutilavam. Lamentavelmente não tivemos ensejo de
encontrar nenhum exemplar de “O Neco” que nos desse amostra de
seus contra ataques. Não contava ele “um mês de vida quando, em
31 de maio, recebeu, do “Lírio, esta zombaria intitulada “Pessoal do
Neco”:
“Minha musa aqui se coça
E afirma com gostusura
No varais duma carroça
Este pessoal faz figura.”
Na mesma data, estas cutiladas com emprego do verbo sair no início
de todas as estrofes, forma comum, na época, para as sátiras políticas:
“Sai o aluno fugido
Do colegio do Xavier
D’’O Neco” sai o mugido
Dum Vaca Brava qualquer
.................................................
Sai raiva do cão danado,
Do leão valente urro,
Do Capolecchio entroncado
nada sai, pois ele é burro”
Não foi só. Sob o título “K. Pó. Lechio” esta diatribe:
“Este trouxa é só estampa
É estampa de sabujo,
Parece lata sem tampa
Ou cesto de papel sujo.”
O quarteto publicado em 20 de setembro, deixa-nos ciente do desaparecimento de “O Neco”:

“Neste ano de 1917, aos 24 de junho, circula o número
371 (Ano IV) da “Gazeta Popular”, direção de Antonio
Castro Leão e tendo como gerente B. Walmore Marcondes, autor de dois livros versos: — “De Profundis” e “Primeiros Cantos.”
Baseando-nos nessa informação e sem dar-lhe número incluimos
este título, todavia, embora o apreço em que temos o trabalho daquele
cuidadoso pesquisador, somos propensos em admitir equívoco de sua
parte. O jornal por ele compulsado possivelmente teria sido “A Gazeta
do Interior” surgida em setembro de 1916 e em circulação no IV ano
em 1917. As coleções da heremoteca local confirmam a existência da
“Gazeta do Interior” no decorrer desse ano.
176 — ANAIS FRANCISCANOS — Publicação mensal sob os auspícios dos padres Capuchinhos do Convento de Santa Clara. Órgão
das congregações da Ordem Terceira, tratava dos assuntos a ela relacionados.
Felix Guisard Filho em seu citado artigo confirma: — “A Venerável
Ordem Terceira publicava os Anais Franciscanos”.
177 — A TROÇA — “A Troça” era o nosso jornalzinho manuscrito, semanário, em que levantavamos as nossas polêmicas, as nossas
grandes polêmicas. . .“ Referência citada pelo prof. Jerônimo de Souza,
em “Jubileu, sacerdotal de Mons. Evaristo Campista Cesar”, relativa a
um depoimento de Gentil de Camargo relembrando seus dias de aluno
do Seminário Diocesano.

1915
178 — O MIMO - Relativamente ao aparecimento desta publicação,
assim se expressou a “Gazeta de Taubaté” de 4 de maio de 1915:
“Recebemos ontem o “Mimo”, jornal mignon, crítico, in-
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“Ali vai meus leitores carregado,
O cadaver de nosso bom “Nequinho”
Que em vida era sempre “pilotado”
Por um sujo e safado italianinho.”
— GAZETA POPULAR — Pedro Giolo, tendo manuseado o exemplar diz em “Imprensa de Taubaté”:
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fantil, que acaba de aparecer nesta cidade.”
Jornalzinho de moços, publicou em 7 de julho desse ano o nº 7, com
28x13 cms., 3 col., 4 pgs., em tinta azul. Sua assinatura era de $500
por mês e publicação semanal.
Apesar do baixo preço, não escapou dos maus cobradores e um
deles foi assim convocado:
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“Mais uma vez é convidado o sr. Eugênio do Nascimento
a comparecer nesta redação para prestação de contas.”
No arquivo do prof. Gentil de Camargo encontramos o n° 16, de 31
de outubro, como pequena revistinha, formato reduzido, com 9 páginas; ainda impresso em azul, informando ser “órgão mignon dedicado
á mocidade taubateana — Crítico, humorístico e literário de publicação
quinzenal”, ao preço de $500 o exemplar, sob a direção de H. Silva &
Cia. e diversos colaboradores.
179 — A INFÂNCIA — Sobre esta publicação encontramos na “Gazeta de Taubaté” de 6 de maio de 1915:
“Recebemos “A Infância”, pequeno jornal dedicado aos
alunos dos nossos grupos escolares.”
180 — A PÉROLA — Giolo, baseando em informações de Antonio
Reis, registra a existência de um jornalzinho crítico com esse titulo no
decorrer de 1915. Teria circulado sob a responsabilidade de F. Mirat.

1916
181 — POLIANTEIA — Homenagem ao Exmo. Sr. Dr. José Alfredo
Guimarães publicada em 6 de janeiro de 1916, com retrato do homenageado e artigos laudatórios assinados por Nascimento Castro, Euzebio
Câmara Leal, Cesar Costa, Alfredo Machado, Gastão Câmara Leal e
Altino de Moura que lhe dedicou um soneto precedido deste exódio —
“O médico digno desse nome, deve ser doutor e sacerdote; como doutor, ame a ciência e ensine a verdade; como sacerdote, adore o pobre
e cultive a virtude.”
Isto assim o era em 1916. . . “allora ed ogi”. . .
— O PARAFUSO — Da “Gazeta de Taubaté”, de 14 de março de
1916, extraimos:

Não encontramos confirmação.
182 — O MIGNON — Hebdomário, humorístico e literário com diversos redatores, 3 col., 4 pgs., 27x19 cms. Circulou o n° 6 em 10 de
setembro de 1916, editado pela Casa Americana de Luiz Santos.
Este número bem impresso, apresenta variada leitura em pequenos
artigos firmados sob pseudônimos.
183 — GAZETA DO INTERIOR — Dando expansão regional a folha
anteriormente publicada sob o título “Gazeta de Taubaté”, para atender
a boa aceitação recebida pelo jornal em todas as cidades do Vale,
mantendo o mesmo formato e disposição, deliberou a redação darlhe a denominação de “Gazeta do Interior” consetânea com sua área
de ação. Iniciando em 19 de setembro de 1916, dando sequência a
numeração (a primeira edição recebeu o nº 315, ano III) foi mantida a
orientação como periódico independente, oficinas em Mogí das Cruzes, Antonio de Castro Leão como redator e Rafael Gomes de Castro
na função de gerente. Igualmente continuou a aparecer as terças feiras, quintas e sábados.
A mudança do nome provocou ressentimentos; vários assinantes
manifestaram descontentamento, aliás compreensivel por que o bairrismo é um sentimento que domina todos os corações. Nessa edição
inicial registrou a folha:
“... A alteração que será feita no título causou magoa,
geralmente, pois que, embora essa alteração seja a mais
alta prova da expansão que o jornal tem conseguido obter, é com justificado sentimento que Taubaté se vê despojado de um patrimônio que grandemente o enobrecia
e dignificava.”
Suspendeu a publicação no decorrer de maio de 1917.
184 — INFANTIL — Em artigo polêmico publicado por Antonio Castro Leão na “Gazeta do Interior”, de 21 de setembro de 1916, encontramos esta referência:
“. . . artigos publicados pela benemérita e honrada reda-
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“O Parafuso” — Sabemos que nos primeiros dias do próximo mês sairá á publicidade uma folha sob o título “O
Parafuso” e redigida por destemidos conterrâneos.
Essa folha, ao que sabemos, promete dar a publicidade
coisas interessantes proporcionando ao público curiosas
revelacões por intermédio do “Clube da Espionagem”.
Que a apresentacão seja breve e sua existência prolongada é o que sinceramente almejamos.”
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ção do “Infantil”, filho dileto do papai “O Norte”, órgão do
Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa...”
É a única citação sobre este título encontrada.
O TRIUNFO — Informa a “Gazeta do Interior”, de 5 de outubro de
1916:
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“O Triunfo - É este o título de um órgão de publicidade
que brevemente começará a circular nesta cidade sob os
auspícios da acreditada Farmacia Pereira.”
— O DEVER — Pelo mesmo jornal, em sua edição do dia 19 do
mesmo mês:
“É este o nome que foi escolhido para o jornal que circulará nesta cidade sob a direção do sr. Hemenegildo Dias
Nunes. É um nome simpático e que vale por si só todo
um programa excelente.”
Não tivemos confirmação dessas notícias
185 — BILHAR JORNAL — Segundo Giolo existiu com este título
um jornalzinho de rapazes, manuscrito, com a tiragem de 2 exemplares. Um, circulava entre os leitores; o outro era “arquivado” no salão do
Bilhares Brasil situado na então praça da Catedral e de propriedade
do saudoso Juquinha Sacristão, alma nobre, coração puro, altruista,
extremamente caritativo.

1917
186 — NORTE DE SÃO PAULO — Sob a redação do Dr. Fernando
de Matos e de Tavares Filho circulou em 8 de julho de 1917 o nº 23,
com 38x27 cms., 4 col., 4 pgs.
Deve ter aparecido nos primeiros meses daquele ano, por quanto “A
Gazeta do Interior” de 5 de fevereiro informa tê-lo “recebido desde o
primeiro número”.
Do seu noticiário esta informação interessante relativa ao ensino na
cidade:
“Ginásio — Teve ontem lugar, as 19 horas, a instalação
do Ginásio Municipal, cujo corpo docente está assim or-

Para os cargos de secretário, amanuense, porteiro e servente foram nomeados respectivamente os srs. dr. Luiz
Gonzaga Enéas Marcondes, José Gonçalves Pinto e
Manoel Albernaz.
O ato constou de uma sessão solene presidida pelo sr.
dr. Granadeiro Guimarães, tendo usado da palavra os
srs. drs. Prefeito, Camara Leal, Gastão Leal e Aristides
Monteiro.
Somos gratos ao dr. Prefeito pelo convite com que nos
distinguiu para assistirmos a instalação do Ginásio Municipal e congratulamo-nos com Taubaté pelo importante
melhoramento.”
Na edição de 31 de julho, noticiando o natalício do diretor, dá-nos
ligeiras informações sobre suas atividades no tópico transcrito, sob o
título Fernando de Mattos:
“... Todos sabem que a imprensa independente nesta terra sempre encontrou, amparando-a, a figura simpática do
democrata verdadeiro, cujo nome serve de epígrafe as
presentes linhas.
Político militante, o Dr. Fernando de Mattos tem despendido uma grande fortuna e, é forçoso confessar, muito deve
Taubaté aos seus serviços. Abolicionista e republicano
histórico, muito concorreu para que os dois importantes
acontecimentos da história pátria aqui em Taubaté tivessem removido grandes obstáculos. Espírito liberto, homem
de ação e prudente — muitos inconvenientes tem evitado
para o nosso meio, mau grado a falta de compreensão. O
povo deste distrito eleitoral elegeu-o seu Iegítimo representante na Câmara dos Deputados e o Estado diplomouo, mas a falta de critério e a imoralidade política fizeram
com que o seu diploma fosse inutilizado, para em lugar
do republicano histórico ser reconhecido um monarquista! Cousas dos tempos e da malfadada política. É muito
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ganizado:
— Dr. Câmara Leal, diretor e lente de português.
— Dr. Gastão Leal — Lente de geografia e cosmografia.
— Prof. Eneas Natividade — de aritmética e algebra.
— Farmacêutico José Benedito Malhado — lente de inglês.
— Cav. Rosalbino Santoro — de italiano.
— Prof. Francisco Fuginetti — de francês.
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possivel que em breve seja novamente levantada a candidatura do nosso ilustre companheiro e que um governo
moralizado não anule a vontade popular manifestada nas
urnas sem constrangimento de especie alguma.”
— A MOCIDADE — Informa-nos “O Norte” nº 1693 de 21 de novembro de 1917:
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“A Mocidade — Com este título deverá aparecer muito
em breve nesta cidade um novo orgão de publicidade,
dedicado aos alunos do nosso Ginásio Municipal.”
Surgiu no ano seguinte sob o título de “A Juventude” Vd. nº 187.

1918
187 — A JUVENTUDE — Órgão mensal dos alunos do Ginásio Municipal, sob a direção de F. Monteiro Santos, teria surgido em janeiro
de 1918. Impresso pela Tipografia Júlio Tóffuli, com 38x28 cms., 4 col.,
4 pgs., de bom aspecto gráfico e variada colaboração de professores
e alunos.
O Ginásio Municipal, mais tarde Ginásio do Estado e hoje Instituto
de Educação Monteiro Lobato, fundado em 1917, se propunha “a preparar alunos de ambos os sexos para matrícula aos cursos superiores
e ao bacharelado em ciências e letras.”
188 — O LÍRIO — 2a. fase — Retornou a publicidade em fins de
março ou nos primeiros dias de abril de 1918. Pela “Juventude”, de 7
deste último, sabemos que:
“Reapareceu nesta cidade este interessante semanário
dirigido pelo sr. Álvaro Toledo. Bem trabalhado, o nosso coleguinha tem sido bem recebido no seio da nossa
sociedade que, como sempre, ampara e auxilia os bons
empreendimentos.”
Compulsamos o nº 25, ano I, saído em 1° de setembro de 1918 com
27x18 cms., 3 col., 4 pgs. Além de Álvaro de Toledo, também Ernesto
Ludgero participava da direção.
189 — O TAUBATEANO — A “Gazeta do Interior” de 18 de janeiro
de 1917 noticiou:

Em 18 de abril de 1918, “O Norte” confirmava a notícia:
“Em 2a. fase reapareceu domingo último, nesta cida de, “O
Taubateano” completamente dirigido pelo Sr. Tavares Filho.”
O “domingo último” caiu em 14 de abril naquele ano. Relativamente
a 1ª fase ver nº 117.
Impresso em tipografia própria, com 39x27 cms., 4 col., 4 pgs., publicação dominical sob o lema “Pela pátria e pela família” possuía redação e oficina na rua Dr. Emilio Winther nº 78. Circulou pelo espaço
aproximado de um ano.
190 — A BRISA — Com redação na rua Duque de Caxias nº 20, sob
a responsabilidade dos srs. Marcondes & Loiola, apareceu em 30 de
junho de 1918.
Jornalzinho de rapazes, diz neste tópico de sua apresentação:
“Há muito tempo que viviamos alimentando a esperança
da fundação de um modesto jornalzinho que fosse de carater humorístico e levemente crítico sem que, contudo,
ofendesse a moral de quem quer que fosse.”
O artiguete confirma a condição de “órgão humorístico e noticioso
dedicado a mocidade” em seguida ao título.
Formato 26x19 cms., 3 col., 4 pgs.
A dupla Marcondes & Loiola era constituída por Benedito Marcondes
Ferreira e Inácio Loiola Guilherme, cidadãos prestantes que desempenharam funções de relevo na cidade.
Em 19 de fevereiro de 1919 circulava o nº 27; nessa data constava somente o nome de I. Loiola como diretor e o de Oscar T. Marcondes como
representante geral. Pela seção de humorismo desse número, vemos que
a pequena folha gosava de larga aceitação entre os operários da C.T.I.
191 — C . T. I. — JORNAL — Registra Pedro Giolo a existência de
um jornalzinho com esse nome de circulação entre os operários da
Companhia Taubaté Industrial, no decorrer de 1918. Estava sob a direção de E. Ludgero e contava com a colaboração de Pedro Zamith, J.
E. Mattos e de Astério Braga.
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“Consta com bons fundamentos que muito em breve reencetará sua publicação nesta cidade o valente orgão
“O Taubateano”, fundado e mantido pelo jornalista F. N.
Tavares Filho. Este inteligente colega que ultimamente
estava dirigindo “A Ordem”, em Tremembé, transferiu sua
residência para esta cidade onde restabelecerá as oficinas para “O Taubateano.”
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Nas colunas de “A Brisa” encontramos algumas referências a seu
respeito principalmente na seção crítica intitulada “Radiogramas.”

***
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Não obstante a Companhia Taubaté Industrial tivesse de muito se
antecipado a concessão de benefícios aos seus operários, alguns deles mais tarde também constantes do paternalismo getuliano, as más
línguas, á socapa, não deixavam de maliciosamente procurar ridicularizá-la. Assim suas iniciais eram por marotice tomadas como: “Coragem,
trabalhadores infelizes”.
Também a antiga Rede Sul Mineira usava a sigla R.S.M. em suas
composições. Em pouco tempo o vulgo tachou-a como: “Ruim, Suja,
Miserável”. A gaiatice se popularizou e mais tarde a ferrovia passou a
denominar-se “Rede de Viação Sul Mineira.”
Grande é o número das siglas hoje existentes as quais também se
prestam a tais travessuras.
192 — EROS — Propriedade de José Gomes Freire, citado por Giolo.
193 — O PIRILAMPO — Direção de Juquita Bastos e de Rufino Tavares, citado por Giolo.
194 — O SUCO — “Jornal crítico e humorístico, propriedade de Oscar Marcondes”, citado por P. Giolo.
195 — C . M . T. — Manuscrito — Propriedade de Vicente de Paula
Andrade, funcionário municipal, “razão por que ele dera ao seu jornal
semelhante título” na citação de Giolo.
196 — O TAMBOR — Manuscrito — Propriedade de José Durvalino,
citado por Giolo.

1919
197 — A REAÇÃO — Noticia “O Norte” de 2 de março de 1919:
“Circulou nesta cidade, domingo passado, o número 1 do
periódico “A Reação” que se publica em pequeno formato”
O jornalzinho teria aparecido em 23 de fevereiro daquele ano.
198 — O OPERÁRIO — Com a tiragem de 300 exemplares foi publicado em 22 de março de 1919 o nº 2 de “O Operário”, órgão literário,

“Consta-nos com muita fé da verdade que brevemente
teremos de abraçar um colega cujo nome será “O “Paulista”. A frente do seu corpo de redação se acha o nosso
amigo e distinto educador Bernardino Querido rodeado
de elementos que podem bem elevar um jornal. Entre
esses contam-se Floriano de Lemos, Dr. Carlos Varella
Netto, Antonio Miranda e outros que saberão justificar
a razão porque são admirados pelos seus nomes, que
sabem justificar pelo talento. Seja benvindo o colega e
que nos ajude na batalha em pró do engrandecimento de
nossa terra.”
199 — O TRABALHO — “Órgáo crítico, humorístico e literário, sob a
redação de Eugenio Guisard, Astério Braga, Rogério Mora e Guilherme Bretherick”, citado por Pedro Giolo.

1921
200 — O APOSTOLADO — Jornalzinho manuscrito destinado a difundir o Apostolado da Oração entre os alunos do Seminário Diocesano Santo Antonio. Talvez tenha publicado um único número o qual,
presume-se, teria saído em 1921. — Grande parte dos seus colaboradores constitui, hoje, as mais expressivas figuras da hierarquia clerical.

1922
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crítico e humorístico sob a redação de E. Guisard, A. Braga, R. Mora
e G. Bretherick, todos, então, empregados da Companhia Taubaté Industrial mais conhecida pela sigla C.T.I.
Toda correspondência devia ser dirigida ao sr. Oswaldo Guisard ao
Largo da Estação nº 14 ou a caixa do Correio, nº 52.
Este segundo número tem 37x28 cms., com 4 col. e 4 pgs. O exemplar avulso era vendido a um tostão.
— O PAULISTA — Dá-nos “O Norte” nº 1144, de 15 de abril de 1919,
esta notícia:
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201 — A SEARA — Impressa em Caçapava, primitivamente na tipografia de “O Povo” e posteriormente na “Aurora”, apareceu em 23
de abril de 1922 como quinzenário religioso, literário e noticioso, com
licença e benção do Exmo. Sr. Bispo.
Jornalzinho bem feito, de bom aspecto gráfico, publicado pelos alunos do Seminário Diocesano Santo Antonio, não menciona os nomes
dos diretores, contudo, numa publicação do expediente recomenda a
remessa ao Clérigo Cícero Alvarenga de toda correspondência endereçada á redação.
Possui o revmo. Cônego João Herculano Cardoso uma coleção,
possivelmente completa, contendo 53 números publicados entre 23 de
abril de 1922 a 7 de setembro de 1925.
Ao finalizar seu artigo sobre a imprensa local, onde colhemos várias
informações aproveitadas neste trabalho, disse o Dr. Felix:
“Circulam hoje (1929) em Taubaté os seguintes jornais:
O Correio de Taubaté — bissemanário
Santuário de Santa Terezinha — semanário
Estudante — quinzenal
A Seara — quinzenal
A Mocidade — quinzenal
O Ginasiano — mensal.”
Citando de memória as publicações existentes naquele ano é admissível um engano do Mestre, porquanto, em 1929 o jornal já havia
desaparecido.
202 — A MARRETA — Manuscrito — Redigido e confeccionado por
João Dias Monteiro. Publicou um único número.
Apreciando a personalidade do redator, disse Péricles Nogueira Santos em “Coletânea de Poetas de Taubaté”:
“... Auto-didata. Possui numerosas láureas conquistadas
em concursos trovadorescos, inclusive várias primeiras
colocações. Dias Monteiro é um eterno enamorado da poesia. Vive poesia, respira poesia, sonha permanentemente com a arte dos versos. A poesia, aliás, lhe tem sido um
lenitivo, pois o poeta lutou a vida inteira com dificuldades
de ordem material. Porém isso ainda mais o engrandece
porquanto, ao invés de ser um vencido, é um vencedor. É
atualmente o presidente da União Brasileira de Trovadores, seção de Taubaté. E possui dois livros inéditos, um de
sonetos e outro de trovas, um dos quais pelo menos, bem
mereceria ser editado pela nossa Municipalidade.”

1923
204 — THE TIMES — “Órgão humorístico e noticioso, publica-se as
sextas feiras”. Jornal manuscrito surgido em 9 de junho de 1923 hábil
e caprichosamente desenhado por Paulo Camilher Florençano, então
jovem estudante.
O jornalzinho, em papel almaço, três colunas, apresentava em cada
edição um cabeçalho diferente, artisticamente trabalhado, no qual o
futuro museólogo dava expansão aos dotes intelectuais hoje consagrados em trabalhos de alta expressão. Embora a pretendida edição semanal, o segundo número teve gestação demorada: — surgiu somente
em 11 de novembro daquele ano, depois... caiu em profunda letargia.
Confirmado dito popular de que “não há mal, que nunca se acabe”,
após cinco anos de hibernação, “The Times” voltou, sob nº 3, em 20 de
novembro de 1928.
Foi salutar o demorado sono; retornou rijo, mantendo a publicação
normal até fevereiro do ano seguinte quando baqueou ao publicar o
décimo quinto exemplar.
Preparado pelo desenhista-editor, contando com redatores indicados apenas pelas iniciais, o “jornal” era colocado numa capa de cartolina e deixado na sala de leitura da Associação dos Moços Católicos;
ali permanecia até a publicação do número seguinte quando passaria
para o “arquivo”. Graças a esse cuidado e o carinho do editor-responsável, a coleção chegou até nossos dias. Na capa de cartolina, além
de solicitar a boa conservação, a prudência ditou esta ressalva: — “Pedimos aos leitores que julgarem ofendidos com nossas críticas, o favor
de desculparem-nos — A redação”. Medida cautelosa, porque jamais
poder-se-ia estar livre de um exaltado ou mesmo truculento.
A partir do número 11, de 25 de janeiro de 1929, passou a ser datilografado, em duas colunas, mantendo, porém, as seções humorísticas
devidas ao talento e labor artístico do redator-chefe
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203 — CIDADE DE TAUBATÉ — “Revista de pequeno formato dirigida por E. Ludgero”, citada por Giolo.
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205 — O LIBERTÁRIO — Sob a direção do Partido Republicano local, tendo o Dr. Fernando de Mattos como diretor, Gentil de Camargo
na secretaria e editado por E. Scacchetti, apareceu em 9 de fevereiro
de 1924 em pequeno formato (33x24) dizendo no primeiro tópico de
sua apresentação:
“O Libertário” tem por fim defender os direitos e interesses
do povo, pugnando pela conquista das suas liberdades,
sem distinção de classes, opiniões e crenças. Embora
cada povo tenha o governo que merece, “O Libertário” lutará para despertar esse povo do sono mórbido da ignorância, vitimado pelos especuladores gananciosos que fazem o pedestal de suas fortunas e bem estar explorando
a classe dos trabalhadores e conservando-os na miséria
para com mais eficácia dominá-los.
Desmascaremos as fraudes e abusos, partam de onde
partir e não aceitaremos insinuações malévolas respeitando tanto quanto possivel a vida privada dos cidadãos, pertençam a credo ou partido qualquer que seja.”
Meses depois (junho de 1924) o jornal tinha seu tamanho aumentado para 48x33 cms., e José Benedito Cursino assumia a secretaria
substituindo Gentil de Camargo. Curta sua permanência no cargo e,
sem secretário, a folha passou a indicar “redatores diversos”. No ano
seguinte (1925), em junho, Cursino retornou e passou a ocupar o posto deixado pelo Dr. Fernando de Mattos; nessa oportunidade trouxe
Cesídio Ambrogi para a secretaria, função em que este permaneceu
apenas dois meses.
A 24 de janeiro de 1926, ao publicar o nº 126, teve o jornal sua atividade encerrada. Cursino informou:
“Cumprida que foi sua gloriosa missão redentora, depois
que saiu vitoriosamente das pugnas em que travou, sempre com desusada energia e denodo, esta folha (...) hoje
se despede da luta para dar lugar ao “Correio de Taubaté”
que, a sucede-la, surgirá dentro de poucos dias como orgão oficial da Prefeitura e do Diretório Político desta cidade. (. . .) Que o povo, que nossos leitores, pois, o acolham
com o mesmo entusiasmo, com a mesma crença, com a

O Libertário era publicado pelo Partido Republicano local
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mesma fé, num saudoso e rápido adeus, profundamente
grata, de todos se despede para, no repouso da luta, dormir o sono dos herois sobre os loiros de suas próprias e
rútilas vitorias.”
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206 — O ASTRO — Órgão crítico, literário e noticioso com redação na praça Campos Sales nº 5. Aparecia aos domingos sob a responsabilidade editorial de Benedito Telles de Siqueira, tendo Aparicio
de Moura como diretor-redator-gerente. No form. 29x21 cms., 3 col., 4
pgs., surgiu em 30 de março de 1924.
Apresentou-se:
“Eis um jornal da mocidade! Jornal da mocidade que de
há muito se ressentia da falta insuprivel de um orgão arauto dos seus ideais. Com o conhecimento dessa lacuna é
que um grupo de moços revestidos de otimismo e de boa
vontade lança a publicidade desta folha. Aqui se tratará
ao de leve, sem ferir melindres nem sucetibilidades, crítica
social, de literatura, de arte e esportes em todas as suas
modalidades.”
207 — POLIANTÉIA — “Comemorativa dos festejos da entrega dos
diplomas a 1ª turma de contadores e guarda-livros da Escola de Comercio de Taubaté, sucursal do Instituto Comercial do Rio de Janeiro,
em 14 de dezembro de 1924.” Editada pela tipografia Pio X, contêm
trabalhos de Cesídio Ambrogi, Francisco Fuginett e discursos de Mons.
Antonio Nascimento Castro e do orador da turma, Alexandre Valvano.

1925
208 — O SANTUÁRIO DE SANTA TEREZINHA — No formato
32x24 cms., 4 col., 4 pgs. circulou em julho de 1925 o primeiro jornal
aqui publicado sob esse título. Fundado pelo Pe. Ascânio Brandão, seu
diretor-redator-gerente, era órgão das obras do Santuário e da Irmandade de Santa Terezinha. Trazia “benção e licença do exmo. sr. Bispo”
e aparecia “todo dia 30 de cada mês, publicando as graças e esmolas
dos fiéis ás obras do Santuário.”
Teve curta existência uma vez que, no final desse mesmo ano, o
jornal diocesano “O Lábaro” tomou sua denominação e com ela foi publicado por mais de um decênio.

209 — SANTUÁRIO DE SANTA TEREZINHA — “Órgão oficial da
Irmandade e do Santuário de Santa Terezinha em construção nesta
episcopal cidade. Redator-chefe, Mons. Antonio Nascimento Castro —
Diretor-gerente, Pe. Ascânio da Cunha Brandão.”
Sob nº 1, ano I, surgiu em 2 de janeiro de 1926 como 2ª fase de “O
Lábaro” com novo e artistico cabeçalho, primorosamente desenhado.
Observando a disposição e o formato do substituído, esclareceu no
editorial:
“Com este número completa o nosso jornal 16 anos de
existência consagrada á propagação da boa doutrina e
aos interesses gerais da igreja e particulares da diocese.
Continuamos sem solução a nossa missão jornalística não
mais com o título “O Lábaro”, porém, com o de “Santuário
de Santa Terezinha”.
Monsenhor Castro manteve-se ativamente na direção até 1934, todavia, até sua morte em 1942, jamais deixou de ocupar o posto de
diretor e á sua experiência, energia e capacidade aliadas a constante
presença na redação o jornal muito ficou a dever. Em sua administração contou com eficientes e valiosos colaboradores; entre eles, na
gerência., o Pe. Ascânio da Cunha Brandão no decorrer de 1926. Em
1927, o Pe. Cícero Alvarenga teria a seu cargo o desempenho dessa
missão; no ano seguinte, em janeiro, o Pe. Francisco Eloi de Almeida
tomaria aquele cargo para deixá-lo pouco depois (em junho) a fim de
assumir outro posto na direção do jornal e nessa nova ocupação permanecer até 1931. Para sua vaga na gerência foi convidado o sr. João
Francisco Telles, cidadão probo, amigo de ser útil, sempre disposto a
servir, que deu a gerência o alto valor de sua personalidade. Entre 1932
e 1935 coube a Evandro Campos, jornalista de escol e de profundos
sentimentos religiosos, demonstrar todo o brilho de sua inteligência e
os bons conhecimentos da atividade jornalística ao acumular os cargos
de secretário e gerente.
Com a saída de Mons. Castro em 1934 o jornal ficou sob a direção
de um “Conselho da Boa Imprensa” e Evandro prestou toda sua eficiente colaboração. Nessa ocasião a folha filiou-se a “Associação Jornalística Católica” de São Paulo.
Em 4 de abril de 1937, ao publicar o nº 572, o “Santuário” encerrava
sua atividade como órgão da Irmandade para retornar ao primitivo títu-
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lo como jornal oficial da diocese. Nesas oportunidade disse no primeiro
parágrafo do seu editorial:
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“Nova fase de “O Lábaro” — Com a presente edição esta
folha suspende a sua circulação, com este carater de órgão diocesano, passando “Santuário de Santa Terezinha”
a ser boletim mensal, de devoção á santinha de Lisieux e
órgão oficial do seu santuário diocesano e da Irmandade
de Santa Terezinha em toda a diocese a cargo do Rvmo.
Vigário do mesmo Santuário.
Como órgão diocesano ressurgirá no próximo domingo o
antigo “O Lábaro”, em nova fase, sob a direção do Conselho Diocesano da Boa Imprensa, tendo como redator
chefe o vulto venerando e eminente do Exmo. Sr. Mons.
Nascimento Castro.”
210 — POLIANTEIA — “Comemorativa da solenidade da entrega
dos diplomas á 2ª turma de guarda-livros e contadores de 1925, a 6 de
janeiro de 1926, da qual foi paraninfo o eminente Dr. Washington Luis,
presidente eleito da República.”
Com apresentação idêntica a anteriormente publicada e impressa
pela mesma tipografia, contêm trabalhos de: Nascimento Castro, discursos do Dr. Granadeiro Guimarães, do representado do Presidente
da República, Dr. Arthur Bernardes, pronunciado pelo Dr. José Valois
de Castro e do Dr. Eucário Rebouças. Conta ainda com uma saudação
de Silveira Peixoto, um dos formandos.
Nesse ano a diretoria da Escola era constituída pelos professores
Francisco Fuginett, Joaquim Manoel Moreira e José Benedito Cursino.
Formavam o corpo docente os professores Luiz Augusto da Silva, Antonio Zicardi, Antonio Abud, Maria Aparecida F. Silva e Lígia Ferreira
da Silva.
211 — CORREIO DE TAUBATÉ — Órgão do Partido Republicano
local com escritório e redação na rua Duque de Caxias (a qual, no
passado teve as denominações populares de rua dos Vigários e rua do
Meio). Surgiu em 31 de janeiro de 1926; no formato 47x32 cms., 5 col.,
4 pgs., em substituição ao “Libertário”, sob a direção do Dr. Felix Guisard Filho, gerência de Armando Câmara Leal e editado por Emiliano
Scacchetti.
Definindo-se como jornal partidário, disse neste trecho de sua apresentação:
“Não precisamos fazer um programa e salientar a nossa
orientação na redação desta folha, porque como órgão
do partido político governante local e da Câmara Munici-

No decorrer de agosto desse mesmo ano, Armando Leal deixou o
cargo passando a figurar no cabeçalho, somente os nomes do diretor
e do editor.
Em 1º de julho de 1928, tendo formato maior, 5 colunas, passou a
“Órgão do Partido Republicano Paulista” e nessa condição foi mantido
até o final da existência no decorrer dos últimos meses de 1930.
212 — FON-FON — Outro jornalzinho manuscrito; teria circulado em
1926. Não foi apurada a data do seu aparecimento.
Citado por Giolo.
213 — A PICARETA — Jornalzinho manuscrito de propriedade de
Vantuilde José Brandão teria circulado sob o nº 26 em setembro de
1926, contudo, não se apurou a data do seu aparecimento. Citado por
Pedro Giolo.

1927
214 — O SACÍ — Informa-nos o “Correio de Taubaté” de 3 de abril
de 1927:
“O Sací — Sob a direção do nosso prezado colega Lamberto Scacchetti, redação da senhorita Idalina Passos e
tendo como secretário Alberto Simonetti, circulou nesta
cidade o “Sací” gracioso jornal dos estudantes da Escola
de Comércio local.”
Em 1º de dezembro desse ano o mesmo jornal voltava a referir-se a:
“Este coleguinha local, dedicado aos estudantes da Escola de Comércio Washington Luís, circulou no dia 27
último em número especial, trazendo colaborações de
Pio Rizzi, Lamberto P. Scacchetti, Etelvina Turci, Álvaro de Alemaní, Iria Gambier, Waldomiro Gama, Joaninha
Antico, Anita Macedo dos Reis, todos alunos daquele estabelecimento.”
215 — POLITEANA-JORNAL — Fornece-nos o “Correio de
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pal, que acaba de ser brilhantemente empossada a 15 do
corrente, o seu programa será o dessas entidades cujo
mérito é um ótimo programa.”
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Taubaté” de 3 de abril de 1927 esta notícia:
“Circula hoje o primeiro número deste elegante jornalzinho
das Empresas Cinematográficas Reunidas Albano Máximo. Ao que sabemos traz magnífico editorial em prosa e
verso, além de interessantes assuntos cinematográficos.”
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1928
216 — HAJERMILD — Publica o “Correio de Taubaté”, de 5 de abril
de 1928:
“Hajermild” — Recebemos o primeiro número desse interessante coleguinha que é órgão literário dos estudantes
da Escola de Comercio local, O bem feito jornalzinho tem
como diretora a talentosa sta. Itta Braga e como redatora
a inteligente Etelvina Turci. Ao pequeno confrade, nossos
votos de prosperidade.”
217 — O VOVÔ — Jornalzinho manuscrito anualmente preparado
pelos netos do Dr. Euzébio Inocêncio Vaz Lobo da Câmara Leal, para
aparecimento em 28 de julho, em comemoração do seu natalício. Não
temos informação relativa às edições publicadas. Pelo “Correio de Taubaté” de 2 de agosto de 1926 tivemos conhecimento de sua existência:
“É o coleguinha — flor mimosa, quintessência de corações jovens que já sabem fazer vibrar a alma generosa
daquele que os conduz, cheio de amor, pela estrada da
moral e da justa religião do meigo filho de Maria de Nazaré. Ao jornalzinho que, num requinte de nímia gentileza, referências amáveis fez ao “Correio de Taubaté”, é
a ele que nós, humildes operários da pena, almejamos
com olhar no céu, muitos anos de risonha existência. “Ad
multos annos”.
218 — O HÉRCULES — Sob a direção de Abrahão José Moreira,
manuscrtio, citado pelo “O Eco”, que circulara em 1929 e, em suas
colunas viria fazer referência a colegas publicados no ano precedente.
Vd. nº 225.
219 — O ESTUDANTE — Órgão semanal, literário, humorístico, da

“O Estudante” — Sabemos que esse bem feito coleguinha que tem a sua frente os professores Joaquim Manoel Moreira, Fuad Azen, Manoel de Carvalho e A. Azzolini
vai entrar numa fase de franco desenvolvimento passando a ser editado semanalmente em oficinas próprias.”
220 — O COMBATE — Manuscrito, citado pelo “O Eco”.
221 — O LÍRIO — Sob a direção de Antonio Braz Toledo, manuscrito, citado pelo “O Eco”.
222 - O GINÁSIO - Com licença da autoridade eclesiástica e sob a
epígrafe “Virtus Labor”, órgão do Grêmio Literário “Pe. Antonio Vieira”
do Ginásio Diocesano Santo Antonio, tratando de religião, literatura,
esportes, notícias e variedades, teria surgido no decorrer dos últimos
meses de 1928.
Compulsarnos o nº 7, saído em maio do ano seguinte, no formato
38x28 cms., 4 col., 4 pgs.
223 — A MOCIDADE — Sob a direção de Jarbas Câmara Leal Barros, com licença eclesiástica e órgão da União de Moços Católicos, surgiu em 19 de novembro de 1928 no formato 39 cms., com 4 col. e 4 pgs.
De sua apresentação estas passagens:
“Ânsias de jovens há muito represadas no dique de legítimas aspirações de moços fervorosos nos seus ideais,
hoje, em parte, se realizam com o aparecimento deste
jornalzinho. Era um sonho velho de muitos, que hoje se
torna um fato, e, que, no sentido prático, poderá dar um
resultado magnífico para o fim pelo qual propugnamos.
....................................................................................................
Por Deus e pela Pátria. A par da disposição que temos
pela luta de nosso ideal, o nosso jornalzinho terá tambem a sua parte prazenteira. Assim, usaremos, de estilete fino da ironia delicada para de vez em quando espicaçar a vaidade dos nossos amigos que ainda balançam
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Escola de Comércio “Dr. Washington Luis” tendo como Diretor-Redator
F. Azen; Gerente — M. Carvalho e Diretor-Responsável — Joaquim
Manoel Moreira.
Compulsamos o n° 16 saido em 13 de janeiro de 1929 em edição
especial comemorativa da “entrega dos diplomas aos contadores da
Escola de Comércio Dr. Washington Luís, de Taubaté, sucursal do Instituto Comercial do Rio de Janeiro.”
Com 6 pág., 3 col., form. 28x22 cms., em papel acetinado, apresenta
completo relato das festividades.
O “Correio de Taubaté”, de 6 de junho de 1929 noticia:

Antonio Mello Junior

208

na rede cômoda das ilusões, aliás, próprias da idade e
assim o faremos sem deprimir nem humilhar quem quer
que seja. “Ridendo castigat mores.”
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Mensário de excelente receptividade pelos moços, com bons colaboradores, viveu cerca de seis anos, parte deles no homérico período
de 1932 com farto noticiário. Nesse ano, Paulo Camilher Florençano
substituiu o diretor e esclareceu:
“Devido a presente situação, a falta de diretores da
U.M.C. aue se acham no “front”, dificuldades em se obter
colaborações e mais impecílios, o nosso jornal interrompe sua publicação.”
Foi breve a interrupção; Paulo manteve-se no posto até o ano seguinte quando o passou a Vantuilde José Brandão. Em janeiro de 1934
circulava o nº 54, possivelmente um dos últimos.

1929
224 — O LAMPIÃO —Desaparecido o “The Times”, surgiu em dezembro de 1929 “O Lampião” nas mesmas disposições do anterior, sob
a direcão de Paulo Camilher Florençano, redação de Ernani Barros
Morgado e Wagy Neme, todos astudantes.
Datilografado em papel almaço, duas colunas, bem ilustrado, cabeçalho com desenho especial para cada edição, seguiu a orientação
humorística do precedente. Manteve regularidade semanal; em 24 de
janeiro de 1930 publicou o oitavo e último número.
225 — O ECO — “Órgão crítico, humorístico, noticioso e literário”,
datilografado, surgido em 15 de janeiro de 1929 sob a direção de Jamil
José Elias, Newton Câmara Leal Barros, Antonio Joaquim Afonso Filho
e Ruben Câmara Leal Barros, propondo-se a ser “o eco dos sentimentos dos sócios desta União (União de Moços Católicos) que terão as
suas colunas a sua disposição, uma vez que seus escritos estejam em
condição.”
A consonância, os sucessivos sons em “ão”, demonstram que os autores faziam prevalecer em seus escritos o título do jornalzinho. Nada
menos que quatro ecos em tão curto período.
Publicou 7 números; o último em 2 de março. Em suas páginas encontramos referências a colegas, manuscritos, então inexistentes e in-

1930
227 — O ESTÍMULO — Publicação dos alunos do Grupo Escolar
Dom Pereira de Barros, distribuída em 7 de setembro de 1930 nas festividades comemortaivas da data.
No form. 28x19 cms., 3 col., 8 pgs., apresenta abundante colaboração infantil na forma de composições, narrações e reproduções assinadas por alunos dos 2º, 3º e 4º anos.
A comissão de redação era constituída pelos alunos Oswaldo Barbosa, Luiz Rabello Cursino, Zuleica de Moura Carvalho e Georgina
Mazella, todos do 4º ano.
Eis o primeiro tópico de sua apresentação:
“As páginas que se desdobram aos olhos de leitor benévolo — modestas e despretensiosas, encerram um punhado de trabalhos escritos de alunos de 2º ano, de 3º e
de 4º do Grupo Escolar “Dom Pereira de Barros”, elaborados de conformidade com os programas de ensino em
vigor nas escolas públicas do Estado. Esta publicação é
bem um ensaio que fazem crianças há pouco iniciadas
nos segredos do alfabeto.”
Digna de nota é a curiosidade de ser este o único jornal local não impresso na cidade. Editou-o uma oficina gráfica, da rua Regente Feijó,
62, do Rio de Janeiro. Seria, possivelmente, obséquio de algum amigo
de Taubaté residente na então Capital Federal.
228 — DIÁRIO DA QUERMESSE — Editado pela Livraria Odilon
surgiu em setembro de 1930 em pequeno formato (22x16 cms., 3 col.,
4 pgs.,) como
“Registro diário e leves impressões da quermesse, no seu
aspecto de mudanismo, o “Diário da Quermesse”, editado
por iniciativa da Barraca Jesus, Maria, José, começa hoje
a sua circulação por toda... a praça Santa Terezinha.”
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titulados “O Combate”, “O Hércules”, “O Lírio” e “O Alfinete”.
Segundo Ruben Câmara Leal, o último teria aparecido em 1929; os
três precedentes circularam 1928.
226 — O ALFINETE — Citado pelo “O Eco” deste mesmo ano, manuscrito.
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Publicou 9 números. Despedindo-se dos cooperadores, afirmam as
“Camponesas da Barraca J . M . J.”.
“Brincando e rindo, “O Diário” foi, modestia a parte, a
expressão elegante, a nota chic do certame que hoje se
encerra.”
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O nono número, com ligeira modificação no aspecto gráfico, foi composto e impresso nas Oficinas do “Santuário de Santa Terezinha.”
Esse jornalzinho circulou durante as festividades em louvor de Santa Terezinha realizadas no período de 24 de setembro a 5 de outubro.
Esta festa “com grande pompa e solenidade, permitindo Deus, realizarse-á em Taubaté, no grandioso Santuário Diocesano, imponentes, em
honra da Santinha das Rosas, que tem um lugar de destaque no coração de cada habitante desta levítica e querida terra de São Francisco.”
Assim o disse o jornal diocesano.
229 — A SETA - No mesmo formato e contemporânea do “Diário da
Quermesse”, a Barraca da Caridade publicou em dias indeterminados “A
Seta”.
Como a coleguinha viveu somente durante o certame, observando
idêntico gênero humorístico.
230 — O LIBERAL — Órgão do governo municipal teve como diretor
o Dr. Alvaro Cezar Braga; pouco depois passou o cargo a Luiz Augusto
da Silva, segundo informa Pedro Giolo.

1931
231 — A VOZ DO POVO — Órgão independente, apareceu em 10
de maio de 1931 com 42x31 cms., 4 col., 4 pgs., tendo Otávio Sene
como redator e o prof. Joaquim Manoel Moreira como secretário, contando com diversos colaboradores.
Embora se intitulasse independente, apresentava forte inclinação
pela Legião Revolucionária surgida pouco depois do triunfo da revolução de 30; seus adeptos se distinguiam por uma faixa vermelha envolvendo o braço direito.
Em dezembro o semanário dominical passou a ser “órgão oficial da
Prefeitura Municipal de Taubaté” publicando o expediente em edições
de 6 e 8 páginas.
A partir de 1º de janeiro de 1932 o prof. Moreira deixou seu cargo declarando, pelo “O Norte” do dia anterior, “ter saldado os compromissos
assumidos nesta praça em nome daquele jornal.”

A Voz do Povo
defendeu os ideais revolucionários no
editorial “Duas palavras”
da primeira edição do
jornal
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No decorrer desse ano (1932) suspendeu a publicação.
Das “Duas palavras” de sua apresentação, apenas este tópico:
“Iniciando hoje a publicação da “A Voz do Povo” que,
como o nome indica, é um defensor dos ideais revolucionários, seja-nos permitido dizer que a verdadeira revolução, aquela que requer toda a energia dos brasileiros, foi a
que começou após a vitória do movimento armado e que
continuará ainda por muito tempo, tendo como objetivo a
regeneração dos nossos costumes políticos.”
“Regeneração dos costumes”... a história é recente e do conhecimento de todos; terminou no “mar de lama...”.
232 — POLIANTEIA — Homenagem ao Exmo. Monsenhor Antonio
Nascimento Castro, vigário geral da Diocese de Taubaté comemorando o quinquagésimo aniversário de sua ordenação sacerdotal. Editada
pela tipografia Julio Tóffuli & Cia., com 40 folhas e preparada por uma
comissão de amigos e admiradores; conta com artigos firmados pelas
mais expressivas figuras do clero taubateano.
233 — O PORRETE — Jornal manuscrito editado por Vantuilde José
Brandão como órgão da mocidade. Citado por Pedro Giolo; teria circulado em 23 de julho de 1931.
234 — A FOLHA — Assim a recebeu “O Lábaro” de 16 de agosto de
1931:
“Folha — Sob a direção do distinto católico e jornalista
sr. Evandro Campos, surgiu domingo último, nesta cidade, mais um semanário. A este distinto colega que traz
na frente o lema altivo do trabalho e do progresso, auguramos longa vida e feliz existência, agradecendo a visita.”
Jornal dominical, de 48x33 cms., 4 col., 4 pgs., tendo Jarbas Câmara Leal na secretaria, apareceu em 9 de agosto de 1931 com redação
na praça Barão do Rio Branco nº 2 e impresso pela tipografia do “O
Lábaro”.
Neste tópico de sua apresentação, assim se expressou o redator:
“Desejamos praticar um jornalismo moderno, imparcial,
um jornalismo que viva no coração do povo, que lhe
acompanhe as iniciativas e incentive os valores reais que
surgem nas camadas várias da coletividade, sem privilégios de fortuna ou posição social.”
Viveu “A Folha” os grandes dias de 1932 e nesse período de intensa vibração cívica, entusiasticamente acompanhando o desenrolar dos

“Cumpre-me uma satisfação ao culto povo de Taubaté,
ao suspender temporariamente a publicação do modesto periódico que venho dirigindo, há mais de um ano.
Moço pobre, verdadeiro lutador pela vida, fácil é ajuizar
do esforço com que consegui manter até aqui “A Folha”,
sabido como é, que a imprensa do interior, onerosa na
sua despesa, escassa tem a sua receita. Porfia de sacrifícios que, se por um lado foi para mim árdua, por outro valeu por uma demonstração de afeto á terra hospitaleira onde já me prendem laços de profunda afeição.”
Evandro Campos, talento pujante, intemerato em suas atitudes como
jornalista e cidadão de raros dotes de cultura e de bondade, líder do
laicato no jornalismo católico da região é, incontestavelmente, o decano dos trabalhadores da imprensa na cidade. Há outros veteranos,
também com largos e bons serviços prestados, porém, todos perdem
para ele na antiguidade do exercício da carreira. Jornalista de convicção, sempre teve sua atividade ligada ao ramo; com frequência seu
nome figurou no cabeçalho de outros jornais e, paralelamente, prestou
o concurso de sua inteligência á redação de “O Lábaro” onde mourejou
por largos anos.
Já há mais de meio século, em 1928, com capacidade e profunda
dedicação, era diretor do “Caçapava-Jornal”, órgão que se fez respeitar pela impecável linha de conduta, pela inteireza moral de sua orientação. Ao seu espírito de iniciativa deve-se a realização do primeiro
Congresso de Imprensa do Interior.
Finalizando acrescentamos esta referência intitulada “Evandro Campos”, extraída de “O Taubateano” de 21 de fevereiro de 1937:
“Nesta semana em que Taubaté presta sua homenagem
aos representantes da imprensa de Piratininga. “O Taubateano” chama a atenção dos seus leitores para a personalidade vibrante desse infatigável batalhador da pena
que é Evandro Campos, a quem se deve a ideia e a realização do 1º Congresso de Imprensa em terras de São
Paulo e a fundação, em 1928, da Associação Norte Paulista de Imprensa. A Evandro Campos as homenagens

Antonio Mello Junior

213
Imprensa Taubateana

acontecimentos, publicava três edições por semana.
Em 30 de outubro de 1932, inconscientemente servindo de uma data
inteiramente inexpressiva para os corações dos verdadeiros paulistas,
entre acabrunhado e cônscio do haver cumprido com os seus deveres
de cidadão e de jornalista, Evandro viu-se na contingência de transmitir
aos leitores uma decisão magoante. Eis o primeiro tópico:
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de “O Taubateano.”
235 — O PAPAGAIO — Órgão semanal, crítico, humorístico e literário sob a direção de Afonso Vibonatti Junior, tendo como redator-chefe
Rubens da Costa e Silva, circulou em 6 de setembro de 1931 sob nº 23.
Na parte humorística, uma seção feminina e nela esta pergunta: —
“Como gosta?... de homem...”
Mesmo decorridos 50 anos ainda é fácil identificar entre os “apetecidos” ilustres e importantes varões hoje com enormes cabedais de
serviços prestados á cidade. Eis algumas respostas:
“No rio do Egito ou no mato — A.P.
“Na chaminé da farmacia — L.V.
Leal ou de barro — M.L.
Sendo rei ou... sendo rosa” — E. V.
Apresentava-se o jornalzinho com 4 pgs., 4 col., no formato 35x27
cms. Integrou seu corpo de redatores o consagrado poeta e vigoroso
jornalista Araif David.
236 — O BANDEIRANTE — Órgão do Partido Democrático sob a
direção do Dr. Antonio Moura Abud, tendo B.C. Santos e J.C. Sousa
como redatores, apareceu em 24 de outubro de 1931 com 39x31 cms.,
4 col., 4 pgs. Teve vida curta.
Veio a luz num sábado, porém, teve continuidade domingueira. Ao
surgir, afirmou:
“Servir a verdade acima de tudo e contribuir para a realização desses ideais de justiça e de liberdade, encarnados
no programa do Partido Democrático, do qual somos orgão
— eis, em poucas palavras o que somos e ao que vimos.”

1932
237 — O POPULAR — “Órgão independente com oficinas próprias,
movidas a eletricidade”, situadas na rua Dr. Silva Barros nº 90, tendo
Sílvio Guisão como diretor e Joaquim Manoel Moreira na secretaria.
Surgiu em 13 de março de 1932; contava a tipografia com poucos recursos e vinha do tempo dos tipos soltos, situação, aliás, idêntica a da
maioria dos pequenos jornais do interior existentes nessa época, pois,
as linotipos eram de difícil aquisição pelo elevado preço. Esse pormenor seria de pouca importância se as caixas de tipos não se encon-

“Hoje, em segunda fase, “O Popular” visita seus assinantes que, embora estamos certos, saberão desculpar a
nossa suspensão imprevista, motivada por fatores que
são do domínio público.”
Perrepista exaltado, ferrenho; apaixonado, Sílvio Guisão franqueou
seu jornal ás lutas políticas, mantendo, porém, a independência que o
caracterizava. Nessa fase, em outubro de 1934, Artur Toledo y Tomassini assume a direção e dá ao semanário melhor apresentação bem
como intensifica o combate a Armando Salles de Oliveira em vibrantes
comentários políticos e com repetida publicação da conhecida fotografia na qual o interventor aperta a mão do ditador, abrindo-se, ambos,
em forçados sorrisos. Tomassini permaneceu até meados de 1936;
com o seu afastamento, Sílvio retornou a direção e levou para a gerência Deusdedit Carvalho então chefe da tipografia. Curta a permanência
do gerente; Guisão reassume a direção geral e manterá o jornal até começos de 1940 quando,intitulando-o “Revista de Taubaté” e festejando
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trassem empasteladas dando como resultado, com certa frequência, o
aparecimento de erros de imprensa que se constituam na delícia dos
leitores. Tais “gralhas” davam azo a comentários os mais chistosos.
Mesmo em nossos dias, entre os velhos jornalistas, são comuns e com
certa saudade relembradas as “ratas” então estampadas.
Contava o jornal cerca de quatro meses de existência quando Sílvio
Guisão atritou-se com o Dr. Avelino Corrêa Porto, consultor jurídico da
Prefeitura, ao ver impugnada sua proposta para publicação dos atos
municipais. Desse desentendimento possivelmente teria resultado, ou
teria contribuído, para a temporária suspensão do semanário a partir
da edição de 10 de julho de 1932 quando São Paulo iniciava sua epopéia. Aliás esse mal-entendido não teria sido a própria causa da suspensão, outro motivo mais elevado, mais nobre, a inspirou: — Sílvio,
ex-expedicionário de Canudos (Quando foi promovido a cabo por heroismo segundo Ordem do Dia de 28/9/897) também lutou em 1930 ao
lado do governo constituído e em 1932 deixou todos os seus interesses
para, antes de qualquer outro, ser o primeiro de Taubaté a apresentarse como militar reformado, seguir para as linhas de frente e participar
dos encontros de Pouso Alegre, Eleutério, Vila Queimada, Lavrinhas e
Engenheiro Neiva.
O incidente com a Prefeitura trouxe, como imediata consequência,
a saída do secretário da redação; era o prof. Moreira lente de francês
do ginásio local que, precatando-se contra eventual represália, optou
pela retirada.
Terminada a refrega, retornando a Taubaté, Guisão reiniciou a atividade jornalística ao publicar o nº 19 de “O Popular” informando:
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o oitavo ano da fundação de “O Popular”, publicou em 19 de janeiro
desse ano uma edição especial com 26 páginas e capas em cartolina
rosada. Pouco depois, sem recursos para enfrentar as dificuldades trazidas pela retração do comércio em decorrência da guerra que entrava
no segundo ano viu-se na contingência de suspender o jornal e fechar
a tipografia então situada na rua do Sacramento.
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***

Homenageando sua memória, transcrevemos esta “nota” do prof.
Agostinho Ramos em “Pequena História do Bananal”, pág. 330, a qual,
definindo uma personalidade, expressa a coragem e a bravura do então sargento nos idos de 1916 ou pouco mais:
“Sílvio Guisão esteve em Cachoeira Paulista, onde praticou tal façanha que lhe valeu renome por muitos anos.
De revólver em punho, sem um soldado ao lado, prendeu
um chefe político de reconhecida valentia e de prestígio
absoluto, trancando-o de mistura com outros presos, com
os quais pernoitou. Imediatamente o governo do Estado
(P . R . P.) mandou um delegado especial e força, mas
Guisão já estava em São José dos Campos.”
Ainda pelo mesmo autor ficamos sabendo que Sílvio, quando esteve
no destacamento policial de Bananal, “organizou o primeiro clube e
equipe de futebol” naquela cidade. Paralelamente “organizou um batalhão de meninos aos quais ensinava ginástica sueca, manejos militares, sendo que espadas e carabinas eram de pau.”
238 — O KATITI —— A exemplo de VOVÔ (Vd. nº 217) teve por escopo festejar o natalício de outro avô. Surgiu em 31 de março de 1932
em homenagem ao Dr. Felix Guisard Filho; repleto de humorismo e de
recortes ilustrados de revistas da época, graceja, fazendo trocadilhos
e pilherias em trono das atividades polimorfas do aniversariante. Manuscrito.
239 — O BEIJA FLOR — Anuncia “O Popular” de 10 de abril de
1932:
“O Beija Flor — Leiam o jornalzinho da mocidade; está a
venda no Café Guarani e nas ruas pela garotada. Duzentão o número.”
Esta, a única referência encontrada a seu respeito.

240 - FOLHA DE TAUBATÉ — Bissemanário independente sob a direção de José S. Castro, surgiu em 23 de fevereiro de 1933 com 56x33
cms., 6 col., 4 pgs. e circulou até julho do ano seguinte.
Jornal defensor do feminismo, do voto estensivo a mulher, pugnando pela implantação de uma lei que estabelecesse o divórcio e
outras conquistas que se tornariam efetivas alguns anos depois, tinha escritórios e oficinas na então encantadora “rua das Palmeiras”,
nº 15, pobres vítimas da dendroclastia de um alcaide impiedoso.
Sílvio Guisão, pelo “O Popular”, demonstrando pouco afeto pelo colega, antevendo seu desaparecimento, sarcasticamente assim se manifestou sob o título “Tosquiando — Oração Funebre”:
“Depois de longa agonia morreu em atrozes sofrimentos a “Folha de Taubaté”, que tão funesta foi no meio
jornalístico de nossa cidade. Os homens cultos que lhe
emprestaram moral e material são de lastimar. “Folha de
Taubaté” fez grande campanha contra São Paulo, contra
a religião em pró do divórcio. Enfim teve o seu epílogo
merecido; desapareceu conforme nos consta e não deixa por certo ao povo católico de Taubaté nenhuma saudade.”
Sílvio foi afoito. Realmente a folha se achava cambaleante; sua notícia é de 13 de janeiro de 1934, todavia o desaparecimento somente se
deu depois da publicação do nº 96, em 21 de junho daquele ano.
241 — L. E C. (Liga Eleitoral Católica) Avulso em 4 páginas, 2 col.,
form. 23x15 cms. de propaganda dos serviços oferecidos pela Instituição no alistamento de eleitores e orientação dos católicos para “que
se não deixem contaminar pelo virus das doutrinas socialistas, que se
apresentam sob o prisma atraente de justas reivindicações.”
Amplamente distribuído em março de 1933 na campanha eleitoral
para eleição dos deputados que formariam a Assembléia Constituinte.
242 — GAZETA ESPORTIVA — Órgão esportivo, literário e noticioso sob a direção de Alfredo Carneiro. Impresso nas oficinas de “O Popular”, aparecia as quintas-feiras com 4 pgs., 3 col., form. 34x22 cms.
Tratava, de preferência, de assuntos de sua especialidade e o humorismo. Tivemos em mãos o nº 3 surgido em 21 de setembro de 1933.
243 — RADIO X — Jornalzinho literário e humorístico apareceu em
14 de outubro de 1933; viveu três anos consecutivos. Institulava-se
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1933

Terceira edição da Gazeta Esportiva datado de 21 de setembro de 1903

“. . . com tal proficiência se houve o jovem e distinto educador que, ao ser-lhe retirada a comissão em que se
achava, profunda mágoa atingiu a classe estudantina,
não só de Taubaté mas de outros centros culturais da região onde o nosso ex-Diretor se fazia admirar e respeitar
pela inflexivel linha de sua conduta moral e pelos dotes
intelectuais.”
Criado o Colégio do Estado, o jornalzinho teve o título modificado
para “O Colegial” em 1944. Vd. nº 295.
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“órgão oportunista” sob a direção de Miss Taubaté, porém, na realidade era dirigido pelo Profa. Clarice Ronconi, redação a cargo de José
Lopes e responsabilidade de Manoel Afonso Vieira.
De pequeno formato, segundo suas conveniências, foi impresso em
diferentes tipografias. Suas páginas variavam de 4 a 8 nas edições normais e atingiram a 32 nas comemorativas dos aniversários. O tamanho
invariável era de 23x16 cms., com exceção do nº 25, de 1/4/934, dedicado especialmente à senhorita Diva Moretto então consagrada rainha
da beleza num concurso por ele promovido. Essa edição especial de
47x33, em papel acetinado, teve maior tiragem e contou com excelentes colaboradores.
244 — PRIMEIRA ASSEMBLÉIA MARIANA — Editada pela Federação das Congregações Marianas de Taubaté, sob a direção do Pe. Ascânio Brandão. Surgiu em 15 de novembro de 1933 no formato 48x33
cms., 5 col., 8 pgs., em papel assetinado, com várias fotografias, comemorando a 1ª assembléia dos marianos aqui realizada. Publicação
especial, inteiramente dedicada ao evento, teve somente um número.
245 — O GINASIANO — Órgão dos alunos do Grêmio Dr. Câmara
Leal do Ginásio do Estado, de aparecimento irregular, formato 38x27,
4 col., 4 pgs., surgiu em 1933 sob a direção de J. A. Moura Sobrinho.
Viveu alguns anos e contou com diferentes diretores.
O nº 6, publicado em 1º de outubro de 1935 dá completa notícia
sobre a homenagem prestada ao prof. Emilio Simonetti ao deixar o
comissionamento do cargo de diretor que proficientemente vinha exercendo...
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1934
246 — JORNAL DE TAUBATÉ — Em 28 de janeiro de 1934 “O Popular” noticiava:
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“Novo jornal — Possivelmente quinta feira circulará um
novo jornal com o nome de “Taubaté-Jornal” que circulará as quintas e domingos. Sob a competente direção do
inteligente jornalista, nosso velho colega e amigo Evandro Campos, sob a gerência do distinto confrade de “Mocidade”, Vantuilde José Brandão, redatoriado pelos srs.
Estácio Guimarães e Otaviano de Souza. Este jornal é
amparado pelas melhores penas de Taubaté e seu programa será, “Tudo por Taubaté, Tudo por S. Paulo e Tudo
pelo Brasil”. Ao novo colega desejamos vida longa.”
Correspondendo ao anunciado, porém, intitulando-se “Jornal de Taubaté”, surgiu em 1° de fevereiro de 1934 com o citado corpo redatorial,
escritório e redação na rua Marquês do HervaI 131.
Ainda pelo “O Popular” de 13 de agosto desse ano ficamos sabendo:
“Acaba de exonerar-se da redação do “Jornal de Taubaté”, que fundou e dirigiu até há pouco tempo, o nosso
amigo Evandro Campos. Durante o tempo em que esteve
a frente do colega local, praticou um jornalismo de aproximação e verdadeiramente propugnador das magníficas
possibilidades de nossa terra. O prezado colega volta a
ocupar o cargo de secretário do “Santuário de Santa Terezinha”, prestigioso órgão da Diocese.”
Fica o bissemanário sob a direção de Cesídio Ambrogi, redação de
Gentil de Camargo; Evandro aquiesce em permanecer na secretaria até
a posse do novo titular, Vantuilde José Brandão. Este assume um mês
depois.
No decorrer de outubro a folha toma nova orientação; passa a ser
política e “Órgão do Partido Constitucionalista”. Pouco depois desaparecem do cabeçalho os nomes do redator e do diretor, ficando Vantuilde como remanescente.
Sílvio Guisão perrepista fiel, “ortodoxo”, neste suelto intitulado “Jornal de Taubaté”, no dia seguinte, 14 de outubro de 1934, glosa a saída
dos conspícuos jornalistas:

Sentindo-se inadaptado as tricas da política, também Vantuilde
Brandão viu-se na contingência de deixar o jornal; permaneceu até
fevereiro. Nesse mês Luiz Augusto da Silva assumiu a direção; ficou
a gerência a cargo de Eduardo José Pereira, o bondoso e prestativo
cidadão, grandemente estimado e por todos carinhosamente tratado
por Eduardinho.
Órgão político, polêmico, combativo, valente, “Jornal de Taubaté” viveu até 1937; suspendeu a publicação no decorrer do primeiro semestre. Pela sua redação, em curtas permanências, passaram os mais categorizados jornalistas e, entre eles, o professor Bernardino Querido,
o professor José Ezequiel de Souza e Cícero de Azevedo, contando
sempre com seleto corpo de colaboradores.
Desde janeiro de 1936 até o desaparecimento, a folha esteve sob a
gerência de Eduardo José Pereira, seu proprietário.
247 — POLIANTEIA — “Homenagem da Diocese de Taubaté ao seu
amado Bispo D. Epaminondas Nunes de Avila e Silva no seu festivo jubileu episcopal”. Preparada por uma comissão, contendo apreciações
sobre o antístete e sua obra, assinadas por respeitáveis vultos da Igreja
e do clero local.
Excelente publicação, com 150 pgs., profusamente ilustrada; editada como “homenagem respeitosa e sincera dos auxiliares da redação,
administração e oficinas” de “O Lábaro” e de “Santuário de Santa Terezinha”
248 — EU VI — Órgão estudantino, crítico e literário sem indicação
dos redatores, tendo a caixa postal 28 como endereço. Jornalzinho de
rapazes, surgiu em 25 de novembro de 1934 propondo-se a
“... ser órgão da mocidade de Taubaté. Filho espiritual de
um grupo de estudantes, fixará aspectos da vida moça
da cidade e se destinará, por isso mesmo, à mocidade
das nossas escolas.”
Eis um exemplo do seu humorismo — “Miro”, o autor:
“Vontade — Á você —
Eu quizera ser um burro,
Mas burro bem pesado,
Para rebentar com uma cousa
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“Com a derrocada do partido do “Gegê” a nossa colega
desta cidade perde o concurso de seus diretor e redator:
Cesídio Ambrogi, poeta e escritor dos mais aprimorados
e Gentil de Camargo, professor e jornalista de nomeada.
Pêzames ao colega e parabens aos retirantes.”
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Esse teu dente dourado.”
Pela “elevação do estro” intui-se que “Miro” poderia ter empregado o
primeiro verbo no presente; seria, presumimos, forma consentânea á
sua personalidade psicopática.
“O Popular” de 24 daquele mês noticia o aparecimento sem, todavia,
indicar os redatores:
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“Eu ví” — É o nome de um novo jornalzinho critico, humorístico, literário e noticioso que circulará ama nhã, sob
a direção de uma plêiade de rapazes. Ao coleguinha um
futuro brilhante, são os nossos votos.

1935
249 — NOSSA TERRA — (1ª fase) — Com redação na rua Carneiro
de Souza 20 B (posteriormente transferida para Marquês do Herval
114), no formato 38x28 cms., 4 col., 4 pgs., impresso pela Tipografia
Odilon, sob a direção de Benedito Marcondes Ferreira, apareceu em 6
de janeiro de 1935.
Do seu editorial, este trecho:
“Nossa Terra”. — O que fazer um jornal que se apresenta
com este nome? Trabalhar. Aproximar, coordenar, exaltar
valores reais de nossa terra, da nossa gente, desta terra
que tem passado de glorias na História e um presente de
ufania a historiar. Desta gente que sorri, porque o futuro
se lhe apresenta promissor... Taubaté cidade-dinâmica,
trabalho, cultura, amor cristão. Terra que produz, que
pensa, que crê.”
Semanário noticioso de boa aparência e excelente impressão gráfica, embora não fosse declaradamente político deixou clara sua simpatia pela disputa eleitoral em que a Frente Única se mantinha na preferência pelo alto valor dos candidatos a ela filiados.
Em outubro, grandemente aumentado o número dos colaboradores,
passou a contar um novo valor em sua direção: — Evandro Campos
assume a redação e desde logo imprime-lhe o cunho de sua personalidade, seu pulso de jornalista criterioso e experimentado. Em alto nível
conservou-o até setembro de 1936, porém, a difícil manutenção de um
pequeno jornal no interior explica o motivo da temporária suspensão.

Ressurgiu, em segunda fase, em 1937.
250 — O ÁRCADE — Órgão dos alunos da Escola Normal, impresso nas oficinas do “Jornal de Taubaté”, em 38x26, 4 col., 4 pgs., surgiu
em 21 de abril de 1935.
De sua apresentação, da lavra de um dos professores extraimos
este trecho:
“Demonstrando à evidência os desejos de aprimorar a
sua cultura e de cultuar as boas letras, os estudantes
da Escola Normal de Taubaté, vêm de fundar um jornal,
cujo nome encima estas linhas. Outrora chamava-se
arcade ao conspícuo membro das afamadas associações literárias denominadas “Arcádias”, como existiam
em Lisboa, em que surgiam nomes da projeção intelectual de Corrêa Garção, Cruz e Silva, Esteves Negrão
e outros, e no Rio de Janeiro na qual se destacavam,
entre outras associações Basílio da Gama e Alvarenga
Peixoto. Eram academias, como se vê, de altos estudos
e em cujos sodalícios mourejavam os mais verdadeiros
mestres nas letras. “O Arcade” que hoje aparece, sem
quaisquer pretensões e longe de copiar a austeridade
daquelas instituições de renome no mundo literário,
dada a derivação do seu nome, não é sinão a denominação conferida pelos estudantes a seu jornal, ao qual
possam, á guisa de ensaio, inserir artigos leves e produções outras de interesse coletivo, frutos, sem dúvida, de
seus estudos e investigações, que lhes proporcionem
as horas do lazer. Sem cunho político e não abordando
assuntos que possam melindrar a quem quer que seja,
“O Arcade”, por seus fundadores, espera acolhimento
franco e simpático da parte de todos quantos se interes-
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“O Taubateno”, em sua edição de 20 daquele mês, noticiava:
“Após dois anos, cessou “Nossa Terra” sua publicação.
Dirigida pelo nosso tão ilustre quão experimentado colega Evandro Campos, redatoriada pela inteligente atividade do nosso confrade B. Marcondes Ferreira e tendo
como seu animador Odilon de Araujo que, além do seu
tirocínio, dispõe, ainda, de enfibratura de homem de lutas, “Nossa Terra”, por dois anos, prestou a coletividade
taubateana o trabalho inestimável de esclarecer e orientar superiormente a opinião publica. (. . .) Riscando de luz
o momento histórico taubateano, “Nossa Terra”, foi como
um meteoro, rápida, porém, brilhante”.
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sam pelas causas da instrução em nossa terra.”
Jornalzinho de breve existência, teve em Rivadavia Bicudo o seu diretor; os quintanistas Oralia Câmara Leal Ambrogi e Hosanah C. Silva
como redatores. A gerência do quinzenário a cargo de Ivan Cardoso
Malta. Composto e impresso na tipografia do “Jornal de Taubaté.”
251 — O GINASIANO - Jornalzinho de 36x27, 4 col., 4 pgs., de publicação irregular, reapareceu em 1935 e viveu até 1943 sempre redigido
pelos alunos do Ginásio do Estado como órgão do Grêmio Dr. Câmara
Leal e, justamente por isso, contou com diferentes diretores.
Ao aparecimento do nº 4, ano I, sua direção era constituida por Raul
Lanzilotti, redator; J. A. Moura Sobrinho, diretor; A. Benur Gouvêa, secretário e Paulo Viana, tesoureiro.
“O Popular”, de 26 de junho de 1935, indica-nos a data do aparecimento neste registro:
“O Ginasiano” — Circulou no dia 8 “O Ginasiano”, jornal
dirigido pelos jovens João A. Sobrinho, A. R. Costa Gouvêa e Raul Lanzilotti, inteligentes e aplicados alunos do
Ginásio do Estado. O seu primeiro número fez honra a
nossa terra. Bem escrito, explendido mesmo, teve excelente orientação, impressão foi a altura. Ao bravo colega,
vida longa e útil.”
252 - MENSAGEIRO DAS GRAÇAS — Boletim doutrinário sob a direção do Padre Carlos Ortiz surgido em 1935, tinha por escopo desenvolver a devoção da visita domiciliária da imagem de N.S. das Graças.
Publicação mensal em 23x16, 2 col., 4 pgs. era destinada exclusivamente a venda avulsa e encontrada na sacristia da capela de N. S. das
Graças ou com as zeladoras dos Coros da Casa Mariana, ao preço de
100 reis o exemplar.
Compulsamos a edição de ns. 3/4 correspondente aos meses de
agosto e setembro de 1935.
A capela, hoje completamente reformada, é a Matriz da paróquia do
bairro de Nossa Senhora das Graças.
253 — O AMIGO DO OPERÁRIO — Pequeno jornal (27x19, 3 col.,
4 pgs.,) apareceu em 19 de outubro de 1935, com aprovação eclesiástica, como órgão da Sociedade dos Católicos e da Congregação
Mariana Operária. Sob a redação do então Padre Morais e redatoriado
por Roberto Bretherik procurava difundir nos meios operários o culto
de Nossa Senhora grandemente espalhado pelo País.
Era composto e impresso na Tipografia Odilon.
254 — O ESTREPE — Jornalzinho manuscrito, crítico humorístico e
literário dirigido por Irineu Garcia Santos; circulou internamente entre
o pessoal da Companhia Fabril de Juta no decorrer de 1935, em data

Equivocou-se o localista. Os títulos corretos dos 6° e 8º jornais são:
— “O Árcade” e “O Amigo do Operário”, contudo o registro vem ao encontro do nosso intento.
256 - O JOANINO — Surgido em 15 de dezembro de 1935 sob a
direção de Afonso Fonseca Junior e redação de J. Silva, em papel cor
de rosa e no formato 33x21, 3 co!., 4 pgs. Foi inicialmente impresso
na tipografia do “Jornal de Taubaté” e posteriormente, com a mesma
disposição gráfica até o nº 7 nas oficinas da Casa Mariana. Os 8º e
9º números eliminaram os nomes dos diretores e tiveram o cabeçalho
modificado.
Órgão oficial do São João Futebol Clube, de circulação quinzenal,
esportivo, crítico, humorístico e noticioso apoiava a candidatura do Dr.
José Milliet Filho, presidente honorário do Clube, á prefeitura sob a
bandeira do Partido Constitucionalista.
Esta posição, meio velada de início, tornou-se clara no final de sua
curta vida quando passou a criticar colegas da imprensa integrantes da
Frente Única. Eis uma delas, intitulada “A trinca boba”.
“O gracioso “Rádio X”, filho desnaturado de “O Taubabateano”, em seu último número soltou algumas piadas
contra o “O Joanino”. Mané, Clarice e Zezito formam
uma trinca boba. Mentalidades pálidas e sem projeção
em nosso meio, achamos até tolice dar atenção à essa
gentinha. Mais um conselho: quando faltar assunto, escrevam sobre a vida particular de vocês. Descansem em
paz, piolhos da imprensa taubateana.”
Ao “pedir licença” para apresentar-se em seu editorial de primeiro
número, humildemente assim se expressava:
“Tímidos, nervosos, com o coração nas mãos, como estudante em véspera de exame, ousamos abrir com este
número do nosso modesto jornal, a primeira janelinha,
que dá para o mundo que nos lê, para recebermos em
cheio, no rosto, os raios benefícos ou maldosos da crítica.”
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“Rádio X” homenageia a imprensa local: — “Santuário de
Santa Terezinha”, “Jornal de Taubaté”, “O Popular”, “Nossa Terra”, “O Ginasiano”, “O Arcadia”, “O Lírio de Maria”.
“O Amigo dos Operários”, “A Mocidade’.”

225
Imprensa Taubateana

não apurada.
255 — LíRIO DE MARIA — Registra “RÁDIO X” de outubro de 1935:
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No final da existência o galinho levantou a crista e, mais agressivo,
revidou todas as insinuações de caráter político de que foi alvo.

1936
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257 — O MUNICÍPIO — Órgão do Partido Liberal distribuido as quintas-feiras, iniciou sua publicação em 16 de janeiro de 1936 sob a direção de Alfredo Carneiro e diversos colaboradores.
Jornal político, de 37x27 cms., 4 col., 4 pgs., pretendia, de par a pregação de suas idéias liberais, orientar, esclarecer “o espírito do eleitor”
na obediência a um dever cívico.
Destinado a venda avulsa era encontrado na “redação, na praça
Monsenhor Silva Barros n° 1 e Salão Paulista (de engraxates) com,
Miguel Nepomuceno.”
Defendia a candidatura do Dr. Antonio Moura Abud como “primeiro
prefeito constitucional de Taubaté” indicado pelo Partido Liberal Municipal desta cidade.
Impresso pela Tipografia Mariana.
258 — O TAUBATEANO — Sob a direção de José Estácio Moura
Guimarães, com 56x38 cms., 6 col., 4 pgs., apareceu em 25 de janeiro
de 1936 “na memorável data de hoje, aos conterrâneos, aos paulistas
e aos amigos de São Paulo, as saudações e o compromisso de lutar sem tréguas pelo bem da terra dos Bandeirantes, por Taubaté das
Bandeiras e das trincheiras de 32”.
Bissemanário político, de certa forma inaugurou uma nova fase no
jornalismo local, dando-lhe feitio algo diferente do até então observado. Definindo-se, disse em seu artigo de apresentação:
“Aí está “O Taubateano”. Não vem preencher uma lacuna em nosso meio jornalístico, onde destemidos colegas,
em árduas pelejas de impressionante beleza cívica, clarinando verdades, congregando forças, arregimentando
valores, vêm fazendo com que nossa terra se levante,
mais unida e mais forte do que nunca, contra aqueles
que, na maioria arrivistas, se mancomunam para trazer
ao nosso município os horrores de uma triste ruína material, e, consequêntemente, a nossa completa e dolorosa
desorganização social e política.
Órgão oficial dessa formidavel congregação de força di-

José Estácio ficou a frente do jornal até 13 de dezembro de 1936; o
número publicado em 17 trouxe José B. da Luz como gerente: a partir
de 20 daquele mês, Gentil de Camargo assumiu a direção, permanecendo inalterada a gerência.
Mantendo a orientação, o elevado nível cultural, com excelente corpo de colaboradores a discutir os mais variados assuntos, Gentil de
Camargo com superioridade e zelo dirigiu o jornal até março de 1938
quando motivos particulares forçaram-no a transitoriamente dar outro
rumo ás suas atividades. Nesse tempo já se cogitava da alteracão do
título e, talvez, por isso, a vaga impreenchida - José Benedito da Luz,
remanescente, continuou no seu posto até junho daquele ano ocasião
em que a folha recebeu novo nome: — “O Momento.”
Maliciosamente, à socapa, os maldizentes insinuavam
que “O Momento” seria um jornal para todos os momentos...”
259 — O RENOVADOR — “Órgão do Partido Renovador do Grê-
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nâmica que é a Frente Única de Taubaté, pugnando pela
candidatura taubateana do Dr. Antonio Castilho Marcondes á primeira prefeitura constitucional do município, “O
Taubateano”, ao lado do povo e pelo povo, está sempre
de atalaia, na defesa intransigente das nossas mais nobres tradições de civismo e de cultura, de honradez e de
dignidade própria.
Enérgica sem ser malcriada, altiva sem ser audaciosa e
grosseira, incisiva, mas polida, usando de uma linguagem decente e a altura do meio em que vai viver e circular, esta folha, numa compreensão perfeita do que seja
ética jornalística, poderá ser lida por quem quer que seja,
sem que para isso se façam necessárias cautelas e medidas de carater profilático.
Em linhas gerais, aí têm os leitores o programa deste
jornal. Programa rápido, que não é mais que um gesto. Mas, as vezes, basta um gesto apenas para que se
defina toda uma personalidade moral. A personalidade
moral de “O Taubateano” está sem dúvidas definida. E
sendo assim, ele está certo de que a alma cívica deste nobre povo das cidades das bandeiras, se acolherará
confiante sob o seu glorioso pavilhão que se desfralda
para a conquista das nossas liberdades que tentam espezinhar, e na defesa do nosso patrimônio moral e cívico
que a horda dos invasores não conseguirá esfacelar.”
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mio Dr. Câmara Leal do Ginásio do Estado”. Com 33x24 cms., 4 col.,
4 pgs., sob a direção de Marcos Vasques e gerência de Paulo K. Nobrega, apareceu em 4 de abril de 1936 como propaganda partidária e
distribuição gratuita. Teve vida efêmera.
260 — J. O. C. — Aparecendo em abril de 1936 como boletim mensal da Juventude Operária Católica, em pequeno formato (23x16, 2
col., 4 pgs.,) procurava atrair os jovens, “o moço operário” sob a informação de que havia “um bloco de colegas entusiastas que cuidam de
você. Com este jornalzinho eles virão todo mês dizerem o que querem
fazer de você.”
Impresso na Tip. Mariana, tinha o Padre Carlos Ortiz como diretor
e contava com José Mendonça como auxiliar. O movimento jocista,
habilmente exposto pelo levita, empolgou a mocidade estudantina e a
operária, aproximando-a da igreja ao defender os postulados da Ação
Católica.
Nascendo em pequeno formato teve boa aceitação; pouco depois
passava para 36x27 cms., 4 col., e nova disposição gráfica. O nº 17 do
2º ano, traz outro cabeçalho: — um estéreo representando um eletrecista no topo de um poste e embaixo as ruas de uma grande cidade.
A partir do 18º número tem novo diretor, por determinação diocesana, assumiu-o o Padre Morais. Tinham começo as divergências que
levariam o Padre Ortiz a abandonar a batina.
261 — SALVE MARIA! — Boletim mensal da congregação Mariana
N.S. do Rosário — São João Berckmans de Taubaté, publicado com
licença eclesiástica. Tinha como Diretor-secretário o congregado José
Silveira Barbosa e era publicado sob a “orientação do revmo. Pe. Diretor e do presidente da Congregação.”
A orientação estava a cargo do Padre Cícero de Alvarenga e a presidência era ocupada por Evandro Campos; ao publicar em 7 de junho
de 1936 o primeiro número, Evandro assim se expressou:
“Afinal!... Era antiga aspiração da nossa Congregação, a
publicação de um boletim mensal, que refletisse a vida
deste sodalício de Nossa Senhora. Ideia que levou muito
tempo pelos “laboratorios”. . . Em estudos, em cogitações. A imprensa — a boa imprensa bem entendido, é
hoje a força maxima da divulgação e a maior estimuladora de todas as cruzadas.
....................................................................................................
E com a ajuda de todos os nossos congregados e dos
amigos das leituras sãs, possamos leva-lo para frente.
Salve Maria.”
O boletim em 28x16, 3 col., 4 pgs., era distribuído gratuitamente.

1937
265 — NOSSA TERRA — 2a. fase — Em sua edição de 1° de janeiro de 1937 noticiou “O Popular”:
“Em segunda fase circulará “Nossa Terra”, um jornal independente e dirigido pelo jornalista Evandro Campos,
nosso amigo. “Nossa Terra” conta um de lidadores da
pena e entre eles o historiador Felix Guisard Filho.”
Na edição de 14 de janeiro de 1937 o jornal volta a se referir ao reaparecimento, acrescentando novo elemento: a data.
Eis o registro:
“O nosso prezado colega sr. Evandro Campos fez circular
no dia 1º “Nossa Terra”, o que muito agradou. Jornalista
experimentado, Evandro Campos faz jus aos aplausos
públicos. Cumprimentamo-lo.”
No retorno a publicidade o jornal passou a aparecer aos sábados e
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262 — O TRABALHADOR — Órgão da Frente Operária e Popular,
sob a direção de Waldomiro Berbare e gerência de Marcos A. Vasques, surgiu em 17 de junho de 1936 no formato 38x24 cms., 4 col., 4
pgs., para defender as idéias partidarias.
Teve a publicação suspensa em 15 de março do mesmo ano.
263 — BOM CONSELHO — Revistinha de 24x16 cms., 30 pgs., ilustrada, impressa pela Tip. Julio Toffuli, apareceu em julho de 1936 como
trimestral tendo Irmã Maria Eulália como diretora-responsável e Fanni
Nogueira como fundadora-benemérita. Em seu nº 6, de setembro de
1937, a direção estava a cargo de Irmã Francisca Anastácia.
Publicava trabalhos de professores e alunos sobre literatura, assuntos históricos e outros.
264 — MENSAGEIRO DE SÃO JOSÉ — Mensário de responsabilidade do Padre João Maria Raimundo da Silva, no formato 33x28, 4
col., 4 pgs., surgido presumivelmente em 1936 como órgão das vocações sacerdotais.
Encontramos unicamente o nº 48, ano IV, de janeiro de 1939; ocupava-se exclusivamente da sua finalidade, a campanha das obras vocacionais.
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a contar com a colaboração de Joaquim Manoel Moreira na secretaria,
cargo em que permaneceu aproximadamente durante um ano. Assoberbado pelas ocupações que o retinham na redação de “O Lábaro”
e não podendo dedicar-se com maior atenção ao seu jornal, Evandro
trouxe Roberto da Mata Ribeiro para auxilia-lo; nessa função, iniciada
nos começos de 1939, o assessor não passou de um ano na atividade.
Nesse labutar constante, ficando por largos períodos sozinho na direção, mantendo viva a chama do ideal, com zelo e tenacidade, Evandro prosseguiu até setembro de 1944; nesses anos decorridos e por
tempo curto, contou com Gumercindo Campos e Agnaldo Teixeira Pinto como eficientes e dedicados companheiros de redação.
Nessa ocasião, informou “O Taubateano” sob o título “Nossa Terra”:
“... esteve a pique de desaparecer. Motivos imperiosos
afastaram da direção deste semanário o conhecido jornalista que tão brilhantemente o dirigia, orientando-o com
sua pena de real valor e sua experiência de mestre do
jornalismo regional. Vai hoje o experimentado jornalista
ocupar cargo de destaque e de grande responsabilidade
junto ao “Diário do Vale do Paraíba.”
Achando-se em cogitação a substituição de “O Momento”, os diretores do “Diário”, que bem conheciam o valor profissional e a dedicação
de Evandro Campos, compreenderam ser-lhes impossivel prescindir
de sua cooperação e daí atrairem-no.
“Nossa Terra” tornou-se “órgão dedicado aos interesses do município”, adotou a epígrafe “Por aspera pró Brasilia” tirada do brazão da cidade, e, continuou normalmente sua vida agora sob a direção de José
Estácio de Moura Guimarães e gerência de Miguel Carneiro.
Estácio temporariamente afastou-se da redação em janeiro de 1947
para substituir o prefeito Dr. Antonio Oliveira Costa, então licenciado.
No jornal ocupou-lhe o lugar o prof. José Marcondes de Moura, velho e assíduo colaborador, porém, não permitiram-lhe suas ocupações
manter-se no cargo para o qual em pouco tempo demonstrara o vigor
e destreza de sua pena na apreciação dos atos administrativos, elogiando quando lhe pareciam justos ou discordando e orientando com
absoluta independência.
Dois meses mais tarde o Dr. José Geraldo de Oliveira Costa o substituia na direção e nela permaneceria até o desaparecimento da folha
em abril de 1948.
266 - REVISTA DA SOCIEDADE REGIONAL DE MEDICINA E CIRURGIA — Comissão de redação — Drs. Gama Rodrigues, J. Luiz
Cembranelli e Lemos Motta — Vol. I, nº 1. — Surgiu em janeiro de 1937,
com 24x16 cms., 51 páginas, ilustrada. Publicação mensal de alto nível

“Os médicos residentes em Taubaté, em reunião realizada
em 26 de agosto de 1935, assentaram em criar uma Sociedade científica, em cujo seio pudessem congregar, não
só os médicos desta cidade, como das cidades vizinhas,
para o fim de incentivar as relações entre os profissionais
da cultura médica. Numa segunda reunião, celebrada a 6
de setembro do mesmo ano, ao serem discutidos os respectivos estatutos, já, então, presentes vários médicos de
Pindamonhangaba, Tremembé e Caçapava, foi aventada a
ideia feliz de se estender o âmbito da nascente Sociedade a
toda a zona do chamado Norte do Estado, desde Mogi das
Cruzes a Bananal, tornando, assim, Sociedade regional. (. .
.) Chegando ao término do seu primeiro ano de existência,
já tão cheia de serviços e tão acalentada pelo carinho dos
profissionais e pelo apoio do público em geral, entendeu a
Sociedade de Medicina e Cirurgia ser dever seu procurar
dilatar mais a sua atuação, lançando uma revista mensal,
além da continuação de suas habituais reuniões, também
mensais. Essa a razão de ser desta “Revista”.
Em dezembro de 1938 foi lançado o nº 12, vol. II, edição especial no
formato 30x23 cms., 25 páginas, em homenagem ao Dr. João Urbano
Figueira, presidente da Sociedade, por ocasião do seu jubileu profissional; nessa época a “Revista”, impressa pela Tipografia São José,
tinha redação e administração na rua Marquês do Herval nº 123.
Embora os esforços dos dedicados diretores a publicação, pela sua
natureza altamente especializada, não pôde observar o desejado aparecimento mensal. Contornou-se a dificuldade fazendo-a aparecer em
edições bimestrais.
267 — O LÁBARO — Iniciando sob o nº 573, ano XVI, 2a. fase,
publicado em 11 de abril de 1937 e dando sequência a numeração observada pelo extinto “Santuário de Santa Terezinha”, ressurgiu como
“órgão oficial da diocese de Taubaté sob a direção do Conselho Diocesano da Boa Imprensa, filiado á Associação dos Jornais Católicos”,
tendo Mons. Nascimento Castro como redator-chefe e Evandro Campos diretor-gerente. Contava ainda a redação, embora seu nome não
figurasse no cabeçalho, com a eficiente colaboração de Mons. Ascânio
Brandão. Evandro Campos, secretário-gerente modelar, dedicado, capaz. vinha exercendo essa função desde 1932 e nela permaneceu até
1940.
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científico, colaborada pelas principais notabilidades da região, usufruiu
de elevado conceito na classe médica.
De sua “Apresentação” estes tópicos:
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Falhas na coleção não permitem dizer com segurança sobre as alterações verificadas na direção, contudo, salvo erro ou omissão (se nos
autorizam o emprego de um termo de uso dos contabilistas) o quadro
de diretores teria tido esta sequência:
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— Mons. João José de Azevedo — redator ao lado de
Mons. Ascânio Brandão desde 1932; deixou o cargo em
1944;
— Pe. José Luiz Ribeiro — redator-chefe durante o ano
de 1944 contando com Pedro da Silva Peixoto como gerente: este, pouco depois, substituido por Francisco TelIes;
— Pe. João Maria Raimundo da Silva, diretor-gerente a
partir de 1946;
— Côn. José Luiz Ribeiro — redator-chefe entre 1947 a
1956;
— Dom Gabriel Bueno do Couto é o diretor-responsável
em 1957. Teve eficiente cooperação do Pe. José Cantinho de Moura que acumulou os cargos de diretor-redator-chefe. Em janeiro desse ano, sob nº 1640 (ano XLVI),
o jornal passou a ser editado pela Gráfica São Dimas,
sita na rua Paraibuna nº 714, em São José dos Campos
e nessa oficina continuou a ser impresso até 1969.
— Pe. Cirilio Paes, em fevereiro de 1958, entrou na função de diretor e, com esforço e dedicação, publica um
número especial fartamente ilustrado, com 40 páginas,
comemorativo do meio século de existência do jornal.
A autoridade diocesana, sempre cuidadosa e progressista, no decorrer de dezembro de 1961 inaugurou solenemente as novas instalações da oficina gráfica, transferida para a rua Benedito Candelária nº 129, onde entraram
em funcionamento uma rotativa e outros modernos equipamentos.
— No decorrer de 1965, menciona o cabeçalho, o jornal era
“propriedade da Mitra Diocesana, sob a responsabilidade
das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, estando a
sua frente, como redator-chefe o Pe. Pedro Lopes”.
No final de 1969 encontramo-lo como “órgão doutrinário e noticioso”
debaixo do título alterado para “O Novo Lábaro’, todavia, ao que parece,
essa denominação não foi aprovada e poucos números ostentaram-na.
Voltando a anterior, passou a indicar no cabeçalho: — Fundador, Dom
Epaminondas Nunes de Ávila e Silva; Presidente, Dom Francisco Borja
do Amaral; Diretor, Comendador Prof. Teodoro Correia Cintra; Redator,

“Por determinação superior, o jornal diocesano que até
agora teve circulação com o título “Santuário de Santa Terezinha” continuará com a denominação “O Lábaro”, mantendo, intemerato, o mesmo objetivo que tem constituido
na defesa integral da doutrina, dos direitos da liberdade da
Igreja Católica, pugnando contra os erros das heresias e
de outros sectarismos filosófico, político e social.”
Adiante diz:
“Agitada como se acha a sociedade moderna pela imprensa incrédula e pornográfica, a sua salvação depende do concurso do jornal católico, cuja doutrina simboliza
o lábaro de Constantino trazendo em suas dobras gloriosas as grandezas dos triunfos do catolicismo expressas
na divisa: “In hoc signos vinces!”
268 — SANTUÁRIO DE SANTA TEREZINHA — Impresso pela Tipografia Odilon, no formato 33x28 cms., 4 col., 4 pgs., circulou em abril
de 1937 um novo jornal com este título sob a direção do Pe. Cícero de
Alvarenga, vigário da paróquia de N. S. do Rosário.
O jornal diocesano de idêntica denominação voltou a chamar-se “O
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Pe. Gil Claro; Propriedade; Mitra Diocesana. Nessa época a folha retornou a ser editada pelas oficinas do Bispado, situadas no Seminário
Diocesano, na avenida Dr. Granadeiro Guimarães nº 122 nesta cidade.
Devotadamente, sacrificando suas poucas horas disponíveis no trabalhoso posto de diretor do semanário, o Professor Teodoro zelosamente se manteve enquanto suas condições de saúde o permitiram
porém, sentindo a progressão da enfermidade e embora sua persistência, viu-se forçado a suspender a atividade.
Interinamente, até seu falecimento, a substituicão esteve sob a competente e dedicada direção do Cônego João Maria Raimundo da Silva.
Presentemente é ele quem, dividindo a dificil função como o Pe. Pedro
Lopes (outro baluarte da imprensa na diocese) com largo tirocínio administrativo, vem desempenhando a trabalhosa atribuição de redatorchefe. Esta folha, que no passado enfrentou duras refregas quando
Mons. Castro bravamente se esgrimia com alguns pastores protestantes, cabendo-lhe sempre a ultima palavra, ocupa a decania na imprensa local ao manter-se galharda e ininterruptamente em circulação já há
setenta e dois anos.
Relativamente a essa expressão combativa de “O Lábaro” é significativa e oportuna a transcrição destes tópicos do seu editorial de 11 de
abril de 1937 ao reaparecer com a anterior denominação:
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Lábaro” e, com o objetivo de manter o culto e a devoção à Santa Terezinha do Menino Jesus, deliberou-se criar no mensário.
Do seu editorial, este tópico:
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“Conforme respeitavel decisão do Exmo. Senhor Bispo,
ressurgiu o antigo e prestigioso órgão oficial da Diocese
“O Lábaro”, passando o “Santuário de Santa Terezinha” a
ser o boletim mensal que ora apresentamos aos devotos
da Santinha de Lisieux, como órgão oficial do Santuário
e da Irmandade da mesma Santa na Diocese. A devoção
piedosíssima que o jornal da Diocese espalhou por todo
o Brasil, á santinha das Rosas, continuará, assim, a ser
propagada por este boletim.”
Noticia o n° 9, de 8 de dezembro do mesmo ano, o falecimento de
Monsenhor Antonio Gomes Vieira. Do necrológio este passo:
“Coração bonissimo relicário de virtudes, sacerdote de
extraordinária piedade, S. Rvma. desempenhou durante
51 anos o cargo do coadjutor da nossa Catedral. Embora
já bastante avançado na idade e alquebrado pelos trabalhos de um ministério longo e cheio de sacrifícios, o Padre Vieira como deseja ser chamado jamais abandonara
o posto onde a morte o colheu, tirando-o do convívio dos
conterrâneos que o estimavam extraordinariamente.”
Perfilando-o rapidamente, assim o retratou o Pe. Deusdedit de Araujo em “Lampadas do Santuário”:
“Na aparência, intolerância e severidade desumana, que
não perdoam fraquezas e nem indecisões. Na realidade,
alma de criança e coração de bondade, aberto para o
perdão.”
269 — C.T.I. JORNAL — Surgiu em 15 de abril de 1937, como mensário, tendo Oswaldo Barbosa Guisard na condição de redator-chefe,
João Dias Monteiro na secretaria e Roberto Breterick como gerente.
No primeiro número, sob cercadura, este conceito de Franklin: — “O
melhor bem que se pode fazer aos pobres não é dar-lhes esmolas,
mas fazer com que possam viver sem recebe-las.”
O redator-chefe foi o único elemento firme no posto em toda a existência do jornal. João Dias Monteiro transmitiu a secretaria a Geraldo
de Oliveira em novembro daquele ano; o novo titular, mais constante
no exercício da função, conservou-se até o desaparecimento da folha.

“Surgindo hoje na arena jornalística, trazemos para o
nosso evento um himaláia de esperanças. (...) E para
isso marcharemos sempre num sentido de cooperação.
Queremos cada vez mais unidos, sem divisores morais
os elementos que fizeram e estão fazendo o engrandecimento da C.T.I. (. . .) Batendo essa estrada larga da
lealdade, de franqueza, a política partidária, em nenhuma das suas modalidades nos interessará. (...) Nem por
outro motivo é que nosso jornal é feito nelos da C.T.I. e
para os da C.T.I.”
Embora destinado á distribuição gratuita entre os ceteienses e outros, a partir do n° 30, de 15 de setembro de 1939 passou a indicar no
cabeçalho: — Assinaturas — Anual 5$000 — Avulso $500. O irrisório
valor certamente teria conotação com possíveis disposições arrocheantes do malfadado D.I.P., vigente nos ominosos tempos ditatoriais. O
fato é que, jamais recebeu uma só assinatura.
Fernando Nobre, mal informado, em sua “História da Imprensa em
São Paulo” (pág. 247) referindo-se a este jornal, diz:
— “Boletim noticioso semanal, cujo primeiro número apareceu em 15
de abril, de propriedade da Sociedade Anonima C.T.I. Jornal. Formato
40x28, 8 páginas. Oficinas próprias”. Foi de fato um jornal, e um dos
bons jornais da cidade; media 46x33 cms., 4 colunas variável número
de páginas, nunca inferior a 8, jamais um boletim.
270 — SÃO JOÃO-JORNAL — Numero especial comemorativo do
aniversário da fundação do São João Futebol Clube, com sede social
na rua Dr. Winther, 33, e, na época, sob a presidência do ceteiense
Romeu Schmidt. Embora a edição mencione o nº 1, ano I, publicado
em 23 de junho de 1937, não apuramos se teve seqüência.
Formato 37x28 cms., 4 col., 8 pgs.
271 — O TRABALHO — Publicou o C.T.I. Jornal de 15 de julho de
1937:
“Recebemos o primeiro número de “O Trabalho”, orgam
mensal, crítico e noticioso dos operários da Juta Fabril.
De confecção primorosa, como seleta colaboração, tem
como diretor o Capitão B. Pires dos Santos, gerente Iris
Borges Couta e secretario José H. Oliveira.”
Surgiu em 11 daquele mês com 37x26 cms., 4 col., 4 pgs., trazendo
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Na gerência, Roberto Breterick funcionou até abril de 1943 quando foi
substituido por José Pedro Saturnino e este, em dezembro de 1945
restituia o lugar a João Dias Monteiro.
Jornal apolítico, assim se definiu em seu editorial intitulado “Alvorada”:

Capa da primeira
edição do
C.T.I. Jornal
de 15 de abril
de 1937

“A Light, de São Paulo, vai vender seus bondes antes
mesmo de terminar o contrato, não mais pretende continuar a fornecer ao público esse meio de transporte
— Haverá por aí alguem que queira comprar bondes?”
Noutro número, mais esta pretendendo parecer “espirituosa”:
“A
Light
and
Power,
de
São
Paulo, é o maior centro espírita do mundo?!!!
— Pela grande atividade em fornecimentos de “passes”.
272 — O MOMENTO — Encarte do “Jornal de Taubaté”, no mesmo
formato e com 5 colunas, apareceu em 3 de outubro de 1937 intitulando-se “Órgão da Dissidência do Partido Republicano Paulista” — O P.
R. P., apregoando: — “Votar no sr. Armando Salles de Oliveira é mais
do que dever cívico; é um dever patriótico.”
Sob a direção de Artur Toledo y Tomassini, trazia o propósito de
tornar-se folha independente, porém o golpe desfechado pelo ditador,
não permitiu fosse atingido o desiderato.
Folha característica de uma época de democracia disfarçada e de
breve transição na vida política nacional, é interessante transcrever a
integra de sua apresentação:
“Surge hoje na arena jornalística desta terra o nosso jornal que será provisoriamente distribuido com o “Jornal de
Taubaté”.
Surge hoje o nosso jornal e daqui, já estamos vendo certas caretas que alguns amigos nossos fazem ao deparar
com o nosso jornal incluso entre as folhas do “Jornal de
Taubaté”, que gentilmente, nos ofereceu em carater provisório as suas oficinas.
Não nos impressionam tais caretas, nem os sarcasmos
que nos serão atirados. Damos sem quebra da dignidade
as nossas mãos ao adversário de ontem, que com toda
dignidade no-la oferecem.
Temos o direito e mais que o direito, o dever de empres-
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num retângulo do cabeçalho a máxima “O trabalho dignifica o homem”.
Mensário, era editado pela tipografia Mariana com oficinas na praça
Dr. Paula Toledo n° 63.
A partir do terceiro número o corpo diretivo foi aumentado; além dos
mencionados, integrou-o como redator Tiburcio Nunes do Nascimento.
Dando vazão aos seus sentimentos xenófobos, o jornalzinho arquitetava insulsas piadinhas deste naipe:
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tar a nossa colaboração a causa grande e justa de um
povo que pacificamente se rebela contra a vontade dos
potentados de 19 estados em cadeia jungidos ao Catete.
Adversários de ôntem do Dr. Armando Salles de Oliveira,
combatemo-lo leal e vigorosamente e no calor da campanha lançamos mão de todos os argumentos que podiam
vir a favor de nossa causa, e é possivel que nos tenhamos excedido algumas vezes. Traziamos a alma cheia
de dor e de mágua desde a arrancada cívica de nossa
gente e não podiamos como não podemos perdoar a um
paulista a aproximação com o Catete.
O Dr. Armando Salles de Oliveira, manteve relações com
Getúlio e sofria as influências getulianas que se refletiam
sobre sua administração.
O P.R.P. ao contrário, combatia Getúlio e getulismo. Ficamos com o P.R.P. . Ficamos com o P.R.P. e não e não
perdoavamos ao sr. Armando Selles de Oliveira a menor
falha como administrador, e ele as teve a muitas. Qual
o administrador de nosso estado, por mais sábio e mais
bem intencionado que deixou de errar? Rodrigues Alves,
o grande conselheiro, duas vezes presidente da Republica e do Estado, deixou de errar? Não se deixou ele
envolver algumas vezes em tramas políticas? E Altino?
E mesmo o coração grande e a grande inteligência de
Carlos de Campos, escaparam porventura a regra? Não
porque ninguem é infalivel. E principalmente em nosso
país, não houve presidente até hoje que houvesse escapado ás malhas da politicagem. Assim o Dr. Armando
Salles de Oliveira não escapou. E nós não o perdoamos.
Ele estava aliado a Getúlio.
Correm porem os tempos. O dr. Armando compreende
como nós que o homem que escrevera ao grande presidente Washington Luiz as celebres cartas tencionava
perpetuar-se no poder. Não concorda. Rompe com o homem. Era o que esperavam os da C.R. do P.R.P. que
correm pressurosos aos braços do inimigo número um
da nossa gente. Cometem assim a mesma falha com
que apontavam á execração dos paulistas o dr. Armando
Salles.
Este tem a sua candidatura lançada pelo P.C. e com o
apoio do general dos pampas o indomavel Flores da
Cunha. Sai, pois, graças a isso, as avessas o jogo ao sr.
Getúlio. Reune pois o general que não chegou a Itararé
os 18 cortezãos que se dobram á sua vontade e surge a

273 — BOLETIM DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS — Apareceu em novembro de 1937. Órgão da visita domiciliária. Sob a direção
dos padres Ascânio Brandão e Antonio Cursino e regular número de
leigos auxiliares, notadamente senhoras, todos propagandistas da devoção. Uma imagem da santa, em pequeno oratório, era conduzida
ás residências dos devotos e ali permanecia por uma noite ou mais
segundo um rodizio proporcional ao número das casas recepcionistas.
No formato 34x25 cms., 4 col., 4 pgs., bem impresso, de circulação
mensal, o “Boletim” — além de propagar a devoção, também entusiastica pugnava pelas obras da capela do bairro, hoje igreja matriz da
paróquia.
274 — BOLETIM DO T.C.C. — Em 1937, antes da inauguração oficial
do Taubaté Country Club, circulou um boletim mimeografado destinado
a dar conhecimento aos sócios das atividades da diretoria e andamento das obras cujas estruturas, contratadas pela Lindenberg e Assumpção, achavam-se em adiantada fase. Substituido no ano seguinte pelo
“Jornal do Taubaté Country Club”

Antonio Mello Junior

239
Imprensa Taubateana

candidatura de Zé Americo, com apoio da C.D. do P.R.P.
Surge como uma continuação do outubrismo e da outubradas.
Rebela-se o sr. Sílvio de Campos com a extemporânea
atitude de seus pares e, bom paulista e bom brasileiro,
oferece ao seu adversário de porta a dentro o seu apoio
digno e leal. E surge a dissindência.
Era a única atitude que nós, os seus amigos poderiamos
esperar do grande chefe. Acima dos interesses mesquinhos do Partido, os interesses sacrossantos da coletividade brasileira. Os interesses superiores de nossa Pátria, cujos magnos problemas não podem ser resolvidos
com literatura regionalista. O problema brasileiro não é o
problema das casas de cachorros. É algo mais importante, é algo mais elevado. Não é problema para o estadista
de Arêas. Nem para o autor de “Coiteiros”. Não se resolve só com palavras. Sim com atos. Com experiência. E
essa adquiriu-a o Dr. Armando em três anos de governo
do Estado. Entre ambos, pois, não há relutos.
Vamos com o Dr. Armando. Não nos importam as pedradas.”
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275 — JORNAL DO “TAUBATÉ COUNTRY CLUB” — Órgão oficial
do clube - Distribuição gratuita — Tiragem 1000 exemplares — Redator-chefe, Vitor Barbosa Guisard; secretário, Licurgo Querido; Gerente,
Nelson Meirelies, Redação — rua Cons. Moreira de Barros, 91, impresso nas oficinas da Companhia Taubaté Industrial.
Apareceu em 23 de janeiro de 1938. esclarecendo no editorial:
“Inicia hoje a sua publicação o “Jornal do Taubaté Country Club”. Substitui, assim, o “Boletim” mensal que era
enviado aos sócios para esclarece-los sobre a marcha
dos negócios do Clube.
Sem pretensões maiores que continuar com mais amplitude a missão do substituido, não deixará porém o
“Jornal” de procurar incrementar entre os associados do
T.C.C. o gosto pelos diversos esportes que serão praticados, e bem assim pelas artes, pela música, que terão
especial atenção da diretoria, além dos jogos da moda
como o “bridge”, ou os clássicos, como o xadrês.”
Nelson Meirelles pouco se demorou; substituiu-o Roberto M. Ribeiro
também por curto tempo. Jorge Alam tomou o cargo e nele permaneceu até 1943 quando o devolveu a Roberto Ribeiro.
Em 27 de julho de 1944, sob o título “Despedida”, publicava o jornal
seu derradeiro número. Este tópico do artigo esclarece a razão:
“É este o último número do nosso jornal. Tendo a diretoria do Taubaté Country Club se entendido com “O Momento” para que em suas edições figure, de agora em
diante, o noticiário social e esportivo do nosso grande
clube, resolvemos porisso, suprimir a nossa folha que há
muitos anos vem sendo o porta-voz dos feitos grandioso
que um pugilo de taubateanos aqui está realizando.”
Adiante diz:
“Nas colunas de “O Momento”, o semanário taubateano que
é sem favor a expressão legítima do pensamento da gloriosa cidade de Jacques Felix, continuaremos com o nosso
trabalho na consecussão do programa que traçamos.”

“ É bem se salientar que não nos alimentam ilusões de
gloria, nem de vantagens pessoais. É, contudo, consolador afirmar que, confiantemente, cremos na renovação
nacional corporificada no Estado Novo.”
Adiante afirmou:
“Com essa irrevogavel diretiva, aqui está o nosso jornal.”
Órgão independente, de boa tiragem e aceitação, mostrou-se francamente adepto do ademarismo. Logo no início, na edição de estréia,
com larga adjetivação laudatoria, estampou na primeira página os retratos do então interventor federal e do ex-ditador rotulado presidente.
Tais fotografias, com ou sem motivo, eram reproduzidas com freqüência; essa orientação obviamente não era recebida com agrado de todos. Por outro lado — embora compreensível tal atitude em decorrência do arrolhamento em que vivia a imprensa, sabia-se desfavoravel o
momento para qualquer manifestacão contrária. Vigorava o aforismo:
— “Prudencia e caldo de galinha”.
No decorrer de abril de 1941 o Dr. A. C. Porto de Abreu deixou temporariamente a direção: assumiu-a, Cesídio Ambrogi em rápida passa
gem — em novembro deixava o posto. Simultaneamente desaparecem
do cabeçalho os nomes dos demais diretores, todavia, surge o de José
B. Santos como gerente.
Em fevereiro de 1942, retornou o Dr. Avelino para reassumir a direção e nela permanecer até a edição do quingentésimo número, em
junho de 1944, época em que o jornal foi vendido á Editora Vale do
Paraíba a qual, em seguida, lançaria o “Correio do Vale do Paraíba”.
Até a quingentésima edição “O Momento” pertenceu aos fundadores.
A partir do número 501, de 18 de junho de 1944, com grandes melhoramentos materiais, sob a direção de Vitor Barbosa Guisard, gerência
de Roberto da Matta Ribeiro e Licurgo Querido como redator-principal,
foi transformado em diário matutino. Surgiu predestinado a vencer. Os
novos proprietários assim se manifestaram:
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276 — O MOMENTO - 2ª Fase de “O Taubateano” — Iniciando sua
ininterrupta carreira de seis anos, partindo do nº 199, bissemanário, de
idêntica feição e dimensões do substituido, apareceu em 10 de julho
de 1938.
Constituiam seu corpo redatorial, Gentil de Camargo como redatorprincipal; dr. Avelino Corrêa Porto de Abreu, diretor e gerência a cargo
de Miguel Felix Carneiro.
Fazendo praça de suas convicções estadonovistas, disse neste trecho do editorial:

A segunda fase de
O Taubateano foi
iniciada com a edição
número 199 de
O Momento

O editorial é longo; aqui ficam apenas estes tópicos.
Entrava em funcionamento regular a maior empresa jornalística do
Vale do Paraíba. Dispunha de prédio próprio, na época moderna impressora “rotoplana”, máquinas de endereçar, três linotipos, larga cópia
de equipamento auxiliar, pessoal de boa categoria profissional e bem
remunerado; em suma, iniciativa de grande porte.
Ao que deduzimos teria sido intenção da diretoria manter o título;
o jornal circulou até 11 de setembro sob essa denominação todavia,
no dia seguinte apareceu sob o binômio “O Momento-Diário do Vale
do Paraíba” como o n° 1 e assim foi mantido até ao trigésimo. Contudo, um mês depois, em 19 de outubro, retornava sob o nome de
“O Momento” até a publicação, em 29 desse mês, do n° 551 quando
uma decisiva ordem superior suspendeu definitivamente a publicação.
Ressurgirá mais tarde, sob outra denominação e com novos diretores
como veremos. (Vd. nº 297)
Deu motivo a drástica determinação do presidente um lápso de paginação que fortemente o agastou. Dando em primeira mão as últimas
notícias, a primeira e a última página eram as derradeiras a serem impressas, já pela madrugada, a fim de que a dis tribuição se iniciasse às
6 horas da manhã. Nesse número, sob título de três colunas em letras
grandes, era registrada a próxima posse do terceiro bispo diocesano
em ligeiro comentário prometendo amplas informações na edição seguinte. Por um descuido lamentável, sob essa notícia, um artigo de
um dos auxiliares relatando pormenorisadamente os trabalhos desenvolvidos por uma entidade espiritista que realmente presta relevantes
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“Legalizada a transferência de “O Momento”, sentimonos no dever de explicar o porque da transação e principalmente dizer a que vimos. “O Momento”, com as suas
500 edições já havia conquistado no jornalismo interiorano, situação de destaque, pela firmeza de suas atitudes e
pela excelência de seus colaboradores. Havendo, porém,
transferido sua residência para o Rio de Janeiro quiz o
diretor-proprietário desfazer-se do jornal, quando então,
nos propuzemos a adquiri-lo. Não vimos na transação a
aquisição de uma força política, nem tivemos segunda
intenção. Antes, vimos nela o prestígio de um jornal que,
tendo feito muito, poderia fazer ainda mais. E nos moveu, não mais aquilo que “O Momento” pudesse fazer por
Taubaté, mas o que, transformado num diário, pudesse
fazer por este Vale maravilhoso, celeiro de grandes possibilidades até agora, e de maiores possibilidades ainda,
no futuro. (. . .) Aqui está pois, por mais alguns dias, “O
Momento”, que será depois o “Diário do Vale do Paraíba.”
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serviços aos desprovidos com albergue noturno e outras atividades
assistenciais. Estavamos longe do ecumenismo de João XXIII e ainda
sob o império de forte intolerância, daí a suspensão da folha.
Desaparecia, assim, o velho “O Momento”; nesta altura, contava com
a eficiente cooperação de Jared Soares na função de secretário.
277 — A GAIVOTA — Órgão da classe estudantina de Taubaté sob
a direção de Cid Bueno Patrício e redação de Luiz Carlos Aliandro, era
impresso na tipografia Venus. Jornalzinho de estudantes, em 33x24
cms., 3 col., 4 pgs., apareceu em 7 de setembro de 1938 afirmando sua
disposição de:
“... prestar um auxilio á mocidade estudiosa de Taubaté,
concorrendo para o seu desenvolvimento cultural, por fazer das colunas deste jornal um porta voz dos legítimos
anseios e aspirações da classe.”
278 — O PINGUIM — Jornalzinho mimeografado dos alunos do Ginásio do Estado e “órgão oficial dos estudantes que não estudam” sob
a redação de M. Peixoto (Milton?), direção de Elpidio Peres, gerência
de Renato de Oliveira, apareceu em 1938, com 32x23 cms., 2 col., 4
pgs. Publicação irregular quanto a data de aparecimento; teve vida curta. Compulsamos o n° 2 relativo ao mês de outubro.

1939
279 — REVISTA CINE PALAS — Sob a direção de J. Lopes, apareceu em 1º de janeiro de 1939 como revistinha de pequeno formato,
numero de páginas variavel, cuidando de assuntos ligados á casa de
espetáculos que lhe emprestou o nome; informações sobre filmes, artistas etc. e ligeiros registros sociais.
Simples, modesta, no início, ganhou a simpatia geral, se impôs, e
viu-se registrada no D.I.P. (o arrochante instrumento da ditadura para
arrolhar a imprensa). Nessa altura teve aumento do formato, maior número de páginas, capas em tricomia, passando a figurar entre as melhores do ramo.
Em março de 1945 era distribuido o n° 84, ano VI, ainda sob a direção e propriedade de J. Lopes, tendo Miguel F. Carneiro, Gentil de
Camargo e Cesídio Ambrogi como redatores, contando com a colaboração efetiva de Hugo Di Domênico, José Ezequiel de Souza, Alcides
Mattos Ferreira, José Estácio Guimarães, Rubens Carneiro e outros.

“... jornal dos que estão matriculados no Curso de Madureza Major Acácio. Esta escola começou a funcionar
em 7 de agosto de 1933 e, desde então, vem prestando
serviço verdadeiramente grande a todos os que desejam
progredir, aproveitando-se da oportunidade oferecida
pelo decreto 21.241 que sabiamente inspirado, instituiu
estes cursos.”
— CENA - Revista circense publicada pelos artistas T. Nascimento
e Francisco Colman, do elenco do Circo Teatro Romano, de excelente aspecto gráfico e cuidada colaboração literária em prosa e verso.
Encontrava-se a Companhia em Taubaté, em agosto de 1939, quando
publicou o número 22, ano III, datando-o desta cidade dando-lhe, assim, a condição de “taubateana” e autorizando “ipso fato” a inclusão do
título neste arrolamento.
Debaixo de outro ponto de vista, a inclusão retribui a gentileza dos
redatores ao considerarem Taubaté como a cidade do aparecimento
daquela edição.
282 — NOSSO JORNAL — Publicação do Grupo Escolar “Dr. Lopes
Chaves”, esporádica, a cargo de uma comissão de alunos, apareceu
em agosto de 1939 com 32x22 cms., 4 col., 4pgs.
Na apresentação lamenta o reduzido “número das publicações periódicas feitas com o concurso das classes primárias”. Adiante esclarece
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280 — NORMALISTA — Órgão dos alunos da Escola Normal Livre
Municipal de Taubaté, de 35x26, 4 col., 4 pgs., sob a direção de Luiz
Sales, gerência de Manoel C. Ribeiro, redação de Maria I. R. Pereira e
Cláudio Cicchi, apareceu em maio de 1939.
No ano seguinte circulou sob a direção de Fausto Câmara Leal, secretaria de Maria Amélia Mercadante e redação de Luiz Ribeiro Muniz,
como órgão do Grêmio Mons. Nascimento Castro, da mesma Escola,
passando a acrescentar o artigo “O” ao título:
“O Normalista”.
No decorrer de abril de 1942 circulou o n° 1 do ano V, então contando como redatoras as alunas Aglaís V. Porto, Célia de Moura Bastos e
Maria da Gloria Aguiar.
281 — O ESTUDANTE — Apareceu em junho de 1939 como órgão
dos estudantes do Curso de Madureza Major Acácio, com 36x27, 4
col., 4 pgs., sob a redação de Pedro Luiz Bindão, direção de J . M. Almeida e gerência de Benedito Vieira.
Publicação trimestral “só de estudantes e para estudantes. Independe de favores outros que não o apoio da sua classe e tem finalidade
modesta e limitada.”
Do editorial do nº 2, saído em setembro, este trecho:
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que a publicação, embora em sua maior parte constante de trabalhos
dos quartanistas, conta “com o valiosíssimo concurso de professores
do estabelecimento.”
Do “ligeiro histórico” do edifício, extraímos:
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“... o seu funcionamento iniciou-se em 19 de setembro
de 1896. Nesse dia o livro de ponto registrou assinaturas
dos seguintes funcionários:
João Pereira de Souza Penna — diretor
Joaquim Xavier de Assis — professor
José Alves da Rocha Barreto - porteiro
Francisco de O. Santos Areão — servente
Funcionou, desde então, em prédio particular, situado na praça da
Matriz, no local onde está o edifício do Banco Comercial do Estado de
São Paulo. Compunha-se de quatro classes masculinas:
1ª série do 1º ano — prof. Joaquim Xavier de Assis
2ª série do 1° ano —prof. Antonio Lopes Ferreira
2ª ano — prof. José Antonio Lopes Ferreira
3ª ano — prof. — João Pereira de Souza Penna.”
Ocupava o Banco Comercial do Estado de São Paulo o mesmo sitio
onde, presentemente, se encontra o Itaú. Seis anos depois, tendo o
Senador Lopes Chaves como patrono, o Grupo teve instalações próprias. A escolha de Taubaté e a construção da soberba e sólida sede
é devida aos esforços do parlamentar e do então deputado estadual,
Cel. José Benedito Marcondes de Mattos. Na manhã de 7 de setembro
de 1902, com a presença do secretário do Interior, Dr. Dino Bueno, foi
festivamente inaugurado o prédio em que hoje funciona o “Grupão”,
designação afetiva e carinhosa pela qual popularmente é conhecido.
No local funcionou a primitiva cadeia pública e com a desapropriação
de dois imóveis vizinhos, obteve-se área suficiente para o erguimento
de uma das mais belas construções escolares no seu tempo.
Em setembro apareceu o segundo número, contudo aturdidos pelos
percalços inerentes as pequenas publicações, viram-se os redatores
na contingência de suspendê-la.
No ano seguinte, nova tentativa. Reaparecia em 7 de setembro de
1940; o editorial “Nosso reaparecimento” esclarece:
Sai hoje, 7 de setembro, data da nossa Independência,
o terceiro número do “Nosso Jornal”. Para tal finalidade,
foram escolhidos para redatores-chefes, oito dos mais
aplicados alunos dos quartos anos do nosso estabele-

Pelo nº 6, saído em 1941, temos notícia da fundação da Cooperativa
Escolar, instituição beneficente dos alunos. Graças ao trabalho bem
dirigido pelo esforçado diretor, a instituição contava com 272 sócios em
julho daquele ano.

1940
283 — PRÓ CULTURA — Embora se intitulasse órgão da campanha
pró “Biblioteca da Família” e da “Campanha pró Cultura”, sob a direção
do Pe. Marcos dos Anjos Reichert e tendo Cesário dos Anjos Reichert
como redator, não passava de um boletim de propaganda das edições
da Editora Sagrado Coração de Jesus sita na rua Visconde do Rio
Branco nº 311. Distribuiu o 1º número em fevereiro de 1940 no form.
27x17 cms., com 8 páginas cheias.
284 — O CONTADOR — Órgão do Grêmio 1º de Março do Instituto Comercial de Taubaté, surgiu em agosto de 1940 sob a direção de
Ernani Morgado, secretaria de Edgard Vianna e redação de Hodges
Danelli.
Mensário de 37x28 cms., 4 col., 4 pgs., editado pela Tipografia Odilon, circulou até 1948. Redatoriado e dirigido por alunos, teve diferentes diretores no decorrer de sua existência.
284A — SER — Tendo a finalidade de propagar “doutrina, ação social e noticiário da Frente de Afirmação Católica”, surgiu em setembro
de 1940 como encarte e “folha periódica de Nossa Terra” sob a direção
do Dr. Demétrio lvaí Badaró e dos professores Fábio Moura e Benedito
Ortiz.
Afirmando ter nascido “num momento de luta e para a luta, preferimos, porém, a batalha aérea, o combate na altura do céu claro e azul.”
De sua apresentação o primeiro tópico:
“Somos a Frente de Afirmação Católica. Isto é, somos
uma falange de católicos convictos, dispersos pelas cidades do Vale do Paraíba, coesos, organizados numa
grande “frente” de afirmação.
Afirmação católica, isto é, afirmação intelectual e moral,
afirmação social e religiosa. Em suma, afirmação total.”
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cimento. Temos como orientador o nosso ilustre diretor,
professor Abílio de Carvalho. Nós redatores, temos obrigação de concorrer para sua publicação.”
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No canto direito do cabeçalho, emoldurado, este conceito de Dollfuss:
“Ou ser o que se é, ou é melhor não ser.”
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285 — ESPORTE CLUBE DE TAUBATÉ — Campeão de 1940 da
Liga de Futebol Norte de São Paulo — Revista publicada em seguida a
conquista do título “composta por José Roberto de Mattos que organizou a parte comercial e Cid Bueno Patricio a parte literária.”
Com 20 páginas, abundante material fotográfico e referências a jogadores, diretores e esportistas, é apresentada por Evandro Campos:
“Ao assinalarmos de maneira festiva e grata a brilhante
figura do Esporte Clube de Taubaté no certame de 1940,
seríamos injustos si olvidássemos a tarefa de grande invergadura, caldeada ao calor de sacrifícios ingentes e de
energias exaustivas realizado pela Liga de Futebol Norte
de São Paulo, a entidade que reergueu o “association”
no Vale do Paraíba.”
286 — A TESOURA — Mimeografado e ilustrado por Lineu Franco,
direção de Renato Remí Nicastri e Rubem Carneiro, circulou em 1940.

1941
287 — A LÍNGUA — Com aprovação da diretoria do Ginásio Diocesano Santo Antonio e órgão dos alunos, como quinzenário, apareceu
em 30 de outubro de 1941 sob a direção de Nabi Machado Elias e
Hugo Siegl Netto; á tesouraria estava a cargo de Hélio Pinto Aires e
Antonio Armando Bastos como apontador.
De pequeno formato, 32x23, 3 col., 4 pgs., teve pequena duração.

288 — FAGULHAS (A REVISTA DO VALE DO PARAÍBA) Fundada
em 1942 — Literatura, humorismo, esportes etc.
Tivemos em mãos o n° 113, correspondente a janeiro de 1969, tendo
Vantuilde José Brandão como diretor e redator-chefe e Alfredo Brandão como diretor com escritório na rua Dr. Anísio Ortiz Monteiro, 335.
Contando com representantes em São Paulo e em todas as cidades
do Vale, 32 cms. de altura, 23 de largura, 50 páginas, artisticamente
ilustrada e boa colaboração, bastante variada, foi uma publicação que
se impôs.
289 — ZYA-8 — Plaqueta comemorativa do 1º aniversário do funcionamento efetivo da Emissora, publicada em 1º de julho de 1942. Pertence a estação ao Grupo da Rádio Difusora Taubaté Ltda., “a emissôra da terra das bandeiras, servindo o maior parque industrial, comercial
e agrícola do Vale do Paraíba.”
Publicação de 26 cms. de largura por 12 de altura, 100 pgs., ilustrada,
com excelente material sobre a cidade em seus diferentes aspectos.

1943
290 — BOLETIM DA FEDERAÇÃO MARIANA FEMININA — Circulou em maio de 1943 homenageando a Pia União das Filhas de Maria
da Catedral na comemoração do seu jubileu.
291 — O TRABALHO — Jornal dos trabalhadores da Companhia
Fabril de Juta teria, segundo Giolo, circulado com certa irregularidade
em 1943 e 1944.
Esta folha, por falta de apoio financeiro da firma da qual espontaneamente fazia propaganda, qual “Fênix” fabulosa, renascia esporadicamente por iniciativa de novos e entusiastas sem que uma fase representasse continuação da anterior. Em comum apenas o título. Entre
esses obreiros incansáveis se encontrou o Prof. Irineu Martins dos
Santos, o respeitado jornalista Garcia Santos, então pertencente aos
quadro dos auxiliares daquela industria
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1942
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1944
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292 — SOCIEDADE DE CULTURA GERAL — Boletim informativo.
Com 24x16 cms., 4 pgs., apareceu compreendendo o quadrimestre
janeiro/abril de 1944 sob a redação do prof. Alcides de Mattos Ferreira.
A Sociedade de Cultura Geral reunia as mais altas expressões da intelectualidade taubateana e, ao publicar seu boletim, se encontrava sob
a presidência do Dr. Hugo Di Domênico. Com seu descortino, ilustração e profundos conhecimentos humanísticos, filosóficos e literários,
soube o Dr. Hugo elevar a entidade no conceito de suas iguais bem
como promover sessões concorridíssimas pelo brilho dos expositores
e dos assuntos discutidos.
293 — ROTARY CLUB DE TAUBATÉ — Boletim mensal — Registrado no D.I.P. Formato 32x23 cms., 3 col., 4 pgs. Apareceu em fevereiro
de 1944, impresso pela oficina gráfica da Companhia Taubaté Industrial.
Publicação algo irregular existente. De uns tempos a esta parte vem
apresentando certa pontualidade ora mimeografada, ora em “off-set”,
contudo, no passado observou largos interregnos sem aparecer.

***

O Clube taubateano fundado em 21/8/1943, sob o patrocínio do de
Barra Mansa, foi o primeiro da região paulista do Vale do Paraíba.
Deve sua criação aos esforços e dinamismo de Nelson Campelo
que, tomado de incontido entusiasmo, enfrentando a adversidade do
meio na época hostil a criação de uma associação tida como maçônica, decididamente procurou e obteve adesões dos mais expressivos
valores da sociedade local para constituir o grupo fundador. Além dos
nomes aqui relacionados outros cidadãos, (seis ao todo) aderiram a
idéia, todavia, temerosos ou pusilâmines, jamais confirmaram o compromisso assumido:
Alvaro Moura
Antonio Mello Junior
Antonio Oliveira Costa
Astério Braga
Benedito Sales
Edgard Geraidini
Guarací Silveira
Jared Soares
Jaurés Guisard

Boletim fundado e dirigido por Nelson Campelo até janeiro de 1945;
desapareceu e hibernou durante vinte e dois meses. Reapareceu sob
nº 1 por iniciativa de Nelson Pisciotta em dezembro de 1946. Observou
regularidade nas gestões de Edmundo Sbrocco e Luiz Bodra Junior,
depois, bastante irregular, passou a ser apresentado ora mimeografado, ora em off-set, ou impresso. De uns anos a esta parte readquiriu
vitalidade, entrou em ritmo normal de publicação e desfruta, presentemente, de boa colocação entre os melhores informativos de Rotary.
294 — O MOMENTO — DIÁRIO DO VALE DO PARAÍBA — Em 12
de setembro de 1944 apareceu sob n° 1. Ano I, indicando ser propriedade da Editora Vale do Paraíba Ltda., com sede na avenida 9 de Julho
n° 84, sob a direção de Vitor Barbosa Guisard e secretaria de Jared
Soares. A partir do segundo número esses nomes foram substituidos
pelos dos diretores da Editora, o Dr. Felix Guisard Filho, presidente e
Alberto Guisard, superintendente. Nessa forma o cabeçalho foi mantido durante a curta vida da folha, pois a dupla denominação cessou ao
sair o trigésimo número.
Do seu editorial salientamos estes tópicos:
“Depois dos trabalhos iniciais que foram árduos, conseguimos colocar-nos em condições de apresentar aos
nossos leitores um jornal diário que pudesse atender as
necessidades do Vale do Paraíba.
O velho “Momento” aqui se encontra transformado em diário, no seu período de transição para “Diário do Vale do
Paraíba”, nome com que deverá circular definitivainente
dentro de poucos dias.”
Não se concretizou a previsão relativamente ao nome. Sob o duplo
título circulou até 18 de setembro (edição nº 30); no dia seguinte voltou
a circular com a denominação inicial — “O Momento”, sob a direção
de Vitor B. Guisard, secretaria de Jared Soares e gerência de Licurgo
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José Geraldo Oliveira Costa
José Ortiz Monteiro Patto
Julio Coelho Vilhena
Licurgo Barbosa Querido
Nelson Freire Campelo
Nicolau Surnin
Oswaldo Barbosa Guisard
Raul Guisard
Rui Jackson Pinto
Rui Vieira Porto
Vitor Barbosa Guisard
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Querido.
Embora o entusiasmo e dedicação dos diretores, estava “O Momento” fadado a viver seus últimos momentos. Teve sua atividade suspensa pela Editora no decorrer desse mesmo mês (outubro) como tivemos
oportunidade de relatar no item a ele correspondente. Vd. n° 276.
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***

Nessa fase transitória o jornal habituou o taubateano a um tipo de
publicação diária em tudo diferente dos até então aparecidos na cidade e nada inferior aos mais modernos da Capital: — excelente serviço
telegráfico, composição em linotipo, ótima apresentação, formato grande, edições de 8 páginas no mínimo, leitura variada etc.
295 — O COLEGIAL (EX-O GINASIANO) — Para corresponder a
nova denominação do estabelecimento: — Colégio Estadual e Escola
Normal Monteiro Lobato, “O Ginasiano” tornou-se no “O Colegial” com
a mesma orientação e dimensões.
Sob o novo título apareceu, presumivelmente, em julho de 1944, sob
n° 1, ano X e debaixo da direção de Hilliel de São José Zamith e redação de Carlos D. de Paula e Silva.

1945
296 — BOLETIM INFORMATIVO — Publicação do Centro Espírita
União e Caridade, apareceu em 31 de janeiro de 1945, a cargo de Mario Scholz e Inácio Loiola Guilherme.
297 — CORREIO DO VALE DO PARAÍBA — Contornada a crise
interna que retirou da circulação o diário “O Momento” e para movimentar o enorme patrimônio ocioso da avenida 9 de Julho n° 84, surgiu em
4 de março de 1945, sob nº 565, ano IX como matutino, propriedade da
Editora Vale do Paraíba S/A. Era o mesmo órgão que, debaixo de diferente denominação, retornava a publicidade com Gentil de Camargo
como redator principal e Roberto da Matta Ribeiro na secretaria. Após
seis meses de exercício, depois de imprimir a folha o brilhantismo de
sua inteligência e largo tirocínio, Gentil transmitiu o posto a Vitor Barbosa Guisard e este, conservando o secretário, se manteve durante a
existência do jornal pouco superior a dois anos.
De todos os tempos da imprensa taubateana, contando centenas de
títulos nesta altura, este foi o mais completo e o primeiro grande empreendimento nesse sentido na zona indevidamente tida como “norte
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de São Paulo”. Dispunha de prédio próprio com instalações adequadas
á sua finalidade, de excelente impressora rotativa, moderna máquina
de endereçar, três linotipos, farto material gráfico e abundantes caixas
de tipos de vários corpos para os mais vistosos títulos de sensação.
Contava também com os serviços de duas agências telegráficas estrangeiras que o punham em condição de divulgar os mais recentes
acontecimentos mundiais.
No segundo semestre de 1947 novo e fatal golpe viria atingi-lo. A
política malfadada (por cuja causa pouco antes tinham sido colocados
em disponibilidades remunerada alguns redatores) serviu de pretexto
para uma taxativa ordem da alta direção da Editora suspendendo-o
definitivamente.
Novamente se imobilizou o grande acervo gráfico; baldados os esforços e as repetidas instâncias de terceiros ao tentarem obter o restabelecimento da publicação. Anos depois a maquinaria era vendida e,
segundo se propalou, sob a condição de ser instalada fora da cidade
e da região.
Assim, melancolicamente, se findou aquele que poderia ter sido o
mais luminoso astro da imprensa local e quiçá da região; o prematuro
desaparecimento, privou-o dessa gloria: — morreu quando alçava o
vôo consagrador, ou melhor, quando já havia percorrido grande distância nesse vôo.
Forçoso é convir, no entanto. Motivos de elevada ordem moral teriam compelido os diretores da Editora a drástica medida. Elementos
possuidos de puro taubateanismo, de elevado valor cultural, aqui radicados há longos anos, benfeitores de todas as obras assistenciais da
cidade, com seus nomes ligados a todas iniciativas sociais e culturais,
somente uma razão muito forte os levaria a atitude inflexivel tomada.
Respeitemo-los; sabiam de antemão o quanto poderia ser maldosamente explorada a corajosa atitude que assumiam perante o povo e a
posteridade.
298 — O DIOCESANO — Publicação de caráter esporádico, aparecia de preferência no dia 13 de junho de cada ano comemorando o
grande orago: — Santo Antonio de Lisboa ou de Pádua.
Compulsamos o n° 4, ano II, publicado em 13 de junho de 1946 pelo
Padre Eurico Oliveira Gallicho — então Diretor do Colégio Diocesano
Santo Antonio, em comemoração do décimo aniversário daquele estabelecimento. Em extenso artigo, dizendo de sua imorredoura saudade,
presta expressiva e carinhosa homenagem aos fundadores, benfeitores, professores e demais amigos daquele cenáculo do ensino.
299 — TAUBATÉ-JORNAL — Sob a direção de Evandro Campos
e secretaria de José Romão Pereira, surgiu em 5 de julho de 1945 no
formato 47x32 cms., 4 col., 4 pgs., como semanário das 5as. feiras,
porém, após o segundo número, passou a aparecer aos sábados.
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Sintetizando sua plataforma, disse Evandro neste trecho do editorial
intitulado “De novo na liça”:
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“Nosso programa não sofreu solução de continuidade e
perfeitamente definido ele é. (Evandro foi proprietário do
“Jornal de Taubaté” e de “Nossa Terra.”) Visará a defesa
das nossas tradições cristãs, o acoroçoamento das boas
obras e o estímulo aos valores da cidade. Numa palavra,
queremos construir.”
Não dispondo de oficina gráfica (o jornal era editado pela tipografia Venus) e sobrecarregado por grandes encargos, a publicação foi
temporariamente interrompida em 13 de abril de 1946 para retornar
em 17 de agosto de 1947. Mantendo-se no seu posto, Evanclro trouxe
para assessorá-lo Moisés Caule Junior como sub-diretor; José Romão
Pereira e Agnaldo Teixeira Pinto, secretários. Nessa volta á atividade,
intitulando “Novamente” o editorial, Evandro disse:
“Cá estamos de novo. A chama do ideal não se apaga.
Esmaece de vez em quando. E a um vento contrário quase some. Mas ao calor de um estímulo, eis que se ergue,
revoluteia em roda e sobe como procurando alturas onde
o ideal tem guarida.”
As vicissitudes, os percalços que normalmente enfrenta a pequena
imprensa do interior, fantasma que a muitos encaniçadamente persegue e desanima, forçaram o jornalista a nova suspensão da folha nesse mesmo ano de 1947. A invencibilidade do seu idealismo, do espírito
de luta, da férrea vontade de vencer, levaram-no a novamente traze-lo
á circulação em 13 de junho de 1948, ocasião em que o passou para
dominical. Nessa oportunidade, em “Com licença”, os leitores ficaram
cientes das “possibilidades lícitas e como que inesperadas propiciaram
este ressurgimento.”
Contribuindo “para a fixação festiva deste 1º de janeiro de 1949 em
que os municípios assinalam o aniversário primeiro da restauração da
sua autonomia”, “Taubaté-Jornal’ num verdadeiro “tour de force”, consagrador da tenacidade e entusiasmo de Evandro Campos, vencendo
“com algo de sacrifício e muito esforço” as pequenas possibilidades à
sua disposição, fê-lo aparecer nesse dia no formato revista, em cores,
20 páginas, abundantemente ilustrado.
Mantendo sua norma de conduta e observância de severa ética, o
jornal viveu até agosto de 1949 ou pouco mais, impossibilitado que se
encontrou, então, para transpor novos e incontornáveis embaraços.
300 — SOCIEDADE CULTURAL E FILOSÓFICA — Boletim mensal,

1946
De caráter esporádico teve o 2º número saído em junho de 1946.
304 — O TESOURA — Jornal dos alunos do 4º ano básico da Escola Técnica de Comércio de Taubaté, com 33x24 cms., 4 col., 4 pgs.
Surgiu em junho de 1946 sob a redação de Luttefala Jacob e secretaria
de Romeu Silva.
305 — FOLHA DEMOCRÁTICA — Órgão da União Democrática
Nacional sob a direção do Dr. José Luiz de Almeida Soares para propaganda de sua candidatura á deputação estadual. Formato 44x32 cms.,
5 col., 4 pgs., apareceu em julho de 1946 e viveu somente durante o
período pré-eleitoral.
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aparecido em agosto de 1945, com 33x24 cms., 4 col., 4 pgs., sob a
direção de Andersson Fabiano e de Luís Gonzaga Guimarães, como
“órgão cultural e filosófico geral.”
301 - LIGA ELEITORAL CATÓLICA — Ao se aproximarem as eleições de 1945, a seção desta cidade sentiu-se no dever de disseminar
as orientações elaboradas pela Junta Regional para o melhor cumprimento do voto.
Embora a Liga se considerasse “fora e acima dos interesses meramente partidários”, publicou e largamente distribuiu em 25 de novembro daquele ano um boletim de 39x28 cms., 2 colunas largas, 4 pgs.,
procurando oferecer diretrizes ao eleitor e evitar-lhe ser colhido nas
malhas da intensa propaganda do Partido Comunista então legalizado.
Combatendo a candidatura de Yeddo Fiuza e dos demais adeptos de
Prestes, a Liga pedia ao operariado apoio ás pretensões do Brigadeiro
Eduardo Gomes ou do Marechal Dutra.
Publicação especial para o momento, procurava despertar o entusiasmo cívico do cidadão e a atenção do eleitor para o critério seletivo
do voto.
302 — ALBUM TAUBATEANO — Comemorativo do tricentenário de
Taubaté — 1645/1945 — Edição organizada por B. Marcondes Ferreira
e Joaquim Hortêncio Martins sob os auspícios da Prefeitura Municipal
com cooperação dos amigos de Taubaté.
Publlcação tipo almanaque, de 23x16 cms., 352 páginas amplamente ilustrada, contendo pormenorizadas informações sobre a cidade.
303 — SELEÇÕES ESTUDANTINAS — Publicação autorizada pelas autoridades eclesiásticas contendo trabalhos das alunas do Colégio N.S. do Bom Conselho, Ginásio do Estado e Escola Normal.
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306 - ALELUIA ,— Boletim mensal da Ação Católica Diocesana, com
33x21 cms., 2 col., 4 pgs., surgida em agosto de 1946 sem numeração e sem indicação dos responsáveis. Trazia a epígrafe: — “Regnum
Christi per Mariam !“
307 — FOLHA CIRCULISTA — Volante de 2 páginas, 2 colunas surgido após a reorganizacão do Círculo Operário Católico Taubateano
como seu “órgão informativo”.
Apareceu em Agosto de 1946 buscando tornar conhecidos os benefícios proporcionados aos “circulistas” e arregimentar novos associados. Formato 27x19 cms.
308 — CIRCULAR BOLETIM — Informativo da Federação das Congregações Marianas da Diocese, circulou em agosto de 1946 com autorização eclesiástica.
309 — A FOLHA ESPÍRITA — Órgão de difusão espírita cristão, sob
a epígrafe “Deus, Cristo e Caridade,” editado pelo Núcleo Espírita Irmã
Isabel.
Surgiu em 4 de novembro de 1946 tendo o jornalista Geraldo de
Oliveira como diretor-responsável, Luís Rosas da Silva na secretaria,
redação de João Pires de Carvalho e gerência de Sinval L. Toledo.
Mensário, impresso pela Tipografia Bandeirante, apresentou-se com
4 col., 4 pgs., no formato 34x27 cms.
“Nosso objetivo” é o título do seu editorial e dele o primeiro tópico:
“O Evangelho acima de tudo. As verdades reveladas por
Deus, acima de todos os interesses materiais, para que
o Espírito da Verdade espalhe por sobre a humanidade
o balsamo suavisador das dores e dos sofrimentos. São
com estas palavras que fazemos aos nossos irmãos de
ideal a apresentação de “Folha Espírita.”

1946
310 — O POVO — Jornal a serviço da democracia — Diretor responsável, Benedito Euzebio de Araujo Mattos. Medindo 37x28 cms., 4 col.,
4 pgs., teria surgido presumivelmente no final de 1946; a irregularidade
na publicação autoriza-nos a este raciocínio. Tivemos em mãos os ns.
2, publicado em 12/1/47; o nº 4 de 19/10/47 e o nº 5 de 27/11/48, isto
posto, somente poderia ter aparecido no decorrer de 1946.
Órgão político, defensor dos ideais do Partido Comunista Brasileiro
então legalizado tinha, como vimos, publicação irregular, porém, re-

“Adhemar de Barros, candidato do povo, que aceitou o
apoio dos comunistas, brasileiros dignos como quaisquer outros, para combater com mais eficiência a velha
praga que vem desgraçando o Brasil — o politiquismo
profissional.”
A história é recente, está no conhecimento de todos.
311 — PANORAMA DA COMPANHIA FABRIL DE JUTA TAUBATÉ
— Plaqueta de 32 cms. de largura por 23 de altura, profusamente ilustrada, documentando propagandisticamente as instalações da fábrica.
312 — BOLETIM BANCÁRIO — Órgão oficial do Clube dos Bancários de Taubaté, de 36x27 cms., 4 col., 4 pgs., apareceu em 1946. No
ano seguinte, ao circular o número 11, achava-se sob a direção de Ivo
Marcondes Silva.
Folha de distribuição interna e gratuita, tinha redação na rua Marquês do Herval nº 533; composta e impressa pela tipografia Venus.

1947
313 — O APRENDIZ — Órgão dos alunos do internato e da Escola
SENAI “Felix Guisard”, surgiu em 1º de junho de 1947 sob a direção de
Odilon de Biasi tendo Odilon N. Vieira como delegado do internato e
Reinaldo Lopes na condição de delega do da Escola.
Mensário de 33x24 cms., 4 col., 4 pgs. Jornalzinho “feito pelos alunos e para os alunos.”
314 — NOTICIÁRIO EMBARÉ — “Órgão interno dos funcionários e
operários da Produtos Alimentícios Embaré S. A.” Jornalzinho de publicação irregular, teve vida efêmera: apareceu em setembro de 1947 no
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pleta de artigos doutrinários, de bombásticas promessas, na busca de
aliciar adeptos.
A edição do dia 12 de janeiro traz, em negrito, mensagem subscrita
por Jaurés Guisard “um dos grandes líderes do operariado taubateano
que se colocou ao lado do candidato do povo”, intitulada “Trabalhadores! Amigos meus!“, conclamando-os a tomarem “perfeita compreensão dos problemas cruciantes que há muito assoberbam a nossa
querida Taubaté.”
Na mesma página, a malfadada aliança política energicamente combatida por D. Carmelo de Vasconcellos Motta quando cardeal de São
Paulo é tida como se fosse a solução salvadora:
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form. 28x19, 2 col., 6 pgs., contendo colaboração do pessoal da firma.
315 — A ÁGUIA — Órgão oficial do Grêmio Dr. Rui Barbosa, da
Escola Normal de Taubaté, sob a direção de Acari de Paula Rosa, apareceu em novembro de 1947 em edição especial e extraordinária, sem
número, comemorativa do primeiro aniversário da Escola e posse da
diretoria do Grêmio.
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1948
316 — A VOZ DA CIDADE — Tendo como epígrafe “Por Taubaté,
pela Verdade e pela Justiça” surgiu em 11 de janeiro de 1948 tendo
Waldemar Duarte como diretor-proprietário e Benedicto Marcondes
Ferreira como diretor-responsável. Bissemanário, formato 48x32 cms.,
5 col., 4 pgs., circulou até o n° 34 publicado em 24 de abril do mesmo
ano, quando passou a atual denominação, “A Voz do Vale do Paraíba”,
transformando-se em diário.
Definindo sua independência disse em “O nosso aparecimento”:
“...................................................................................................
Não temos “parti-pri” e nem compromissos que possam
exercer influência político-partidária. O nosso compromisso é com a cidade e com a sua população em geral. Estaremos ao lado das boas causas que consultem
os interesses da coletividade e jamais de pessoas ou de
grupos. (...) O nosso princípio será norteado pelo direito
e pela justiça, para cumprimento fiel do nosso programa
que é de servir a cidade e a sua população (...) Não aceitaremos artigos ou notas que possam ferir melindres ou
promover a desagregação da nossa gente. A direção do
jornal reserva ao direito de recusar publicidades, mesmo
na seção paga, quando julgar que estas colidem com
os seus propósitos e finalidades de seu programa. (...)
Vamos iniciar a nossa vida com a tiragem bissemanal
e oportunamente, se Deus quizer, passaremos a editar
diariamente e servindo toda a nossa região.”
Situava a redação no edifício Miranda, praça Dom Epaminondas, 49,
sala 8.
317 — O ROTEIRO — Mimeografado, “jornal livre” e “a serviço dos
trabalhadores do campo e da cidade”, circulou em datas indetermina-
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Primeira edição de
A Voz da Cidade
surgiu em1948, após
o número 34 teve o
nome alterado para
A Voz do Vale
do Paraíba
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das. Citado por Giolo que compulsou o exemplar nº 6, saído em 27 de
julho de 1948.
317A — POLIANTEIA — Comemorativa das Bodas de Ouro do casal
Bernardino Querido-Licínia Barbosa Querido ocorridas em 30 de julho
de 1948. Elegante plaqueta de 24 páginas, trazendo na capa a fotografia dos homenageados, contêm fraternais e carinhosas referências dos
familiares.
Eis sua apresentação:
“Este escrínio foi organizado pelos descendentes do casal Bernardino Querido-Licínia Barbosa Querido, no cinquentenário de seu casamento, a 30 de julho de 1948,
como uma contribuição as festas que assinalam o auspicioso acontecimento.
Não tem pretensões outras a não ser agradar ao velho
tronco da frondosa árvore, como quem se debruça sobre
si mesmo num modo silencioso de orar.
As folhas das árvores recolhem o orvalho da noite e deixam cair durante o dia, a volta do tronco, umedecendolhe e defendendo-o do calor do sol. O velho tronco, por
sua vez, recebe a carícia das folhas e a devolve em seiva
de amor. Este é o ciclo da vida!”
318 — JORNAL DO POVO — Jornal do situacionismo na gestão do
Dr. José Luiz de Almeida Soares como prefeito municipal de Taubaté.
Bissemanário, teve curta duração; circulou com 47x33 cms., 5 colunas,
4 pgs., sob a direção de José Barroso Junqueira. Apareceu em 1° de
março de 1948.
319 — A VOZ DO VALE DO PARAÍBA — Jornal diário - Órgão independente, informativo e noticioso a serviço das boas causas. Sob a
direção, propriedade e responsabilidade de Waldemar Duarte, surgiu
na manhã de 1° de maio de 1948 com redação no 4º andar do prédio
Urupês, sede da “Casa Taubaté S/A — Tecidos e Modas”.
Sob n° 35, intitulando “Nova Fase” o editorial, anunciou suas linhas
de conduta e de independência as quais, até ao presente, impecavelmente obedecidas:
“Quando “A Voz da Cidade”, propondo-se a trabalhar “Por
Taubaté, pela verdade e pela justiça”, surgiu, em 11 de janeiro do ano em curso, abriram-se amplas perspectivas
para uma nova era da imprensa em nossa cidade. Nosso
esforço foi bem compreendido por todos, anunciantes,
colaboradores e público em geral, ensejando-nos a ampliação constante de nossa tiragem inicial, bem como a

Antes de efetivar-se na atual localização, teve outros endereços. Inicialmente no prédio Urupês; depois no n° 169 da rua Conselheiro Moreira de Barros tendo em sua frente esbelta e elegante palmeira a qual,
ao lado de suas irmãs, dava nome popular á rua. Dali passou para a
casa nº 380 da rua Dr. Silva Barros, a tradicional rua do Patrício; depois
para o nº 108 da rua Dr. Emilio Winther e hoje, em instalação própria no
n° 79 da mesma via, primitivamente rua da Piedade.
Firmando-se no conceito da sociedade local, da região, com agentes
e correspondentes em todas as cidades do Vale, tornou-se em pouco
tempo no maior “diário matutino de grande circulação na zona Norte de
São Paulo” avidamente procurado e lido.
Waldemar Duarte, idealista entre os mais autênticos, perseverante,
dotado de invulgar capacidade de trabalho e de realização, colocou
o jornal ao serviço do povo e, segundo seus princípios, “na defesa
das boas causas” numa irrepreensível linha de comportamento, jamais
permitindo qualquer pequeno desvio ou quebra da ética. Intimorato,
soube enfrentar momentos dificeis e a tudo galhardamente superou.
Nesse labutar constante, tendo o aperfeiçoamento por meta, buscan-
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transição de modesto bissemanário para trissemanário.
Agora, verificando a necessidade de reunir em um bloco sólido as mais justas aspirações do nobre povo valeparaibano, aqui estamos, em nova fase para continuar
nossa missão, certos de que, consagrando estas colunas aos superiores interesses desta região, daremos um
gigantesco passo para a conquista e a consolidação de
programa jornalístico.
“A Voz do Vale do Paraíba” espera, portanto contar com
a colaboração de todos externando de, antemão, os seus
melhores agradecimentos ás pessoas que teem emprestado e certamente continuarão emprestando valiosa cooperação ao empreendimento, formulando votos para que
as fileiras dessa legião de abnegados aumentem cada
vez mais para gáudio de todos quantos almejam o progresso material da zona chamada Norte de São Paulo.
Quanto ao nosso programa de ação esclarecemos ser
baseado no profundo respeito ás autoridades constituidas, acatamento ás tradições cívico-religiosas da Pátria
e na defesa dos princípios democráticos que regem nossas leis.
Esta a nossa apresentação. Cumprida a praxe, como velhos amigos, lembramos aos nossos leitores a grandeza
desta data — 1º de Maio, cujo significado vale por um
programa.”
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do melhorar e ampliar suas instalações, introduziu várias reformas nas
oficinas tanto na maquinaria como no equipamento. Do primeiro passo
deu-nos notícia o “Taubaté-Jornal” de 23 de janeiro de 1949 em nota
intitulada “Voz do Vale”:
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“Entra numa fase mais ativa o diário local. Depois da luta
abnegada em que um diário á caixa — luta que só quem
vive na imprensa do interior pode calcular, os prezados
colegas do matutino acabam de adquirir uma linotipo com
o que a tarefa será mais fácil e mais brilhante. Parabéns.”
Nos dias que correm, sua gráfica se coloca entre as melhores aparelhadas da região; formam seu acervo, duas impressoras, uma delas
rotoplana, boa “clicheria”, 4 linotipos sendo 3 do mod. 8 e 1 do mod.
32 com matrizes para tipos até corpo 48, uma das mais modernas no
gênero. Moderno e bem equipado laboratório fotográfico completa o
conjunto.

***

Em janeiro de 1950, um novo e expressivo elemento passou a valorizar a direção: — Levi Bretherick assumiu a secretaria. Esforçado,
dinâmico, dedicado á profissão conscienciosamente desincumbiu-se
permitindo ao diretor cuidar mais demoradamente da parte econômicoadministrativa. Ano e meio depois deixou o cargo; teve substituto na
pessoa de Bastos Filho, outro jornalista experiente, todavia, este pouco
se demorou. Permaneceu no posto apenas seis meses. Joacir Bessa
foi o novo titular e soube desempenhar-se com dedicação e zelo; substituido por Wellington Queiroz de Oliveira, o “seu Queiroz”, e “Tutú” na
intimidade. Jornalista nato, cuidadoso, esportista apaixonado, dedicouse entusiasticamente no desempenho de sua função e nela colheu os
louros pela sua comunicabilidade, bondade pessoal e inalterável bom
humor.
Hoje o espinhoso cargo é proficientemente exercido, zelosamente
cuidado, por uma das mais completas expressões do jornalismo taubateano: — José Pedro Saturnino, autêntico trabalhador da pena para
usarmos a linguagem figurada de tão grato sabor. Perspicaz, inteligente, estudioso, nada escapa a sua sagacidade; numa atividade ímpar,
desdobra-se e sabe encontrar tempo para, representando o jornal, estar presente em quase todas as reuniões e festividades para as quais a
redação tem convites. As seções permanentes, por ele assinadas, são
vivamente procuradas lidas e apreciadas.
Elementos de alto valor social e cultural teem, voluntariamente, prestado magnífica cooperação sem vínculo empregatício. Entre eles sobressaem as personalidades de Agnaldo Teixeira Pinto, brilhante poe-

***

Waldemar Duarte, batalhador infatigavel, num esforço titânico, aumentou os serviços regionais já amplamente desenvolvidos pela “A
Voz do Vale”; deu-lhe nova dimensão ao fundar a antiga “Rede Waldemar Duarte” hoje, com maior capital, transformada na pujante “Empresa Gráfica Jornais Associados Ltda., entidade de elevado conceito na
opinião publica. Sob o influxo dessa confiança no futuro e larga visão
lançou, quase simultaneamente, outros jornais de grande porte nas
cidades vizinhas. Pela ordem de aparecimento se constituiram no “Diário de Guaratinguetá”, “Diário da Manhã”, de São José dos Campos,
“Diário de Jacareí”, “Diário de Cruzeiro”, “Diário de Caçapava” e, por
último, o “Diário de Guarulhos”.
Contando com excelente corpo de colaboradores, usufruindo de inigualável prestígio e alta reputação consolidada na prestação de trinta
e cinco anos de ininterrupta circulação, sob rígida ética profissional, “A
Voz do Vale do Paraíba” desfruta hoje do privilégio de ser um dos bons
e respeitados jornais da região e quiçá do interior.
320 — BOLETIM DA SOCIEDADE DE HISTÓRIA E FOLCLORE DE
TAUBATÉ — A Sociedade de História e Folclore de Taubaté, fundada
em 4 de março de 1948, teve sua primeira diretoria assim constituída: Presidente de honra — Dr. Felix Guisard Filho; presidente — J. A.
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ta, de elevada sensibilidade, jornalista e trovador laureado; João Dias
Monteiro, outra alma vinda ao mundo para cantar em versos de enlevo
e lirismo as belezas da vida; Oswaldo Barbosa Guisard, jornalista de
escol, vibrante, combativo, velho rotariano soube “dar de si sem pensar
em sí”; por largo tempo valiosamente contribuiu com saber e experiência para o progresso e desenvolvimento da folha.
Vários outros expoentes da intelectualidade taubateana, trazidos por
Waldemar Duarte, frequentaram as colunas do seu jornal. Entre outros:
— Benedito Marcondes Ferreira, Irineu Martins dos Santos, Evandro
Campos, Bernardino Querido, Cesídio Ambrogi, Brasilino Vieira, Praxedes de Abreu, José Marcondes de Mattos, Wilson de Carvalho, José
Marcondes de Moura e muitos outros cujos nomes não chegam-nos
á memória. Entre os eficientes, dedicados e antigos auxiliares “A Voz”
contou com Alaor Fernandes Lima, Anibal Dutra, João Pires de Carvalho, Paulo Miranda de Almeida, Ari Bicudo, Agenor Santos e outros.
Atualmente na recepção, ao lado de gentis e atenciosas senhoritas
que se desvelam no pronto atendimento, sobressai a personalidade de
José de Oliveira, exímio artista plástico, consagrado pelo seu pincel,
elemento indispensável á redação, verdadeiro “fac-totun” desempenha
com alto critério as mais diferentes atividades, demonstrando zelo e
largos conhecimentos administrativos aliados a sua simplicidade e lhaneza no tratamento.
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Almeida Feo; vice-presidente — Ortiz Monteiro Patto; 1º secretário —
Paulo Campos Azevedo; 2º secretário Alvaro Moura; 1° tesoureiro —
Pe. João Maria E. Silva; 2º tesoureiro — Jurací Salzano Fiori e orador
— Dr. Antonio de Moura Abud.
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Em 1948 a Sociedade publicou dois boletins. O primeiro contendo
“As breganhas de relógios de Taubaté”, de Gentil de Camargo, trabalho reproduzido pela imprensa local e incluido em “Poesia e Prosa”
editado pelo Departamento de Cultura na série “Taubateana”. Coube
a Alceu Mainard de Araujo, foiclorista insigne, documentarista, poeta,
historiador e um dos fundadores da Sociedade Folclórica local fornecer
matéria para o segundo número ao dar a publicidade “A cavalhada de
São Luiz do Paraitinga”.
Tais publicações, editadas periodicamente, eram distribuidas sem
onus “ás instituições culturais que as solicitassem por carta”.
321 — A NOTÍCIA — Editada pela Indústria Gráfica “A Notícia” Ltda.,
com 57x38 cms., 5 col., número de páginas variável e devidamente registrada, apareceu em 14 de agosto de 1948 tendo Arquimedes Rizoli
como redator-chefe e o Dr. Edgard Souza Gomes na gerência. Curta a
permanência do gerente; deixou o cargo no mês seguinte, em outubro
de 1949 o jornal passou a diário (iniciou a atividade como bissemanário) e a contar com Geraldo de Oliveira na secretaria e José de Araujo
na parte publicitária, todavia, também este pouco permaneceu; Geraldo de Oliveira se manteve até o final desse ano.
No seguinte a “Industria Gráfica” foi substituida pela “Riz. Publicidade” e Arquimedes Rizoli assumiu a direção geral até fevereiro de 1950
quando a publicação foi suspensa.
Jornal sensacionalista, investia com certo desabrimento contra pessoas, instituições e serviços de utilidade pública, estribando-se na posição de “intransigente defensor dos direitos do povo e incentivador
das boas iniciativas de nossa gente.” Tais princípios, na verdade, encobriam e mais puro cabotinismo.
Com regularidade a folha foi publicada até o final do primeiro trimestre de 1950 quando por razões que desconhecemos, o jornalista viu-se
na contingência de deixar a cidade.
Poucos meses após a partida, correram a seu respeito os mais desencontrados boatos, todos incriminando-o como deslavado finório,
patife e espertalhão. Tais notícias jamais tiveram desmentido e oxalá
assim o tivessem, porquanto, mostrava-se insinuante, bom conversador, em suma, de boa lábia.
322 — O ÁGUIA — Impresso pela tipografia Bandeirante, apareceu
em 28 de agosto de 1948, sob a direção da professora Ordália M. Paes
como orgão da Escola Normal.
Medindo 20x21 cms., 3 col., 4 pgs., contava com a colaboração de

1949
324 — TABAETÊ — Semanário de 48x33 cms., 5 col., 4 pgs., bem
redigido e de excelente apresentação gráfica, surgiu em 9 de janeiro de
1949 defendendo os ideais integralistas e sua doutrina. Contava com
os mais expressivos elementos da intelectualidade citadina entre seus
diretores e selecionado corpo de colaboradores.
A queda do getulismo em 1945 propiciou o retorno das agremiações
partidárias e o surgimento do P.R.P. — não o “velho jequitibá” derrubado
em 1920, e sim o Partido de Representação Popular fundado para rearticular os integralistas em torno da personalidade carismática de Plínio
Salgado que, em Portugal, cumprira as agruras de exilado político.
Tinha o jornal redação e administração na praça Dom Epaminondas
n° 34 (sobrado); contava com José Alves na direção e seleto grupo
de colaboradores efetivos tais como o Dr. Hugo Di Domênico, o prof.
Henrique Romeiro e integralistas da velha guarda. Neste rol estava
Raul Ambrogi, um dos mais puros idealistas, cidadão educado, afável, comerciante forte e acatadíssimo pela impecável linha de conduta.
Teve lançada sua candidatura à deputado estadual, passo que, pecuniariamente deixou-o bastante prejudicado; homem de rígidos princípios, elevada moral, honestíssimo, sentiu-se verdadeiramente abatido
com o resultado das urnas, uma vez que, grandemente relacionado,
contava como segura sua eleição. O desfecho decepcionou-o e, entre outros aborrecimentos, essa decepção, talvez possa ser apontada
como uma das causas de sua curta passagem pela vida.
Tabaetê teve sua apresentação assinada por Plínio Salgado, sob o
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alunos do estabelecimento.
323 — A VOZ ESPORTIVA — Semanário dos Esportes Vale paraibanos de propriedade de Waldemar Duarte, secretaria de Levi Bretherick e Wellington Queiroz com vários redatores. No formato 47x37
cms., 5 col., 4 pgs., apareceu em 22 de novembro de 1948.
Impresso em tipografia própria estabelecida na rua Conselheiro Moreira de Barros, 109, vendido a 50 centavos o número do dia e a um
cruzeiro o atrazado, contava seu quadro de redatores com os seguintes esportistas: — Prof. Francisco Coutinho, Edésio Del Santoro, José
Alves de Almeida Féo, Eduardo Camargo Neves, Carlos Drumond, Benedito Fonseca, José Marcelino M. Morais e Edvaldo Dias Rabelo.
O corpo de colaboradores efetivos era constituído por João Rosa,
João Fonseca e José Teófio.
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título “Missão da Imprensa”. Desse editorial, extraímos:
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“... Elevemos a nossa imprensa. Elevemo-la, afastando
do contato com os que agem na plana dos interesses
materiais ou políticos. Isentemo-la dos perigos da convivência com as paixões cotidianas. Resguardamo-la do
furor que se aninha nos corações dos partidos, do ódio
surdo ou da afeição excessiva, que se oculta no íntimo
dos grupos. Salvemos a imprensa, porque ela é a coluna
de fogo da Nação.
E ela poderá conduzir o Brasil para os mais negros abismos, como para as mais altas finalidades.”
Ao publicar sua edição nº 14, em 15 de agosto de 1949, o prof. Armando Teixeira ocupava o cargo de diretor ao lado de José Alves e o
Ten. Quintiliano de Oliveira exercia a secretaria geral. No ano seguinte,
em fevereiro, o expediente passou a indicar seu nome como diretor.
Com elevado critério, largo descortino e intensa dedicação o Tenente
Quintiliano o dirigiu até a suspensão da atividade editorial; nesse período contou com a assistência dos antigos diretores os quais se mantiveram entre os mais calorosos colaboradores.
Pouco depois de assumir a função e dando a folha o impulso de sua
firme orientação, declarou o novo diretor:
“Este jornal tem colaboradores próprios e as colaborações só serão aceitas se solicitadas com antecedência.
Os originais não serão devolvidos bem como não nós
responsabilizamos por artigos assinados.”
Mantendo seu elevado nível, editado pela Gráfica Tabaeté Ltda., este
jornal aproximou-se do terceiro ano de circulação.

1950
325 — NARIZINHO ARREBITADO - Impresso pela tipografia Venus
em 27x19 cms., 2 col., 4 pgs., tendo, no início o prof. Sebastião M. Bonato como redator e contando com a colaboração “de todos os alunos
do curso primário” da Escola Normal “Monteiro Lobato” do qual era
órgão quando, em agosto de 1950, publicou o nº 5.
Em abril de 1955 surgiu o nº 20 trazendo também o nome do prof.

“Minha Terra
Meu vilarejo — um cromo estilizado:
o “largo-da-Matriz”. Uma palmeira.
A cadeia sem preso nem soldado,
Calma em tudo. Silêncio. Pasmaceira.
Andorinhas em bando, no ar lavado.
O rio. O campo, além de uma porteira.
Um velho casarão acaçapado
— nossa casa tranquila e hospitaleira.
O cruzeiro lá em cima, em plena serra,
braços abertos para a minha terra...
E eu criança e feliz. Que doce idade!
Hoje porém — meu Deus, quanta emoção! —
do meu peito, no triste mangueirão,
cavo e soturno, o aboio da saudade...”
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Antenor Moassab como diretor, mantendo, porém, sua condição de
órgão daquele curso.
Jornalzinho de publicação irregular e justamente pelo fato de somente termos encontrado o nº 5 não contamos com elementos para indicar
a data do seu aparecimento.
326 — BOLETIM DA A. V . R. C . V. P. — (Associação dos Viajantes
e Representantes Comerciais do Vale do Paraíba), no formato 37x28
cms., 4 col., 4 pgs., apareceu em março de 1950 para distribuição gratuita. Entre seus fundadores e membro da diretoria da entidade estava
Affonso de Negreiros Sayão Lobato, um dos antigos redatores da “Gazeta de Xapurí”, no Acre.
327 — O ESTILO — Órgão estudantil do Colégio Estadual e Escola Normal “Monteiro Lobato”. Apareceu em 1950, correspondendo
aos meses de agosto e setembro, tendo o prof. Rolando Morel como
diretor-responsável. Publicação bimestral.
Editado pela tipografia Venus, rua do Patrício nº 256, medindo 38x27
cms., 4 col., 4 pgs., trazia excelente e escolhida colaboração de professores e alunos; entre aqueles estavam Antonio de Freitas Malaman,
João Bosco Vieira, Fábio Moura, Cesídio Ambrogi, Gentil de Camargo
e outros.
Teve curta existência porém, se impôs pelo alto nível cultural; confirmando a assertiva, transcrevemos este soneto sem verbos, de autoria
de Cesídio Ambrogi, escrito especialmente para o jornal:
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328 — O NORTE DE SÃO PAULO — Um jornal de Taubaté para o
Vale do Paraíba. Direção e propriedade de José de Araujo, apareceu
em 14 de janeiro de 1951 no formato 47x33 cms., 5 col., 4 pgs., impresso em oficinas próprias situadas na rua Dr. Pedro Costa n° 234.
Bissemanário, saia as 5as. feiras e aos domingos.
329 — A TRIBUNA ESPORTIVA — José Pedro Saturnino, esportista entusiasta entre os maiores que assim o sejam, veterano entre os
jornalistas da cidade, com inigualável folha de excelentes e desinteresseiros serviços prestados a imprensa, doou ao Arquivo quando de sua
organização, magnífica coleção encadernado de “A Tribuna Esportiva”.
Contemporaneamente ofereceu coleção completa, também encadernada, de “A Tribuna”, compreendendo os anos de 1951 a 1970 e numeração entre 1 a 6.357; ambas ornamentam as prateleiras e enriquecem
o acervo da Hemeroteca Municipal.
Bissemanário, “A Tribuna Esportiva - O jornal dos esportes valeparaibanos”, tinha redação e administração na rua d. Chiquinha de Mattos
nº 270. Sob a direção de Roberto da Matta Ribeiro e secretaria a cargo
de Wellington Queiroz de Oliveira, surgiu em 25 de janeiro de 1951 e
circulou com regularidade até ao nº 42 saído em 19 de novembro do
mesmo ano. Seu desaparecimento proporcionou a vinda de “A Tribuna”; como sucessora, a qual mantêm farto noticiário esportivo até os
dias que correm.
De sua apresentação estes tópicos:
“Sonho dos mais acalentados de quantos agora mourejam nesta casa, torna-se hoje realidade: — dotar a cidade de Taubaté e de toda esta magnífica região de um
jornal especializado em esportes, defensor intransigente,
guia seguro, lídimo porta voz de tudo quanto se faz nesse terreno no vale tradicional dos bandeirantes audazes.
(. . .) O nosso lema é, pois, trabalhar incansavelmente
pelos desportos de Taubaté e do Vale do Paraíba, juntamente elevando, cada vez mais, o renome e as nossas
tradições esportivas.”
330 — FOLHA INFANTIL — Jornalzinho literário e noticioso, datilografado e distribuido em cópias mimeografadas no formato almaço,
com 3 col., 4 pgs., surgiu no início de 1951 contando com Ismar Rangel,
redator-chefe, F. Camargo, secretário e Aparecida Maria na gerência.

“O presente número aparece já com o nome escolhido:
“O Trabalho”, que significa a ação do homem em todos
os setores das atividades humanas. (...) A mudança do
nome de nosso jornal não significa que a “A Voz Operária” morreu. Não! Morre o corpo mas a alma continua. (...)
“O Trabalho” continuará a jornada da “A Voz Operária.”
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Possuia redação na rua Duque de Caxias nº 232, no escritório do
despachante fiscal Omar Abreu Rangel.
231 — A VOZ OPERÁRIA — “Jornal útil e alegre, uma expressão
sadia de nossa vida”, assim se anunciou ao aparecer em 1º de maio de
1951, com 37x28 cms., 4 col., 8 pgs., sob a direção de Sebastião Silva,
secretaria de João Vieira da Fonseca, redação de Jaime Fernandes
Labinas, Oswaldo Barbosa e gerência de Dorival da Costa Soares.
Publicação mensal, órgão da Diretoria do Sindicato dos trabalhadores na Industria de Fiação e Tecelagem de Taubaté, a qual “deliberou
confeccionar um jornal capaz de difundir melhor seu pensamento entre
os trabalhadores, tendo origem, daí, o aparecimento de “A Voz Operária” nesta data — 1° de maio de 1951 — que tão de perto fala aos
nossos corações.”
Teve vida efêmera. Substituído pelo “O Trabalho”.
332 — 9 DE JULHO — Órgão oficial do Centro Pré-Acadêmico “9 de
Julho” do Colégio Estadual e Escola Normal “Monteiro Lobato”, apareceu em maio de 1951 sob a direção e responsabilidade de Vitor Hugo
Brito. No formato 37x27 cms., 4 col., 6 pgs., contendo colaboração de
alunos e professores, era editado pela tipografia Venus.
333 — O CADINHO — “Com licença e aplausos do diretor do Ginásio Taubateano, Prof. Com. Theodoro Corrêa Cintra”, surgiu em maio
de 1951 como órgão informativo do Grêmio Maria Auxilium Cristianorum. Jornalzinho bem feito, de bom aspecto gráfico, circulou por vários
anos debaixo da supervisão do Diretor e sob a redação dos alunos
Maria M. Pereira e Hélcio Tupinambá.
334 — O TRABALHO — Publicação mensal — Sob a direção e
responsabilidade de Sebastião Silva, secretaria de João V. Fonseca,
gerência de João B. Bernardo e contando com Jaime F. Labinas e
Orlando Prado na redação, surgiu em agosto de 1951 como órgão do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de
Taubaté em substituição “A Voz Operária.”
Com redação na avenida Dr. Granadeiro Guimarães nº 34, sede do
Sindicato e impresso pela tipografia Venus, no formato 37x27 cms., 4
col., pgs., apareceu sob nº 3, continuando a numeração do jornal substituído.
A troca do título, resultado de uma pesquisa entre os sindicalizados
e assinantes, é explicada em “Nota da Redação”:
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335 — ECOS DO BOM CONSELHO — Trabalhos periódicos das
alunas do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Coletânea das
produções literárias das alunas, de publicação esporádica, surgida,
possivelmente em 1951 para preencher a lacuna aberta com a suspensão da revistinha “Bom Conselho”.
Compulsamos o n° 30, correspondente a maio e junho de 1960, no
formato 33x24 cms., 4 col., 4 pgs., contendo colaboração de meninas
das diferentes séries.
336 — A TRIBUNA — Um jornal para o Vale do Paraíba — Fundado por Licurgo Querido apareceu em 7 de dezembro de 1951 sob a
direção de Roberto da Matta Ribeiro e secretaria de Bastos Filho, com
redação e administração na rua d. Chiquinha de Mattos, 270. Do seu
editorial este tópico:
“Surgimos hoje no cenário jornalístico valeparaibano
com um intento e uma finalidade: — servir da melhor forma possível ao brioso e nobre povo deste Vale, a fim de
que suas aspirações tenham sempre um porta-voz e o
seu progresso um veículo a mais. Não nos move, além
desse desejo incontido de ser útil á coletividade, nenhum
assomo de vaidade pessoal.”
Decorridos três meses, o diretor foi convocado para assumir uma
cadeira no Legislativo Municipal e, ao secretário, passou a direção em
caráter temporário até a entrada de Levi Bretherick. Embora jornalista
de boa experiência, meticuloso e bem relacionado, pouco parou, pois,
em novembro transmitiu o cargo a Fábio Moura e, este, em março
seguinte, passou a contar com a colaboração eficiente de Wellington
Queiroz de Oliveira na secretaria.
“Peixe fora d’água” na expressão popular, Levi retornou em dezembro de 1953 e por sete anos consecutivos prestou excelentes serviços a redação no cargo de diretor. Calmo, prudente, ponderado, soube
imprimir ao jornal conduta equilibrada, distanciando-o das discussões
apaixonadas; sob sua direção a folha se firmou e cresceu no conceito dos leitores e anunciantes. Por largo tempo Leví teve em Benedito
Borelli um eficaz e dedicado gerente, sempre atento a prosperidade
do jornal. Ainda em sua gestão, a partir de maio de 1960, outro valor
passou a constituir o corpo administrativo com a entrada de Oswaldo
Barbosa Guisard na função de redator-chefe.
Nesse mesmo ano (1960), debaixo de orientação estritamente comercial, o jornal passou para Carlos Alberto dos Santos e pouco depois integraria a Associação Santos & Santos Publicidade. Sob os novos proprietários a direção ficou a cargo do radialista e jornalista Monte
Claro Cesar substituído, mais tarde, por Demóstenes T. Guimarães;

A Tribuna foi publicada pela primeira vez no dia 7 de dezembro de 1951
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este soube mantê-lo no elevado nível observado pelos antecessores.
Em setembro de 1969 Djalma Castro assumiu a redação e nela
permaneceu até 1977. Temperamento vibrante, irriquieto, transmite a
folha sua orientação combativa, porém, sempre comedida e justa nas
apreciações. Apenas em um caso, parece-nos, deixou-se influenciar
por informações capciosas e isso o levou a investir contra o velho
Hospital Santa Isabel, instituição de reconhecido mérito e dirigido por
cidadãos de alta respeitabilidade que desinteresseiros, dedicavamlhe — com sacrifício de suas ocupações normais, o melhor dos seus
esforços.
Em setembro de 1977 encontramos A Tribuna sob a gerência de
Tarcisio José de Souza e Silva; no ano seguinte Antonio Augusto Nogueira, Manoel Carlos de Carvalho e Odir Benito Guarnieri constituem
seu corpo administrativo com Mario Gomes Galvão no cargo de diretor-responsável. Em janeiro de 1980 Adauto Moura Giunta é gerenteadministrativo e diretor Antonio Augusto de Oliveira. Um ano depois
é propriedade da Editora “A Tribuna Ltda” com Augusto de Oliveira
mantendo-se no cargo.
Presentemente (dezembro de 1981) tem Sebastião Porto como diretor-responsável.

***

Desde 1958 a redação vinha funcionando no nº 323 da rua Barão da
Pedra Negra; em 5 de outubro de 1981 foi publicada esta “Comunicação”:
“A direção do jornal “A Tribuna” pede escusas pela interrupção de nossas edições por alguns dias, enquanto
providenciávamos a mudança de nossa redação para a
rua Anísio Ortiz Monteiro nº 26.
Aproveitamos a oportunidade para anunciar a confecção
deste jornal pelo sistema off-set a partir do próximo ano,
razão da parte gráfica deste jornal passar a ser confeccionada em oficina de terceiro, até que as nossas oficinas passem a funcionar definitivamente em prédio adequado.”
Razões imperiosas, de ordem econômica, com elevadas despesas
e baixa rentabilidade, levaram os abnegados diretores a suspender a
publicação ao lançarem em 7 de março de 1982 o nº 11.054, ano XXXI,
“prometendo retornar sob nova organização, em data ainda não prevista, com uma apresentação moderna, á altura do desenvolvimento de
Taubaté”.
Realmente assim ocorreu. Sob o título “A Cidade”, o diário voltou

Ofertada pelo jornalista Waldemar Duarte, dedicado amigo do Arquivo Municipal, possue a Hemeroteca excelente coleção completa, encadernada, de “A Tribuna”. Fonte fidedigna para um estudo da evolução e
do desenvolvimento da cidade durante os seis lustros em que circulou.

1952
337 — RADIO-REVISTA — Rádio Difusora Taubaté Ltda. — Edição especial comemorativa do décimo aniversário da Emissora. Publicação surgida em setembro de 1952 com 58 páginas, formato 27x18
cms., papel encorpado, de boa qualidade, capa em tricomia, contendo
farto documentário fotográfico das instalações da empresa, seu histórico, fotos dos diretores, “cast”, funcionários etc. Em suma, “dando uma
idéia do que é a nossa R.D.T.” como bem o sintetisa em sua apresentação.
338 — FOLHAS VOLANTES — Redação do Cônego João Herculano Cardoso, com aprovação eclesiástica — Formato variável - 1 página
cheia com cercadura; apareceram possivelmente no decorrer de 1952.
Publicação apologético-doutrinária, era distribuída nas portas das igrejas, após as missas dominicais, sob os auspícios do Departamento de
Propaganda da Caixa Beneficente do Colégio Diocesano Santo Antonio.

1953
339 — O PARAFUSO — “Um guia útil e prático da cidade”, hebdomadário independente, noticioso, recreativo e publicitário de distribuição gratuita. Sob a direção de Alaor Fernandes Lima e secretaria de
Eugênio Camargo Leite, de pequeno formato, 23x17 cms., 3 col., 8
pgs., surgiu em 8 de fevereiro de 1953.
340 — O COLEGIAL — Órgão oficial do Grêmio Monteiro Lobato
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a liça em 13 de março (1982) tendo Waldemar Duarte como diretorsuperintendente e Sebastião Porto na função de diretor-responsável.
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do Colégio Estadual sob a direção de Osmar Barbosa, secretaria de
Telmo A. Busch, redação de Helinton Alvarenga e gerência de Luiz
Mazzanti Ambrogi. Contava alguns professores entre os signatários de
colaborações; teria surgido em 1953.
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1955
341 — O DIFERENTE — Jornal da mulher. Semanário de 38x28
cms., 4 coL, 4 pgs., apareceu em 8 de maio de 1955 sob a direção de
Judith Mazella Moura, secretaria de Georgina M. Xavier e redação de
Ligia Fumagalli Ambrogi. Jornalzinho literário bem redigido, era impresso nas oficinas de “O Lábaro”. Publicação mensal.
342 — O BIRIBA — Publicação mensal dirigida por Walter Amadei
Beringhs, de leitura variada.

1956
343 — O VALE ESPORTIVO — Surgiu em 16 de julho de 1956 em
pequeno formato, 4 pgs., como semanário, sob a direção de Alaor Fernandes Lima e secretaria de Jorge Lemes. Teve diferentes formatos e
número de páginas, vários colaboradores, entre eles, Wellington Queiroz de Oliveira, que, também exerceu a secretaria em certa época.
O vigésimo número saído em fevereiro de 1959, quando a publicação mostrava-se bastante irregular, se apresentou no formato almaço
intitulando-se “uma revista especializada em esportes para o Vale do
Paraíba”, com 24 pgs., fartamente ilustradas e amplo noticiário esportivo; foi colocada nas bancas ao preço de Cr$ 10,00 o exemplar. Na
condição de “revista” foram publicados vários números. Reapareceu
em 2a. fase em 1969. Vd. ns. 378 e 414.
344 — O DOM — Jornalzinho dos alunos do Grupo Escolar Dom
Pereira de Barros, trazendo a epígrafe “Acima do Homem está o dever.
Acima do dever não existe senão Deus” teria, surgido no decorrer de
1956.
345 — NOVA IMPRENSA — Não tivemos oportunidade de encontrar
nenhum exemplar deste semanário. Cita-o Pedro Giolo dizendo ter se
apresentado como “folha a serviço da imprensa renovada”, de orienta-

O Diferente era
dirigido por Judith
Mazella Moura
e voltado para
o público feminino
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ção espíritista, sob a direção de Geraldo de Oliveira, o maior propugnador da doutrina nesta região. Caráter puro, jornalista nato, dedica-se á
imprensa por idealismo; em diferentes datas vem lançando aos ventos
da publicidade outras folhas defensoras de suas convicções. Presentemente (1981) dirige o mensário “O Caminho”, fundado em 1973.

Imprensa Taubateana

1957
346 — JORNAL DO MONUMENTO — Sob a responsabilidade do
Prof. Theodoro Corrêa Cintra, comissário do Monumento a Cristo Redentor, como jornal doutrinário e noticioso, apareceu em 4 de outubro
de 1957 com 32x24 cms., 4 col., 4 pgs., propagando as obras sociais
realizadas pela Cáritas Diocesana e demais trabalhos apostólicos da
entidade na colina da Imacula da Conceição.
Justificando o lançamento em “Porque este jornal?” esclareceu o
Professor:
“Impressionante o crescente movimento do Monumento a Cristo Redentor. Todos os domingos demandam á
colina Santa dezenas de caminhões e de visitantes e romeiros. As famílias já escolheram o Monumento como o
seu passeio predileto. Nas missas a praça transborda de
povo e para o terço das noites de domingo, centenas de
pessoas acorrem até o alto, para fazerem um belo ponto
final do “Dia do Senhor” e assistirem ao funcionamento
da fonte luminosa que cada vez mais linda é apreciada.”
347 — O JORNALZINHO — Até o momento o menor surgido na
imprensa local; apareceu em 27 de outubro de 1957 com 8 páginas e
medindo apenas 11x7 cms., como semanário dominical sob a direção
de Paulino Bernardes Gil.
Eis sua apresentação:
“Este jornal tem um programa cuja finalidade é reunir os
esforços criadores de quantos em nossa terra pugnem
pela realização do bem comum, em todas as suas formas.
Estas páginas estão abertas a quantos se integrem nestes objetivos, desde que estes interpretes se inspirem
nos valores fundamentais que norteiam a civilização cris-

Comprovando que “tamanho não é documento” demonstrou sua disposição combativa ao estampar o artigo intitulado “Pela política”:
“Sejamos francos: — Taubaté não tem tido muita sorte
com os seus políticos e administradores.
Desde o golpe de 1930 nossa terra vem caindo administrativamente que é uma lástima.
Hoje estamos “neste estado”, que não melhorará tão
cedo. O abacaxi que o sr. Jaurés Guisard carrega será
transferido ao seu sucessor, talvez um pouco maior.
Nunca, porém, descascado... Culpa de quem? Da má
política. De atrazo popular. Mas, principalmente, culpa
desse regime errado e fracassado que só tem arruinado
o país. Agora já começam a se anunciar por aí, uns candidatinhos marca piruá, para a prefeitura. Iremos engulilos sem mais nem menos ou escolheremos um homem
trabalhador, capaz e digno para tentar tirar a urucubaca
que pesa sobre o casarão da praça Dr. Monteiro? O povo
responderá.”
... e o povo, camuflado pelo voto secreto, respondeu elegendo José
Ribeiro da Cunha, o Juquinha... contudo, este, não foi o pior.
Não temos conhecimento relativo ao formato com que apareceu em
sequência, porém, ao publicar o nº 15, saído em 30 de março do ano
seguinte, apresentou-se com 32x24, 4 col., 4 pgs., defendendo os ideais dos integralistas e pugnando pela candidatura do Dr. José Alves á
deputação estadual pelo Partido de Representação Popular, o P. R. P.,
de siglas idênticas ao velho “jequitibá” derrubado em 1930.
Em agosto desse ano traz a epígrafe: — “Municipalista, Democrático-Cristão”.
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tã. Anima-nos robusta confiança em nossa capacidade
de pensar e de realizar, sobretudo despertar valores novos, capazes de se tornarem expoentes dessa orientação. Confiança que mais se justifica, ao pensarmos nos
leitores a quem este jornal se dirige, e de cuja aceitação,
colaboração e estima, dependem nossa sobrevivência e
continuação. Temos consciência de nossas deficiências
mas marchamos resolutos. A nossa fé é a antevisão de
nossa vitoria.”
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348 — O CACIQUE — Boletim distribuído gratuitamente pela Cacique de Taubaté S/A aos frequentadores dos seus auditórios. De pequeno formato,17x12, 8 pgs., fundado por João Nunes e dirigido por
Armando Bonani, tratava exclusivamente de assuntos ligados as atividades comercial e cultural da emissora.
O n° 9, referente a abril de 1958, abrindo um concurso para uma
prévia eleitoral, teve edição de 2500 exemplares numerados tipograficamente.
349 — REAGENTE — Órgão da Sociedade de Química “Pedro Batista de Andrade”, sob a direção de Ana Regina Werneck Moreira, apareceu em março de 1958 com 32x21 cms., 3 col., 4 pgs., como mensário, O 5º número, do qual foi excluído o nome da diretora, esclarece ser
de “responsabilidade exclusiva dos articulistas”. Já o 6º, aparece sob
a responsabilidade do aluno Adilson Rossi Querido esclarecendo que
“os conceitos emitidos nos artigos são de exclusiva responsabilidade
dos autores”.
Do oitavo ao undécimo números desaparece do cabeçalho o nome
do diretor, mantendo, porém, a responsabilidade dos autores.
Jornalzinho de publicação incerta, viveu até ao nº 11 saido em agosto de 1959.
350 — DIRETRIZ — Sem indicar os responsáveis, apareceu em abril
de 1958, com 24x16 cms., 2 col., 4 pgs., como órgão oficial do plano
diretor de Taubaté, propondo-se a:
“... levar atravez de suas colunas os esclarecimentos necessários a população, para que esta possa sentir de
perto, acompanhando em seus mínimos detalhes, os trabalhos que o Plano Diretor irá doravante realizar.”
51 — O URUPÊS — Órgão de divulgação estudantil do Colégio Estadual e Escola Normal “Monteiro Lobato”, circulou em junho de 1958,
como “número extra”, com 32x23 cms., 4 col., 4 pgs., sob a direção
de Iracino Laurentino, contando com Walter Thaumaturgo Junior como
redator-chefe.

352 — A GAZETA DA ESTIVA — intitulando-se inicialmente “A Gazeta — Um informativo em benefício dos interesses do bairro da Estiva”, surgiu em 22 de março de 1959, com 32x23 cms., 4 col., 4 pgs.,
sob a direcão de Otávio Marques e secretaria de Ramiro Gonçalves.
Impressa pela tipografia N.S. de Fátima.
Lutando com incríveis dificuldades, porém, possuidor de elevado
idealismo, inabalavel fé e cheio de esperanças no porvir, seu diretor
bravamente se esforçou para mantê-la em circulação. Enfrentando sérios percalços esbarrou, logo no começo, com um problema com o
qual não havia contado: — a dificuldade em conseguir tipografia para
editá-lo. Andou de seca e meca; fê-la imprimir em uma gráfica de São
José dos Campos, depois, pelas oficinas de “O Lábaro” e pela “Egetal”.
Recebendo o prêmio de sua tenacidade, Otavio conseguiu montar
pequena tipografia, hoje bastante melhorada e instalada na rua Mons.
Vitor Mazzei, nº 66, onde conta com uma linotipo em caráter experimental.
Entre seus companheiros de ideal, abnegados, desinteresseiros,
contou com a cooperação de Renê Martins, Luiz de Paula, Joaquim
Rodrigues Guedes e vários outros. Embora a espontanea e valiosa
colaboração, não conseguiu manter regularidade na publicação; inicialmente pretendia-a mensal, porém os azares inerentes ao ramo e
que perseguem todos os jornalistas amadores, fazem-na aparecer em
datas indeterminadas.
No decorrer de 1970, o entusiasmo do diretor levou-o a aumentar o
tamanho do jornal, passando para 47x33 cms., 6 col., 4 pgs., e, nessa
disposição vem circulando em nossos dias. Com 23 anos de existência “Gazeta da Estiva”, exprime a mais alta prova do quanto é capaz a
dedicação, a constância na perseguição de um nobre objetivo. Otávio
Marques, partindo do zero, alia a sua condição de modesto funcionário municipal o prestígio trazido pelo jornal e despido de vaidade, sem
presunção, usufrui do bastão da liderança naquele bairro onde, incontestavelmente, é um dos mais assinalados valores.
353 — O INDEPENDENTE — Sob a direção de A.J. Cabarite, mencionando ano II e n° 12 ressurgiu em 28 de fevereiro de 1960 ocupando
a 2a. página de O Taubateano e apresentando-se sob o título “Reiniciando”:
“Após uns meses de interrupção, voltamos a colocar em
circulação o mensário “O Independente”, nesta folha ocu-
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pando espaço especial no jornal “O Taubateano”.
Queremos pedir excusas aos nossos anunciantes e leitores, pois, achamos que umas feriazinhas não fazem
mal a ninguém; o nosso querido bairro da Independência
precisa realmente de um órgão de difusão que não seja
político, partidário ou interesseiro. Falam por aí que ”O
Independente” parou de circular por que tinha feito fusão
ou cousa parecida com outro jornal que se diz pertencer ao Bairro; mentira caros leitores, isso não passa de
uma mal intencionada propaganda de baixo calão. “O Independente”, deixou de circular pelo fato de seu diretor
encontrar dificuldades em arrumar oficina para o editar.
Agora num acordo entre o diretor desta folha e a do “O
Taubateano”, estaremos em nossa redação á avenida Independência, 1422, inteiramenta á disposição de todos,
sem distinção.”
O “outro jornal que se diz pertencer ao bairro”, seria “Orientador”, do
qual trataremos sob o n° 357.

***

Não logramos encontrar sequer um exemplar desta folha. Na suposição de que tenha observado regularidade mensal em sua publicação,
deveria ter aparecido em março de 1959.
354 — TAUBATÉ COUNTRY CLUB — Revistinha de 28x16 cms.,
6 páginas, surgida em junho de 1959, trazendo capa de Vera Bartholo, em tricomia, representando um balão iluminado no céu taubateano
numa noite junina.
Sem indicação dos redatores, disse no primeiro tópico de sua apresentação:
“Junho — Mês de Santo Antonio, casamenteiro...
De São Pedro, que tem as chaves do Céu...
De São João, o iluminado profeta que se encarregou
da publicidade da vinda do Cristo...
355 — O TAUBATEANO — Defendendo a candidatura de José Alves a um posto eletivo, Paulino Bernardes Gil — integralista entre os
mais puros que assim o tenham sido, lançou em 3 de agosto de 1959
“O Taubateano”, pequeno semanário de 32x23 cms., 4 col., 4 pgs. Publicou somente três números; a partir do segundo passou a ser intitulado “O Novo Taubateano” em decorrência de impugnação por parte de
José Estácio M. Guimarães, então detentor do registro do título.
Destinado a distribuição gratuita, circulação dominical, era impresso

“Sem preocupações de ordem política ou religiosa, adstrita á sua função precípua e única, de defender os interesses coletivos daqueles bairros, nossa entidade espera
poder, com idoneidade e persistência, concretizar seus
altos objetivos. Precisariamos de um porta-voz. E nada
melhor que um jornal, embora periódico, que refletisse
nossos anseios e louvasse os que viessem a torna-los
realidade, no poder público ou na iniciativa particular. Daí
a fundação do nosso jornal “O Orientador” que, como o
próprio nome indica, será o nosso intérprete sereno, mas
decidido.”
Publicação mensal teve vida curta.

1960
358 — O TAUBATEANO — Sob a direção de J. Estácio M. Guimarães surgiu em 1936, no dia de São Paulo 25 de janeiro, como bissemanário político defendendo os ideais da Frente Única de Taubaté, po-
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pela Gráfica N. S. Aparecida, sita na rua 15 de Novembro 745.
356 — C. O. E. - JORNAL — Órgão oficial do Círculo Operário da
Estiva, fundado e dirigido por Arnaldo de Camargo, então presidente
daquele grêmio. Apareceu, segundo a informação do fundador, em setembro de 1959, editado pelas oficinas de “O Lábaro” na época localizadas em São José dos Campos.
Arnaldo de Camargo, esforçado presidente da associação de classe,
empenhou-se afincadamente na construção da sede própria, assim,
procurando não empregar senão naquela obra o produto de contribuições, festivais etc., optou, como medida de economia, pelo fechamento do jornal após a publicação de alguns números.
Conseguiu o desiderato. Imponente, de sólida construção, a sociedade conta hoje com bem montada e bastante frequentada sede social
na rua São João Evangelista.
357 — O ORIENTADOR — Órgão da Sociedade Amigos dos Bairros da Independência, Jardim Paulista, Jaboticabeiras e Santa Luzia,
sob a direção de Eolo Campos, secretaria de Oscar Guratti e diversos
colaboradores. Apareceu em 15 de novembro de 1959, editado pela
Gráfica N. S. Aparecida, no formato 39x28 cms., 4 col., 4 pgs.
Em “Com licença esclarece sua vinda:
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derosa agremiação formada pelas mais expressivas forças partidárias
da época, para disputa da primeira prefeitura constitucional taubateana
após a vitória do malfadado movimento de 30. Curta foi a euforia, no
ano seguinte tivemos o famigerado Estado Novo... Circulou sob este
título até 1938 quando teve-o mudado para “O Momento” — Vd. nº 276.
Ressurgiu em 28 de janeiro de 1960, em 2a. fase, como semanário,
ainda sob propriedade de J. Estácio M. Guimarães e redação de Alaor
Fernandes Lima, no formato 48x33 cms., 6 col., 4 pgs., assim se apresentando:
“O Taubateano” volta, hoje, a circular. Fundado em 25 de
janeiro de 1936, pelo então dinâmico jornalista Estácio de
Moura Guimarães, seu primeiro diretor, tornou-se, desde
logo, em folha de largas iniciativas e fecundas atividades, principalmente no que se relacionava com os movimentos políticos da cidade e da região. A seguir, passou
por várias fases, durante as quais sua direção e redação
foram integradas por outros eminentes vultos da imprensa taubateana, como sejam o prof. Cesídio Ambrogi e
Vantuilde José Brandão. (...) Arrostando, por vezes, não
pequenas dificuldades, em virtude de interesses outros
que o procuravam chumbar à inércia, soube, no entanto,
triunfar. E isso, graças ao desassombro do seu comportamento.
(...) Voltando a liça e a empunhar, de novo, o mesmo lábaro de suas passadas conquistas e vitórias, “O Taubateano” se traça idêntico programa de ação, prometendo
batalhar com sinceridade e entusiasmo pelo progresso
espiritual, cultural e material, não só desta cidade e município como de toda a vasta e hoje assombrosamente próspera zona do Vale do Paraíba. Também não se
fará estranho as iniciativas de sentido político. E, sempre que se fizer necessário, entrará nesse terreno, sem
outro intuito, porém, se não o de cooperar, esclarecer,
incentivar, aplaudir ou mesmo criticar, sempre que for o
caso.”
No ano seguinte Alaor F. Lima adquiriu os direitos autorais e por deferência, conservou o nome de J. Estácio no cabeçalho como “fundador” , designação essa mantida por alguns anos e somente suspensa
ao ser fundada a sociedade sob a razão social de “Editora O Taubateano Ltda.” com sede e oficinas na rua 4 de Março n° 288. Em 1963
o semanário passou a circular as segundas feiras com a finalidade de
suprir a falta de outros jornais nesse dia. Em 1970 as instalações fo-

“O Prefeito (6) fechou a “Egetal — Empresa Gráfica e
Editora Taubaté Ltda.”, que funcionava na rua Santos
Dumont nº 84, e que imprimia entre jornais, livros e revistas, também este jornal, sob o argumento de que a
firma requereu nova inscrição e de que o local é zona
residencial, não podendo estabelecer-se comércio ou
indústria, a não ser aquelas que já funcionavam no local. (...) De nossa parte, já que o jornal “Taubateano”
não pode ser impresso naquela gráfica, que se encontra lacrada e o processo “sub júdice”, nem por isso
vai deixar de circular normalmente. A imprensa é livre,
enquanto a liberdade não for atingida pela repressão.
Não é um ato de ilegalidade, ou de repressão, que vai
calar a boca ou a pena dos que escrevem neste jornal
livremente e de acordo com as leis da República. Por
outro lado, não há governo sem oposiçao. (...) “O Taubateano” volta aos braços do povo para demonstrar
que o povo é como o sol e a liberdade imprescindível

(6) Neste trecho o articulista menciona o nome da autoridade. Falece
ao nosso plano neste trabalho a tomada de qualquer atitude que possa
ser acoimada de política, ou cousa semelhante. Visualizamos somente
transcrições de pequenos tópicos indicadores da posição de uns tantos jornais.
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ram transferidas para a rua Santos Dumont nº 84, ponto onde hoje se
acham.
No decorrer de 1971 ampliadas as oficinas e instalada nova maquinaria também o jornal foi favorecido com o aumento do formato, passando para 57x38 cms., com variável número de páginas. Igualmente
a Sociedade recebeu nova denominação, mudando-se para “Egetal
— Empresa Gráfica e Editora Taubaté Ltda.”
Vencendo percalços, naturais a vida dos jornais independentes do
interior mantidos graças a tenacidade e dedicação dos incansáveis diretores, “O Taubateano” como paladino das boas causas, lutador denodado na defesa dos bons princípios, intimoratamente, de cabeça erguida e em vitoriosa jornada, chegou até a edição nº 484 saída em 8 de
outubro de 1980 quando teve as portas de suas oficinas intempestivamente lacradas por determinação do poder municipal. Não esmorecendo, cônscio de sua responsabilidade perante anunciantes e assinantes,
Alaor publicou dois números nas oficinas do “Jornal de Taubaté”; ao
sair o primeiro, sob o título “O Taubateano volta aos braços do povo”
informou:

Ediição número 1 de O Taubateano que foi lançada em 28 de fevereiro de 1960

O elevado custo das edições fora das oficinas próprias e as despesas acumuladas decorrentes do fechamento não permitiram a circulação do jornal e daí sua temporária suspensão até a concessão da
liminar pela Justiça e o retorno da folha em “nova fase” no dia 5 de
setembro de 1981.
Entre seus diretores e redatores, além de Alaor F. Lima, “O Taubateano” teve, no passado, a coadjuvação de Beni Salgado Lima, Demóstenes Guimarães, J. Bonani, B. Vasconcellos Filho e outros elementos
categorizados nas esferas do jornalismo local. Nas oficinas como “fac
totuin” Celso Fernandes Lima jamais terá quem o substitua como elemento catalizador das boas relações pela sua maneira afável, educada
e cortez no atendimento.
359 — O LEVITA — Surgiu em abril de 1960 como órgão do Grêmio
Literário Dom Epaminondas, sob a direção do Padre Gil Claro, redação de Jairo de Paula e colaboração dos alunos. De pequeno formato,
33x21 cms., 3 col., 4 pgs., com artigo de apresentação de autoria do
diretor propunha a juventude “o ambiente sadio, disciplinado, do Seminário onde — lapidando corações, forma-se o caráter e prepara o
homem para as lutas da vida.”
360 LIONS-JORNAL — Órgão mensal do Lions Clube de Taubaté
— Sob o lema “Nós servimos”, surgiu em agosto de 1960 sem indicação dos redatores. De sua “Apresentação”, firmada pela “A diretoria”,
extraímos:
“No dia de hoje surge o primeiro jornal a cargo do “Lions
Clube de Taubaté”, o “Lions-Jornal”. Estamos conscientes em que nossa intenção será compreendida pelos
companheiros e suas dignas domadoras, além das pessoas que de perto acompanham nossas atividades, auxiliando-nos em nossas campanhas.
Este jornal não tem a pretensão de se tornar um grande
periódico. Longe disso. Apenas pretende estampar em
suas colunas o sentimento de seus leitores, pois, que
para eles é editado mostrando a todos o sentimento leonístico de solidariedade humana dentro do lema “Nós
servimos”.
Tendo como paraninfo o Club de Mocóca, o “Lions” local, surgido em
26 de agosto de 1957, contou como fundadores:
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e que a imprensa por mais que se lhe tente romper a
pregação, será dificil conter suas verdades e mutilar
sua razão.”
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Alberto Georges Nicola Beraud
André Noualhetas
Antonio Miguel Nassif
Colombo Ortiz
Emílio Amadei Beringhs Filho
Ezequiel Martins Fonseca
Fábio Bueno Patrício
Felix Guisard Filho
Glauco Faria Cardoso
Heitor Roberto Mendes
Jaime Tinoco Junior
João Luiz de Aguiar Netto
João da Silva Cardoso Junior
José Cassiano de Freitas
José Luiz de Almeida Soares
Jurandir Mantovani
Lauro Augusto de Almeida Filho
Léu Silva Gouveia
Luiz Banhara
Luiz Segalla Filho
Milton Pereira do Lago
Paulo Mattos Guisard
Sebastião Silva.
A denominação deste Clube de serviço, segundo ouvimos, é formada pelo acróstico:
Liberdade
Inteligência
Ordem
Nacionalidade
Serviços

1961
361 — BOLETIM INFORMATIVO DO TAUBATÉ COUNTRY CLUB
— Órgão oficial — Surgiu em janeiro de 1961 sob a direção de Roberto
da Matta Ribeiro, gerência do Dr. Cícero Simoneti e Moacir de Macedo
Pinto Júnior como redator-chefe.
Formato 30x24 cms., 4 col., 4 pgs. Como boletim de distribuição

“Contra a vontade de uns poucos, eis o nosso jornal em
circulação. Sua receptividade no meio da classe, foi auspiciosa. Este é o 2º número de uma série que, se Deus
quizer, será bem longa. Será a boa vontade de nossos
leitores que haverá de manter este jornal em circulação.
Este jornal não tem um único dono. Pertence a toda uma
coletividade e, como tal, deve ser aceito pela minoria que
o atacou. Sabemos perfeitamente não ser possível agradar a todos. Sempre existem aqueles que discordam de
uma orientação. E sendo nosso intuito fazer um jornal
agradável a todos, solicitamos que nossos leitores escrevam a esta redação enviando críticas e sugestões, que
serão bem recebidas.”
364 — O ALVORADA — Órgão Oficial do Grêmio “Dr. Câmara Leal”
do Colégio do Estado. Apareceu com 33x24 cms., 4 col., 4 pgs., em
maio de 1961 sob a direção de Roberto Rezende e vice-direção de
Antonio J. Andrade.
Desde o desaparecimento de “O Colegial” estava o Grêmio sem o
órgão de divulgação dos pruridos jornalísticos dos alunos daquele estabelecimento. Coube a Hans Otto, na “Apresentação” penitenciar-se:
“Eis que depois de um longo período de abstinência, volvemos a lhes apresentar o órgão de Divulgação do Grêmio Dr. Câmara Leal. cuja finalidade sempre foi e continuará sendo defender os interesses estudantis. Após,
vencidos grandes obstáculos, esperamos lhes fornecer
alguns minutos de distração junto ao “O Alvorada”. Convictos de que esta iniciativa numa nova etapa, tenha boa
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interna, tratava de assuntos unicamente relacionados á vida daquela
associação.
362 — BOLETIM MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RURAL DE TAUBATÉ — Apareceu em janeiro de 1961 com 21x16 cms., 2 col., 4 pgs. Foi
substituido em setembro de 1966 pelo Boletim do Sindicato Rural de
Taubaté — Vd. nº 373.
363 — O FAROL DO NORTE — Órgão de divulgação interna da Biblioteca Dr. Alfredo Terra de Souza, da Associação dos Servidores do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, do Núcleo Regional
de Taubaté. Surgiu no primeiro semestre de 1961, no formato 33x24
cms., 4 col., 4 pgs., sem indicação do nomes dos diretores e redação
na praça Dr. Monteiro nº 79.
De sua “Nota da Redação” publicada pelo nº 2 referente ao mês de
maio de 1961, extraímos:
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acolhida no meio estudantil lobateano, correspondendo
assim aos nossos esforços e dando-nos novas forças
para futuros empreendimentos.”
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365 — O BARNABÉ — Órgão da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Taubaté — Surgiu em 28 de outubro de 1961 tendo Edson Passarelli como diretor-redator e Umberto Passarelli Filho
como secretário. Impresso pela Tipografia Odilon, rua Pedro Costa
114, com 33x24 cms., 4 col., 4 pgs., trazendo fotografias de expressivos elementos do funcionalismo municipal, diz no editorial intitulado
“Apresentando”:
“Venho a presença de todos para me apresentar. Sou “O
Barnabé”. Surgi através de um esforço de alguém que
julga que serei útil á campanha que se inicia. A campanha da união. Sim, união do funcionalismo. Estarei
em todas. Serei um representante fiel do funcionalismo.
Tudo farei para não decepcioná-los. “Todos por um e um
por todos”, doravante será o lema. Nesta minha primeira apresentação concito a todos para ser um soldado
leal e destemido em favor da classe. Essa mesma classe criticada e desacreditada de muitos. Somente com a
união é que poderemos fazê-la respeitada e acreditada.
Que haja mais compreensão. Que os distúrbios e as incompreensões deixem de exercer influência no seio da
classe. (...) Vou me despedir na certeza que hoje “Dia do
Funcionalismo”, será marco inicial da grande caminhada.
A vitória será nossa. Salve, pois, o dia 28 de outubro.”
Reapareceu em 1977. Vd. nº 419.

1963
366 — O LEÃO DE TAUBATÉ — NÓS SERVIMOS — Surgiu em
fins de 1963 editado pela Comissão de Publicidade sob a presidência
de Saint Clair Teixeira Silva e dos membros Joaquim Assis Almeida e
Leny Guedelha.
Órgão informativo do Lions Club de Taubaté, distrito L-4 com 33x23
cms., 2 col., 4 pgs., aparecia mensalmente para distribuição interna.

367 — EVANGELHO E VIDA — Volante doutrinário e apologético,
com “imprimatur” de Dom Francisco Borja do Amaral, publicado pelo
Padre Frei Cesar Maria de Taubaté em data não apurada, todavia, próxima de 1964, ano de sua vinda para esta cidade. Circulou durante algum tempo como promoção do M.A.C. — Movimento por um Autêntico
Cristianismo.
Era o M.A.C. “um movimento de estudantes dos cursos médio e universitário que desejassem ser cristãos de verdade por meio da cultura
religiosa, santidade de vida e apostolado.” Congregava moços de 18
a 30 anos aproximadamente. Para os menores de 14 anos Frei Cesar
instituiu o O.C.T. — Organização dos Cordigeros de Taubaté; ambas as
entidades, sob a orientação franciscana, prestaram inestimáveis serviços á juventude.

1965
368 — ESTUDANTE EM MARCHA — Idealista, jornalista por vocação, verdadeiro “operário da pena” para empregarmos uma expressão
corriqueira do passado, Djalma Castro fundou e dirigiu em 1965 um
jornalzinho estudantino, com este título, quando ainda aluno do velho
“Estadão”. Folha de aparecimento irregular, teve vida curta.
369 — O TAUBATEANINHO — Semanário de pequeno porte (25x17,
3 col., 4 pgs.,) era distribuído gratuitamente como brinde aos leitores e
assinantes de “O Taubateano”. Sob a direção e redação de Alaor Fernandes Lima, apareceu em 31 de outubro de 1965 e circulou até 1967.

1966
370 — NOTICIÁRIO NISSEI DE TAUBATÉ — Órgão de divulgação
da Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Taubaté, surgido
em abril de 1966 para comemorar o primeiro aniversário da sociedade.
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1964
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Constituiam o corpo redatorial os nisseis Yoshiki Yamada, diretor; Cacilda Koga, secretaria; Rosa Kanegae e Mauricio Takayama, redatores.
O primeiro número contou com 6 pgs., 3 col., e 33x24 cms.
371 — O TAUBATÉ COUNTRY CLUB — No segunda gestão de Teo
José Lucci como presidente do T.C.C., reapareceu em 3a. fase, ano 1,
nº 1, o jornal criado em 138 (Vd. n° 275). Órgão do Departamento de
Cultura daquela sociedade, ressurgiu sob a direção de José Rubens de
Siqueira, com 33x24 cms., 3 col., 4 pgs., no decorrer de junho de 1966.
372 — TAUBATÉ COUNTRY CLUB — 30 ANOS — Na administração de Teodoro José Lucci, festejando o trigésimo aniversário do Club,
ocorrido em agosto de 1966, foi promovido um grande baile no qual 22
“botões de rosas de nossa sociedade” se apresentaram em noite de
gala.
Comemorando o evento, a diretoria distribuiu uma revistinha de
23x16 cms., 18 páginas, contendo fotografias das estreantes e outras
informações de caráter social
373 — BOLETIM MENSAL DO SINDICATO RURAL DE TAUBATÉ
— Tendo se transformado em Sindicato, a antiga Associacão Rural de
Taubaté mudou (em setembro de 1966) a de nominação do seu boletim. (Vd. nº 362)
Sob a direção de Judith Mazela Moura e redação de Closwaldo Silva
encontramo-lo sob ns. 78 a 82 com 4 pgs., 3 col., 31x21 cms., em 1973
contendo variada literatura de interesse agro-pecuário.
374 — O ESTADÃO — Órgão de divulgação dos alunos do Instituto
de Educação Monteiro Lobato. — Surgiu em setembro de 1966 tendo
José Rubens de Siqueira como diretor-responsável e Roberto de Oliveira, supervisor. Confeccionado nas oficinas de “O Lábaro”, em São
José dos Campos, com 38x28 cms., 5 col., 4 pgs., teve vida efêmera.

1967
375 — O MONITOR GRÁFICO — Órgão informativo dos trabalhadores nas indústrias gráficas de Taubaté. Surgiu em 7 de fevereiro de
1967, na presidência de Antonio Romero, em edição especial comemorativa do “Dia Nacional dos Gráficos,” impresso pela tipografia de
“A Voz do Vale do Paraíba,” com 56x38 cms., 7 col., 8 pgs. Publicou
poucos números em diferentes datas sob a redação de Araif David e
secretaria de Edvar Velloso. Distribuição gratuita.
376 — SCHOOL LIFE — “A News paper by Students João Gomes
de Araujo High School (Pindamonhangaba) Olegário de Barros High

Primeira edição
da terceira fase de
O Taubaté Country
Club lançada em
junho de 1966
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School (Taubaté)” de circulacão simultânea em Pindamonhangaba e
Taubaté sob a direção de Adilson Samahá Faria e de Afrânio dos Santos; secretaria a cargo de Elza Pereira e Maria Alice Campos.
Eram regidas pelo prof. João Olimpio de Andrade as cadeiras de inglês desses estabelecimentos de ensino e á sua dedicação e esforços
deve-se a publicação.
Impresso pela Sociedade Gráfica Editora, de Guaratinguetá, mensário, de 48x33 cms., 3 col., 4 pgs., trazia, noticiário e pequenos artigos
redigidos em inglês pelos alunos.
Por gentileza do Dr. Hugo Di Domênico tivemos a oferta de um exemplar da “issue” 4/67 correspondente ao bimestre agosto-setembro de
1967.
O exemplar no 6/67, não sabemos se excepcionalmente, teve o título
alterado para “School Life Extra”.

1968
377 — CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAUBATÉ, boletim
anual do C . A .S . T., com sede na praça de Santa Terezinha n° 70
até 1968; no ano seguinte transferiu-se para a atual na avenida Prof.
Moreira 97. Praticamente consistia-se mais numa prestação anual de
contas da Diretoria que propriamente um boletim, contudo não deixava
de ser um órgão de divulgação dos relevantes serviços sociais prestados pela benemérita instituição.
Apresentando-se inicialmente em folhas avulsas; modificou em 1970
para 4 pgs., 2 col., no form. 23x16 cms., e assim foi distribuido até 1973.
Surgiu em março de 1968 consignando o relatório de 1967.

1969
378 — O VALE ESPORTIVO — Reapareceu em segunda fase, com
64x37 cms., 5 col., 4 pgs., em 29 de maio de 1969 como n° 1, ano
I, tendo Alaor Fernandes Lima como diretor-proprietário e J. Bonani
como redator-chefe, contando com Irineu Pereira, Lélis Martins, José
Carlos, Ivan Simas e Vasconcellos Filho como colaboradores.
Sob o título “Estamos Voltando” Alaor F. Lima assina o artigo de fundo; dele estes passos:

Circulava as quintas-feiras, com oficinas próprias e ainda com equipamento de tipos soltos. Ao preço de Cr$ 10,00 o exemplar, Alaor editou vários números em tamanho reduzido, intitulando-o “uma revista
especializada em esportes para o Vale do Paraíba”, com 16 páginas,
capas em duas cores e abundante matéria ilustrada sobre as várias
modalidades esportiva então praticadas na zona.

1970
379 — O SOCIAL — Órgão informativo da Associação dos Empregados no Comércio de Taubaté, ilustrado, surgido em janeiro de 1970
no formato 47x33 cms., 6 col., 4 pgs.
Sem indicar os redatores e também não os declarando expressamente, substituiu o “Doze de Junho” nascido em 1909. (Vd. nº 163)
380 — 25ª HORA — Jornal de grande formato, 55x38 cms., 7 col.,
8 pgs., impresso em São Paulo, foi profusamente distribuído na manhã
de 25 de janeiro de 1970 festejando a data magna da Capital, contudo
teve curta duração. Órgão do Curso de Jornalismo Dom Epaminondas, tendo Mário Pedro de Oliveira como fundador-diretor responsável e Nestor Gonçalves na chefia da redação, contava com os alunos
do curso como colaboradores. Com redação na rua Visconde do Rio
Branco nº 649, bem impresso e de boa apresentação, tinha condições
para merecer melhor acolhida. Faltou-lhe ensanchas.
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“Aqui está, de volta, “O Vale Esportivo”, cuja principal finalidade é incentivar todas as atividades esportivas de
Taubaté e do Vale do Paraíba: Nesta iniciativa não nos
move nenhuma veleidade nem nos anima nenhum interesse de sentido material. Queremos, isso sim, dar ampla
cobertura a todos os esportes do Vale, principalmente
aos campeonatos amadores, que, diga-se de passagem,
têm se destacado nestes últimos anos, pelo entusiasmo
dos Clubes e pela afluência dos esportistas. (...) Estamos
nos aparelhando, fizemos um compromisso de compra
de uma linotipo, muito em breve, pretendemos circular
bissemanalmente dando assim ampla e total cobertura a
todos os acontecimentos esportivos. (...) Estamos de volta. Desta vez com muita experiência e vontade de vencer.”
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“Talvez mais de um leitor estranhará o título que escolhemos para o nosso jornal. Porque “25ª Hora”? Em primeiro lugar. “25ª Hora” é o título de um famoso romance de
Virgílio Giorgio, no aual o autor procura focalizar todos os
desajustes sociais de nosso tempo. 25ª Hora, neste caso,
tem um sentido simbólico e um alcance profundamente
filosófico. Para nós 25ª Hora quer refletir, não desajustes,
mas a inquietude e o inconformismo da alma jovem de
nossa equipe. A hora é da juventude que desperta, desta
juventude que desperta para a responsabilidade, e que
tem pressa de assumir o seu posto na comunidade.
25ª Hora é uma hora, “hora série”, uma hora avançada,
uma hora pra frente, uma hora além das 24 horas do dia,
pois que a imensidade da tarefa que nos é reservada,
exige que já realizemos hoje o programa de amanhã.
25ª Hora é uma filosofia de vida e de comportamento, é
uma síntese de sonho e de idealismo e também, por que
não, de angústia e desespero.
O jovem que se conscientizou de sua responsabilidade,
toma nos seus ombros, assume em sua alma, toda a angústia e todo o desespero dos homens que sucumbem
ao peso dos problemas de nosso tempo. É preciso transmitir-lhes, urgentemente, fé e confiança, e a juventude
responsável se inquieta ante o vulto esmagador do trabalho a realizar e se revolta, inconformada, ante a apatia
e o egoísmo de tantos que, podendo, não movem siquer
uma palha.
“25ª Hora” será um jornal revelador de valores jovens, um
descobridor de talentos, um jornal combativo, despertador de consciência e batalhador de grandes causas.
Como não temos colorido político, nem compromisso
ideológico, o que aliás, em boa hora está acabando — se
já não acabou, no Brasil, mercê da nova filosofia de nossos governantes, somos livres para gritar quando preciso, para elogiar quando oportuno, para atacar quando
necessário e para defender quando mistér.
“25ª Hora” é como que um anúncio de aurora nos dias
tenebrosos em que vivemos.”
Embora suas esperanças, “25ª Hora” viveu a manhã das rosas de
Malherbe, não saiu do primeiro número.
381 — REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DE TAUBATÉ — Im-

1971
3 — NÓS — JORNAL DO VALE — Órgão de circulação regional e
de distribuição gratuita, tendo Djalma J. Castro como diretor responsável e Stipp Júnior diretor de redação. Surgiu em 15 de janeiro de 1971,
quinzenário, no formato tablóide, com 12 páginas, impresso pela Oficina Gráfica Editora Santuário de Aparecida.
Nessa medida circulou até a edição nº 29; daí em diante apareceu
grandemente crescido, aumentado que fora para 57x43 cms., 8 col., 8
pgs.
385 — O ESTUDANTE — Órgão de divulgação do Colégio Comercial. Surgiu em 1971 sob a responsabilidade de Ivan Antonio Pellacani
e Jonas Alves Moreira com seções humorísticas e noticiosas, 4 col., 4
pgs., 33x23 cms.
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pressa pela Canton, de São Paulo, com fino acabamento, 180 pgs., em
papel de boa qualidade, apresentou o nº 1, ano III, em 1979. Repleta de
excelentes colaborações, firmadas pelas mais expressivas autoridades
no mundo jurídico taubateano, coloca-se de par as melhores publicadas noutros estabelecimentos do País dedicados ao ensino do Direito.
Pela apresentação de autoria do prof. Joffre Furquim, pró-reitor de
assuntos universitários, vemos que o primeiro número apareceu em
1970 e “foi criado pelo prof. Sebastião Monteiro Bonato, então diretor
da Faculdade de Direito de Taubaté, que era, na época, estabelecimento isolado de ensino superior.”
382 — O INFORMAL — Órgão da Associação Atlética Banco do
Brasil, mimeografado, formato carta, 4 pgs. cheias, apareceu em 1970
sob a direção de Milton Gama. Esteve algum tempo fora da circulação
e retornou em fevereiro de 1975, com 6 páginas, novos diretores, dizendo: — “Este jornal ficou muito tempo sem sair e agora estamos iniciando novamente. (...) Todavia ele nasceu do esforço de um pequeno
grupo e para ficar melhor é preciso um grupo maior concorrendo com
mais idéias.”
383 — O BIFE — Boletim mensal informativo dos funcionários da
agência do I. N. P. S. de Taubaté, mimeografado, formato ofício, surgido no decorrer de 1970 sob a direção e redação de Carlos Theodoro
para distribuição interna gratuita. Inicialmente observou certa regularidade no aparecimento mensal, porém, de uns tempos a esta parte
vem sendo publicado esporadicamente em vista de seu redator ter sido
transferido para outro setor daquele órgão previdenciário.
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Tivemos em mãos o n° 4, referente ao mês de maio daquele ano.
Publicação irregular; o n° 6, com 37x33 cms., aparece somente em
outubro.
386 — MIGALHAS DE LUZ — Órgão noticioso e doutrinário do Centro Espírita União e Caridade. Sem indicar o redator ou diretor (possivelmente Geraldo de Oliveira), editado pela EGETAL, apareceu no
início de 1971 com 33x24 cms., 4 col., 4 pgs., para distribuição gratuita
com porte pago.
Compulsamos o exemplar nº 12 publicado em maio de 1972.
387 — BOLETIM — PRONAOS TAUBATÉ-AMORC, da Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz — Publicação no formato almaço, com variável
número de páginas, mimeografada, para distribuição interna, surgida
em maio de 1971.
Artigos doutrinários, mensagens espirituais, relatórios das atividades
etc. constituem o seu conteúdo.
As iniciais A. M. O . R. C. significado de “Ancient Mistical Order Rosas Crucis” são assim definidas por Antonio C. Caio Castro:
“A Ordem Rosa Cruz não é, absolutamente, uma religião.
Ela não é sectária sob qualquer aspecto. Sendo uma sociedade de âmbito mundial, congrega, naturalmente, indivíduos de todos os credos e seitas religiosas como soe
acontecer com qualquer fraternidade mundial, de natureza cultural.”
388 — BANDEIRANTE —- Mimeografado — Datilografado e desenhado por Osvan Edlinger Carneiro teve o n° 1, ano 1, publicado em
julho de 1971 como boletim mensal do Interact Club Bandeirante de
Taubaté.
Curta duração; foi, no mesmo ano, substituído por “Candinha.”
389 — CANDINHA — Jornalzinho mimeografado, formato almaço,
número de páginas variável, humorístico, datilografado e desenhado
por Osvan Edlinger Carneiro apareceu em 1971 como “jornal fofoqueiro” do Interact Club Bandeirante de Taubaté.
Viveu até o oitavo número quando anunciou: — “.... É uma pena, mas
esta é a última edição deste jornal; não podemos continuar....
É presumível tenha aparecido em agosto de 1971.
390 — O APOLO — Quinzenário de distribuição gratuita fundado
pelo prof. José Marcondes em 15 de novembro de 1971, de orientação
católica, com redação e administração na praça N.S. das Graças, nº 70
e editado pela “Egetal — Publicações Gráficas Taubaté Ltda.”.
Apresentado inicialmente com 47x33 cms., 5 col., 4 pgs., passou
para semanário com maior tamanho (56x38 cms., 6 col., 4, 6 ou 8
pgs.) a partir de maio de 1978, todavia, ultimamente, vinha observando

“Apresentando “O Apoio”, jornal nascido da iniciativa de
um grupo de moradores da Vila Nossa Senhora das Graças, cabe-nos dizer que este pequeno órgão de comunicação, que agora surge, pretende ser, antes de mais
nada, o porta voz da nossa comunidade, fazendo conhecidos de todos, as suas aspirações, suas iniciativas, suas
reivindicações, suas idéias, suas datas sociais, suas alegrias, suas tristezas, enfim, tudo o que for vivido, sentido,
sonhado, por todos que fazemos parte deste bairro, parte integrante da grande comunidade taubateana.
É claro que somos, antes de tudo brasileiros, depois taubateanos nativos ou de coração e, finalmente, moradores da Vila Nossa Senhora das Graças. Daí, longe de
nossa intenção está fazer BAIRRISMO ou fomentar divisões. Muito pelo contrário. Queremos unir, queremos
unificar, unir idéias, unir esforços, unir sentimentos para
que integrados dentro de nossa pequena comunidade
nos sentirmos mais irmãos e mais dentro da comunidade nacional.”
Em 17 de novembro de 1973 comemorou, com número especial, o
segundo aniversário do aparecimento. Do artigo de fundo esta passagem:
“Se passamos por maus momentos em certas ocasiões
a nossa força de vontade sobrepujou a tudo graças a
Deus. Se tivemos instantes de alegria, esta foi total e
plena em todos os sentidos...“

***

Numa tentativa de temporariamente suprir a falta de uma publicação
no bairro, o prof. Marcondes lançou “O Apoio em Revista” e dele trataremos sob o nº 448.
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ligeira irregularidade na publicação decorrente dos percalços a que
se encontram sujeitos todos os pequenos jornais, notadamente os do
interior. Vencendo as naturais dificuldades, compreensíveis numa publicação de distribuição gratuita e de grande tiragem, chegou até ao
número 127, saído em 18 de maio de 1980, quando também sentiu-se
atingido pelo caricato capricho político que fechou a oficina que o editava, forçando-o a temporariamente suspender a publicidade. Aguarda a reabertura da tipografia para seu retorno as mãos dos leitores.
Ao lançá-lo, em 1971, disse o professor Marcondes:
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391 — O MALHO — Órgão de divulgação publicado pelos alunos do
2º ano do curso de Máquinas e Motores do C. E . E. T. (Colégio da Escola de Engenharia de Taubaté), “dirigido, coorenado, redigido, datilografado, montado e distribuído” por Osvan Edlinger Carneiro. Apareceu
em 19 de abril de 1972.
392 — HISTÓRIA — Publicação do Centro de Estudos Históricos
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté. Fundada na
gestão do acadêmico Antonio Gerson de Moura Morais, esta excelente revista, de alto nível, ótima apresentação gráfica, no formato 22x16
cms., 48, pgs., apresentou-se em seu nº 1, saído em agosto de 1972 informando: — “Os artigos são de inteira responsabilidade dos autores”.
Eis o sumário dos trabalhos nele publicados:
“História de heróis e história de homens comuns” de Sonia A. Siqueira; “A jornada gloriosa” de José Walter Lippi; “O espírito científico dos jesuítas na colonização do
Brasil” de José Carlos Sebe Bom Meihy; “Divulgações
sobre a heraldica” de Paulo Camilher Florençano e “Informações.”
393 — Jornal OPINIÃO — Um jovem que vai vencer — Distribuição
gratuita — Folha de propaganda da candidatura Arí Kara-Antonio Ribas
Branco á Prefeitura e Vice-Prefeitura de Taubaté, surgido em novembro de 1972 sob a direção e responsabilidade de João Dias Monteiro.
Saiu apenas um número no formato 56x38 cms., 3 col. duplas, 4
pgs., com ilustrações.

1973
394 — DIRETÓRIO SETORIAL DE HUMANAS — Apareceu em
março de 1973 com 38x28 cms., 5 col., 4 pgs., como boletim do Diretório Setorial de Humanas e Letras da Universidade de Taubaté. Era
sua finalidade dar “um passo para a integração Diretório-Universidade,
sendo nosso maior ideal a plena participação dos colegas, bem como

1974
399 — BOLETIM INFORMATIVO DA A.P.M. — Órgão oficial da Secção Regional de Taubaté com redação na rua Engenheiro Fernando de
Matos nº 134, sede da Comissão Cultural a cujo cargo se encontrava
a publicação.
Ao assumir a presidência da Seção local da Associação Paulista de
Medicina, o Dr. José Arthur Lessa criou o informativo e publicou três
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a conscientização de seus direitos e deveres na vida acadêmica.”
395 — SINAL — “In hoc signus vinces” — Boletim Informativo do
Conselho Central de Taubaté da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Datilografado, formato ofício, cabeçalho com timbre da Sociedade em
duas cores, para distribuição interna. Entrou em circulação em julho de
1973 e viveu mais de um ano sob a responsabilidade do Presidente do
Conselho, então exercido por Hilário José Signorini.
Reapareceu em 1981 no formato revistinha, mimeografado. Vd. n°
440.
396 — O CAMINHO — Órgão de difusão cultural cristã-espírita editado pela Cruzada de Redenção “Maria de Nazareth”, tendo Geraldo
de Oliveira como diretor responsável e Celso de Oliveira como diretor
administrativo, surgiu em 5 de agosto de 1973.
Com 38x28 cms., 4 col., pgs., impresso pela EGETAL, tinha redação
na rua Honório Jovino 105; doutrinário, de bom aspecto gráfico e leitura variada. Distribuição gratuita.
397 — ROTARY CLUB TAUBATÉ OESTE — Boletim informativo. Mimeografado, formato ofício, publicação quinzenal, apareceu em agosto
de 1973 sob a redação do Dr. Adélio Silva, na administração do presidente Oswaldo Beraldo.
Presentemente circula com certa regularidade, impresso pela Egetal
no formato 25x17 cms., 6 pgs., em papel de boa qualidade, trazendo
leitura variada sobre assuntos relativos as atividades do Clube.
398 — SHALOM — Órgão do Movimento Shalom da diocese de
Taubaté sediado no segundo andar do prédio n° 5 da praça D. Epaminondas. Apareceu em dezembro de 1973.
Manuseamos o 2º número publicado em outubro de 1976, com 15
páginas, sob a responsabilidade de Marco Antonio S. Silva e do Pe.
Murilo SCJ.
Composto e impresso pela Editora Santuário Aparecida pelo processo de foto-composição.
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números no decorrer dos meses de maio a dezembro de 1974. Não
positivamos se teve continuação.
400 — IC — ÍNDICE DE COMPRAS — Órgão publicitário da Propart
— Publicidade S/C. Ltda., formato tablóide, com 16 páginas, apareceu
em junho de 1974 sob a responsabilidade comercial de Celso José
Brum, direção administrativa de Teócrito Marcondes de Azevedo e artística de José Roberto Mendes, com redação e administração na rua
Mal. Artur da Costa e Silva nº 780.
Dentro do programa tinha por escopo a propaganda comercial e pretendia indicar “onde, como, porque, quando e até por quanto comprar”
a mercadoria de interesse do leitor.
401 — O JORNAL— Medindo 32x24 cms., 10 pgs., 4 col., apareceu em dezembro de 1974 como órgão oficial e cultural do Diretório
Acadêmico Benedito Montenegro, da Escola de Medicina de Taubaté.
Impresso em off-set.

1975
402 — MENSAGEIRO DA UMBANDA — Órgão de divulgação da
União Municipal de Umbandistas de Taubaté. Impresso pela Egetal no
formato 33x24 cms., 4 col., 4 pgs., apareceu em janeiro de 1975 sob
a responsabilidade de Moacir Luiz dos Santos, presidente do núcleo
taubateano.
O nº 7 traz amplo noticiário sobre o 1º Seminário de Umbanda do
Estado de São Paulo, realizado na Capital.
Em 1978, pouco aumentado no formato (38x28), encontramo-lo
como “órgão informativo da Federação Umbandista do Vale do Paraíba”, de distribuição gratuita, ainda sob a responsabilidade do sr. M . L.
dos Santos, presidente da nova entidade. Circulou como mensário.
403 — LEÃO BANDEIRANTE — Boletim informativo mensal — “Órgão oficial do Lions Club Bandeirante, fundado em 12 de maio de 1969.”
Comemorando a visita oficial do governador Eduardo de Araujo Falcão, o Clube lançou edição especial, em bom papel, 6 páginas no formato ofício.
Por gentileza do Coronel Leonel José da Silva Filho recebemos um
exemplar, de nº 8, relativo a outubro de 1975. Dessa data inferimos que
a publicação tenha aparecido no decorrer de março daquele ano.
404 — TAUBATÉ COUNTRY CLUB — NOSSO COMUNICADO —
Boletim informativo, ilustrado, em 4 pgs. cheias, no formato 22x16 instituído pelo Coronel Paulo Vianna quando presidente do clube da rua

Impresso oficial do
Diretório Acadêmico
da Escola
de Medicina
da Universidade
de Taubaté
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Conselheiro Moreira de Barros. Publicação periódica, apareceu em
maio de 1975, impresso pela Gráfica Elite em papel “couché” azul.
405 — DIÁRIO DE TAUBATÉ — Sob a direção de Stipp Junior, editado pela Empresa Jornalística Diário de Taubaté Ltda., com redação
na rua Dr. Souza Alves n° 844, surgiu em 29 de junho de 1975 no formato 57x38 cms., 7 col., 8 pgs. Inicialmente seu corpo redatorial, além
de Stipp Junior, contava com José Antonio de Oliveira na publicidade
e com Antonio Carlos Ferraz Pedrosa no campo das pesquisas e arte.
A partir de julho daquele ano, ao publicar o n° 18, o jornal teve ampliado o seu noticiário bem como passou a indicar, após o título, “edição regional” e nessa feição vem se impondo nos meios jornalísticos
do Vale como órgão independente, noticioso, comedido em suas apreciações, honesto, de boa apresentação e agradável leitura.
Do seu editorial de apresentação, extraímos:
“Em razão do contínuo crescimento da população, do
fortalecimento do comércio, da expansão do seu parque
industrial e da dinamização do setor cultural, Taubaté
ganha hoje o seu terceiro diário. (...) A preservação da
ecologia da serra do Mar, o controle da poluição do rio
Paraíba, a humanização da cidade que cresce descontrolada, o apoio as iniciativas que venham a proporcionar
um crescimento da mão de obra especializada e o total aproveitamento do porto de São Sebastião pelo Vale
Industrial do Paraíba são algumas das metas do nosso
trabalho, da nossa razão de ser.”
Contemporaneamente circulavam “A Voz do Vale do Paraíba” e “A
Tribuna”, daí a citação “seu terceiro diário.”

1976
406 — O TESOURINHO — órgão de divulgação interna dos funcionários da DRT-3 do Vale do Paraíba sediada em Taubaté, com diversos redatores e redação na rua Carneiro de Souza 92. Surgiu em 11 de
junho de 1976 com 8 páginas; presentemente, se apresenta com 20,
como publicação mensal.
De sua apresentação extraímos esta passagem:
“... Surgiu, há tempo, a idéia de fazer nascer entre a famí-

Editorial de apresentação do Diário de Taubaté que foi publicado no dia 29 de junho de 1975
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lia valeparaibana abrangida pela DRT-3, que abriga cerca de quatrocentos e cinquenta servidores, um órgão de
divulgação interna que servisse de elo de ligação entre
todos. Efetuada a pesquisa e conhecida a aceitação unânime dessa iniciativa, entre as sugestões apresentadas,
“O Tesourinho” foi a denominação escolhida.”
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407 — IDESA 76 — Mais um jornalzinho de alunos do Instituto Diocesano de Educação Santo Antonio de publicação efêmera. Não temos notícia se conseguiu passar do número inicial, contudo, tinha boas
condições para isso.
Órgão de circulação interna, sob a responsabilidade do Centro Cívico IDESA, apareceu em junho de 1976 com 38x28 cms., 4 col., 8 pgs.,
sob a direção de Luiz Rogério Machado e colaboração de professores
e alunos; era impresso nas oficinas da EGETAL.
408 — EDIÇÃO DA TARDE — Diário de Taubaté, ao preço Cr$ 1,00
foi posto nas bancas no dia 29 de junho de 1976 sob a direção e responsabilidade de Stipp Junior.
Teve pequena duração; suas “Primeiras palavras” apresentam-no:
“Eis o primeiro da “Edição da Tarde”, novo jornal diário
da terra de Monteiro Lobato, que circulará de segunda a
sábado, implantando novo hábito de jornal local nas segundas-feiras. Este lançamento da Empresa Jornalística
Diário de Taubaté Ltda., é a complementação do jornalismo que fazemos em razão do vertiginoso crescimento
da população de Taubaté, do fortalecimento do comércio, da expansão do nosso parque industrial e da dinamização do setor cultural. O melhor presente do primeiro
aniversário que o “Diário de Taubaté” - Edição Regional”
poderia oferecer aos seus leitores é a “Edição da Tarde”.
409 — O ENCONTRO — Boletim informativo mensal — Órgão oficial do encontro de casais com Cristo — Jornalzinho pequeno, de 6
pgs., sob a direção espiritual do Padre Beni apareceu em 1976, com
ótimos artigos de leitura variada, fátos sociais, objetivando conscientizar o conceito de que “educar, basicamente, é preparar para a vida; em
sentido prático a própria vivência.”
410 — SELEÇÕES POLÍTICAS Tablóide de 24 pgs., sem programa
definido, apareceu como n° 1, ano 1, em outubro de 1976, editado por
J. Bonani e Mario Moraes apresentando intensa propaganda dos seis
candidatos á Prefeitura local indicados pelos partidos então existentes.
Debaixo do mesmo critério incluiu candidatos a vereadores em Taubaté e pretendentes ás Prefeituras de Caçapava e Redenção da Serra.

Edição regional do
Diário de Taubaté
apresenta o
lançamento da
edição da tarde
no texto
“Pelo jornalismo
que fazemos”
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Publicação “do momento para o momento” não teve continuidade.
411 — O COMERCIÁRIO — Órgão oficial do Sindicato dos Empregados no Comércio de Taubaté. Sob a direção de Carlos Dionisio de Morais
e redação do jornalista João Dias Monteiro, apareceu em 30 de outubro
de 1976 comemorando a fundação da entidade classista. Mensário, de
33x23 cms., 3 col., 4 pgs.; em “Com licença” diz para o que veio:
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“Saimos á liça com passos vacilantes, tateando ainda,
tendo por objetivo defendermos a classe comercialina
em cuja casa nascemos.”
412 — VITÓRIA — Mais um volante que propriamente um jornal, com
margens verdes, 4 páginas, 30x22 cms., talvez não tenha passado do
primeiro número. Redigido e distribuído pelos amigos de Oswaldo Abirached como propaganda de sua candidatura á Prefeitura Municipal
pelo extinto MDB. Fartamente ilustrado trazia o aspirante entre operários, gente do povo e ao lado do senador campineiro Orestes Quércia.
Obedecia, em tudo, a demagogica publicidade trabalhista.

1977
413 — INFORMATIVO BANCÁRIO — “Órgão informativo do Sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários de Taubaté.
Boletim mensal gratuitamente distribuído aos sindicalizados de Taubaté, Caçapava, Ubatuba, São Luiz do Paraitinga, Redenção da Serra,
Natividade da Serra, Santo Antonio do Pinhal, Roseira, Moreira Cesar,
Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Queluz, Cachoeira Paulista, Cunha, Cruzeiro, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Bananal,
Lagoinha e Lavrinhas”. Apareceu em fevereiro de 1977, em off-set, pequeno formato hoje ampliado para 33x24 cms., 8 páginas, sob a redação e direção de Ubirajara Cesar Jardim, presidente da associação.
414 — O VALE ESPORTIVO — Tratando mais de futebol de que de
outras modalidades, em formato tablóide, com 8 páginas, reapareceu
em nova fase comemorando o “Dia da Comunicação”, ocorrido na semana anterior, sob a direção de J. Bonani como jornalista responsável
e redação de Moacir dos Santos e Paulo Bonani Filho.
Editado pela Egetal com oficina na rua Santos Dumont nº 84 e redação na rua Souza Alves 252, surgiu em 13 de maio de 1977 sob n° 1,
ano I, sem nenhuma ligação com o homônimo circulado em 1969 (Vd.
nº 378).

Substituído pelo Jornal do Povo. Vd. nº 425.

***

Comunicar! Comunicação! 5 de maio, Dia das Comunicações. Função, objeto, razão de um curso superior: “Comunicações e Jornalismo”.
Procuramos este verbo transitivo direto no excelente “Novo Dicionário da Língua Portuguesa” de Aurélio Buarque de Holanda, obra de fôlego, indispensável, consagrada encomiasticamente pela crítica especializada, e lá, no verbete respectivo, encontramos, além do significado
do termo, modelos para sua correta aplicação firmados em Machado,
Júlio Dantes e Eça. Talvez por irônico desfastio Mestre Aurélio, depois
de abonar-se na respeitabilidade de autênticas autoridades para uma
infinidade de citações neste e noutros verbetes, socorre-se também
do burlesco Chacrinha e transcreve (em dois exemplos) uma de suas
expressões favoritas cujo segundo elemento é um termo chulo, indecoroso, sórdido. Possivelmente tivesse o acatado dicionárista a intenção
de demonstrar o emprego vulgar, comum do verbo “comunicar” numa
frase bastante popularizada, corriqueira. Mas, o que realmente surpreende, decepciona mesmo, não é a averbação de um vocábulo escabroso (todos os bons dicionários os consignam) e sim o autor servir-se
de tão insípida fonte logo em seguida a exemplos colhidos em altos
mestres da língua. Melhor seria ter se abstido da citação. Contudo,
tais transcrições são encontradas nas páginas 357 e 1427 da primeira
edição daquele ótimo dicionário.
415 — ROTARY CLUB TAUBATÉ SUL — Boletim informativo sur-
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“O mundo adentra nossa casa sem bater á porta e sem
pedir licença. Ouvimos e vemos o mundo louco e maravilhoso em que vivemos. O telefone, o telex, o rádio,
o folhetim, o boletim, a cal na parede, tudo que alguém
sentiu que precisava comunicar.
Então hoje somos escravos da comunicação em qualquer de sua forma. E só temos a ganhar com isso. O
mundo ficou menor, o Corintians continua o mesmo, o
Burro está cada vez mais firme e tudo isso ficamos sabendo atravéz da comunicação.
Cinco de maio, o dia da comunicação tinha que ser comunicado. Não é ao vivo e nem a cores, mas nas pretas
palavras de um jornal limpo que ressurge para comunicar a grandeza do esporte do Vale. Comunicar á contar
de hoje a história de amanhã.”
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Eis o último tópico de sua apresentação:
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gido na presidência de Oswaldo Crespo de Abreu, mimeografado, 4
páginas.
Este boletim apresentou uma particularidade, talvez a única na história das publicações locais: — o primeiro número saído em 18 de maio,
de 1977 para comemorar o aniversário da fundação do Clube, contrariando a praxe, recebeu a numeração “0”; a edição seguinte, de junho,
teve o nº “1”.
416 — A ALIANÇA DO LEÃO — Definindo o leonismo como “o homem a serviço do homem”, o Lions Club de Taubaté-Aliança lançou o
seu boletim de divulgação de nº 1, relativo aos meses de maio e junho
de 1977, preparado pela comissão para esse fim instituída e que contava com o Dr. Eliceu Ribeiro na presidência, Rubens Salles Guimarães
na secretaria e Orlando Ronconi na tesouraria.
Publicação de pequeno tamanho, formato revista mimeografada,
com 16 páginas e capa em cartolina colorida, foi criada no exercício
de 1977/78, durante o período presidencial do Dr. Eliceu Ribeiro que,
então, se revelou administrador de largo descortino, projetando-se no
mundo leonistico.
Sintetizando sua finalidade, disse o presidente:
“O Boletim é o mais eficiente meio para manter os sócios
inteiramente informados sobre as atividades em que o
Clube esteja empenhado.”
417 — REVISTA MÉDICA DO CONSELHO CIENTÍFICO do Instituto Internacional de Pesquisas Cancerológicas Prof. Doutor José Luiz
Cembranelli - Excelente publicação de cunho científico lançada em junho de 1977 sob a direção do prof. Adriano Viterbo Souza da Silva.
De ótimo aspecto gráfico, com 28 cms. de altura e 21 de largura,
contêm trabalhos dos Conselheiros, regulamento do Instituto e uma
conferência do Dr. Cembranelli sob o sumário:
“O câncer é uma doença geral, hereditária ou adquirida,
contagiante ou transmissível pela inoculação de células
ou de seus filtrados. O agente do câncer que se encontra no sangue é uma enzima patogênica de caráter viral
cancerígena. A cirurgia e as irradiações atacam o efeito
e não a causa. Somente na imunoterapia específica vislumbrei a cura total do câncer. Inúmeros casos tratados,
pela imunoterapia específica, confirmam os estudos de
quarenta e um anos.”
418 — ANTENA — Publicação doutrinária, mensal, mimeografada,
do Seminário Diocesano Santo Antonio. De 21x16 cms., 16 pgs,, apareceu correspondendo aos meses de setembro/outubro de 1977 sob a

“Para início de conversa com nossos leitores, cumpre-nos
esclarecer que não estamos aqui fazendo a apresentação
de “O Barnabé”, órgão da Associação dos Funcionários
Municipais de Taubaté, que hoje retorna a circulação.
....................................................................................................
“O Barnabé” que hoje reaparece, cheio de esperanças
vem preencher uma lacuna na A.F.M.T. que, através de
grandes conquistas acompanha o desenvolvimento de
Taubaté. No entanto, necessita do apoio e da colaboração de todos para atingir os seus objetivos.”
No form. 38x28, 5 col., 4 pgs., ressurgiu em setembro de 1977. Relativamente a 1ª fase ver nº 365.
420 — PANACÉIA — Publicação em off-set, formato almaço, 10 pgs.
cheias, com vários redatores relacionados sem indicação de suas funções, sem data, teria aparecido em 1977 como órgão oficial e cultural
do diretório acadêmico Benedito Montenegro. Presumivelmente teria
substituído “O Jornal” (do mesmo centro acadêmico), que, nessa altura, estaria sepultado por quanto inicia sua apresentação dizendo “este
é o 5º jornal que esta Faculdade tem, e não será o último. . .“
Se esta é a “5ª” houve três publicacões além de “O Jornal” supracitado. — Publicações internas, estudantinas, destituídas de valor e de
interesse.
421 — JORNAL DAS TRANSAS — Apareceu compreendendo o
período de 23 de setembro a 7 de outubro de 1977 com 38x29, 5 col.,
8 pgs., como propriedade da Empresa Editora O Taubateano Ltda..
tendo Alaor Fernandes Lima como jornalista responsável, direção de
Regina Guimarães e redação de Agenor Santos, impresso nas oficinas
da editora na rua Santos Dumont, 84.
Em seu “Editorial auto-retrato” diz ter pretendido:
“... surgir sob benéficos bafejos, objetivando penetrar os
vários ângulos das camadas sociais. Pretende oferecer,
sem empáfia, ou veleidades acentuadas, cultura, notícias
e entretenimentos sádios, úteis e oportunos.”
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responsabilidade do Pe. Hugo Bertonassi, José Maria Cipresso, Antonio Donizetti Sgarbi, José Herminio Caltabiano, Roberto Hidalgo Araujo, Frederico Meirelles Ribeiro, Nivaldo Aparecido Silva, Jonas Traversin, Sidney Faria dos Santos e João Batista Siqueira.
419 — O BARNABÉ — Órgão do Conselho Consultivo dos Funcionários Municipais. Publicação mensal de distribuição gratuita. Sua
apresentação define-o:
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Em 1980 as oficinas da editora viram suas portas lacradas por desvairo político e falta de serenidade na decisão; a folha teve outro editor
e passou a contar com Djalma Castro como jornalista responsável.
Excepcionalmente o n° 20 de 30 de agosto de 1981, saiu debaixo do
título “Jornal — As Transas”. Não foi engano porque no alto das demais
páginas foi mantida a alteração. Posteriormente voltou ao título primitivo.
422 — O MÉDICO DO VALE — Jornal da Associação profissional
dos médicos do Vale, surgido em outubro de 1977 sob a direção do
Miguel Mascani, editado por Stipp Junior, composto e impresso na Empresa Jornalística Diário de Taubaté Ltda., instalada na rua José Pedro
da Cunha, 249.
Com 38x28 cms., 5 col., 4 pgs., pugnava pela criação de um sindicato dos médicos, entidade autônoma, e não subordinada ao sindicato da
classe existente em São Paulo como o era a Delegacia daquele órgão
instalada na cidade.
Tivemos em mãos o nº 14 publicado pelo mesmo editor agora sob o
nome de Editora Pentagrama Ltda. Nesta altura a folha passou a ser
órgão do Sindicato dos Médicos do Vale do Paraíba.
423 — UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ — BOLETIM — Publicação
mensal, surgiu em outubro de 1977 sob a responsabilidade do prof.
Nelson Pisciotta, editado pela Pró-Reitoria para assuntos de extensão,
com redação na rua 15 de Novembro nº 996.
Impresso nas oficinas do “Agora”, de São José dos Campos, com
38x26 cms., 4 col., 8 pgs. Apresentando-o, disse o prof. Pisciotta:
“Destino da Universidade é unir. Unir-se pois. E unir-se
com os outros com a comunidade, com a sociedade em
geral. Comunicar-se é, para ela, uma das principais necessidades. Este boletim, como despretensiosamente o
batisamos, é um veículo para a tentativa de realizarmos
o objetivo fundamental da Universidade, de união interna
e de aprofundamento social.”
Ao circular o n° 4, em maio de 1978, é o prof. Jofre Alves Furquim
o responsável pela publicação e a redação se encontra na rua Conselheiro Moreira de Barros nº 177. Desde o aparecimento é “órgão de
publicação interna gratuita”.

424 — NOVO TEMPO — Órgão informativo da comunidade paroquial
São José Operário, de 39x28, 5 col., 4 pgs. Apareceu em janeiro de
1978 editado por Hélcio Benedito Pelogia, Maria Rita de Souza, José
Eduardo S. P. Pires, Hélio Antonio Monteiro Junior e Sérgio D. Aleixo
Ferreira; colaboração de Rimer dos Santos Paiva e Isacil Lélis Martins.
Do Editorial este trecho:
“Nossos objetivos são puramente cristãos. Nossa meta
principal e final, que compreende todas as mencionadas,
é a de levar o homem mais perto de Deus. Trabalhando
pela valorização do ser humano, louvamos a Deus. Dele
nos aproximamos propiciando aproximações.”
425 — JORNAL DO POVO — Editado pela J. Bonani Publicidade
e Jornalismo SC. Ltda., rua Dr. Souza Alves 252, tendo o diretor da
empresa como redator e jornalista responsável, com a colaboração de
Hivarte Bonani e Lelis Martins, surgiu em 10 de abril de 1978 em substituição ao Vale Esportivo. (vd. nº 414).
Com 46x33 cms., 5 col., 10 pgs., capa cor de rosa, teve por escopo
“além do esporte levar a informação a Taubaté e ao Vale de tudo que
estivesse ocorrendo, aumentando por conseguinte a divulgação.
Evidentemente, para que isso pudesse ocorrer, o nome do jornal
deveria ser alterado embora soubessemos da grande familiaridade do
Vale Esportivo. (...) E como que ajudado pela providência, um sugestivo
nome veio de estalo: “Jornal do Povo”, que por sinal já houvera circulado por Taubaté por volta de 1894 cujo proprietário chamava-se João
Batista Góes.”
Equivocou-se o jornalista; houve outros dois com título semelhante.
O dirigido por João Batista Góes circulou em 1888. (Vd. ns. 61 e 318).
426 — BOLETIM DE LINGUÍSTICA E MATEMÁTICA — Lançado
pelo Grupo de pesquisa em linguística e matemática da Universidade
de Taubaté em 1978.
Elaborado por Antonio Marmo de Oliveira, Gílio Giacomozzi, Maria
Helena Martins de Oliveira, Maria Lázara Figueredo Barnabé e Maria
Resende San-Martin, surgiu no decorrer daquele ano, no fomato 21x16
cms., 74 pgs. mimeografadas, contendo trabalhos dos integrantes.
427 — INFORMATIVO CHAFARIZ — Quinzenário, com redação na
rua Coronel João Afonso nº 221, sob a direção de Adilson Silva, edição
de Celso José de Brum, tendo José Otaviano de Souza como redator.
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Impresso pela “Editora Pentagrama”, surgiu no último trimestre de 1978
no formato 48x33 cms., 5 col., 4 pgs.
Tivemos em mãos o nº 5, correspondente ao período de 29/12/78 a
12/1/79 e do seu editorial o tópico seguinte demonstra os seus propósitos como defensor do seu bairro:
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“Um dos pressupostos básicos deste jornal tem sido representar a comunidade, ser o porta-voz de suas necessidades, desta forma, contribuir para a solução de seus
problemas. Ainda recentemente falamos de nossa Praça Rui Barbosa, ou “Largo do Chafariz”, como é mais
conhecido, a que se vê relegada por parte dos setores
competentes da municipalidade. Vamos acrescentar a
esta mais algumas queixas relativas a necessidade do
bairro e que, temos certeza encontrarão pronta acolhida
por parte do sr. Prefeito Municipal.”
Prosseguindo o localista enumera os serviços que julga essenciais
como pavimentação de ruas, melhoria dos gradis de proteção do viaduto sobre a Dutra que liga a cidade ao alto da colina do Cristo Redentor e outras reivindícações.
428 — O BURRO - Boletim do Clube dos 21 Irmãos-Amigos de Taubaté - Mimeografado, apareceu no período presidencial do Dr. Benedito Olegário Rezende Nogueira de Sá sob a direção do presidente,
secretaria a cargo do prof. Paulo Camilher Florençano e redação do Dr.
Hugo Di Domênico, Gracita Ortiz Patto, Francisco Esmeraldo de Mello
e Amadeu Matera Junior.
Excelente publicação, no formato almaço, com 28 pgs., capas em
cartolina branca presa por garras plásticas, profusa e magnificamente
ornada de iluminuras e soberbos desenhos de autoria do Prof. Florençano. Teve seu primeiro número em dezembro de 1978.

1979
— O EXPRESSO — Embora não tenhamos visto nenhum exemplar
e na suposição de que não tenha sido confirmada a previsão, transcrevemos os termos de um impresso largamente distribuído na manhã de
2 de janeiro de 1979:
“Breve — O EXPRESSO — O mais moderno jornal em

429 — OITAVINHO — Jornal de mocinhas, da juventude, de leitura
variada, sob a redação de Maria Lucia Rocha. Surgiu em 3 de abril de
1979 no form. 38x28, 2 col., 8 pgs., impresso em off-set, papel acetinado.
Não apuramos se passou do número de estréia.
430 — REVISTA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ — “A Universidade de Taubaté, intensificando sua atividade editorial, está abrindo
canais para a divulgação de estudos e pesquisas desenvolvidas em
seus Departamentos e Institutos. Este trabalho é o fruto da diretriz que
o Magnífico Reitor, prof. José Alves, vem imprimindo na condução da
política universitária, apoiando sempre a atividade criadora de docentes e pesquisadores.”
Impressa em São Paulo, pela Canton, com 229 pgs., ótimo papel,
bom acabamento com excelentes trabalhos assinados por diferentes
professores de reconhecida capacidade apareceu em junho de 1979.
431 — A ALIANCA DO LEÃO — Boletim n° 1 publicado em agosto
de 1979, pelo Lions Clube de Taubaté-Alianca fundado em 21 de novembro do ano anterior, tendo Eliceu Ribeiro e o Cel. Hugo Braga Éboli
como padrinhos. O primeiro número, em off-set. 21x16 cms., apresentou-se com 24 páginas, no formato revistinha, mimeografado.
O Lions Clube lancou em 1977 uma publicação com esse mesmo
título. — Vd. nº 416.
432 — U.B.T. DE TAUBATÉ INFORMA — Boletim da seção local
da União Brasileira de Trovadores. Informativo mimeografado, publicado pelos inspirados trovadores João Dias Monteiro e Francisco José
de Castro Fortes. Com 6 páginas, formato almaço, contando completo
noticiário do movimento trovadoresco no país, apareceu em 23 de dezembro de 1979, propondo-se a dar “notas referentes a concursos em
tramitaçâo, com suas bases regulamentares, bem como seus resultados de pois, vibrando com eles pelos nomes consagrados ou novos na
escalada da trova.”
433 — NEW COUNTRY — Publicação da diretoria do Taubaté Country Club surgida em 1979, formato 38 cms., 4 col., 4 pags., como “informativo mensal”. Não trouxe data, nem indicação sobre os redatores.
Teve vida efêmera.
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off-set de Taubaté, com 10.000 exemplares a sua disposição. Gratuitamente em sua residência ou nos principais pontos comerciais da cidade. Inauguração este mês
-Taubaté — São Paulo”.
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434 — JORNAL DA CIDADE — Edição de Esportes — Em grande formato, ilustrado, bem impresso e com ótima apresentação, com
56x49 cms., 6 col., 6 pgs., apareceu em 8 de abril de 1980 editado pela
Empresa Jornalística “Jornal da Cidade”, com redação na avenida Tiradentes nº 626, tendo José Antonio de Oliveira como diretor-proprietário
e Djalma Castro como jornalista responsável. Custo do exemplar, Cr$
5,00.
Assim se apresentou:
“Um novo jornal — A cidade de Taubaté, com 180 mil habitantes, terá à partir de hoje, uma nova opção de leitura
com o lançamento do “Jornal da Cidade Edição de Esportes”. O JC veio para ficar, procurando informar sobre
os acontecimentos na cidade, principalmente o esportivo,
dando uma completa cobertura ao E. C. Taubaté e aos
clubes amadores da cidade, divulgando seus torneios, e,
mesmo, competições amistosas. Toda terça-feira, logo
as primeiras horas da manhã, o JC estará nas bancas da
cidade apresentando um noticiário geral da cidade e da
região, notícias policiais e assuntos de interesse geral. A
equipe do “Jornal da Cidade — Edição de Esportes”, considera-se desde já, integrada à comunidade taubateana,
prometendo fazer um jornal honesto e livre de vínculos e
por isso, agradece a acolhida desta comunidade, esperando retribuir ao comércio e á indústria, a confiança em
nós depositada.”
Teve vida efêmera.
435 — GAZETINHA DA ESTIVA — Sob a direção de Otávio Marques, redação de Laura Dias da Costa, profusa e magnificamente ilustrada por Alcides Santos, apareceu em maio de 1980 para distribuição
gratuita como complemento infantil de “A Gazeta da Estiva”. Mensário
de pequeno porte, 22x16 cms., 10 ou mais páginas, mimeografado,
representa grande esforço do seu diretor — um dos maiores senão o
maior estivense contemporâneo, ao procurar desenvolver a cultura e o
crescente desenvolvimento do populoso e promissor bairro da Estiva.
436 — CASA DA AMIZADE DE TAUBATÉ — Informativo mensal
aparecido em julho de 1980, em off-set, formato almaço, 1 folha, 2
pgs. cheias, quando d. Lucy Ferrari Giffoni assumiu a presidência da

1981
440 — SINAL IN HOC SIGNO VINCES — Boletim informativo do
Conselho Central de Taubaté, da Sociedade de São Vicente de Paulo
— Nova fase — surgido em janeiro de 1981.
Mimeografado, com 22x16 cms., 12 pgs., em seu “Esclarecimento ao
leitor” diz ter surgido em 1973, bem como manteve certa periodicidade
somente no primeiro ano e “com o passar do tempo, entretanto, apesar
dos esforços dispendidos, não conseguiu mais ser elaborado com regularidade, acabando por parar por completo.” Retornando, considera
“1973 como ano I (...) assim este número do informativo recebe a numeração: - Ano 9, nº 1 da nova fase, porque, inclusive, estamos com
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entidade criada pelas esposas dos rotarianos de Taubaté. Publicação
lançada sob a responsabilidade de Jenny Buchalia Riema e Therezinha Zollner.
437 — BOLETIM DO TAUBATÉ COUNTRY CLUB — Em sua operosa administração e como porta voz de sua diretoria Abdala Naufal,
quando presidente do T.C.C., lançou seu boletim em setembro de 1980.
Com 37x29 cms., 4 col., 4 pgs., ilustrado, bem impresso, na tiragem
de 5000 exemplares, era destinado a distribuição interna. Teve curta
existência.
438 — O ADVOGADO — Boletim da Associação dos Advogados de
Taubaté — Apareceu em dezembro de 1980. No editorial de apresentação sob o título “Nossa Mensagem” o diretor Dr. Benedicto Olegário
Rezende Nogueira de Sá, depois de apresentar saudações pelas festividades natalinas e pelo novo ano que se avizinhava, disse: — “Para
diretor-secretário convidamos o colega Diáulas de Almeida Castro,
que, dotado de privilegiada inteligência e boa vontade levará avante
essa iniciativa de editar esse Boletim que além de ser um instrumento
de cultura, informação e difusão do Direito, visa a fraternidade, a união
e o congraçamento dos advogados e familiares.”
439 — CORNETA METALÚRGICA — Órgão informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico
de Taubaté e Pindamonhangaba. Surgiu em dezembro de 1980 sob a
direção de Luiz Carlos Ferreira, presidente da associação, para distribuição gratuita entre os profissionais da categoria. Publicação mensal,
com 34x24 cms., 4 col., 4 pgs., apresenta bom aspecto gráfico, abundante material de interesse social e a larga tiragem de 20.000 exemplares.

Antonio Mello Junior

316
Imprensa Taubateana

formato novo.”
Relativamente a primeira fase ver nº 396.
441 — UNITAU — A cidade universitária de Taubaté — Publicação
surgida em 1981 no formato revista, com 14 páginas, capa em policromia, amplamente ilustrada, contendo dados e informações sobre os diferentes cursos oferecidos pela Universidade nos vestibulares de 1982.
442 — INFORMATIVO DA OAB — Secção de Taubaté — Formato
almaço, 6 páginas cheias, apareceu em fevereiro de 1981 para distribuição dirigida. Lançado contemporaneamente à posse da diretoria
constituída pelos Drs. Paulo de Paula Rosa, presidente; Olegário Rezende Nogueira de Sá, vice; Asdrubal Augusto do Nascimento Neto,
secretário e Gilberto F. de Arruda, tesoureiro. Eram Ricardo Costa, diretor responsável; Sidney de Almeida, redator e Marlene Frias, diretora
comercial. Composto e impresso em off-set pelo “Jornal da Região”, de
Campos do Jordão.
443 — JORNAL DO DCE — Órgão de divulgação do Diretório Central de Estudantes da UNITAU, sob a direção e diagramação de Mônica
Tarantino e Hélio José da Costa Junior.
Jornal de universitários, pugnava pela solução, segundo seus interesses, de assuntos atinentes á classe e, como seria natural, em oposição as medidas tomadas pela direção da Entidade. Surgiu em Junho
de 1981. Estes tópicos do “Editorial” o definem:
“A antiga diretoria deixou-nos endividados, a reitoria cortou a verba destinada ao DCE, sofremos pressões, ameaças de despejo, recebemos contas que não são nossas...”
....................................................................................................
É um espírito que considera, acima de tudo, a necessidade de uma sociedade mais democrática e que caracteriza, no âmbito universitário, pela luta por uma universidade ativa, integrada na comunidade brasileira, que
colocamos este veículo a serviço da comunidade taubateana.”
Teve vida efêmera; acreditamos não tenha passado do primeiro número.
444 - ROTASUL — Boletim informativo do Rotary Club de Taubaté Sul, publicação mensal no formato 22x16 cms. e variável número
de páginas. Surgiu em julho de 1981 na gestão do presidente Carlos
Dionísio de Morais, sob a responsabilidade de Paulo Pereira Lima, em
substituição ao anterior intitulado Rotary Club Taubaté Sul.
Pela sua excelente apresentação gráfica, regularidade na publicação mensal e sobretudo pelo magnífico material publicado versando

“Através deste informativo, estamos iniciando “Um Novo
Tempo”, de um trabalho de contato mais frequênte que
pretendemos manter através deste Boletim com você
prezado amigo. Todos os nossos pronunciamentos, indicações, projetos, faremos chegar até você e continuamos ás suas ordens e esperamos continuar recebendo o
seu indispensável apoio. Um abraço amigo.”
— FOLHA POPULAR — “Vai sair um novo jornal em nossa cidade.
Trata-se da “Folha Popular” de propriedade do dr. José Alves, candidato a deputado federal. Impresso em Pindamonhangaba, modelo
tablóide, com oito páginas, o semanário terá como redatores principais
e responsáveis o prof. Nelson Pisciotta e o diretor deste diário”. Assim
noticiou a Voz do Vale do Paraíba em 6 de outubro de 1981.
Não tivemos confirmação. Talvez surja em 1982, nas vésperas das
eleições.
446 — AVANÇO — Pequena revista em off-set, mensal, de 18 páginas, capa em duas cores, lançada em outubro de 1981 sob a responsabilidade de Luiz Antonio Fernandes e Paulo Roberto Ribeiro com seleto número de colaboradores. Leitura variada, inclui política, esportes,
assuntos locais, regionais etc. Eis o primeiro tópico do seu editorial:
“Com esta edição pioneira, o público recebe a primeira
revista da cidade, “Avanço”, que pretende, assim, cobrir
esta incrível lacuna. Impressa no moderno sistema offset ela será a princípio mensal, porém já têm seus editores pautada a idéia em aumentar a circulação para muito
breve em quinzenal.”
Ao terminar, afirma:
“Pretendemos ser um avanço em termos de idéias, debates e informação, tudo isso condensado nos limites de
uma revista, forma de publicação que a cidade de há
muito se ressentia. “Avanço” chega assim — e com a sua
colaboração para ficar — visando suprir uma lacuna jor-
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instrução rotária, é considerado o melhor do Distrito 460 do R.I. Nessa
condição de “primus inter pares” levantou artístico troféu na Conferência Distrital realizada em 1981 em Campos do Jordão.
445 — UM NOVO TEMPO — Informativo legislativo — mimeografado, ilustrado, de 22x16 cms., 4 pgs. cheias, apareceu em setembro
de 1981 sob a responsabilidade do vereador Dr. Wilson Fim. Eis sua
apresentação:
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nalística de Taubaté e ser um espaço aberto para todos.”

Imprensa Taubateana

No passado Taubaté contou com excelentes publicações na forma
de revista. Entre elas “Fagulhas”, “Cine Falas” e outras. Isto no gênero
literário; as especializadas, de alto valor pelo cunho científico, têm seus
títulos incluidos neste registro e podem ser procuradas pelo índice.
447 — BOLETIM GRÁFICO — Órgão informativo dos trabalhadores
nas indústrias gráficas de Taubaté e do Vale do Paraíba. Surgiu em
outubro de 1981, na administração do presidente Antonio Romero, em
off-set, como publicação bimestral, ilustrada, de boa apresentação e
acabamento, 8 páginas no formato 32x23 cms. contendo abundante
matéria de interesse social e defesa da classe. Do seu editorial intitulado “Apresentação”, de autoria do Presidente, este tópico:
“... Iremos, dentro do nosso modesto Boletim, denunciar
os maus empregados e os patrões inimigos dos trabalhadores gráficos. Também iremos, se preciso for quando
necessário, elogiar os bons empresários que, graças a
Deus, é a grande maioria.”
448 — O APOLO EM REVISTA — Enquanto aguarda a reabertura
das oficinas de “O Taubateano” e para não privar seus leitores de uma
publicação dedicada aos moradores da Vila N. S. das Graças, o prof.
José Marcondes lançou “O Apolo em Revista,”, mensário de 28 páginas com 21x16 cms., comemorando o décimo aniversário do aparecimento de “O Apolo.”
Publicação em off-set, também de distribuição gratuita, editado pela
Copiadora Campelo, surgiu em 15 de novembro de 1981. De sua apresentação, este tópico intitulado “Nova Aurora”:
“A direção do Jornal “O Apoio”, neste mês de novembro,
que marca mais um aniversário de sua fundação, vem a
público para fazer o lançamento de uma revista que se
denomina “O Apolo em Revista”. Será uma revista mensal que chegará até você, para informa-lo e distraí-lo (...)
Para promover essa conquista, devemos unir idéias, unir
esforços, unir sentimentos, para que integrados dentro de
nossa comunidade, nos sentirmos mais irmãos. Daí, ainda, não pedirmos colaboração somente em nosso meio,
nem faremos intercâmbio somente com nossos vizinhos,
mas tentaremos nos comunicar com todos.”
Espera o prof. Marcondes manter os dois “Apolos” em publicações
paralelas, contudo indaga:

449 — TAUBATÉ — Informativo da Prefeitura Municipal — Nos anos
anteriores alguns prefeitos lançaram mãos de tablóides largamente
distribuídos simulando prestação de contas de suas atividades administrativas, para demagogicamente auto se promoverem tendo, porém,
suas vistas voltadas para o legislativo estadual ou rendosa sinecura
nas esferas da política do Estado. Despesas desnecessárias, superfluas, tão ao sabor das administrações ditas trabalhistas ou populistas,
tiveram largo incremento após 30.
Desnecessárias por que nenhum administrador de empresa pública
ou privada nada mais faz além de cumprir as funções para as quais é
regiamente pago, com as atuais mordomias etc., assim, não há motivo
para outra manifestação senão o “relatório” nos velhos moldes da política antiga, os quais, já naquele tempo, eram considerados por muitos
como produto de vaidade pessoal.
Em 1981, a cidade recebeu uma rica publicação contendo excelentes tricomias, em formato revista, com 26 páginas, abundantemente
ilustradas com fotografias em que o mandatário aparece visitando diferentes obras realizadas ou em andamento. Trabalho gráfico aprimorado, de boa categoria, profusamente distribuído em edição custosa,
apresenta contudo um pequeno senão, um ligeiro descuido: — em uma
dezena de fotografias, o administrador aparece invariavelmente com a
mesma camisa listrada de mangas curtas. Não traz a data do aparecimento, porém, corresponde aos derradeiros meses daquele ano.
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“Teremos sucesso? Só o tempo dirá. Entretanto, estamos também preparados para um possível fracasso, o
que seria humano, mas, nunca para uma derrota. São
compreensíveis as limitações humanas; mas parar diante de problemas, desanimar diante das dificuldades, é
deixar de viver.”

Antonio Mello Junior

450 — O ATALAIA — “Órgão dedicado ao progresso local.” — Impresso pela Tipografia Pio X, surgiu em outubro de 1925 sob a redação
de Cesar Pinto como publicação quinzenal com 32x24 cms., 4 col., 6
pgs. Teve vida curta, apenas onze números o sétimo, de 3 de janeiro
de 1926 noticia a promulgação pelo Presidente Carlos de Campos, da
Lei nº 2087, de 19 de dezembro de 1925, criando o distrito de paz.
Exultante, depois de tecer loas a elevação, o jornalista alude a mágoa do seu povo pelo fato da Prefeitura Municipal desta cidade contrária ao projeto, ter fornecido á Comissão de Estatística, Direito Civil e
Judiciária da Câmara dos Deputados, informações distorcidas sobre a
arrecadação municipal naquele povoado.
Na ocasião os moradores demonstraram a alegria geral para manifestação coletiva de reconhecimento ao trabalho e aos “esforços e
prestígio do Diretório Político chefiado pelo deputado Dr. Granadeiro
Guimarães” e “graças a justiça das informações prestadas pelo ilustrado e íntegro magistrado Dr. Silva Barros, digníssimo Juiz de Direito
da Comarca de Taubaté” para dirigirem em nome da população, um
telegrama com aproximadamente cem assinaturas ao presidente do
Estado exprimindo comovida gratidão pela concretização da “mais velha aspiração” daquela gente.
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Mostrou-se avaro o decorrer de 1982 no quanto se refere a novos
jornais na cidade; de nosso conhecimento, apenas dois. O primeiro
foi “A Cidade” ao suceder “A Tribuna”; o segundo um boletim político,
de meteórica passagem. O arrefecimento do prurido publicitário dos
jovens em boa parte pode ser debitado a falta ou a dificuldade na obtenção de editores. Para isso muito contribuiu o transitório fechamento
da “Egetal”, empresa que vinha lançando vários títulos, embora poucos
tivessem vingado.
Apesar de procurar limitar-se aos anos de 1861/1981 o período
abrangido na elaboração deste trabalho, o retardamento de sua publicação (motivado exatamente pela lacração das oficinas da Egetal)
permite-nos incluir neste suplemento os dois jornais inicialmente citados deixando-o, desse modo, até certo ponto atualizado:
— A CIDADE — Surgiu em 13 de março de 1982 em substituição “A
Tribuna”, observando o mesmo formato, disposição e número de páginas. Apresentando-se, disse:
“Ao lançarmos hoje este órgão da imprensa taubateana
esperamos alcançar o nosso objetivo de preencher uma
lacuna, que se fazia sentir em nossa terra, com um jornal
vespertino.
....................................................................................................
Esperamos com o nosso esforço e com a cooperação
de todos realizar um pouco do muito que sonhamos ao
apresentar um jornal diferente, que espelhe a vida da cidade no seu cotidiano, nos meios sociais, esportivos e
políticos”.
Tendo o veterano e experimentado jornalista Waldemar Duarte como
diretor-superintendente e Sebastião Porto como diretor-responsável, o
jornal vem triunfando e usufruindo de excelente receptividade.
— RENOVAÇÃO TRABALHISTA — Teve farta distribuição nas vésperas do pleito de 15 de novembro denominando-se “Boletim informativo da Campanha Ortiz PMDB-82”. Impresso em ótimo papel, formato
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32x24 cms., 2 col., 6 pgs., ilustrado, propagou as metas do candidato
(depois eleito Prefeito com larga margem acima dos demais concorrentes) afirmando no “Editorial”:
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“O ideal de Ortiz é fazer uma campanha, bem como uma
administração nas ruas, nas casas, nas fábricas, nas escolas, nos escritórios, enfim, junto aqueles que realmente querem discutir e levar avante a sua intenção de melhorar a cidade de Taubaté. Este informativo é um órgão
de divulgação do seu pensamento político e administrativo. Como forma de comunicação com o povo levando
até o mesmo o debate de suas propostas de transformar
Taubaté numa cidade organizada e com bom padrão de
serviços públicos.”

Antonio Mello Junior

Dentre os possíveis enganos do autor é admissível hajam escapado
muitos “gatos” devido a má revisão autoral. “A maioria de tais deslizes,
diz Taunay, provêm do fato, mil vezes comprovado de que o autor é o
pior revisor daquilo que faz imprimir.” A benevolência do leitor saberá
desculpar.
Relativamente aos segundos, Monteiro Lobato disse alhures:
“Erros gráficos — A luta contra o erro tipográfico tem
algo de homérico. Durante a revisão os erros se escondem, fazem-se positivamente invisíveis. Mas assim que
o livro sái, tornam-se visibilíssimos, verdadeiros sacís
vermelhos a nos botarem a língua em todas as páginas.
Trata-se de um mistério que a ciência ainda não conseguiu desfazer.”
Muitos lápsos são de fácil correção durante a leitura, porém, os abaixo merecem assinalamento:
pág. 32 - 11a linha - de “ohos” para “olhos”
“
83 - No 33 - de “A Gralla” para “A Gralha”
“ 102 - 6a linha - de “eles” para “ele”
“ 109 - 33a linha - de “1863” para “1893”
“ 192 - 27a linha - Onde se lê “ser este o único jornal”,
leia-se “o primeiro”. Houve outros impressos em São
Paulo, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Caçapava, Aparecida, Guaratinguetá e Campos do Jordão.
Notará o paciente leitor certa parcimônia no emprego de sinais diacríticos, principalmente tremas e acentos agudos; pequenos deslizes
tolerados pela revisão, “nascidos da linotipia, que, se facilita a composição ao mesmo tempo, frequentemente, introduz, já nas provas de
máquina, erros que nas primeiras não existiam”.
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Aos
dezenove
dias do mês de
março de mil e nove
centos e oitenta e três — Dia
de São José, ficou terminada a
impressão deste volume pela “EGETAL —
Editora “O Taubateano” Ltda “, sita á rua Santos
Dumont n° 84, em Taubaté — Estado de São Paulo.
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