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A proposito de criticas - ,-~urgidas ao atual brazão de
Campinas, reportagem
do
"CORREIO POPULAR" ouviu a opinião abalizada do
historiador Celso Maria de
MeIo Pupo, diretor do Museu Histórico e, Pedagógico
"Campos Salles", integrante da Academia Campinew
se de Letras e autor de di.
verSas obras sobre história,
que assim se manifestou:
"Em fins do século pas.
lado, o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt projetou
e
propôs a Càmara a adoção
(te um brasão de armas pa-v
ra Campinas.
,
Consultados técnicos da
época, feito o respectivo desenho, a Càmara. acolheu a
proposta do/Dr.Ricardo
e
a,dotou um brasão para
Campinas.
É fundamental' que, súnbolo adotado, composto nos
ditames das leis e usos correntes em seu tempo;nun~a deve ser alterado,. a me.
Alegn-se agora qúe havia' nico 'da nova fenix imposaos que contenha, erros
para o novo brasão, um ta.
graves contr~ cânones ,e parecer de comissão de três
As.Sim, o mal da. inte~costumes, ou quando seja vereadores' mas não se dis- pestlva r~forma ditatorIal
a,gressivo àstia v~s~oartisSe que est~s'vereadores, de ~e 1937; com todos os. detlca.
Câmara :'extinta'pelo golpe l~neamentos de ato .dltato.O belo slmbolo de C}am- ditatoriaJ;
embora cultos, rlal, podes~r res~ldo na
prnas adota~o pela CaI1.1a- pois dois eram médicos e err~daad.oçao de ma~ gosra. de 1899,trnI:a, como tet:1 um advogádo, nada sabiam to ~e !en:x ~stra~a a arte
mPhares d~ cIdades bras~- da heráldica,.
h:;?raldlca que. eshl1za bralelras, atributos secundasoes do 'BrasIl, de Portugal
rios ao sabor do artista que
O erro grave d9s- prol?o, e demais paises latinos do
o desenhou, como, se per- nentes dq:novo br~sao,Pl1ra, universo.
mite
generalizàdamente; Campinas;foi o , de germaO brasão atual de Cammas o conteúdo do brasão nizar a fi~ra principal
e pinas é, í1penas,a restaura;
respeitoso às leiS umver- "ferdadeiramente represen~ ção do tradicional brasão
sais da heráldica, a fenix
tativa. d? pri~~iro. bras.ãó, 40 Dr. Ricardo; em seu sigao gosto da arte heráldica substlturndo a fernx latlil,a. no essencial e uma unifordos países latinos. Ele foi
po.r !eia; t;entx ~e:go~to~g~r-, mi~ação do~ atr';butos exàprovado pela comunidade marnco;ede pouco us°il,a
ternos, tudo feito por um
que podia e devia decidir a pr?pria heraldica de sua serviço criado no Palácio
respeito.
ongem.:
do Governo do Estado, para
Em 1937, em pleno regi,
estâ finalidade.
me ditatorial, foi baixada
Em deze;mbrode, 1973,
Os que desejam, como in;;
uma resolução municipal,
um dos autores.çeste,eqo
dividuos, que seus trabasem qualquer consulta a e mau g!;>sto,
,~~c?ua vo}t~ Íhos dominem outras opimuitas autoridades no cam- do brasao pnmJtivo ..feIta niões, e teimam em querê.
po do conhecimento herál- no mes:m,oano e, p.a~~e~~e 105 impor . ditatorialm~nte,
dico, adotando um novo bra- ataque, aloil,gou-~eem qq~S melhor farIam aplaudrndo
são para Campinas, p~opos- rodapés da Imp,re:;nsa,:cçm; ~m ~erviço ofici.al~_apoiando
to em trabalho de dOIS es- conslderaç,ões lrr~levail,tes, por outras oprnloes, em
tudiosos, com alterações ex- e, 8;pena~,.em,f~vqr de sUa' lavorde uma regulamentaternas e secundárias, mas fernx,.a aflr~atlva.cte ,qu~ ção em matéria que no I
com o crúne de adotar no- esta f~gura il,~O eXIste ~a Brasil tanto necessita de
va f.enix, e feniz germâni- armaria, port~r;1!esa. ~as
ordenação.

ca, inteiramente
descsnhecida na heráldica latina onde
os mesmos autores foram
se ~asear para as alterações secundárias.

esta
f1~r,.a, ...il,ao, ~xlste
na
armaria
-portuguesa.
Mas
não
se pode
negar que
existe
na herálexistir sem o gosto germâ-

O sr. Celso Maria de ~e10 Pupo fez a
proposlto,
comunicação à
Academia
Campinense de Letras
em
sessão de 1.0 de agosto.

