
História de um monumento: Igreja  Matriz  de Itanhaém 

(Segunda Parte) 

 

Mário de Andrade visita Itanhaém 

  "Terra velha deve conservar-se velha,  

quando  mais  não  seja  para o meu 

 instinto  admirativo  de  artista." 

 

 Em janeiro de 1921, Itanhaém ignorava estar recebendo 

a visita de uma pessoa que iria se tornar um dos intelectuais mais 

notáveis do país. Em seu universo de interesses, o ainda jovem 

autor de Macunaína tinha especial atenção às coisas de nosso 

passado histórico, tendo inclusive empreendido viagem a Minas 

Gerais e estudado seu legado artístico colonial (38), a partir do 

qual sai reforçado seu propósito de contribuir mais efetivamente 

para a preservação do patrimônio histórico brasileiro  -  o que 

começará a tornar-se realidade na década seguinte, com a criação 

do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo (1935) e 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937). 

 Na manhã do dia 27 chega a Itanhaém e surpreende-se 

com o seu aspeto festivo. Observa que era já muito querida pelos 

banhistas ... de estranhos em férias,  revestindo a cidade   com 

uma poeira vazia de progresso, roubando-lhe a vetustez de coisa 

anciã. Razão porque se revolta, declarando-se contrário a  

 essa invasão de homens e costumes novos, que 

prejudicam o carácter vivo e cru de certas cidades. 

Para ele, cidades como Itanhaém deveriam permanecer 

sempre velhas, isentas de estranhos e de costumes que não lhe 

dizem respeito. 

 Visita suas igrejas.  Primeiro a Matriz,  

 situada na praça, levantada as suas enormes paredes 

de pedra, solitariamente, num descanso dominical. 

Constata que, apesar do movimento da cidade, estava aberta e 

sem ninguém. Interessa-se por suas imagens de madeira e de 

barro 

 aparentando larga idade ... abandonadas ... Aliás 

estragadíssimas e partidas. 

Descobre, sobre uma mesa da sacristia, uma antiga cabeça de 

santo, de barro cozido, uma delas 

 desirmanada do seu corpo ... Era notável. Dum 

realismo incipiente e sincero, dum desenho corretíssimo e audaz. 

Pensa no autor daquela imagem, no trabalho que empreendeu: 

 Algum imaginista anónimo, indifferente pelo futuro 

indifferente, trabalhara-a dias penosos. Conseguira realizar, 

ignorando sem duvida o seu êxito, uma verdadeira obra de arte. 

Fizera o barro amoldar-se á inspiração nervosa de seus dedos, 

dera-lhe vida e o que é mais dera-lhe caracter. 

Confessa, por fim, que teve vontade de  

 surripiar essa cabeça de santo. Não o fiz por 

deferencia á respeitabilidade da casa sagrada e á figura de 

Anchieta. 

 Mas foi da igreja do antigo convento franciscano que 

mais gostou. Subira a rampa toda para observa-la melhor e ali se 

postou, deixou-se ficar admirando o seu 

 rendilhado frontão barroco!  E principalmente, o lindo 

muro, á direita da igreja, tão gracil e fantasioso! 

Sobre a época da igreja, afirma que o 

 estylo barroco só produziu obras sentidamente belas 

onde a fantasia, não se tornou erudita e por isso pretensiosa. 

 E, adentrando o templo, verifica que também ali 

haviam imagens deixadas ao abandono. E depois de aprecia-las 

atentamente, considerando-as simplesmente notáveis, promete 

um dia 

 escrever um artigo sobre a necessidade de cuidarmos 

mais um pouco das obras de arte, boas e más, que nos legou o 

nosso estreito passado. (39)  

 Faria, como sabemos, muito mais do que isso. 

 Mário de Andrade retornaria a Itanhaém dezesseis anos 

depois, já na condição de assistente técnico do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e, com a aquiescência 

de Luís Saia - engenheirando dedicado e apaixonado de coisas 

históricas e coloniais e que fora por ele convocado para os 

trabalhos do primeiro recenseamento geral dos bens e 

monumentos dignos a meu ver, de tombamento federal -   decidiu  

incluir, no primeiro relatório oficial do órgão, as duas igrejas por 

ele visitadas naquele ano de 1921. 

 

 Vejamos, porém, algumas informações, anotadas no 

Livro Tombo da Matriz, que antecedem o ato de tombamento da 

igreja. Iniciemos pelas do padre Paschoal Cassere, registradas no 

ano de 1934. 

 

Caricaturas de Mário de Andrade e Luís Saia.  Instituto de Estudos Brasileiros - 

USP. Coleção Mário de Andrade. 

 

“um belíssimo altar de moderno estilo colonial” substitui o 

original considerado “bem inadequado” (!) 

 Tomando posse da paróquia, em outubro de 1932, 

padre Cassere verifica que  

 O estado da Matriz de Itanhaém, deixava muito a 

desejar. 

Mas, com a ajuda de paroquianos, logo consegue efetuar alguns 

melhoramentos. Assim, ao  

 Dr. Arlindo de Carvalho e Senhora devemos as bellas 

pinturas e a belissima alampada do S.S. (Santíssimo Sacramento) 

que mandou fazer ... e bem assim o pizo  o mesmo altar. 



  Outro paroquiano, o Sr. Mossueto Cecchi, contribui  

  com uma belíssima grade de madeira de lei para a 

Capela-mór  e os   generosos festeiros do Divino E. Santo  

custeiam a pintura de toda a  igreja  que  acha  actualmente 

digna de Deos todo Poderoso a quem é  destinada. 

 No ano seguinte (1933), continuaria a contar com a 

colaboração dos paroquianos. Desse modo, os mesmos festeiros 

do Divino somados ao Sr. Werner e esposa mandam   

 concertar o reboco externo e cahiar todo o exterior da 

Matriz  

 e ainda collocar o ladrilho na sala que leva para o 

Coro, e bem assim  as taboas necessarias para forrar a mesma 

sala. 

 Não mencionamos ainda as mais importantes 

resoluções tomadas por este vigário. Havia ele, logo que chegara 

a Itanhaém, constatado que estavam 

 os 2 altares laterais quasi cahindo 

e que, com o auxílio do Apostolado da Oração e da Pia União dos 

filhos de Maria (criada em dezembro de 1932), haviam tomado 

para si  

 o concerto e pintura dos dois altares, que agora estão 

em condições de  resistir por muitos anos. 

 Deseja o padre Cassere, todavia, fazer outras mais 

intervenções. Considerava, por exemplo, o  

 altar Môr bem inadequado  à Matriz da velha e sempre 

gloriosa Itanhaém. 

Há muito tempo exigia reparos, sofrendo com a insaciável 

voracidade dos cupins. Seu desejo, todavia, era substituí-lo e, 

para tanto, aproveita a generosidade proverbial do Sr. Dr. 

Gonzaga que, atendendo a sua súplica, efetua a compra, de  

 um belíssimo altar de moderno estilo colonial, que 

atualmente orna a Capela-Môr (40) 

Por esse ato recebeu o ilustre e generoso amigo os mais 

fervorosos agradecimentos. 

 No entanto, verificara que, com o conserto e a pintura 

dos altares laterais e especialmente com a substituição do antigo 

retábulo do altar-mor, via-se na obrigação de reconhecer que 

estava 

 o corpo da Egreja ... bastante em desacordo com a 

Capella-Môr, 

insistindo porém que esta agora, em sua opinião, ficara toda 

bonitinha! 

 

 Quatro anos depois do tombamento da igreja pelo 

SPHAN, descobriria o diretor do então 4º Distrito, o arquiteto 

Luis Saia, 

 

Colunas que pertenceram ao retábulo antigo retirado em 1932. Foto: Germano 

Graeser. (Arquivo da 9ª CR/IPHAN) 

 

Antigo retábulo da Matriz, provavelmente do último quartel do séc. XVIII. 

Reprodução de foto de Antonio Mendes. (Arquivo da 9ª CR/IPHAN) 

 no porão de uma residência particular, restos do 

primitivo altar-mor da matriz. 

constando de quatro colunas que, segundo soube, teriam sido 

adquiridas de quem fez o novo altar. Nessa mesma ocasião, 

recebeu uma foto do antigo retábulo, doado pelo Sr. Antonio 

Mendes, cidadão itanhaense que, pouco antes de vê-lo destruído, 

e por não concordar com o fato, resolveu fazer um último 

registro. 

 Após confrontar as peças com a foto do antigo retábulo 

da capela-mor, escreve ao Diretor Geral do SPHAN (41), 

observando que esses restos não seriam  

 propriamente ... do altar-mor mais antigo, o qual devia 

ser do mesmo tipo que os altares laterais ... (estes) seguramente 

anteriores a 1761, data em que houve considerável reforma neste 

edifício. 

Lembra que, naquela época, elevou-se  

 o pé-direito da capela-mor para o tamanho atual, o 

qual coincide com  as bitolas necessárias para as colunas 

encontradas, 



pertencentes ao altar-mor fotografado por Antonio Mendes. 

Conclui, então, que este altar devia corresponder à época da 

reforma (1761), ou 

  de pouco tempo depois, fim do século XVIII ou começo 

do século XIX, 

parecendo-lhe, inclusive, ter-se aproveitado algumas partes do 

que existiu até aquela data, isto é, o primitivo, de tipo igual aos 

laterais.  Neste sentido, chama a atenção 

principalmente (para) o comparecimento singular de 

dois nichos (e pergunta:) um deles não teria pertencido ao altar 

anterior ? 

 Apesar de ter se encontrado as mencionadas colunas, 

não se cogitou, na época, da possibilidade de reconstituição do 

antigo retábulo, destruído cerca de quatorze anos antes. Não 

havia condição para tal. Nem mesmo era possível contar, na 

ocasião, com pessoa capaz de restaurar os altares laterais, cujo 

estado reclamava pronta intervenção.   O único profissional  

 com que este Distrito contava para a execução de 

obras desta natureza era um portuguez que atualmente se acha 

afastado do país. (42) 

 

imagens franciscanas 

 Se, por um lado, lamentava-se a perda do retábulo, 

verdadeiramente da época colonial, e de inegável valor artístico, 

a matriz de Itanhaém por outro lado ainda conservava, escondida 

por de trás do mesmo altar-mor, uma riqueza que, se não chegou 

propriamente a surpreender o Diretor do então 4º Distrito do 

SPHAN, revelaria aspecto inesperado de suas relações com o 

vetusto e desventurado edifício franciscano do alto do outeiro. 

Por ocasião das primeiras obras de conservação reclamadas pela 

Igreja Matriz de Santana, após ter-se efetuado seu tombamento 

definitivo (Nº de Inscrição 297 do Livro de Belas Artes e Nº 158 

do Livro Histórico, ambos de 7 de março de 1941), Luís Saia dá 

notícia, em maio de 1946, de imagens descobertas na Matriz e 

que pertenceram ao antigo convento capuchinho.  

Assim explicava o feliz achado: 

 ... não é raro que se encontre, enterradas atraz dos 

altares principais  ou em compartimentos proximos da capela-

mor, imagens que, uma vez julgadas inuteis para cerimoniais, 

eram aí colocadas. Estando com  operários trabalhando, 

tomei a iniciativa de proceder a uma pesquiza  com o objetivo 

de localizar algum possivel deposito de imagens antigas. 

 Realmente encontrei atraz do altar-mor. 

 Uma vez localizadas, encarrega o mestre de obras para 

que procedesse a um desenterramento cuidadoso de cada uma 

das partes que iam sendo encontradas. E verifica que as imagens 

eram Todas de barro cosido,  infelizmente  

 em pedaços, porém não tanto arruinadas que não 

pudessem ser recompostas. Evidentemente a pintura somente 

surge em vestígios. Me parecem muito boas como escultura e 

dignas de cuidado. 

 E, por fim, a constatação de serem elas franciscanas: 

 ... depois de observar que quase todas trazem o cordão 

franciscano, julguei que (pertençam ao) segundo século (os 

franciscanos foram para Itanhaém em 1654).  (43) 

 Uma explicação de como foram essas imagens para a 

Matriz talvez a encontremos no violento acontecimento que 

praticamente veio a desalojar de vez os capuchinhos do alto do 

outeiro: em maio de 1833  um incêndio destruiu grande parte do 

Convento, impedindo Fr. Manuel de Santa Perpétua, Guardião, 

de continuar a residir nas ruínas do Convento. Como alternativa, 

lhe foi oferecida e ele acabaria aceitando a nomeação de vigário 

da paróquia  -   momento em que terá resolvido transportar 

 para a matriz as imagens, paramentos e alfaias do 

Santuário. (44) 

 Se esta pode ser a explicação de porque essas imagens 

vieram para a Matriz, restaria ainda saber em que momento terão 

sido enterradas. Somos tentados a imaginar que, levadas pelas 

mãos de Fr. Manuel e, por já estarem danificadas e sem 

condições de  uso ou porque não podendo retorná-las ao 

convento destruído, preocupado com a  segurança das imagens, 

teria resolvido ele próprio enterra-las na capela-mór quando 

concluía suas obrigações de pároco da Igreja Matriz. Deste modo 

teriam permanecido, em  segredo, por mais de um século até 

virem a ser descobertas, em 1946, pelo órgão federal de 

preservação. Esta hipótese, porém, contraria opinião do próprio 

Diretor do 4º Distrito do SPHAN que, examinando o tipo de 

tijolo encontrado no poço onde estavam, conclui que terão sido 

ali colocadas neste século. 

 

Imagens descobertas atrás do altar da capela-mór da Matriz, enterradas talvez por 

Frei Manuel de Santa Perpétua, Guardião do convento franciscano de Itanhaém. 

Foto: Germano Graeser. (Arquivo da 9ª CR/IPHAN) 

Poucos anos depois, seriam iniciadas as obras de 

restauração da igreja e convento franciscanos, quando então se 

optou por conservar, tal como estavam, tanto a ala residencial 

incendiada em 1833, como a parte do edifício correspondente ao 

projeto que Frei Rodrigo dos Anjos quis realizar em 1733/34; 

obra inconclusa, segundo Luis Saia,  de um irmão menos sabido.  

As imagens franciscanas, descobertas na Matriz, depois de 

recompostas, retornaram ao convento, onde estão agora expostas 

aos visitantes. 

  Este não seria, contudo, o último episódio ocorrido na 

Matriz envolvendo os franciscanos. 

 

Um altar franciscano para a Matriz 

 O retábulo que foi colocado pelo padre Cassere, em 

1932, não contentava mesmo a ninguém. 

 Em janeiro de 1950, Itanhaém recebe a visita do 

Reverendo Padre Frei Odilon, Superior franciscano  e  vigário  da  



igreja  do  Senhor Bom Jesus em Sorocaba. No momento em que 

visitou a matriz,  não pode deixar de considerar 

 ele também, aquilo que varias pessoas ja haviam 

afirmado, que o Altar-mór não combinava com o estilo da Igreja. 

Apresentou uma proposta inusitada: 

 Ofereceu-se, então, em doar o velho Altar-Mór da 

Antiga Igreja dos  Franciscanos de Itú 

que se encontrava, desmontado, em Sorocaba. De pronto foi 

aceito pelo vigário de Itanhaém que conseguiu também da 

Estrada de Ferro Sorocabana o seu transporte gratuito. 

 Dois anos depois, a sacristia encontrava-se ainda 

entulhada com as enormes colunas de madeira e, consternado, 

constata o mesmo vigário que  

 pelas proporções das gigantescas colunas, o altar não 

caberia no presbitério. Seria necessário aumentar a igreja ou 

diminuir o altar. 

 Só então é que se lembrou de buscar a orientação do 

órgão de preservação. 

 Entre outras razões que desaconselhavam seu 

aproveitamento na Matriz, havia a de que só a restauração e 

montagem do referido altar custaria mais de cem mil cruzeiros, 

quantia avultada demais.  Decide o vigário então,   

 reenviar para Itú os "restos" do artístico e antigo altar. 

(45) 

 Mas a questão do altar-mor da Matriz registraria ainda 

mais e muito interessante capítulo ... 

 

Igrejas das Ordens 1ª e 3ª de São Francisco de Itú. Desenho de Miguelzinho Dutra. 

Reprodução do Catálogo "MIGUEL DUTRA o poliédrico artista paulista" - Museu 

de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. 

 

O sonho do padre Nelson 

 Em Janeiro de 1961, cuidava o padre Nelson Norberto 

Gonçalves Rodrigues da programação dos atos comemorativos da 

Festa do Bicentenário da Matriz (1761-1961). Tal como o 

vigário anterior, queria a substituição do altar-mor. Sua ideia 

porém era mais ousada. Pensava na possibilidade de reconstruir o 

altar primitivo da Matriz.  

 Troca ideias com o neto do pintor e historiador 

Benedito Calixto, 

 que se coloca graciosamente à nossa disposição e nos 

fala de uma fotografia do altar antigo doado por Antonio 

Mendes ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que 

haveria de servir como base para a reconstrução. 

 Avaliava o Dr. Benedito Calixto de Jesus Neto que, 

com um milhão ou milhão e meio de cruzeiros poderíamos 

encetar a obra. Convencido de que a proposta repercutiria 

favoravelmente entre os moradores de Itanhaém, alimentada 

pelas expectativas dos festejos de aniversário da igreja, muito 

embora não tenha consultado o órgão federal de preservação 

sobre seu bem-intencionado projeto, dá início a uma campanha 

visando arrecadar o recurso estimado.  

 Todavia, decorridos sete meses, consegue arrecadar 

apenas a quantia de trezentos mil cruzeiros. Não podendo, como 

desejava, alcançar o objetivo a que se propusera, restava-lhe 

somente depositar naqueles que o haveriam de substituir, a 

possibilidade de tornar  

 feliz realidade um sonho que um dia tivemos - 

presentear nossa Matriz ... com seu altar primitivo reconstruído 

(46) 

 Passadas as comemorações do bicentenário da Matriz e 

consumada a transferência do padre Nelson para outra paróquia, 

não se pensou mais no assunto. 

 

 Na realidade, o retábulo de moderno estilo colonial deu 

origem a um problema de difícil resolução. Seu estilo nada tinha 

a ver com o restante do equipamento artístico da igreja e, pior 

ainda, suas proporções acanhadas demais face ao generoso 

espaço barroco concebido em 1761/69 para o antigo retábulo, 

deixou enormes vazios, incompatíveis com o cenário original - 

idealizado para conter manifestações e obras artísticas próprias 

do espírito daquela época. 

 Com a substituição feita em 1932 pelo perdeu-se peça 

importante de sua ornamentação. Culpar os insaciáveis cupins é 

esconder os verdadeiros responsáveis pela lamentável perda. O 

gosto pela novidade é a contrapartida do descaso para com o 

produto do trabalho realizado por antigos artífices, anônimos é 

verdade em sua grande maioria, mas a quem devemos parte 

significativa da ornamentação de nossas igrejas coloniais. 

 Permanece, contudo, sem resolução a questão do 

retábulo. Embora não contentasse a ninguém, o que havia sido 

colocado pelo padre Cassere, bem ou mal cumpria uma função 

determinada. Porém, durante as obras recentemente realizadas 

pelo órgão federal de preservação criou-se a oportunidade para 

enfrentar novamente a questão.  Pensou-se, seriamente, em 

substituí-lo por um cenário moderno que pudesse atender os 

também modernos ritos da liturgia católica. Nos arquivos da 9ª 

CR/IPHAN pode-se apreciar um esboço do que viria ser este 

novo cenário: um grande painel vedando todo o fundo da capela-

mor, vazado por três vitrinas: uma, central, para abrigar a 

padroeira da Matriz (Santana), uma outra lateral para o Sacrário 

e, junto ao piso, uma terceira abertura serviria para a exposição 

de Cristo-morto.   

 Outra alternativa cogitada era, ao contrário, conservar o 

retábulo, dando-lhe porém um tratamento de maneira a mitigar 

sua presença (retirando o verniz que lhe acentuava a forte cor 

marrom, encerando-o apenas para torna-lo mais opaco). Os 

largos espaços que lhe sobravam dos lados até as paredes e no 

alto até o forro seriam preenchidos por um tabuado de tonalidade 

igual ou próxima a que seria dada ao próprio retábulo, criando-se 



assim um fundo neutro. Uma mesa de altar, de concepção 

moderna,  complementaria esta proposta, recebendo porém uma 

iluminação privilegiada (um foco de luz intenso) em detrimento 

do retábulo que ficaria, por detrás, na penumbra. Afora estas e 

outras propostas elaboradas então, o projeto do padre Nelson 

constituía ainda uma hipótese a ser considerada.  

 A despeito da disposição com que se pretendia estudar 

as citadas alternativas, nenhuma delas foi adotada. O que se fez 

foi simplesmente retirar o retábulo, sem nada colocar em seu 

lugar. Decisão que só viria agravar ainda mais a questão. 

Acabadas as obras da Matriz, o jeito encontrado pelos 

responsáveis foi fazer algumas improvisações de modo a permitir 

a retomada de suas funções. Assim, uma grande imagem de 

Cristo crucificado, recostada à parede do fundo da capela-mor, 

tendo ao seu redor e dispostos sobre duas mesas elementos sacros 

diversos, constituem uma tentativa de preencher o vazio ali 

deixado, configurando porém um arranjo que não satisfaz a 

ninguém. A capela-mor, por outro lado, acabou ganhando uma 

profundidade jamais pensada e com um grande inconveniente: o 

óculo existente na parede do fundo (que servia para a circulação 

de ar e para iluminar o espaço de serviço de manutenção do 

antigo retábulo) agora acarreta grande desconforto a quem assiste 

missa ou outra cerimônia, sobretudo em horário matutino. Na 

falta de uma melhor definição, até mesmo a imagem de Santana 

acabou perdendo o lugar privilegiado que tradicionalmente 

ocupam os santos padroeiros, sendo deslocada para a entrada da 

igreja, exposta numa vitrina que, a despeito da sincera intenção 

de valoriza-la, acaba contribuindo para confundir ainda mais o 

devoto ou mesmo o simples visitante.   

 Reconstituir o antigo retábulo, com base na foto tirada 

por Antonio Mendes, como sonhou o padre Nelson, era a 

alternativa que pessoalmente mais nos atraía, apesar de 

reconhecermos muito trabalhosa e complexa. Mas viável, pois 

existiam condições concretas e seguras para tal.   

 

Estudo para a substituição do retábulo da capela-mor da Matriz. Desenho de Marcos 

Carrilho. (Arquivo da 9ª CR/IPHAN) 

O registro fotográfico permitia a sua quase total 

reconstituição e era possível ainda naquele momento contar com 

profissional que já havia realizado obras de restauração de 

elementos artísticos dessa natureza. *IV Infelizmente, não houve 

                                                           
*IV Hoje, somos obrigados a admitir que tal possibilidade está 
lamentavelmente muitíssimo reduzida. O desmantelamento dos órgãos de 

Cultura ocorrido nos últimos anos, tem acarretado a dispersão e mesmo o 

afastamento dos poucos profissionais especializados que atuam na área. 

Por outro lado, a Regional paulista do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional deixou de contar com a pessoa mais capaz de 

uma tal empreitada, o Sr. Antonio Taveira, falecido em janeiro de 1995. 

Profissional que superou em muito o que se poderia esperar das 

responsabilidades inerentes ao seu cargo, tornou-se talvez o único mestre-de-

obras, em toda a instituição, a assumir a função de assistente de preservação 

arquitetônica e a dividir com os técnicos as tarefas de planejamento e 

coordenação de obras. Não raro sacrificava o aconchego da família para se 

consenso técnico no momento de se decidir. A Regional paulista 

do IPHAN está portanto devendo, especialmente à população de 

Itanhaém, uma solução definitiva à questão do retábulo da 

capela-mor da sua veneranda Igreja Matriz.    

 

 

Antonio Taveira reconstituindo a coluna de sustentação do Coro da Matriz. Foto: 

Eduardo Mello (Arquivo da 9ª CR/IPHAN) 

NOTAS 

                                                                                                
dedicar inteiramente às tarefas que lhe eram confiadas. Tinha verdadeira 

paixão pelo trabalho que realizava no Patrimônio, onde começou a trabalhar 

em 1975, participando das obras de restauração da Fazenda Pau d'Alho, em S. 

José do Barreiro/SP (onde cedo demonstrou suas notáveis qualidades de 

carpinteiro), trazido por seu amigo, o mestre José Garcia, cuja competência 

profissional (que pode ser apreciada p. ex. nas gigantescas paredes de pedra da 

Casa de Armas Brancas de Ipanema) era tão grande quanto o seu bondoso 

coração. 

 Itanhaém teve a felicidade de partilhar da companhia do Sr. 

Taveira por alguns anos, primeiramente nas obras do Convento e, depois, na 

Matriz, vivendo ali situações bem diversas, algumas felizes - como o referido 

descobrimento dos alicerces do que supomos ser a primitiva Matriz do século 

XVII, fato que nos comunicou com enorme satisfação e interesse; outras 

dramáticas - como quando viu sua equipe de obra ser inteiramente desfeita sob 

o governo Collor. 

 Devemos ao Sr. Taveira, nos vinte anos de serviços dedicados à 

preservação de nosso patrimônio, uma qualidade de trabalho facilmente 

reconhecida em cada elemento que restaurou, fosse ele de metal, madeira ou 

mesma pedra. Podem os arquitetos da 9ª CR/IPHAN esclarecer melhor sua 

decisiva contribuição para o solucionamento da grave questão estrutural do 

Sobrado do Porto de Ubatuba ou, mais recentemente, a substituição, a uma 

altura superior a 20 metros, das enormes e pesadíssimas travessas de 

sustentação do telhado da Casa de Refino da Fábrica de São João do Ipanema, 

em Iperó. 

 Ciente da importância do trabalho que realizava, orgulhoso mesmo 

dos produtos que de suas mãos surgiam, colocava-se sempre à disposição de 

todos que com ele trabalhavam, fossem colegas de equipe ou da área técnica, a 

explicar, pacientemente, como os concebera e executara, em todos os seus 

pormenores. Neste sentido era um mestre incansável e também um crítico 

veemente da falta de uma política institucional de formação de mão-de-obra 

nas diversas especializações do trabalho de restauro. 

 Como profissional, sua substituição é nos dias de hoje muito 

difícil. E para aqueles que, como nós, desfrutamos também de sua amizade, 

sua falta é ainda e será sempre muito sentida. 
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