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Um pouco do passado barbarense 

No nosso ultimo artigo, 
dissemos como eram a Pra
ça Rio Branco de 1912 c 
a Igreja Matris, na mesma 
época. 

Diremo? hoie como ciam 
0 Largo de S. Sebastião 
e o Largo de São Benedito 

O Largo de São Sebastião 
(hoie, Praça 9 de Julho, a 
TOais artística da cidade), 
era um pouco maior Na 
faixa ao fundo do atua) Pa
ço Municipal, em terrenos 
onde hoje se acham os pré
dios de dona Lourdes Pe 
droso, na rua dona Marga
rida, numa mesma largura 
até á rua Santa Barb ira, 
onde estão os prédios do 
sr. Júlio Pires Barbosa Jú
nior, não havia qualquer 
construção, pois que essa 
faixa fazia parte integrante 
da praça. Havia ali, plan
tadas em três carreiras, gran
des árvores que ofereciam 
bastante sombra, e entre 
elas se notavam figueiras, 
pindaibeiras, sassafrazes e 
outras espécies. Atração que 
eram dos passarinhos, mui
tos deles que ali se aninha
vam, faziam aquelas arvo
res as delicias da'meninada 
que nelas armavam as es
parrelas, visgos e outras ar
madilhas afim de caçar a 
passarada, nem mesmo es
capando-se dos ataques dos 
catilingues- Próximo ao lo
cal funcionava a escola pri
maria isolada do prof. Ar 
ruda Ribeiro, cujos alunos 
aproveitandose da sombra 
ali passavam as horas de 
recreio. 

No centro do largo, er
guia se a capela de São Se
bastião, edifício de tijolos, 
coberto de telhas, mas de 
arquitetura bastante modes
ta. Construído talvez como 
bloco inicial de um templo 
maior, possuía mais largura 
9,Ue profundidade, sendo os 
seus alicerces de pedras rús
ticas de granito, alicerces 
esses que, em bôa extensão 
*e projetavam lado a lado 
1 frente do edificio, deno
tando a existência de pro
jeto sobre ampliação da ca-
Pela. O campanário ficava 
fora do edificio, instalado 
no topo de quatro grandes 
nioifões de madeira, e nos 
dias de festa do padroeiro, 
°s sons macios dos sinos cor 
tavam os aros chamando os 
heis aos atos religiosos. O 
Prédio da capela tanto i:ite-
r'Ormente como externamen-

MANOEIi TEIXEIRA 

te, não continha qualquer de-
Jcoração artística. A frente, 
erigida em frontespicio com 
respardo em Forma de angulo, 
existia no centro, a porta prin
cipal, de vão comum como 
qualquer casa residencial, 
tendo por cima, próximo ao 
remate da parede, duas pe
quenas janelas. No lado do 
prédio, á direita de quem 
entra, havia uma outra por
ta e duas janelas comuns; 
e do lado esquerdo, defion 
te ao edificio da cadeia, e-
xistiam três janelas 

Nenhuma janela continha 
vidraça. A cobertura do 
prédio era em duas aguas 
e as telhas eram de tipo 
colonial rústico. A imagem 
do santo padroeiro, belo 
trabalho de escultura, foi, 
quando demolida a capela, 
transladada para a .Igreja 
Matriz onde até hoje é ve
nerada em altar próprio, pe
los seus devotos As opas 
usadas pelos dssociados da 
Irmandade em dias de fes
ta, eram brancas c compri
das, tendo como accessório 
uma pequena capa vermelha. 
Nenhum índice artistico se 
notava no Largo de São Se
bastião. 

Afora o edificio da Ca
deia, o mesmo que até ho
je existe, nenhum outro 
prédio havia com destaque 
artistico.Muitos poucos pré
dios residenciais mesmo, e 
esses, pequenas casinhotas 
de barrote, baixas e inter
caladas entre longas filas de 
cercas de guarantã. Passeios, 
então, era coisa de que nem 
se ouvia falar; O leito, quer 
da praça, cemo das ruas 
que a cruzavam, era chão 
nú, em terra barrento-are 
nosa onde medravam hervas 
daninhas. 

Algumas vezes circos 
eram armados no espaço 
fronteiro á capela, 

Seria preciso uma foto
grafia do local como era 
naqueles tempos para um 
confronto com a atual e 
belíssima praça, caprichosa 
mente ajardinada, bem pro
vida de modernos bancos, 
e ladeada de artísticos pas
seios; com os leitos transi
táveis todos pavimentados 
e rodeados dos mais belos 
edifícios residenciais da ci
dade. 

Tudo que resta hoje do 
logradouro, consta apenas 
da tradição tão grata aos 
corações barbarenses, sobre 

Campanha Pró-Hospital e Mater

nidade de Santa Bárbara 0'Oeste 

Resultados de mais os seguintes setores. apresentados 
pela COMISSÃO PATROCINA DOR A. 

Importância já publicada 

Setor n u 23 

CR.$ 420.140,00 

João Araújo, Dante Martlgnago e Eva
risto Pazziaootto 4,480,00 

Setor n." 30 — Sinesio Lima Franco e Senhora e Hen
rique HolzauS8en e Senhora 5.920 00 

Setor n.° 35 — João B.nith 5.250,00 
Setor n.° 41 — José Deléo e Senhora e Fran

cisco Fcrnazari e Senhora 4.560,00 
Setor n.° 59 — Sylvio de Godo; c Senhora 6 560,00 
Setor 61 — Alcides Ferraz 2.200.00 

Setor USINA AZANHA 

José Ferraz Cr.$ 9.340,00 
António Augusto de Moraes 3 892,00 
Pedro de Oliveira 5.400,00 18.632,00 

Câmara Municipal de San
ta Bárbara DOeste 

SESSÃO ORDINÁRIA 00 DIA 11 DE SETEMBRO DE 1954 

Mesa: Presidente 
l.o Sec. 
2.° » 

Angelo Sans 
José Leite de Godoy 
Angelo Giubbina 

Total de 60 setores até a presente data CR.$ 467.422.00 

QUERMESSES PATROCINADAS PELA COMISSÃO 
DE SENHORAS 

As quermesses que vinham sendo realizadas na 
Praça CeL Luiz Alves, brevemente passarão a funcionar 
na praça fronteira ao própio Hospital. 

a modesta capelinha onde 
se venerava o ínclito mártir 
São Sebastião 

O Largo de São Benedi
to, rmis espaçoso, porém, 
mais desolado, possuía ape
nas em seu cen'ro, um qua
drado de pedras rústicas de 
granito negro, tido como 
alicerce da futura capela. 
Ali fincaram mais tarde o 
santo cruzeiro que havia no 
Largo da Matriz e que foi 
transladado por uns missio
nários que por aqui estive
ram, Mais tarde foi o largo 
transformado no campo de 
futebol do União Futebol 
Clube, até a mudança das 
atividades esportivas deste 
para o seu espaçoso estádio 
atual. Finalmente, foi o lar
go ocupado com as edifica
ções da fabrica de tecidos 
da Cia. Fiação e Tecelagem 
Santa Bárbara, desaparecen
do assim, totalmente, todo 
e qualquer sinal do antigo 
e modesto logradouro. 

Nos nossos próximos ar
tigos, após tentarmos uma 
descrição dos terrenos onde 
atualmente se extendem as 
vilas Buford, Maria e Luiz 
Alves, procuraremos narrar 
usos e costumes, festejos 
religiosos e profanos da ci
dade, daquela éra tão po
bre de realizações urbanís
ticas e de cultura, mas ri 
ca de tons regionais cuja 
lembrança nos enche de 
saudades. 

0 N3V0 DIRETOR DO SE

TOR DE ABASTIMENT0 

DA C0FAP 

Tendo o Sr. Presidente 
da Republica nomeado no
vos d i r i g e n t e s para a 
COFAP, sendo para presi
dente o Sr. General Panta-
leão Pessoa, foram por es
te escolhidos os seguintes 
auxiliares imediatos: Gene
ral Bertholdo Klinger, dirt-
tor do setor de Transportes; 
e Tenente-coronel Orestes 
Gomes da Silva, diretor do 
setor de Abastecimento. 

De nossa parte, folgamos 
em assinalar que, este últi
mo, brilhante figura do E-
xercito Nacional, é nosso 
conterrâneo e amigo, dis
pensando outrossim, parti- i 
cular carinho á sua terra 
natal a que constantemente 
visita. 

Por motivo de sua no
meação para tão importan
te investidura, apresenta
mos ao distinto oficial as 
nossas congratulações com 
votos de bastante êxito nos 
espinhosos trabalhos que lhe 
são atribuídos. 

Esteja ao par </e todas as 
noticias do mundo através 

do vibrante jornal 

"O DIA" 
«tente: JOSÉ NAIDELICE 

Compareceram mais os seguintes srs, vereadores: 
Laurival de Andrade. Lourival João Kirches, Sebastião 
Amaral, Zêno Domingues Maia. e Francisco Giordano 
Filho. 

Atas anteriores aprovadas. 

E X P E D I E N T E 

Projeto de Lei do Executivo Municipal orçando a 
receita e fixando a despesa do município para o exercí
cio de 1955. 

Projeto de Lei do Sr. Pref. Mun., abrindo um cré
dito especial de Cr.$ 200 000,00 destinado as obras de 
construção de poetes e boeiros na nova estrada muni
cipal Santa Bárbara DOeste, • Montemor, via Areia 
Branca. 

Mais um Projeto de Lei do Sr. Pref. Mun., soli
citando a abertura de um crédito suplementar de 
Cr $ 100.000,00 para continuação das obras de retificã-
ção do Ribeirão dos Toledos. 

Projeto de Lei do Executivo Municipal, referente 
a reestruturação do quadro geral do funcionalismo publi
co municipal. 

Outro Projeto de Lei do Executivo Municipal mo
dificando a tabela de padrões de vencimentos munici
pais do Quadro Geral. 

Mais um Projeto de Lei do Sr. Pref. Mun. para 
abertura de um crédito suplementar de Cr.$ 536.200.00 
para ocorrer a diversas despesas municipais. 

Oficio 265/54 do Sr. Prefeito Municipal, encami
nhando os balancetes de julho e agosto do corrente ano. 

Of. 1756/54 da Associação Paulista dos Municípios 
apelando a esta Edilidade para que seja consignada u-
ma verba de Cr.$ 10.000 00 no Orçamento Municipal 
de 1955 para que aquela entidade possa continuar o 
seu programa de defesa dos municípios bandeirantes 

Projeto de Lei do Executivo Municipal, abrindo 
um crédito especial de Cr $ 42 000,00 para aquisição 
do elevador que deverá funcionar na nova tarre da 
Caixa d'Agua local. 

Mais um Projeto de Lei do Executivo Municipal 
que dispõe sobre a doação a ser feita à Prefeitura Mu
nicipal de diversas faixas de terra de propriedade do 
sr. António Boldrin, as quais se destinam à estação de 
requalque e abertura de ruas 

Convite á Câmara do Centro Espirita "Amor e 
Caridade" para assistir a inauguração do seu novo pré
dio, á rua 13 de Maio nesta cidade. 

Oficio do Sr. Leandro B. Lúcio que em nome do 
Sr. José Duarte, D D Delegado do S. A. P. S., agra
deceu o comparecimento do sr. Presidente e demais ve
readores a inauguração do Posto de Abastecimento des
ta cidade. 

Parecer favorável da Comissão de Finanças aos ba
lancetes de janeiro e ijvereiro de 1954. 

Parecer favorável da mesma Comissão aos ba
lancetes de março, abril, maio, e junho de 1954. 

Ainda a Comissão de Finanças optou pelo arqui
vamento do Proieto de Lei do Executivo Municipal, 
abrindo um crédito especial de Cr.$ 253.630,00 destina
do a extensão da rede de agua em logradouros públicos 
não constantes do projeto de ampliação cujos serviços 
se acham em andamento. A comissão de Finanças achou 
inoportuna a abertura desse créiito 

Com parecer contrario da Comissão de Finanças, 
voltou ao Sr. Pref. Mun., o Projeto de Lei de sua au
toria, solicitando a abertura de um crédito suplemen
tar de Cr.$ 400.000,00 destinado a aquisição de mate
riais e pagamento de mão de obra do pessoal emprega
do no preparo das ruas para os serviços de asfaltamen
to, considerando que fazem parte integrante desse pre
paro as ligações de agua e exgoto até as calçadas de 
terrenos ainda não ligados. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 2.° e ultima discussão e é aprovado c 
Projeto de Lei de n." 16/54. 

Encerrada • Sessão. 

BRINQUEDOS Antes de fazer suas compras de 
brinquedos para o "NATAL" 
façam uma visita ás afamadas 

LOJAS SÃO JOSÉ' 
que já receberam as últimas novidades em brinquedos da fábrica "ESTRELA". Para facilitar aos seus fregueses as LOJAS SÃO 

JOSÉ venderão os brinquedos a PRESTAÇÕES, e o "PAPAE NOEL" fará a entrego diretamente em sua casa. 

L
LEVEM SEUS FILHOS TODOS OS 
SÁBADOS E DOMINGOS, PARA 
VEREM OS BRINQUEDOS, EX
POSTOS N A S V ITR INAS D À S 

" L o j a s S ã o J o s é " * "MINHA DOS PRESENTES' 


