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Vingt-un Rosado & Isaura Ester Rosado
Rômulo Argentière,
o País de Mossoró e Outros Países
(Livro 2)

Edição especial para o Acervo Virtual Oswaldo Lamartine de Faria
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Uma casa para Marinês
A Heroína de Carnaúba dos Dantas e do País do Seridó
viveu a saga do amor e da consagração total ao cientista Rômulo
Argentière, nos últimos 8 anos de sua existência.
Depois de plantá-lo no Cemitério Bom Pastor, voltou, pobre,
humilde e sofrida para se abrigar no teto que generosamente lhe
oferecera o irmão Josimar Dantas, desde 1o de março de 1987.
A Rua Juvenal Lamartine, número 288, receberá, no futuro,
uma placa em que se dirá, com revolta, do desprezo que o Brasil, o
Nordeste e o Rio Grande do Norte, voltam aos seus sábios, aos
seus cientistas, aos seus homens e às suas mulheres de inteligência.
Ocorreu-nos que este livro pudesse despertar um mutirão
para ajudar a Marinês a comprar uma casa.
Se você tiver possibilidade de vender dez dos seus exemplares, que seriam remetidos, incorpore-se a esta corrente de
solidariedade e deposite na conta de Marinês Dantas: Bradesco,
Ag. 2131-8 RZ 07-05, Conta nº 0000757-9, de Currais Novos,
R$ 200,00 (duzentos reais).
Obrigado, amigo, pelo seu apoio.
Obrigado por Argentière.
Obrigado por Marinês.
Afetuosamente,
Isaura Ester Fernandes Rosado Rolim
Vingt-un Rosado.
Mossoró, 10 de agosto de 1995.
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Liga Latino-Americana de Astronomia
Fundada em 18 de janeiro de 1958

Presidência
“Soc. Interplanetária Brasileira”
Av. Ipiranga, 1248 – 16o – Conj. 1602
Caixa Postal 6450
Secretaria
“Observatório de Capricórnio”
“Soc. Brasileira de Selenografia”
Caixa Postal 9011
Sede: 1964 – 1966 – São Paulo – Brasil

Natal, 22 de outubro de 1966
Prezado Rômulo,
Abraços.
A estas horas deverá ter recebido o “Boletim nº 2” de
ANRA, que ficou muito melhor do que o primeiro. Por aqui
continuamos na luta – que se acentua cada vez mais. Eu e Dr.
Antônio estamos trabalhando diariamente em três expedientes.
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A correspondência está atrasada, principalmente a do estrangeiro. Mas estamos pondo tudo em dia. As notícias são boas. Imagine que o Shotaro Miyamoto “se ofereceu” para participar do
congresso! Para um cara que é apenas o diretor do Observatório
Astrofísico de Kyoto está bom, não?
E você, como vai por aí? Já conseguiu alguma coisa? Estamos ansiosos por notícias. Por falar em notícias me lembrei dos
desenhos da D. Maria Eugênia: será possível você mandá-los com
a maior urgência? Ela já anda nos rondando... Parece que vai mandar fazer os clichês em Recife. Tem um parente dela lá.
O Curso terminou. A evasão foi menor do que eu esperava. A Fundação está querendo programar um curso igual para o
ano – mas na base do “arame”..
Por aqui tudo na mesma. Trabalheira danada, mas todos os
dias temos notícias boas. Adesões diárias de gente que quer colaborar, entidades que se oferecem para colaborar com o congresso etc.
Como vai o negócio da UNESCO? Vai dar certo? Parece
que teremos mesmo que movimentar-nos em vários idiomas. Eu
pessoalmente gosto de “idioma” com farofa... Já falou com o
“promessão” Humberto Dantas? E o Chato ainda está vivo e
bulindo disposto a comparecer com chapéu de vaqueiro e tudo?
Com relação à VASP – será que vai conseguir alguma coisa?
O Jean escreveu para o Dr. Antônio acerca das passagens
dele e da mulher. Você já viu o careca?
Não sei o que faço com ocaso da Fulgor; o Pedro mandou
um recado pelo Jean, dizendo que me mandaria logo mais não
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só uma carta, mas também as provas do livro (Estrelas Heróis e
Deuses) que está sendo composto. Não sei não, mas acho que o
negócio acaba gorando. E seria ótimo que o livro fosse impresso
até a época do Congresso, não acha? Se você ainda for por lá, na
Fulgor, (coisa que parece ser difícil agora) veja se consegue saber algo de mais palpável.
Bom, o papel acabou e o sono chegou.
Abraços a todos.
PS: Dr. Antônio esteve aqui. Pede para você responder-lhe
a carta datada do dia 2, que você já deve ter recebido.
Mande notícias.
Rubens de Azevedo (?).
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Câmara Municipal de São Paulo
D.E. – Exp. – 2
São Paulo, 8 de outubro de 1976.
Prezado Senhor,
Tenho a grata satisfação de convidá-lo para assistir, no
próximo dia 20, às 19 horas, no Plenário do Palácio Anchieta
(Viaduto Jacareí nº 100, 1o andar), à sessão especial de entrega
de “Cidadão Paulistano” ao excelentíssimo Senhor Professor
Doutor Luís da Câmara Cascudo.
Na oportunidade, apresento-lhe os protestos de minha distinta consideração.
Carlos Eduardo Sampaio Dória
Presidente
A Sua Senhoria o Senhor
Doutor Rômulo Argentière
Rua Nicolau de Souza Queiroz, 159 – Aclimação.
Em mãos.
6

www.colecaomossoroense.org.br
Natal, 2 de abril de 1961
Prezadíssimo Argentière: um grande abraço
Não sei, realmente, quantas vezes, já comecei estas mal
traçadas. E agora na noite de um domingo que tirei para por em
dia uma correspondência atrasada (inclusive a sua, inexplicavelmente). E aqui estou. O resultado da eleição de São Paulo
(capital) parece que mostrou como a política é ainda arte de Mefistófeles. Não comentamos ainda o 3 de outubro, nacional, estadual e municipal. E como eles têm fatos que bem merecem um
bom e longo papo como os que tínhamos aqui. Mas, falava de
Prestes Maia: se estivesse aí era nele que votava; não sei se porque suas informações anteriores a respeito dele e de D. Maria
me fizeram um bolchevique “paulista” de 400 anos. Qual foi sua
posição no pleito?
Ainda não lhe agradeci resposta ao bilhete que lhe enviara
em dezembro, dias antes de embarcar para a Bahia em busca de
melhora para o meu garoto. Sua resposta chegou depois do meu
regresso de Salvador. De lá até hoje a luta tem sido braba para
salvar o meu filho. Ele quase morre justamente no dia 25 de
dezembro, quando tudo em torno de nós era festa de “fraternidade”...
Tenho gasto uma porção. Em janeiro o garoto melhorou
bem, recobrando praticamente o peso e ganhando quatro quilos
em quinze dias... Já em março veio novamente uma desinteria
meio braba e lá se foram dois quilos. Agora empreendo uma
7
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nova e penosa recuperação dele. Tenho pena de minha mulher:
há oito meses nesta luta braba. É espeto ser mãe.
E os planos do futuro, seu Argentière? Como eles andam?
Depois que Dinarte perdeu, voltei a ser redator chefe dos Diários
Associados aqui. E nesta função ainda me mantenho. Tenho lá
com Chatô uma posição mais ou menos boa, ou melhor, uma
ótima situação, embora ganhe pouco mais de 10 mil cruzeiros.
Consegui concentrar um pouco de força na mão. Maranhão está
que nem uma barata tonta. Não acerta nenhuma. Estamos rompidos pessoalmente. Quando nos encontrarmos mostrarei como
o cabra além de oportunista é incapaz, administrativa e politicamente. A cidade está com os seus problemas agravados e ele
que nem uma barata sem ver a bola.
A situação de Cuba (como gostaria de ir lá) dá inveja! E a
China: não irá por lá? E o resto do mundo, meu amigo, apesar de
terem morto Lumumba (que negro, ein!) vai chegando ao limiar
da grande era.
Faz tanto tempo que não conversamos que tumultuo os assuntos, que entram uns pelos outros, como se os dias destes meses tivessem acumulados, todos eles, milhares de assuntos assinalados pacientemente para fazerem parte desta correspondência
entre Natal e São Paulo. Meus planos deste ano em Brasília parece que fracassaram, principalmente pelas despesas astronômicas que ando fazendo com a saúde do meu garoto. Tarcísio Maia, irmão do Ministro Agripino, que pelas informações que chegam está interessado em encontrar soluções “nossas” para o Ministério das Minas e Energia – que me diz
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você a este respeito? Continua me acenando com a possibilidade
de minha transferência para o sul. Ainda não decidi. Vacilo porque além do jornal começarei este ano a ensinar na Faculdade de
Filosofia (seria meu destino)?
Deixo para outra carta a politicagem da província. É meio
suja. Relembro, nesta oportunidade, a respeito de um pedido
anterior, que a microfilmagem do livro do professor Clodomiro
Pereira ainda não foi esquecida. Repito o título: “O Problema
das Secas no Nordeste Brasileiro”.
Falta muito assunto ser debatido. Outras cartas serão responsáveis pela conversa em profundidade, antes que vá um passageiro a Vênus. Como estão adiantados, esses cabras, seu
Argentière!
Aos bons amigos um abraço e minhas recomendações respeitosas a sua senhora e filhos.
Fraternalmente,
Leonardo Bezerra.

LB: Caicós, 1222
Alecrim – Natal/RN.
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Natal, 12 de março de 1964
Rômulo Argentière.
Grande marciano e amigo velho.
Como você sabe estou batendo o IIIº e último volume da
“História da Alimentação no Brasil”. Esse IIIº tomo é uma
ANTOLOGIA DOCUMENTAL. Para essa bicha lembrei-me de
solicitar sua colaboração. Como citei a você no tomo anterior,
queria neste uma página especial, sobre assunto que ninguém
atinou na inclusão, curiosa e oportuna.
Se lhe for possível, gentil Argentière, escreva uma página
sobre a abóbora, o nosso jerimum, a famosa curcubitácea que
tem a glória de ser a única planta de toda a flora terrestre destinada a ser exportada e utilizada no plano da Astronáutica.
Sei muito bem que aí a folha da abóbora é fornecedora de
oxigênio e não de bucha alimentar mas sempre é, no terreno
prático, uma imprevista e maravilhosa serventia da humilde
planta que apoda os norte rio grandenses, “comedores de jerimum”.
E, como você me disse, o jerimum ou a folha serão ou são
símbolos. E será por aqui que a nossa Marinha sonha estabelecer
a projeção dos foguetes apontados às estrelas.
Você tem vinte outros aspectos, partindo das curcubitáceas.
É possível ajudar-me, Argentière? Ficarei muito grato com
essa sua colaboração preciosa.
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Um abraço deste seu velho
Luís da Câmara Cascudo.
Luís da Câmara Cascudo
Av. Junqueira Aires, 377
Natal – RN
07 de janeiro de 1974
Amigo Argentière.
Autorizo afetuosamente a utilização de registros sobre
ÁGUA, constante em meus livros. Veja o Dicionário do Folclore Brasileiro, 3a ed., INL, Brasília, 1973, e o Tradição , Ciência
do Povo, editada aí em São Paulo, Perspectiva, Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2025, onde compendiei muita informação que lhe
será útil, nos capítulos I, II e VII.
Cordialmente, velho admirador e amigo
Câmara Cascudo.
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Rio Grande do Norte

Casa Civil do Governo do Estado
Ofício 452/CC – Tms
Natal, 17 de maio de 1960
Senhor engenheiro,
Tenho a honra de remeter a Vossa Senhoria o original do
decreto do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que
houve por bem conceder-lhe a “Medalha de Mérito Alberto Maranhão”, criada pelo decreto estadual de 2 de outubro de 1959.
Atendeu o Governo do Estado a uma sugestão da Associação Norte-rio-grandense de Astronomia que, em fundamentada
exposição de motivos, assinalou o alto merecimento de Vossa
Senhoria e os serviços prestados à cultura científica do Estado,
através da entidade que reúne os amadores da Ciência do Céu, e,
outrossim, pela sua eficiente pesquisa mineralógica no Rio
Grande do Norte, indicando o nome ilustre do eminente de Vossa Senhoria para receber o único prêmio simbólico concedido
pelo Governo do Estado.
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Transmitindo a satisfação do Senhor Governador em assinar o significativo decreto que representa justa homenagem a
quem tem honrado a ciência do país e trouxe para o nosso Estado os benefícios do seu trabalho e de seus profundos conhecimentos, aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de
elevada estima e mui distinta consideração.
Atenciosas saudações,
Antônio Soares Filho
Chefe da Casa Civil.
Ao Ilmo. Sr. Dr. Rômulo Argentière.
Rua Correia Dias – 517 – Paraízo
São Paulo – SP.
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Rio Grande do Norte
Gabinete do Governador

Natal, 19 de maio de 1960
Eminente amigo Dr. Rômulo Argentière,
Confirmo meu telegrama informando que o Governo do
Estado concedeu-lhe a “Medalha de Mérito Alberto Maranhão”.
O mesmo prêmio simbólico foi concedido aos professores Rubens de Azevedo e Joel Celso Dantas.
Pela cópia junta, verificará que se trata de uma iniciativa
da ANRA, onde tive de apresentar as três propostas unanimemente aprovadas.
Pelo teor do decreto que instituiu a Medalha, vê-se que o
ato de entrega tem caráter solene. Gostaríamos que os três agraciados recebessem as Medalhas no Palácio do Governo, entregues pessoalmente pelo Governador Dinarte Mariz, no dia 17 de
junho próximo, 4o aniversário da fundação da ANRA.
Para isso, peço confirmação com a maior brevidade possível, afim de solicitar do Governo as passagens de avião, ida e
volta, por conta do Estado, além do que seriam ambos, o ilustre
amigo e professor Rubens de Azevedo, hóspedes oficiais do
Governo do Rio Grande do Norte.
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Podem ambos permanecer em Natal o tempo que desejarem, realizando palestras que despertarão a maior curiosidade
em nossa capital.
Se de forma alguma puderem vir os dois, que, pelo menos,
venha um, aguardando o outro próxima oportunidade. Se houver
impossibilidade absoluta da vinda, em junho, ao menos de um
dos agraciados, que fique, então, para uma época determinada
pelos eminentes patrícios, quando o Governo e os amadores de
Astronomia possam tributar as homenagens que merecem.
Estou aguardando o endereço do professor Rubens de Azevedo, que lhe pedi, para remeter o original do decreto e convidá-lo para a solenidade oficial da entrega da Medalha. Espero,
todavia, que o distinto amigo se apresse em por o grande selenógrafo a par dos termos desta carta, para que ele confirme sua
vinda antes mesmo de receber minha correspondência.
Com um grande abraço do seu amigo, discípulo e constante admirador.
Antônio Soares Filho.

15

www.colecaomossoroense.org.br

Rio Grande do Norte
Gabinete do Governador

Natal, 8 de outubro de 1960
Prezado amigo Dr. Argentière,
Remeti hoje, por intermédio do Banco do Estado de São
Paulo, a importância de 30.300,00, incluindo, portanto, os 300
do espelho.
Agora, remeto as provas do folheto. Achei magnífico o
trabalho material. Fiquei sensibilizado pela colaboração de Dona
Jandira. Dentro dos meus rudimentos da língua inglesa, achei a
versão perfeita, inclusive os enxertos que fizeram melhorar o
texto. Peço sua paciência e atenção para o seguinte:
a) O anúncio para os dois clichês está apenas redigido em
português, faltando a versão inglesa;
b) Em um dos clichês está dito que o AS gira ao “redor da
Lua”. Creio que foi engano e corrigi para “ao redor da
Terra”. A não ser que eu tenha me equivocado e não tenha entendido o texto da gravura. De qualquer maneira,
minha hipótese não admite a revolução do AS em torno
da Lua. A revolução em torno da Terra (no mesmo
tempo da revolução da Lua) é o fundamento da hipótese;
16
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c) Não sei se é usada a dedicatória do livro também em
inglês;
d) O endereço da versão inglesa foi invertido, ficando o
nome do Estado e do país antes do meu nome;
e) Verifiquei que a capa do livro tem apenas o título em
inglês. Parece-me que o título deve ser em português e,
logo abaixo, entre parênteses, o título em inglês;
f) O nome Brasil, na versão inglesa, está com “s”. tenho
idéia que os ingleses usam com “z”. Mas, como se trata
de endereço, não sei se deve mesmo ser usado com “s”;
g) O Porto de Póla, está escrito “Pula”. Ignoro se os ingleses escrevem assim ou se foi engano datilográfico.
Tenho dado um trabalho muito grande aos amigos de São
Paulo. Se, porém, minha lua for descoberta e os russos concederem-me o direito de designar três acidentes do AS, um terá o seu
nome, o outro o do professor Rubens e o terceiro de Dona Jandira.
Entreguei suas encomendas. Notei a ausência de Elba. Apesar da proibição de novas passagens, ia pedir ao Governador a
passagem tratada em seu telegrama.
Aqui, perdemos as eleições estaduais. Resta-nos o consolo
da vitória de Jânio.
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A publicação do meu trabalho no “Diário de São Paulo”
foi muito honrosa. Apreciei os magníficos desenhos do prof.
Rubens. É realmente um amigo precioso.
Com um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
PS: Não sei qual a tiragem do folheto. Espero não seja inferior a 500. Se for possível, mande-me a relação de endereços
para onde eles vão ser enviados, para evitar a remessa em duplicata, feita por mim.
Outro abraço.
Antônio Soares Filho.
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Rio Grande do Norte
Gabinete do Governador
Casa Militar

Natal, 10 de outubro de 1960
Prezado Dr. Argentière,
Anteontem, pela VARIG, remeti as provas do folheto, acompanhadas de carta. Pus o número de sua casa como sendo
518, ao invés de 517. Estou assim com receio de que a VARIG
não tenha feito a entrega.
Telegrafei pela Western e o telegrama foi devolvido com a
informação de que não havia o número 518, na Correia Dias.
Pedi a retificação e espero que a Western haja providenciado.
Seguiu a ordem telegráfica para o Banco de São Paulo, no
sábado, no valor de 30.300,00, devido o acréscimo às despesas
do espelho do sky.
Esqueci-me de recomendar, na carta, que os clichês devem
ser intercalados no folheto nas páginas que o ilustre amigo escolher.
Com um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
Av. Floriano, 612 – Natal.
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Rio Grande do Norte
Gabinete do Governador

Natal, 8 de novembro de 1960
Prezado amigo Dr. Argentière.
Conforme meu telegrama, achei que o trabalho material do
folheto ficou acima de qualquer expectativa. Magnífico, sem
defeitos. Gratíssimo mais uma vez.
Pedi para suspender a distribuição devido a ocorrência de
um fato lamentável.
Quando recebi as provas para a revisão, não vieram os clichês que se encontravam em feitio. Entretanto, pela notícia de
pé do clichê nº 01, verifiquei que tudo indicava um equívoco do
prof. Rubens de Azevedo, pois, falava no giro do satélite AS em
torno da Lua. Na carta que lhe enviei com as provas corrigidas,
assinalei o engano.
Agora, com a chegada do folheto, verifiquei que a própria
apresentação do trabalho, tão honroso para mim, fala também
em sub-satélite e que o AS gira em torno da Lua.
Fiquei desolado porque o texto do trabalho ficou em inteiro desacordo com a apresentação e com o gráfico feito de tão
boa vontade pelo nosso eminente amigo.
Nunca sustentei que a segunda lua fosse um sub-satélite,
isto é, que girasse em torno da Lua. Seria uma extravagância no
20
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sistema solar, embora viável também essa hipótese, visto que a
Lua tem movimento de rotação e poderia estar o mesmo sincronizado com a revolução do AS, fazendo com que, em relação ao
observador colocado na Terra, ficasse o AS sempre na parte
encoberta.
Porém minha hipótese é diferente. Digo no texto, no inciso
“hipótese bilunar”, que ambas as luas giram em torno da Terra e
que o fenômeno é semelhante ao que ocorre relativamente aos satélites de Júpiter (o VII e o XI), que percorreu a órbita em torno do
planeta no mesmo espaço de tempo. Portanto, o AS tem maior velocidade do que a Lua, vez que a órbita hipotética que percorre é
mais extensa e no entanto acompanha a Lua em linha reta para a
Terra. Não há, assim, revolução ou giro do AS em torno da Lua.
A cativante apresentação feita pelo prof. Rubens cita a opinião de Patrick More contrária a “um satélite da Lua”. Não
conheço o trabalho do cientista inglês, porém a opinião dele
nada tem a ver com a minha hipótese que admite apenas outro
satélite da Terra, e não da Lua.
Diante da divergência entre o meu trabalho e o desenho, estou disposto a custear uma 2a edição do folheto, caso conte para
isso com sua paciência e consentimento, além do consentimento do
nosso prezado amigo prof. Rubens de Azevedo.
O primeiro desenho, ou seja, o gráfico do movimento do
AS, poderia ser extirpado do texto, a não ser que a paciência do
prof. Rubens permita a confecção de outro, alterando o
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primitivo. Quanto a apresentação do folheto, que tanto me desvaneceu, poderia ser modificada no tocante ao giro do AS em
torno da Terra e não em torno da Lua. Estimaria também que a
menção a Sir Patrick More fosse esclarecida no sentido de que
não se choca com a minha hipótese.
Para barateamento da obra, bastaria a impressão de 250 folhetos, isto é, metade da 1a edição. Os clichês da capa e do texto
(um repetindo o outro em proporções menores) poderiam ser
aproveitadas, reduzindo, portanto, a despesa. Informou-me o
ilustre amigo que o primeiro trabalho custou 24.500,00 (remeti
30 mil por causa do porte para o país e estrangeiro). Se receber
sua aprovação, desejo reeditar a obra.
Não sei se a composição já foi desmanchada, pois, o seu
aproveitamento quase total influiria no barateamento da obra.
Assim, meu prezado mestre e amigo, tenha paciência com
o discípulo exigente.
Vou escrever ao prof. Rubens. Preciso agradecer profundamente a honrosa apresentação e todo o imenso trabalho que dei a ele
e a exma. esposa. Preciso, ainda, pedir minhas desculpas, pelo fato
de não haver explicado suficientemente em carta, como era o meu
dever, que não se tratava de um sub-satélite. A culpa realmente é
minha, pois, na primeira carta que recebi dele, saudando o AS, ele
falava em sub-satélite e não me ocorreu a retificação.
Com um grande abraço e os agradecimentos renovados do
Antônio Soares Filho.
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Rio Grande do Norte

Casa Civil do Governo do Estado
01 de dezembro de 1960
Prezado Dr. Argentière
Hoje remeti uma carta e esqueci de colocar dentro o folheto revisto. Peço o obséquio de somente entregar o folheto na
tipografia depois de ler a carta hoje enviada.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Rio Grande do Norte
Gabinete do Governador

Natal, 1o de dezembro de 1960
Eminente amigo Dr. Argentière,
Somente agora me foi possível responder sua carta de 18
de novembro. Não queira saber o que é um fim de Governo com
a Assembléia Legislativa aberta e tudo correndo para a Casa
Civil.
Fiquei satisfeito com a solução encontrada para substituir
as folhas e corrigir o equívoco. Lamentei que o prof. Rubens
retirasse o seu apoio a minha teoria, aceitando-a unicamente se a
hipótese admitisse o giro do AS em torno da Lua.
Verifiquei a mudança do ponto de vista do nosso comum
amigo, ao notar que foi excluída a frase “como acreditamos possível” constante da primitiva apresentação. Como disse na carta
anterior, não inventei a hipótese de uma novidade no sistema
solar. Nenhum satélite do nosso sistema gira em torno de outro
satélite. Sustento, em relação ao nosso planeta, o fenômeno
constatado em júpiter, ou seja, o VII e o X satélites girando em
torno do planeta no mesmo espaço de tempo.
Vou remeter a importância de 14 mil cruzeiros pelo Banco do Estado de São Paulo e enviarei os folhetos que tenho em
meu poder, desfalcados de uns setenta números, dada a
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insistência de amigos e sócios da ANRA de possuírem a obra,
mesmo errada.
Se for possível, mande incluir também uma folha em
branco, antecipando a Apresentação, para que fique um lugar
para as dedicatórias a tinta. Se o fato do serviço ficar dispensado
de substituição de 3 folhas em 70 exemplares for insuficiente
para cobrir a despesa da folha em branco em cada exemplar,
pagarei do mesmo modo a diferença.
Tenho notado que o amigo preocupa-se em remeter notas
de despesas. Não faça isso. Lembre-se que está me prestando
um grande favor e não vou necessitar de comprovantes de despesas.
Roque ficou meio apreensivo pelo aumento das despesas
do espelho. Ele é um rapaz pobre. Entretanto, não fique com
cuidados porque, se for preciso, os sócios da ANRA completarão a importância que for necessária.
Recebi um belo trabalho sobre Astronáutica remetido pelo
prof. Rubens. Estou lutando para arranjar um tempinho para
escrever ao nosso amigo. Como disse na carta anterior, estou
devendo a ele não somente meus profundos agradecimentos pela
honrosa apresentação e pela montagem espetacular do folheto,
como também minhas desculpas por haver influído decisivamente no equívoco em que ele laborou. Veja como o meu cartaz
ficou alterado perante o meu prezado mestre: enquanto na Apresentação primitiva ele dizia que é “sempre” melhor andar com
os visionários, agora é apenas “às vezes”...
De nenhum modo deixe de alterar a substituição feita.
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Prefiro mil vezes a sinceridade dele.
Joel esteve no Ceará. Um grupo de amigos pediu para ele
realizar uma palestra sobre minha hipótese, quando encontravase em Fortaleza. O homem não teve coragem, alegando que não
estava a altura. Era só o que faltava... Quisera eu possuir a ciência dele.
Lamento o acidente que o prezado mestre e amigo sofreu.
Há tempos, foi na perna, agora no braço. Lembre-se que precisa
ser muito cuidadoso. Sua vida é necessária ao país pela grande e
utilíssima contribuição que tem trazido à ciência.
E para os seus amigos, sua vida é preciosa. Um cientista
compreensivo e que gosta de servir desinteressadamente a todos,
é coisa rara.
Renovando meus melhores agradecimentos por tudo que
tem feito por mim e pela ANRA, envia um grande abraço, o
Antônio Soares Filho.
Av. Floriano, 612 – Natal.
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Associação Norte-rio-grandense de Astronomia
(ANRA)
Fundada em 17 de junho de 1956
Secretaria: Av. Floriano, 612 – Natal
Rio Grande do Norte
Natal, 1o de março de 1961
Eminente amigo Dr. Argentière,
Em 6 de dezembro do ano passado, remeti as provas da alteração do folheto e a importância de 14 mil cruzeiros, metade
correspondente à despesa total da editora e a outra metade para
despesas de correio para a remessa do folheto para o estrangeiro.
Em meados de janeiro recebi seu telegrama informando
que, em breves dias, a VARIG traria a encomenda. Tenho ido
sempre à agência da VARIG e não há qualquer notícia. Como já
estamos no mês de março, fiquei com cuidado do extravio da
correspondência.
Espero que o motivo não seja outro, algum contratempo, e
que o amigo tenha tido algum constrangimento em comunicarme. No entanto, o prezado amigo tem sido bondoso e tenho lhe
dado tanto trabalho, roubando-lhe seu precioso tempo dedicado
à ciência, que peço encarecidamente informar-me sobre o que
realmente ocorre.
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Deixei a Casa Civil no fim do Governo, trabalhando vinte
horas por dia nos últimos três meses. Agora, sou apenas o Consultor Geral do Estado, vice-diretor e professor da Faculdade de
Direito, além de mais alta autoridade desportiva do Estado, eis
que fui eleito Presidente da Federação Norte-rio-grandense de
Desportos.
Não tenho, entretanto, abandonado a nossa querida ciência
do Céu. Sempre que me é possível, vou à ANRA. O telescópio
de Roque foi armado, porém como ele não agüentou o preço,
cedeu à nossa Sociedade.
Parece que o professor Rubens não veio este ano, ou em
dezembro, ao Ceará, como prometeu, inclusive passando em
Natal. Teria sido uma ótima oportunidade para manifestar-lhe
pessoalmente minha gratidão, além do lucro de suas palestras
para todos nós.
Pedindo transmitir meu grande abraço ao prof. Rubens,
renovo meus agradecimentos, aguardando suas notícias.
Um abraço de cada um de seus amigos e admiradores de
Natal e outro bem grande do
Antônio Soares Filho.
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Legião Brasileira de Assistência
Natal, 17 de abril de 1961
Prezado mestre Dr. Argentière,
Recebi 130 volumes do opúsculo. Mais uma vez agradeço
seu precioso trabalho, sem o qual não me teria sido possível
publicar o meu trabalho.
A nova edição de “Atmosfera”, com sua amável e generosa dedicatória, chegou-me às mãos este mês, apesar de datada de
26 de novembro. É que o livro veio por intermédio de Joel Dantas e diz ele que me avisou para o Palácio do Governo, naquela
época. Não tenho qualquer lembrança e acho difícil não ter corrido logo à casa de nosso amigo.
Estive conferindo as declarações do astronauta Gagarin
com que o ilustre amigo escreveu sobre a ionosfera. Gagarin
apenas confirmou o que lá se encontra escrito.
Gostaria de saber alguma coisa sobre a remessa do meu
folheto para o estrangeiro. Deixei de efetuar qualquer remessa,
para evitar duplicatas.
Para fora do Estado, remeti apenas para o meu conterrâneo
e amigo de família Cônego Jorge O’Grady de Paiva, estudioso
da Astronáutica e que está elaborando um dicionário de Astronomia.
Caso ainda seja necessário a remessa de alguma importância para expedição do meu folheto, encareço avisar-me.
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Peço dar um grande abraço em nosso amigo o prof. Rubens de Azevedo.
Disponha sempre do amigo
Antônio Soares Filho.
Av. Floriano, 612 – Natal.
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Natal, 29 de abril de 1961
Prezado amigo
Dr. Argentière,
Vai esta pelo Joel Dantas.
Recebi suas encomendas e fiz a distribuição no mesmo dia, inclusive os remédios que Elba enviou. Leonardo ficou de
escrever-lhe hoje também pelo prof. Joel.
Agradeço os régios presentes que me enviou. Gostei muito
de “Brincando com Astronomia” e ignorava que o ilustre amigo
traduzisse o russo. O capítulo sobre a segunda lua e a lua excitou-me pela novidade. Li Júlio Verne quando criança e nada me
lembrava da hipótese Petit. Se soubesse antes, teria intercalado
no tópico sobre o fenômeno das marés, no meu trabalho. Quanto
a lua da lua, que coincide com o primitivo desenho do prof. Rubens (o desenho que precisou ser modificado), também era assunto desconhecido para mim. Teria tocado no assunto para
mostrar a diferença sobre a minha hipótese que admite uma segunda lua da Terra.
Acompanho com satisfação o fato dos seus livros alcançarem a 2a edição. Coisa rara em nosso país os livros científicos
passarem da 1a edição.
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Pretendi escrever diretamente ao editor do meu trabalho
encomendando a publicação de um livrinho sobre assunto literário. Ia poupá-lo do trabalho de intermediário porque não se trata
de assunto científico. Entretanto, diante de sua notícia de que
teve um atrito com o editor, em virtude do relaxamento dele,
desanimei...
Renove meus agradecimentos pelas suas constantes atenções.
Conte aqui sempre com o amigo que lhe envia um grande
abraço,
Antônio Soares Filho.
Av. Floriano, 612 – Natal.
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Legião Brasileira de Assistência
Procuradoria Estadual
Natal – Rio Grande do Norte
Em 10 de julho de 1961
Prezado amigo Dr. Argentière,
Leonardo falou-me que remeteu para o distinto amigo recorte do jornal “Tribuna do Norte” com uma carta dirigida pelo
professor Medeiros ou Madeira ao Cônego Jorge O’Grady de
Paiva, combatendo minha hipótese das duas luas.
Fiz uma resposta apressada ao professor, publicada também no mesmo jornal. Junto um recorte da mesma.
Estou preocupado com a aplicação da terceira lei de Kepler, sobretudo devido ao termo “proporcionais” da mesma. Não
tenho aqui, em Natal, quem me ajude. Entretanto, como disse no
final de minha resposta, não compreendo como haveria choque
com a hipótese, desde que há o precedente de Titan e a lição de
Lagrange.
Temos sentido sua ausência.
Com um grande abraço do discípulo e velho admirador,
Antônio Soares Filho.
Av. Floriano, 612 – Natal.
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Legião Brasileira de Assistência
Procuradoria Estadual
Natal – Rio Grande do Norte
Natal, 28 de julho de 1961
Prezado amigo Dr. Argentière,
Recebi sua carta de 19 do corrente.
O Rio Grande do Norte não poderia ficar indiferente aos
dizeres de sua carta, no sentido de que “tenho a impressão de
que ainda acabarei sendo riograndense do norte”.
Desta forma, deu entrada ontem na Assembléia Legislativa
um projeto de resolução, assinado pelo líder do Governo e pelo
líder da oposição, concedendo ao prezado amigo o título de “Cidadão Honorário do Rio Grande do Norte”, título que até hoje a
Assembléia somente concedeu ao Presidente Eurico Gaspar Dutra.
Ninguém mais do que eu ficará satisfeito com a alta honra
de passar a ser seu conterrâneo. O Poder Executivo concedeulhe a Medalha do Mérito Alberto Maranhão. Cabe agora aos
representantes do povo manifestarem a gratidão do Estado pelos
inestimáveis e dedicadíssimos serviços que vem prestando desinteressadamente ao Rio Grande do Norte.
Falou o ilustre amigo que pretende vir este ano ao Estado.
Faça tudo para chegar antes do dia 30 de novembro, data de
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encerramento dos trabalhos da Assembléia. Esta deseja recebêlo em sessão especial e, possivelmente, será saudado pelo deputado Luís Maranhão, único parlamentar sócio da ANRA.
Sugiro que o ilustre amigo traga um discurso escrito no
qual estude e ofereça sugestões para o desenvolvimento de nossas riquezas minerais. Se achar oportuno, faça menção também a
ANRA.
Feito o encontro de contas de nossas homenagens com os
seus serviços prestados ao Estado, ainda estamos devendo muito.
Vamos agora ao caso do “AS”.
Não recebi o livro de Airy. Aliás, nunca li qualquer trabalho dele.
A menção que fiz no meu opúsculo ao nome de Airy, retirei de uma enciclopédia.
Junto o recorte da carta do João Lyra Madeira. Se a massa
de um astro não influir na velocidade da órbita, ou seja, se um
corpo menor não puder desenvolver maior velocidade, creio que
minha hipótese estará perdida... Pelo estudo do Madeira, pareceme que o “AS” precisaria ficar montado na Lua ou quase rasante, menos do que os 6 mil kls. de Fobos para a superfície de
Marte. Entretanto, o Madeira nada disse sobre o fato de Titan
esconder algumas luas de Saturno.
Se minha hipótese sobreviver, não será mais pela minha
ajuda. Faltam-me os conhecimentos matemáticos.
Parece-me que o prof. Rubens não tem recebido minhas
cartas. Escrevi em 14 ou 15 de junho e 10 ou 11 de julho, sem
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resposta. Talvez ele não tenha tido tempo, apegado que está à
publicação de “Lua, sexto continente”.
Com um grande abraço do amigo, admirador e discípulo,
Antônio Soares Filho.
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Natal, 24 de outubro de 1961
Eminente amigo
Dr. Argentière,
A Assembléia Legislativa, por unanimidade, aprovou a
Resolução concedendo-lhe o Título de Cidadão Honorário do
Rio Grande do Norte. Renovo aqui minha viva satisfação pelo
fato de agora ter a alta honra de ser seu conterrâneo.
Estou tentando com o deputado Luís Maranhão conseguir
com o Governo passagem de ida e volta. Peço informar-me, para
facilidade da pretensão, se o amigo tem direito à redução de
50%, na qualidade de jornalista. Depois de informado, tentaremos conseguir as passagens, indo a ordem para agência de São
Paulo.
Seu trabalho na Revista de Engenharia despertou o maior
interesse. Alguns deputados manifestaram desejo em conseguir
um exemplar. Se for possível, traga mais alguns.
Demorei a escrever-lhe porque me encontrava assoberbado com as providências e redação do meu trabalho para a posse
na Academia Potiguar de Letras, solenidade que foi realizada
anteontem.
Recebi o exemplar do livro de Airy. Infelizmente, não sei
a língua italiana e aqui sabe muito pouca gente. Procurei compreendê-lo, entendi pouco porém achei a seguinte frase que
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considero importante para sustentação de minha hipótese e relativa à terceira lei de Kepler: “L’ultima legge non é rigorosamente Vera, se non quando si supponga assolutamente immobile il
corpo centrale.” Parece, assim, que não deve ser tão dogmática
a assertiva do prof. Madeira.
Estou ansioso pela nova publicação do prof. Rubens, “Lua, Degrau do Infinito”.
Aguardando suas notícias, envia um grande abraço o discípulo e amigo,
Antônio Soares Filho
Av. Floriano, 612 – Natal.
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Natal, 15 de dezembro de 1961
Prezado amigo Dr. Argentière,
Não esqueci um só momento do compromisso de sua vinda a Natal. Trabalhei constantemente junto ao Luís Maranhão,
para que ele conseguisse as passagens. Ele alegava que dependia
do Governador, pessoa difícil de ser encontrada no Estado, pois,
vive constantemente no Sul. Afinal, quando o Governador apareceu, a Assembléia havia entrado em um período intenso de
trabalho, em virtude do acúmulo de matéria para o final da sessão legislativa.
O Maranhão aconselhava-me sempre nada mandar dizer
para o eminente amigo, enquanto o assunto não estivesse definitivamente resolvido, mesmo porque falava-se em prorrogação
dos trabalhos legislativos. A prorrogação veio apenas por dez
dias.
Desta forma, acertamos que a sua vinda honrosa e necessária fosse adiada para a segunda quinzena de fevereiro, quando
a Assembléia estará reunida extraordinariamente. Fala-se também em convocação para depois das festas natalinas, porém o
melhor é deixarmos mesmo para a segunda quinzena de fevereiro ou a primeira quinzena de março, conforme lhe for mais conveniente. Na época, o Maranhão tentará novamente arranjar as
passagens e hospedagem. Havendo eu deixado a
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chefia da Casa Civil, pouco valeria meu pedido ao Governo, eu,
para ser mais preciso, minha situação política não permite o pedido, apesar de minha velha amizade pessoal com o Governador.
Há tempos não tenho notícia do nosso prezado amigo prof.
Rubens de Azevedo.
Com um grande abraço do discípulo e amigo,
Antônio Soares Filho,
Av. Floriano, 612 – Natal.
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Natal, 27 de março de 1962
Prezado amigo Dr. Argentière,
Recebi sua carta e imediatamente procurei o Walter Pereira, pois, ignorava sua próxima vinda.
O Walter acha desaconselhável o lançamento agora do seu
livro e, nesse sentido, deve ter se dirigido à editora. Tratando-se
de obra técnica altamente especializada, entende o Walter que
torna-se necessária larga divulgação em uma província pobre e
pequena.
Por outro lado, falhou a convocação extraordinária da Assembléia para fevereiro. Um deputado da oposição aderiu ao
Governo, empatando a votação, motivo pelo qual a oposição não
atenderia a convocação, para o Vice-governador não desempatar
contra. Assim, somente em 1o de junho reabrirá a Assembléia
em sessão ordinária.
Desta forma, seria interessante fazermos toda a solenidade
entre 10 e 20 de junho, de preferência a conferência na ANRA
no dia 17, 6o aniversário de nossa Sociedade.
Caso persista no lançamento do livro em abril, convém dirigir-se diretamente ao Walter, para convencê-lo. A editora escreveu informando que a ANRA contava com 4.000 sócios e era
a maior organização da América Latina. Expliquei ao Walter
que tínhamos apenas 93 sócios e muitos deles somente para
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constar, além dos que residem fora da capital. Sabe o prezado
amigo que a ANRA vive pelo devotamento de pequeno grupo.
Sua hospedagem por conta do Estado não parece difícil. O
Secretário de Educação, meu velho e bom amigo, não se recusará. Caso necessite das passagens em junho, teremos de contar
com o deputado Luís Maranhão, aliás o homem indicado para
saudá-lo na Assembléia. Vou ver se consigo a presença do próprio Governador na Assembléia, embora seja um rapaz que vive
viajando.
Enviando um grande abraço para o prof. Rubens (de quem
não tive mais notícias, nem sei se saiu o “Lua, Degrau do Infinito”), remeto também as lembranças de seus discípulos e admiradores da ANRA.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Natal, 5 de outubro de 1963
Prezado mestre Dr. Argentière,
Pelo Carlinhos agradeci a remessa do livro de Rocha
Pombo. Não conhecia a obra e nela fala o autor do meu avô paterno e do meu avô materno. Fiquei sensibilizado com sua lembrança.
Creio que o prezado amigo soube da morte de D. Eunice,
esposa de Joel. Foi um golpe duro para o nosso amigo, que ainda está transtornado. Faleceu quando ia para a sala de partos,
devido a um colapso. A criança já havia morrido no ventre. O
óbito foi em 6 de setembro.
No dia 30, pelo navio Princesa Isabel, viajarei ao Rio, demorando-me um mês. Levarei Maria Luíza. Em novembro, Deus
querendo, passarei dois ou três dias em São Paulo, em casa de
minha irmã Zenaide. Espero abraçá-lo e ao prof. Rubens. De
ambos desejo apenas arranjar um pistolão para conhecer o Planetário e o Capricórnio. Não poderei assistir qualquer reunião ou
conferência, devido aos compromissos, hora por hora, que assumi com minha irmã, inclusive para as peregrinações nos consultórios médicos, para mim e Maria Luíza. O prof. Rubens
convidou-me para um almoço ou jantar, honra tão insigne que
me comoveu. Estou certo de que não haverá tempo para visitar a
cidade, mas, o que me interessa é abraçar os dois amigos e
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conhecer as duas instituições, certamente o Capricórnio durante
o dia, pela falta de tempo.
Irei dispor apenas de 30 dias entre a ida e a volta. 8 dias
para a viagem, vez que viajo por mar. 8, na convenção da LBA.
8, fazendo um check-up no Hospital do IPASE. 2, na viagem a
São Paulo e 2 de estada. Dentro desse prazo apertado, terei de
realizar muitas buscas na Biblioteca Nacional, para o Dicionário
Bibliográfico que está adiantado.
Aqui, todo mundo saudoso de sua presença e de suas lições.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Associação Norte-rio-grandense de Astronomia
(ANRA)
Fundada em 17 de junho de 1956
Secretaria: Av. Floriano, 612 – Natal
Rio Grande do Norte

Natal, 20 de março de 1966

Ilmo Sr. Prof.
Dr. Rômulo Argentière,
São Paulo, Brasil.
Saudações.

Temos a satisfação de comunicar-lhe ter sido V. Sa. indicado para pertencer ao quadro social da Associação Norte-riograndense de Astronomia, na qualidade de sócio efetivo.
A indicação, feita pelo Dr. Antônio Soares Filho, foi unanimemente aprovada e servimo-nos da presente para transmitir-lhe
saudações de boas vindas ao nosso grêmio científico.
Queira V. Sa. aceitar os mais sinceros protestos de estima e
consideração.
(...)
Secretário
Antônio Soares Filho
Presidente.
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Associação Norte-rio-grandense de Astronomia
(ANRA)
Fundada em 17 de junho de 1956
Utilidade Pública Lei 1.723 de 14 de agosto de 1956
Filiada à “Liga Latino-americana de Astronomia”
Secretaria: Av. Floriano, 612 – Natal
Rio Grande do Norte – Brasil
Natal, 2 de outubro de 1966
Prezado Argentière,
O Leonel deve ter transmitido a você a necessidade de
suspender o ofício dirigido a PL. É que Odaia esteve em nossa
casa e manifestou o desejo do grupo industrial dele trazer dois
astrônomos japoneses. Para isso, levou ofício meu para o Ministro da Educação do Japão, Odaia se diz amigo. Trata-se de pedir
permissão para os dois convidados viajarem. Ele não concordou
na vinda de Ikeya e Seki porque são amadores. Quer profissionais. No dia seguinte, depois que tomou conhecimento dos termos dos meu ofício ao Ministro, disse ao Joel que ia tentar trazer também os dois amadores e que embarcaria para Tókio no
dia 15.
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Já enviamos a edição espanhola do programa, noticiário e
descrição de Natal.36 exemplares para o Exterior, um para o
Jean, outro para o Embaixador do Uruguai e outro para o do
Peru.
O Boletim nº 2 já está com o “boneco” pronto. Vou fazer
força para a Universidade publicar logo. O tempo está correndo.
O Comandante da Base retornou do Rio decepcionado.
Não havia verba para destacar e se iniciar a construção do Planetário. O Ministro apenas autorizou o Comandante a falar em
nome dele com o Reitor, para ver se a Universidade começa a
construção.
Estou preocupado com as graves missões que você levou,
receando que lhe vá faltar tempo. Joel falou-me que os japoneses pretendem que você fique tomando conta das minas da Baía.
O problema do dinheiro para o Congresso continua crucial e já
não sei até que ponto poderei gastar do meu bolso.
Mande-me sempre suas notícias.
Com freqüência mesmo. Nem que seja um bilhete.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Associação Norte-rio-grandense de Astronomia
(ANRA)
Fundada em 17 de junho de 1956
Utilidade Pública Lei 1.723 de 14 de agosto de 1956
Filiada à “Liga Latino-americana de Astronomia”
Secretaria: Av. Floriano, 612 – Natal
Rio Grande do Norte – Brasil

Natal, 28 de outubro de 1966
Prezado Argentière,
Nenhuma resposta recebi da carta enviada no dia 2, se não
me engano a data. Aliás, soube que você somente chegou a São
Paulo no dia 12. O Rubens enviou carta há poucos dias, inclusive pedindo para fazer retornar os desenhos de Maria Eugênia.
Recebi uma carta do Presidente da Federação das Indústrias e outra do Humberto Dantas, informando-me que só podiam dar “apoio moral” ao Congresso. Fiquei meio desarvorado
porque não sei onde possa arranjar, pelo menos, dois milhões. Já
gastei do meu bolso mais do que podia e quanto a isso considero
perdido, ou melhor, não pleiteio ressarcimento em dinheiro.
Mas, existem despesas pela frente e os eventuais durante o Com
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gresso. Avalie você que só aceitei a realização em Natal depois
que o Humberto havia assegurado o auxílio da Federação.
Espero você tenha dado ao Sakkano a nota a respeito de
Ykeia, e Seki, para ele enviar a Odaira.
Os demais encargos que você gentilmente ofereceu-se para resolver em São Paulo, não sei notícias. O caso da UNESCO,
a medida que passa o tempo, acho cada vez de suma importância.
Notícias boas aparecem algumas. O Chile mandará 15
congressistas. Já estive com o Governador e indaguei se ele me
salvaria, no caso da hospedagem ultrapassar 80. Ele respondeume que não poderia ser parcimonioso em tal empreendimento.
Já estamos cogitando de hospedar brasileiros em outros lugares,
porque a acomodação do Hotel será insuficiente.
Remeti convite para o Fernando Mendonça, em São José
dos Campos. Patrick Moore mandou dizer que gostaria de vir,
porém, não tem dinheiro para a passagem. Escrevi ao Embaixador, no Rio, para ver se o Governo Irlandês dá.
O Jean continua queixando-se que não vê você, entendo
que é mais fácil procurá-lo porque tem carro. O Thomas Bun
não deu qualquer resposta.
Veja se a VASP dá o abatimento no território nacional. Os
chilenos mandaram indagar e poderiam comprar em Porto Alegre ou no Rio. Em último caso, serviria o abatimento no percurso Rio – Natal/Natal – Rio. O Chile pediu reservar a conferência
do dia 9, às 21 horas.
49

www.colecaomossoroense.org.br
O Planetário vai mesmo. O Governo do Estado mandou
consignar no orçamento para 1967, a quantia de 20 milhões para
a ANRA com fim específico de aplicação no Planetário. A Universidade vai dar um auxílio em janeiro. O Comandante organizou um grupo de trabalho de quatro pessoas. O Capitão Caracas
(pela Base), eu fui designado pelo Reitor para representar a Universidade e designei o Rubens pela ANRA. O Governo do Estado, a meu pedido, havia designado o Dr. Celso, porém o Comandante não deixou e vai ser nomeado outro. Na próxima semana, a primeira reunião.
O Rubens vai mudar-se. A casa foi roubada quando ele
encontrava-se, em um domingo, comigo na Redinha. Levaram
muita coisa. D. Jandira ficou assombrada e parece que vão para
a Rua Vaz Gondim, perto do Baldo. Temos trabalhado para o
Congresso pela manhã, à tarde e, à noite, na casa dele.
Renovo meu pedido da carta anterior para me mandar ao
menos um bilhete.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
Em tempo: Você não me deu a (?) notícias sobre o livro
do Rubens, que nós estamos contando lançá-lo no Congresso.
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Associação Norte-rio-grandense de Astronomia
(ANRA)
Fundada em 17 de junho de 1956
Utilidade Pública Lei 1.723 de 14 de agosto de 1956
Filiada à “Liga Latino-americana de Astronomia”
Secretaria: Av. Floriano, 612 – Natal
Rio Grande do Norte – Brasil
Natal, 5 de novembro de 1966
Prezado mestre Argentière,
Recebi sua carta de 25. Dois dias antes havia enviado minha segunda carta. Esta é a terceira. Fiquei preocupado em você
dizer que ficou “apreensivo e angustiado” devido à “responsabilidade que está investido”. Lembre-se que todas as encomendas
que levou foram pedidas por você mesmo, que espontaneamente
quis assumir os encargos. Mas não fique apreensivo. Faz-se somente o que é possível fazer.
Não me deu notícias se o Leonel escreveu ao Odaira, esclarecendo os nomes e endereços de Ikeya e Seki.
Surpreendi-me com sua notícia de que ia levar o convite
para os russos, no Rio. Lembro-me que não enviei diretamente à
Embaixada porque você achou melhor entregar ao adido em São
Paulo. Creio que não haverá mais tempo para a vinda dos
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soviéticos. O convite é de setembro. Se achar melhor, ponha no
correio para a Embaixada.
Quanto ao Chateaubriand, não tem importância. De qualquer forma ele não poderia vir.
Se você conseguir a aparelhagem da UNESCO, terá lavrado um grande tento e muito necessário. Creio, porém, que pode
dispensar o tradutor francês. Não há necessidade. Dolfus comunicou a Jean a impossibilidade de vir. Um a menos para hospedar na UNESCO.
Comuniquei a você o ofício que recebi da Federação e a
carta do Humberto. Resta, como diz você, a Wyllis e a Rhodia.
Quanto a primeira, o presidente talvez ainda seja o Dr. Mário
Câmara, meu amigo e filho do meu patrono na Academia. Se
precisar, utilize meu nome. O irmão dele, o engenheiro Paulo,
do Rio, prometeu-me comparecer ao Congresso.
O Rubens não recebeu as provas do livro.
Quanto ao Congresso, tive a agradável surpresa de receber
notícia de que vem um diretor, ou melhor, vice-diretor do Observatório de Quito. Até então o Equador estava calado. O Chile
comunicou que mandará 15. O Heilmayer virá por mar, com a
esposa. Shotaro Miyomoto, professor de Astrofísica na Universidade de Kyoto, comunicou a Jean que pretendia vir. Enviei
convite.
Consegui 70 contos da Casa régio e vou mandar fazer os
crachás. Quanto às pastas, no valor de Cr$ 616.000, ainda não
arranjei financiador. O Banco da Lavoura de Minas, negou.
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Estou pensando que o Congresso terá mais de 80 participantes,excluídos os da ANRA. Falei com o Governador, porque
havia pedido hospedagem apenas para 80. Ele respondeu-me
que para uma coisa dessa ele não poderia ser parcimonioso. De
maneira que estou cuidando de hospedagem na Base Naval e
outros locais, pois, o Reis Magos não comporta. Hospedará 80
se colocar três pessoas em cada quarto, reservados alguns de 2
para casais.
O Lions Centro prometeu-me tomar conta do bar para oferecer refrescos gratuitos aos congressistas.
Como disse em carta anterior, ficarei preocupado se não
arranjar dois milhões para o Congresso. Se você aí arranjar ao
menos um milhão, a preocupação ficará pela metade. Já gastei
demais do meu bolso.
Ontem reuniu-se pela primeira vez o Grupo de Trabalho
para o Planetário. Bom rendimento. A Assembléia aprovou a
emenda orçamentária dotando 20 milhões para a ANRA com o
fim específico de aplicação no Planetário.
Espero ansioso suas notícias. Maria Luíza recomenda-se a
D. Olga, a quem apresento meus cumprimentos.
O Rubens mudou-se hoje para a Rua Vaz Gondim, 811.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Natal, 27 de dezembro de 1966
Prezado Argentière,
Não recebi carta depois de sua chegada a São Paulo. Aqui
vai tudo bem para o Congresso.
Praticamente não há mais o problema do dinheiro. Conseguimos patrocínios para os crachás, flâmulas, cartazes de rua, a
Prefeitura vai por as faixas de rua, o Departamento de Educação
deu todo o material de expediente. Diga tudo isso ao Tomás
Bun, que não respondeu minha carta.
Remeti as passagens de Jean e esposa, que devem chegar
aqui no dia 2.
Tenho o maior interesse na vinda do Jean Freymann, único
representante da Europa. Já anunciei que ele representaria a
França. A notícia é que ele “já se encontra em São Paulo”. Para
todos os efeitos ele veio da França. Faça todo empenho para a
vinda dele.
Creio que vocês não arranjaram aí qualquer dinheiro. Para
os eventuais possivelmente precisaremos de cerca de 300 contos. Se não for possível vocês trazerem, desembolsarei mais esta
importância.
Peço vir o mais cedo possível, indo diretamente para o
Hotel dos Reis Magos, onde haverá a reserva de acomodações.
Continua programada sua conferência para o dia 8. O Rubens
está pessimista sobre seu trabalho porque acha que você não
teve tempo para a pesquisa.
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A exposição vai ser uma beleza. O Rubens está trabalhando dia e noite com uma equipe de voluntários. Vamos expor as
cartas que Von Braun e Bernard Lovell me enviaram.
A propaganda radiofônica e dos jornais, está intensa. Já fizemos mesa redonda com as estações em cadeia eu e o Rubens
falamos no programa de João Machado, o mais ouvido do Estado.
Fiz um regimento interno para o Congresso.
Rubens manda um abraço e remeto outro,
Antônio Soares Filho.
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Natal, 1o de janeiro de 1968
Prezado mestre Argentière,
O presente régio de 10 volumes, que você enviou-me por
intermédio da Samambaia, encheu-me de contentamento. Muitíssimo agradecido.
Sua carta ofertando coleção de revistas à Reitoria, foi mostrada ao Reitor, o qual, imediatamente, determinou à Secretaria
que anotasse a oferta para não haver embaraços quando a encomenda chegar com frete a pagar. Pediu-me transmitir “prévios
agradecimentos” ao seu gesto de lembrar-se de nossa terra. Pediu-me o Reitor, ainda, que, se possível, enviasse o material por
intermédio da agência “Poti”, que tem sucursal aí em São Paulo
e que está acostumada a trazer encomendas da Universidade.
Junto vai um cartão da LLADA desejando-lhe próspero
Ano Novo, pois, o Feliz Natal já passou. Demorei a enviar, não
somente pelo fato da Fundação haver entregue com atraso como
também estava para escrever-lhe a qualquer momento.
Não creio em sua vinda em janeiro, como diz em carta.
Você sempre manda esperanças, de que vem, ficamos aqui jubilosos pela sua presença provável e no fim de contas você adia
novamente. Se, por ventura nossa, você vier mesmo, encontrarme-á na Redinha, onde os cajus estão ao seu dispor. Devo seguir
depois de amanhã e pretendo permanecer até meados de fevereiro, pois, a Faculdade de Direito antecipou o período letivo para
início em 20 de fevereiro.
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Ainda não estou com a saúde recuperada. O braço deve estar melhor uns 85 ou 90% e a distonia ainda está me deixando
mole.
O Rubens tem mantido assídua correspondência.
Mandou-me um artigo sobre os seus livros para aqui ser
publicado. Tentei na “A Ordem”, porém lá fui informado que a
circulação foi suspensa. O “Correio do Povo” é o que resta, porque na “Tribuna” eu não peço e no “Diário” alegam sempre falta
de espaço. A revisão tipográfica do “Correio” é a pior possível.
O artigo do Rubens aprecia bem o que você escreveu.
O Reitor recebeu a revista, vai ler e entregar a Otto Guerra, que há tempos procura ler o seu trabalho no qual o pai dele é
citado. Dizem que vai sair breve uma 2a edição de “Secas Contra
as Secas”.
Escrevi ao Moro em 4 de setembro e nenhuma resposta recebi. Longa carta com muitas sugestões. O Jean tem se queixado
também de que o Moro não escreve.
Quanto ao Planetário, o Governador nada pagou dos 20 milhões velhos da verba orçamentária. O abacaxi que o Aluísio deixou para o Padre foi muito grande e o funcionalismo não está em
dia. li nos jornais que o Comandante Borba vai embora e então a
coisa ficará mais difícil. Quanto ao aparelho, disse-me o Borba que
entendeu-se com autoridades americanas e verificou que o Othon
(que se encontra em Londres) nada tinha feito de concreto.
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A saída do Rubens para João Pessoa atrapalhou-me muito,
tanto em relação ao Planetário quanto em relação à Liga. Se tivesse adivinhado, não teria aceito a Presidência, pois, não está
dando certa a dispersão da Diretoria. Não podemos trocar idéias
senão em cartas.
Renovando os meus votos e os de Maria Luíza para sua felicidade e de sua família no Novo Ano, envia um grande abraço
Antônio Soares Filho.
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Natal, 29 de junho de 1968
Prezado mestre Argentière,
Continuo esperando, como sempre, sua próxima vinda.
Sua agradável presença não é benesse que se arranje amiúde.
Junto recorte de uma entrevista que dei ao Jornal do
Commércio, do Recife. Não sei se interpretei bem sua conferência.
Estou agora interessado em Cosmobiologia. Tenho apenas
as “Influências lunares” do Padre Puig e, assim mesmo, edição
de 1942. Tenho também os dois pequenos capítulos que você
escreveu na 1a edição de “O Sol e os Planetas”. Não sei se, na
2a edição, você acrescentou alguma coisa. É verdade que tenho
“Il Soli”, de Alberti, mas é em italiano.
Gostaria que você telefonasse à editora do livro “Introdução à Cosmobiologia”, do Flávio Pereira, para que me enviasse
pelo reembolso. A edição é de 1958, ignorando se saiu outra
mais atualizada. Se as editoras aí tiverem alguma coisa interessante sobre cosmobiologia, em português ou espanhol, estimaria
que me enviassem também pelo reembolso postal. Em francês,
só se foi alguma coisa indispensável, porque traduzo pouco e
terei de tomar o pouco tempo do Jorge. Não conheço revista
especializada sobre cosmobiologia.
Rubens chegará com D. Jandira no dia 1o. Passará todo um
dia aqui, indo ambos ao Ceará. No dia 20, mais ou menos, ele
estará em São Paulo.
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Recebi carta apreensiva do Jean, informando que o Moro
deu a entender que não pode realizar o V Congresso em Curitiba. Diz que os paraibanos pretendem uma “reunião de astrônomos” em João Pessoa. Vou consultar o Rubens. Pensei também
em apelar para o Machado, na esperança que Valongo e a Universidade patrocinem no Rio. Em Natal, sem a moradia do Rubens, não faço.
Até agora você não cumpriu sua promessa de filiação à
Societé Astronomique, fundada pelo Flammarion.
Já soube do resultado final da pesquisa que interessa meu
primo Pedro Segundo?
Minha irmã Zenaide deu-me notícias de seu atencioso telefonema. Minha mãe esteve mal, com broncopneumonia resistente a diversos antibióticos. Está em convalescença.
O Jorge deve embarcar no dia 10 para Salvador. Vai integrando a equipe de Xadrez, representando a Universidade, nos
jogos universitários. Maria Luíza possivelmente estará no Rio
no dia 24 de julho. Vai assistir a operação de veias quebradas na
perna da irmã dela.
Você sabe mais ou menos o atual ciclo de manchas solares? Todo mundo me pergunta.
Os “fogueteiros” realizaram aqui uma semana de Astronáutica. Coube a mim a palestra de encerramento. Presença de
umas 15 pessoas, que deve ter sido a média das outras palestras.
Felizmente você não estava aqui, porque eles teriam pedido uma
palestra sua para ser ouvida de poucos. São uns sonhadores. O
Gonzaga não compareceu porque estava
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preso. É recruta e o General marcou hora para ele cumprir uma
ordem e ele achou de comparecer em horário diferente!
Aguardando suas boas notícias e, melhor de todas, a sua
presença em Natal, envia um grande abraço o
Antônio Soares Filho.
PS: Em 04/07/68 – Resolvi esperar pelo Rubens, a fim de
completar esta carta. Ele viajou hoje pela madrugada para o Ceará. Confirmou que espera chegar a São Paulo, via terrestre, no
dia 22, saindo da Paraíba no dia 20. Vai cuidar da impressão do
livro que está empacado aí. Não achei o Rubens muito entusiasta
para realizar o V Congresso em João Pessoa, mas prometeu sondar a ajuda do Governo e da Reitoria.
Lembrou-me o Rubens que tenho “A Vida no Universo”
(tradução sua) e tenho também “A Atmosfera”, para o estudo da
Cosmobiologia. Porém o que mais me interessa são as influências lunares e solares sobre a geofísica e os seres vivos do nosso
planeta. Claro que se já se descobriu alguma coisa sobre a influencia dos raios cósmicos, também me interessaria. Prometeu-me
o Rubens enviar-me dois trabalhos do Puig sobre câncer e tuberculose e suas relações com as manchas solares.
Renovando minhas esperanças de sua breve vinda à Natal,
envia outro abraço, o
Antônio Soares Filho.
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Natal, 5 de outubro de 1969
Prezado Rômulo Argentière,
Recebi uma encomenda aérea de Carlinhos, vinda de Manaus para você. Faz mais de vinte dias do recebimento. Mas,
como você avisou que estaria aqui em meados de setembro,
guardei para entregar pessoalmente, pois o recambiamento aéreo
para São Paulo deve ser caro, visto tratar-se de um objeto muito
largo, como se fosse um Atlas geográfico. Mande me dizer se
mesmo assim devo remeter para São Paulo.
Nicolini escreveu-me anunciando que o V Congresso será
mesmo de 19 a 27 de janeiro, em Curitiba. O patrocínio é da
nova organização do Moro e, portanto, do Colégio Estadual,
visitado recentemente pelo Jean. A pior notícia é de que a hospedagem será paga pelos congressistas. Não sei porque não fazem a hospedagem gratuita no próprio Colégio com seus 5000
alunos de férias e onde existe refeitório e auditório. O mais o
mais que precisariam era do empréstimo de camas (aí, minha
rede!).
Aqui vai indo tudo mais ou menos. A distonia tem me aperreado, mas jogo para escanteio indo todas as noites para as
terras do América.
O prof. Afonso está interessado em realizar o V Congresso
em João Pessoa ou Patos, em julho. Não pode ser em julho e
Curitiba tem preferência pela resolução do IV.
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Mande-me suas notícias e Maria Luíza recomenda-se a D.
Olga, a quem envio também minhas recomendações.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Natal, 21 de outubro de 1968
Prezado mestre Argentière,
Demorei muito a responder sua carta porque você dizia
que estava de viagem para Natal, onde precisava descansar de
muitas atribulações. Espero que o adiamento de sua viagem seja
resultado do desaparecimento das atribulações. Se elas continuam, aqui fico preocupado, dada nossa fraternal amizade.
Minha irmã Vicentina é a portadora desta carta. Ela vai
operar-se de um “divertículo de Zenker”, uma bolsa no esôfago.
O renomado cirurgião Eurico Bastos, do Hospital das Clínicas e
do Hospital Santa Catarina, será o operador. Não pode ela operar-se no Hospital das Clínicas porque foi informada que é somente para indigentes. Como o de Santa Catarina é muito caro,
vai ela tentar que o cirurgião opere na Santa Casa, pois, a Superiora é minha prima e conterrânea. Não preciso pedir-lhe para
ajudá-la com o seu prestígio, pois, sei que, se alguma coisa depender de você, conto cem por cento.
Recebi os dois livros do Flávio Pereira que você remeteu
por intermédio do reembolso da Livraria. Se ainda tiver alguma
coisa sobre Cosmobiologia, sobretudo atualizada, não se esqueça de mim.
Recebi a proposta para a SAF de Paris, porém não tive
tempo de cuidar do assunto e a conseqüência é que me vai sair
mais caro, pois, o banco aqui calcula na base do dólar que continua subindo.
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Depois que escrevi para você, sobre minha entrevista ao
“Jornal do Commércio” do Recife, fiquei em dúvidas se realmente pus dentro da carta o recorte do jornal. Se esqueci, certamente que você terá lido quando visitou o Jean. Continuo sem
saber se interpretei bem seu pensamento na citação que fiz.
O V Congresso será mesmo em Curitiba. A SAA envioume carta informando que o Departamento de Turismo do Paraná
prometeu cobertura. Enviei carta de quatro folhas em papel ofício dando instruções. Na próxima é que tratarei do delicado assunto do afastamento do Moro da SAA. Afinal, se Deus não
consentir que eu compareça, cabe ao Moro presidir o conclave.
Maria Luíza recomenda-se e informa que dentro de poucos
dias irá ao Rio, para assistir a operação na perna da irmã.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Natal, 25 de março de 1970
Prezado mestre Argentière,
Em termos de Astronomia, você deve ser considerado um
cometa. Quando aparece, vai embora logo e depois fica difícil
de encontrá-lo. Estou deduzindo, pela matemática de Lagrange,
que você deve encontrar-se em São Paulo, pois, teoricamente
você deve estar no Maranhão. Soube que seu núcleo e cabeleira
brilharam na Paraíba, porém os seus conterrâneos honorários
não assistiram seu prometido retorno. Sei que você não é nenhum Biela para partir-se em dois.
Minha irmã Ana seguiu com minha irmã Zenaide. Vai
cuidar da saúde. Recomendei que se precisasse de alguma orientação, telefonasse para você, vez que sei quanto é prestativo.
Estou aguardando o laudo pericial sobre os meteoritos Orgueil e Ivuna, que você prometeu-me. Gostaria que você remetesse também a definição que Tikhov dá de “Astrobiologia”,
pois a de Astrobotânica eu a possuo através do livro de Flávio
Pereira.
Estou tentando organizar uma classificação das ciências
biológicas espaciais (embora não seja nenhum Comte ou Spencer), mas acho que Cosmobiologia, Astrobiologia e Exobiologia
não devem continuar como palavras sinônimas. Que acha?
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Recebi atenciosa mensagem dos astronautas da Apolo XII.
Posta no correio de Huston em 25 de janeiro, somente chegou na
semana passada.
O Rubens passou de volta do Ceará demorando-se aqui
apenas duas horas. Foi quem me deu a notícia de que você estava pela Paraíba. Depois Celso, que esteve em João Pessoa, anunciou-me que sua demora lá foi de 15 dias. Os natalenses já
devem estar com ciúmes. Você é patrimônio do Rio Grande do
Norte.
Maria Luíza recomenda-se à Dona Olga, para quem também envio recomendações. Meus votos de boa sorte para o
Charles.
Um grande abraço do velho amigo,
Antônio Soares Filho.
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Natal, 25 de setembro de 1971
Prezado mestre Argentière,
Cheguei ao Rio, vindo de Lima, no dia 18 de agosto, retornando a Natal no dia 27. durante os 9 dias que passei no Rio,
vez por outra telefonava para você, porém respondiam não saber
onde você se encontrava e que certamente estava fora do Rio.
Assim, visitei Valongo e o Observatório Nacional sem sua preciosa companhia.
O sucesso da V Convenção superou qualquer expectativa.
Pelo rendimento científico e pela exposição, esteve bem acima
do de Natal. Aqui, levamos apenas a vantagem de comparecimento maior de estrangeiros, mas, em compensação, o número
de amadores peruanos conta-se às dezenas em relação a ANRA.
Gente boa, numerosa, amável e de valor e constituída sobretudo
de estrangeiros.
Dos argentinos, Lipkin, Capolongo e esposa e Fontane, este amador de Santa Fé e residindo atualmente em Lima. Os chilenos iam enviar numerosa delegação, porém, às vésperas do
embarque, o Governo duplicou o preço do dólar, ficando muitos
sem condições financeiras para a viagem, inclusive todos que
compareceram ao Congresso de Natal. Compareceu Jacques
Bellenand e esposa, ele francês há 22 anos radicado no Chile e
Presidente da ACHAYA; Gonzalez e esposa, ele sócio efetivo
da ACHAYA e profissional de Cerro Tololo. Veio ainda outro
profissional de Tololo. Os Estados Unidos mandaram Donald
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Menzell, Diretor do Observatório de Harvard, um jovem de 73
anos e que fez o sucesso esperado através de 5 conferências. Na
última, acabou com, os discos voadores. Fala castelhano bem.
Os convencionais reuniam-se pela manhã, em sala fechada.
As conferências eram para o público, tudo no auditório da Sociedade
Peru – Estados Unidos. Lá também estava montada a exposição.
Creio que os norte-americanos mandaram também material, pois a
coisa estava espetacular. Na exposição de livros, vi três seus, o Degrau do Infinito de Rubens e o livro de Jean sobre Marte, além de
dois exemplares dos nossos “Anais”. Durante os 10 dias da exposição a juventude ginasial peruana com caderno e lápis, enquanto os
cientistas iam se revezando para explicar tudo aquilo. E o público
sempre aparecendo.
O Bellenand foi eleito Presidente da Liga, que vai se reunir, em janeiro de 1974, em Santiago do Chile. Haverá, na época, uma visita a Tololo, onde está montado aparelho ótico adaptado ao telescópio de 1 metro e meio de abertura. Tal aparelho,
que custou 100 mil dólares, permite melhor imagem do que Palomar.
Gostei da imensa aparelhagem de Jicamarca, cerca de 30
quilômetros de Lima. A antena do rádio-telescópio, fixa, mede
300 metros por 300. É uma floresta de canos que capta, durante
3 minutos, a passagem de astro sobre o meridiano. Disse o expositor de lá que, quando os russos informaram que Vênus tinha
montanhas de pouca altitude, constatada pelo aparelho que
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desceu no planeta, isso apenas viera confirmar o que Jicamarca
anunciara antes.
Quanto a mim, único brasileiro presente, tornei-me vedete
por acaso. Levei minha tentativa de classificação das ciências
biológicas espaciais e com a leitura da mesma abri o ciclo de
conferências. Acontece que, na introdução, admiti a possibilidade de vida em outros planetas de outros sistemas solares, coisa
que todo astrônomo aceita. Pois bem. Jornais, rádios, televisão e
todo mundo leigo não me largaram mais. Só se falava (bem entendidos, os leigos), no brasileiro que sustentava a existência de
vida extraterrena. Os jornais abriram manchetes “Cientifico del
Brasil cree em la existencia de vida en otros planetas” e assim
por diante. Apesar da presença de Menzell, fui o único que teve
foto em jornal. Até o diário oficial do Peru, “El Peruano”, trouxe
larga notícia de primeira página. Quando cheguei ao Rio, deramme um exemplar de “O Jornal”, da cadeia associada, do dia 10
de agosto. Lá estava, em destaque, na terceira página: “Brasileiro vê vida no Cosmo”. Fui convidado para falar em um colégio
de moças. O Embaixador do Brasil mandou o 1o Secretário representá-lo. Maria Luíza recebeu rica corbeile de flores. Houve
champagne e números de música em minha homenagem. E tive
de falar e, em seguida responder umas vinte perguntas de professores e alunas. Usei meu castelhano de gringo e no fim uma
professora disse a Maria Luíza que tinha compreendido bem a
língua brasileira... Por tudo isso você fique ciente da importância de um “nariz de cera” em trabalho com intenções científicas.
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Você e o Rubens deram-me a mão para que meu nome se projetasse no país e no estrangeiro. Preciso ainda de sua ajuda de padrinho. É que o meu trabalho precisa ser divulgado para que se discuta
e se uniformize a terminologia da biologia espacial. Você tem prestígio mais do que suficiente para reproduzir o meu trabalho, que
segue anexo, e que foi unicamente publicado no “O Poti”, portanto,
com divulgação limitada à província que é sua terra honorária. Veja
se consegue publicá-lo em um jornal de São Paulo, e mande-me uns
dois ou três exemplares. Talvez também interesse a alguma revista
de medicina. Se achar conveniente, ponha uma nota final dizendo
que qualquer correspondência sobre o assunto pode ser enviada para
a Av: Floriano, 612, Natal/RN. Estimaria ainda que telefonasse ao
Flávio Pereira recomendando a leitura, no dia em que sair a publicação. Pelo que fizer no tocante, fico-lhe muito grato.
Quando passei de volta no Rio, a agência noticiosa do
“Jornal do Brasil” pediu-me alguns dados sobre minha atuação
em Lima. Informaram-me que, no dia seguinte, estaria uma notícia de vinte linhas em 30 jornais do país. Não vi nem uma, mas
sei que saiu, pois, estudantes daqui, reunidos em Maceió, foram
perguntados pelos baianos e pernambucanos sobre minha pessoa. Sei até que o noticiário dizia que eu era Diretor da Faculdade
de Direito. Você viu alguma coisa aí em São Paulo? Deve ter
sido publicado nos jornais de 27 de agosto ou dia 26, não me
lembro bem.
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A viagem teve sua parte pitoresca. O frio de Lima, 12
graus e com umidade de 90 a 100%, é de amargar. Duas ou três
noites tive de recolher-me cedo e ligar a calefação elétrica do
apartamento do hotel. Andava de luvas de couro, mas, como os
peruanos têm a mania de apertar a mão da gente a todo instante,
retirava a luva e recolocava depois. Era quando Maria Luíza ia
advertindo que os dedos estavam em duplicata dentro do mesmo
buraco e que estava sobrando dedo na luva. A comida do hotel
tinha tanta pimenta que eu tinha de me conter, pois, se desse um
arroto, incendiava a toalha de mesa. E o garçom ainda achava
que a comida era pouco picante e perguntava: Quere pica? Felizmente, perto do hotel, encontrei comida internacional e boa,
com o preço regulando a terça parte do hotel.
Estremadoyro cercou-me da maior atenção. Em qualquer reunião ou comida, ele chamava a mim e a Maria Luíza para os lugares
de honra e, em seguida, dizia para os outros que se sentassem à vontade. Na abertura da V Convenção, as autoridades se reuniram no
gabinete do alcaide e, no momento de sairmos para compor a Mesa,
o alcaide pediu-me para puxar a fila das autoridades. Aí li meu relatório. A Associación Peruana de Astronomia, em reunião do planetário, concedeu-me o título de Membro Honorário, único estrangeiro
presente a receber a honraria.
Como saldo de tudo isso, estou recebendo em Natal o apelido de cientista...
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Sua ausência, a do Rubens e a do Jean, foi muito lamentada no
Peru. A cidade de 3 milhões de habitantes deixa saudades na gente.
Encontrei uma brasileira de Mossoró, prima de Raul Fernandes e casada com um arquiteto peruano, que muito me ajudou, levando-me para passear por toda parte, além de nos ajudar
nas compras. Na véspera da viagem, ofereceu-nos em casa jantar
tipicamente chinês, adquirido em restaurante. Aliás, é comum
encontrar-se um restaurante com designação de “Chifa”. Já se
sabe, é tudo comida chinesa.
Vou continuar meu estudo da Cosmobiologia, isto é, da influência do espaço exterior sobre os seres vivos da Terra. Se encontrar algum subsídio, não se esqueça de mim. Li notícia recente de
que os cientistas da NASA mudaram o conceito sobre o meteorito
de Orgueil. Chegaram à conclusão de que realmente tinha havido
fraude com interposição criminosa de matéria orgânica para efeito
de sensacionalismo, mas que, entretanto, novos exames haviam
constatado que existia sinais de vida extraterrestre trazida, na verdade, pelo meteorito. O que caiu na Austrália, em 1969, está aceito
pela NASA como prova evidente. O Cônego Jorge arranjou-me
xerox do “Times” com a notícia.
Espero que reapareça por aqui. Mas que venha mesmo e
não somente prometer.
Maria Luíza recomenda-se a D. Olga.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Ministério da Educação e Cultura

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Faculdade de Direito
Redinha, 22 de janeiro de 1972
Prezado mestre Argentière,
Somente agora posso remeter a cópia datilografada do
meu trabalho em Lima, conforme seu pedido. A publicação poderá ser feita em revista ou jornal a seu inteiro critério. Peço
apenas não mandá-la para “Astronáutica” da BRADESCO, pois
mandei pedir ao Madalena que publicasse. Se for possível, telefone para ele indagando se recebeu e com seu prestígio insista
pela publicação. Será que a Revista Mineira de Engenharia, onde você manda, interessaria a publicação? De qualquer forma,
você é quem decide e recebe desde logo meus agradecimentos.
Já é tempo de você aparecer. Está demorando muito.
A ANRA comemorou o 4o Centenário de Kepler com uma
conferência do Cônego O’Grady e, pela primeira vez no país, foi
ouvida a “música das esferas”.
Rubens há muito tempo não dá notícias. É capaz de estar
no Ceará. Quanto a Jean, há quase um ano. Nem agradeceu o
exemplar dos “Anais” que você levou.
Vou escrever a ele.
Maria Luíza recomenda-se a D. Olga.
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Um grande abraço do,
Antônio Soares Filho.
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Natal, 17 de outubro de 1972
Prezado mestre Argentière,
Quando recebi seu telegrama sobre o falecimento de Elba,
procurei encontrar a família dela. Não fosse a ajuda do Joel
Dantas, não teria sido possível, pois, o Iran mudou-se da General Osório e ignorava o local onde trabalhava. Recebida sua carta, verifiquei que ele não havia conseguido comunicar-se pelo
telefone com você, vez que ia tentar, a fim de conhecer detalhes
do evento. Finalmente, dei ciência dos termos de sua carta ao
Joel, para que ele retransmitisse ao Iran.
Recebi carta de D. Jandira, profundamente chocada com a
notícia que eu havia remetido para o Rubens. Este continua na
luta de viajar semanalmente a Patos para lecionar. Está no firme
propósito de retornar a Fortaleza, onde prometeram emprego
novo, estranho à Astronomia. Está esperando a aposentadoria de
D. Jandira para voltar aos pagos.
Madalena atendeu meu pedido direto e publicou meu trabalho na “Astronáutica”. Vamos ver se sai na revista de Minas.
Está pronta a versão em quatro línguas para publicação do opúsculo. Certamente será editado em João Pessoa, pois, desejo trabalho de luxo e aqui não existe condições.
Estou esperando em João Pessoa uma 2a edição dos “Anais do IV Congresso”. A 1a edição de 50 exemplares foi insuficiente e perdeu-se totalmente o estêncil que se encontrava na
Fundação José Augusto. São muitas as despesas para uma
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nova edição de 100 exemplares, mas tenho de pagar tributo pela
honrosa presidência que exerci.
Há quanto tempo você não vem a Natal? Creio que é a vez
que você mais demorou. Não sei nem se você esteve por perto,
em seus trabalhos de mineração.
Junto duas publicações feitas no “O Poti” e no “Diário de
Natal”. A segunda, “Respondendo Perguntas”, tornou-se necessária para atender a alguns curiosos que leram a primeira.
E os seus livros? O grande pioneiro da divulgação científica no país enferrujou as ferramentas? Venha tomar alento em
seu Estado honorário.
Maria Luíza recomenda-se a D. Olga.
Um grande abraço do,
Antônio Soares Filho.
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Ministério da Educação e Cultura

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Natal, 8 de janeiro de 1973
Prezado mestre Argentière,
Aguardei a impressão do folheto em quatro línguas, em
João Pessoa, da conferência que fiz em Lima, para, então, responder sua carta e agradecer a alta distinção que você me concedeu de incluir em seu livro sobre Astronáutica o inteiro teor
do meu trabalho e agradecer, ainda, sua honrosa crítica sobre a
tentativa de classificação das ciências biológicas espaciais. Suas
palavras consagraram meu modesto trabalho. A inclusão em seu
livro vai concorrer, definitivamente, para que se adote a classificação ou que pelo menos se cuide do assunto. Mais uma vez
você vai projetar meu nome no campo da ciência. Quanto a ser
eu o seu substituto na divulgação científica, isso é impossível.
Falta-me o lastro científico que você adquiriu através de tantos
anos. E não creio que surja no país outro divulgador do seu gabarito.
Estive em João Pessoa logo depois do Natal para examinar
como ia o trabalho. Deixei a impressão praticamente pronta e na
3a revisão. Como está demorando muito a chegar estou mandando logo esta carta para saber se há tempo da inclusão no seu
livro da redação saída no folheto, isto é, já dentro da nova
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ortografia, diferentemente, portanto, do que saiu na revista de
Madalena, além de ligeira melhoria no estilo.
Está pronta e sendo brochada na Fundação a 2a edição dos
Anais do Congresso de Astronomia de Natal. Como você deve
lembrar-se, a 1a edição foi apenas de 50 exemplares e não deu
para distribuir pelos Estados e exterior, a não ser em Lima. Somente agora a Fundação teve papel.
Estimaria que você me mandasse o número de sua matrícula na SAF, a Sociedade que Flammarion fundou.
Esperei que você viesse à Convenção do Wanderley, no
Recife e de lá desse um pulinho aqui. Faz muito tempo que você
não aparece em Natal. A visita à Meca deve ser anual, pelo menos...
Estou na Redinha desde o dia 3 e espero demorar, pois,
planejo no dia 15 entrar de férias na Faculdade de Direito.
Fui procurado por uma tia de Elba que desejava saber se
ela deixou alguma coisa para ser recambiada a família. Falaramme do apartamento. Expliquei que ouvira certa vez você afirmar
que o apartamento fora tomado no pagamento de dívidas. A tia
quer saber se Elba deixou jóias ou outros utensílios de valor e se
é possível a família receber. Perguntou-me se a sobrinha havia
sido lançada no cemitério em vala comum. Respondi que sua
carta falava que você e uma amiga da falecida haviam providenciado o sepultamento. Acrescentei que, quando Hiran recebeu a
notícia ficou de telefonar para você. A tia me disse que Hiran
havia escrito para você e não obteve resposta.
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Falando em futebol, você precisa conhecer o Estádio que
João Saldanha escreveu dizendo que era o mais bonito do Brasil.
Quanto ao gramado, todos os técnicos que passaram aqui no
Nacional consideraram o melhor do País. Meu América está
contratando atletas na Baía e Rio. O técnico Maurilo, conhecido
por “Velha” foi indicado pelo Otto Glória, do América do Rio.
Estamos fazendo força para ganharmos o campeonato e a promessa do Havellange de que o América representaria o Estado
no Nacional.
Recebemos hoje seu atencioso cartão de feliz Ano Novo,
juntamente assinado com Dona Olga. Maria Luíza e eu agradecemos de coração e desejamos a ambos feliz e próspero ano novo.
Quanto ao seu adendo de que breve virá a Natal, tenho direito de pensar que é apenas uma promessa. Em todas as suas
cartas você promete vir, deixando a gente cheio de esperanças.
Em todo caso, estamos na Redinha e dessa vez pretendo ficar até
depois do carnaval. Para isso vou entrar em 45 dias de férias.
Maria Luíza recomenda-se a Dona Olga e envia lembranças para você. Estamos aqui com a tribo dos Boucinhas, mãe e
irmãs do Jorge.
Para você vai um grande abraço do,
Antônio Soares Filho.
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Ministério da Educação e Cultura

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Redinha, 21 de fevereiro de 1973
Prezado mestre Argentière,
Sua carta para Hiran foi entregue no mesmo dia.
Estou enviando alguns exemplares dos Anais, conforme
você pediu. A 2a edição tem muitos erros de datilografia do que
a 1a, mais supressão de linhas, embora o aspecto gráfico esteja
melhor.
Remeto também cinco exemplares do meu trabalho lido no
Peru. Vai você precisar de dois exemplares para arrancá-los, isto
é, retirar as páginas em português para sua História da Astronáutica. Estimaria que entregasse pessoalmente ou remetesse
pelo correio o exemplar que segue para o Flávio Pereira, com
dedicatória. Os dois outros volumes você dará o destino que
entender conveniente. O seu tem dedicatória.
Renovo meus agradecimentos pela alta honra de ver transcrito em seu livro o meu modesto trabalho. Gostaria que fizesse
menção de que sou Presidente da Associação Norte-riograndense de Astronomia (ANRA). Sempre que possível
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procuro indicar o nome da sociedade a que também você pertence.
O fato de pedir para que você entregue ou remeta o exemplar para o Flávio Pereira prende-se à circunstância de não possuir o endereço dele. Se achar que devo enviar o meu trabalho
para outras pessoas, é só mandar o endereço, mesmo que seja
para o estrangeiro.
Sua terra honorária continua aguardando sua visita.
Maria Luíza envia lembranças e recomenda-se à D. Olga.
Um abraço afetuoso do seu velho amigo e discípulo,
Antônio Soares Filho.
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Ministério da Educação e Cultura

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Natal, 24 de dezembro de 1973
Prezado mestre Argentière,
Recebi sua carta do dia 11 e retribuo, juntamente com Maria Luíza e demais membros da tribo, os votos de Feliz Natal e
Próspero Ano Novo.
Aliás, deveria desejar-lhe “Feliz São Paulo”, porque de
Natal você parece ter esquecido...
Fui à casa do Joel e dei seu recado. Telefonei para Iran e
ele ficou de ir receber sua carta na Faculdade. Até hoje não apareceu. Ando com a carta no bolso para obrigá-lo a receber. Tenho primeiro de indagar onde é a agência do Alecrim e tenho
lutado com falta de tempo devido às solenidades da Reitoria.
Tem sido um trabalhão porque Direito tomou duas turmas e fizeram separadas as comemorações.
Antônio Campos faleceu em fevereiro de 1972, entre o
Apodi e Mossoró, quando ia dirigindo o carro dele, em férias.
Não tive coragem de lhe dar a notícia na época. Preferi que você
soubesse por outra pessoa. Foi criado um prêmio cultural na
Universidade com o nome dele. Quando foi apresentado o
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projeto no Conselho Universitário, falei longamente sobre ele,
inclusive citando o conceito científico que você fazia dele.
Aqui tem uma missão científica do Instituto de São Paulo:
Oscar Matsura, Gumercindo Lobato e Luís Carlos Reis. Desde o
dia 12 procuram fotografar o Kohouteck e nada conseguiram.
Sempre as nuvens e nebulosidade. Deslocaram-se para o interior
(Campo Redondo, Caicó, Riachuelo, etc) e nada. De maneira
que você é um homem feliz porque o viu no poluído São Paulo.
As notícias têm escasseado sobre o cometa. Parece que ele é
como o jogo do ABC com a Rússia: muita promoção e pouca
renda. Só poderemos vê-lo depois do periélio, se o Sol não devorá-lo. A decepção popular vai ser grande porque as primeiras
notícias diziam que era 50 vezes maior do que o de Halley e não
vai ser nem igual. Tudo indica que ele está perdendo gás e a
reserva era pouca.
O Rubens deu aqui uma Semana de Astronomia, patrocinada
pela Universidade. Devido ao interesse pelo Kohouteck, só de matriculados apareceram 117. A ANRA colaborou.
Vou enviar, pelo Gumercindo Lobato, os dois exemplares
dos Anais do IV Congresso e um exemplar do meu trabalho lido
em Lima, conforme seu pedido. Se tiver pressa, enviarei antes.
Grato por querer publicar uma notícia sobre meu trabalho. Um
amigo do INPE enviou-me recorte de uma publicação em jornal
de São Paulo. A crítica era tão exageradamente boa que atribuiu
à sua generosidade. Que fez dos exemplares recebidos por intermédio de minha irmã? Mandou o de Flávio Pereira?
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Deve ser do seu conhecimento que a VI Convenção da Liga não
será realizada em janeiro próximo. Foi adiada devido à situação política.
O Gumercindo Lobato telefonou-me informando que a
expedição sofreu ontem acidente em Campo Redondo. A câmara
fotográfica, muito pesada, virou, atingindo o supercílio de Matsura e quase quebrando a perna do Gumercindo, nada de grave,
porém foram precisos pontos. Não conseguiram ver o cometa.
Ontem, durante o eclipse solar (aqui, a sombra atingiu 62% do
disco solar), não conseguimos ver nem Vênus, porém minha
concunhada diz que viu uma estrela, provavelmente o planeta.
Na fase máxima, a temperatura desceu uns três graus.
Remeto incluso o trabalho que li sobre meu pai, falecido
em 24 de junho. Uma infecção que durou cerca de uma semana.
A debilidade física, a dificuldade de engolir os remédios, impediram a sobrevivência. Minha mãe completou 91 anos no dia 8.
Continua sofrendo a saudade cada vez mais intensa.
Maria Luíza recomenda-se a Dona Olga.
Jorge passou o semestre no CRUTAC de Santo Antônio e anteontem e hoje foi dar plantão no Ceará-Mirim. Noivou com uma
quartanista de medicina. Minha mulher está radiante e alcoviteira da
futura nora. Ela é prima de Genival, genro de Heriberto e parenta
também da esposa do desembargador José Vieira.
Devo ir no dia 3 para a temporada na Redinha.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Ministério da Educação e Cultura

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Faculdade de Direito
Natal, 19 de agosto de 1975
Prezado mestre Argentière,
Vai um exemplar do Boletim com a Resolução que lhe
concedeu a Medalha de Amigo da Universidade.
Recebi seu telegrama afetuoso. Gostei que invocasse o
“Grande Arquiteto do Universo”, um dos apelidos de Deus. Aliás, a tendência do pensamento contemporâneo e no sentido de
afirmar que Deus mudou de residência. Não é mais procurado
nos astros ou nas nuvens, como ainda fazem as crianças e as
tribos. Retornando a filosofia dos místicos, o homem moderno
encontra Deus nos corações, portanto, ainda dentro da arquitetura universal.
Que o cardiologista cuide bem do funcionamento do órgão
e cada um trate com carinho e ternura do hóspede divino. As
palavras de seu telegrama fraternal provam que você é bom anfitrião.
Espero que venha receber solenemente a Medalha que merecidamente lhe foi outorgada e que, no agradecimento, não
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esqueça uma palavra de homenagem à memória de Antônio
Campos.
No dia 10 de julho terminei meu mandato de Diretor e
nesse mesmo dia deixei o Conselho Universitário. Foi aí que
falei no meu Testamento de Conselheiro, que era a apresentação
da proposta da Medalha que você já deveria ter recebido há muito tempo.
Agora, trabalho pela manhã na Reitoria, assessorando o
Reitor Domingos, sucessor de Genário, e vez por outra vou dar
uma aula no Campus.
Dentro de um mês a Imprensa Universitária lançará meu
livro “Doze Temas”. Três deles já foram publicados em opúsculos. Ou outros são antigas conferências inéditas, inclusive um
conto, para encerrar o volume.
Maria Luíza recomenda-se à Dona Olga e minha tribo envia muitas lembranças.
Um abraço do,
Antônio Soares Filho.
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Faculdade de Direito
Natal, 28 de agosto de 1974
Prezado mestre Argentière,
Vai um telegrama recebido aqui. Joana Dar’c procurou-me
para saber seu endereço atual. Disse-lhe que deveria estar em
Macaúbas porém voltaria a Natal. Parece que não é assunto urgente, desde que resolvido com uns 15 dias. Deve ser caso de
um dos minérios.
Lembro que minhas duas lunetas têm, respectivamente, 80
e 60mm de abertura, mas que as oculares do DENKER servem
para todos os tipos e tamanhos do DENKER japonês. É para
visão terrestre, pretendo reconhecer uma pessoa a 2000 metros.
Daí, ter pedido oculares de 12,5 e 9mm, pois, menores do que
estas desfiguram a imagem, não acreditando que exista de 8mm.
Quanto a limpeza do vidro que você levou, resolva você
mesmo se deve ser feita pelo Gumercindo ou Bardos. Para as
duas encomendas avise telegraficamente o valor das despesas
para que eu envie pelo Banco do Estado de São Paulo.
Remeta logo o seu curriculum vitae. Quero ver se você recebe a Medalha em sua próxima vinda. Na solenidade precisa
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um discurso de agradecimento. O Reitor designará pessoa para
saudá-lo. A mais indicada é Zé Tenente.
Com um grande abraço do,
Antônio Soares Filho.
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Natal, 4 de janeiro de 1975
Prezado mestre Argentière,
Somente agora estou agradecendo e retribuindo sua atenciosa mensagem de feliz natal e próspero ano novo, pois, desejei
fazer o agradecimento em carta e as solenidades de formatura de
18 cursos da Universidade, com até três programações diárias,
além dos preparativos do casamento de Jorge, deixaram-me sem
tempo disponível. Nem ao menos pude ir veranear na Redinha.
Creio que você recebeu o convite para o casamento do
meu rapaz. No dia 20 deverá viajar à cidade de Botucatu, para
um Congresso de Nutrição. Foi aprovado no concurso da Faculdade de Medicina, Auxiliar de Ensino, submetendo-se às provas
escritas, práticas, didáticas (aula) e de títulos. No conjunto das
quatro provas alcançou média de 99,2 a mais alta até hoje alcançada em concurso na Universidade.
Sua carta de 4 de novembro informa que iria continuar a
explorar o assunto das oculares infra-vermelhas “até devolvêlo”. Continuo confiando em sua promessa pois conheço a
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dedicação com que você serve aos amigos. Diz você que o representante japonês admitiu a possibilidade de encontrar-se no
comércio adaptação para tais oculares e que iria procurá-la. Não
conheço teodolito, mas não seria possível a adaptação de oculares ao telescópio? O tipo de oculares japonesas não varia. Tanto
serve para meu telescópio de 6mm de abertura quanto para o
outro que é maior. O local onde se introduz a ocular tem sempre
o mesmo diâmetro. Preferia, como disse, oculares entre 8 e
12mm. para o alcance mais distante. As de 20mm são fracas e as
de 6 ou 4mm distorcem a imagem ou ficam com o campo demasiadamente restrito.
Cabral informou-me que Veríssimo já redigiu a justificação para a Medalha Amigo da Universidade. No plenário do
Conselho completarei meu voto. Achei que o projeto deveria ser
oferecido pelo Instituto para suprir a falta de não (...) seu nome
na placa do salão de entrada.
Entreguei os Cr$ 100 que você determinou. Não fique
preocupado com reembolso. Pode ser até que vá juntando aí para
as oculares.
Com um grande abraço,
Antônio Soares Filho.
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PS: Maria Luíza está aqui junto recomendando que não
me esqueça de enviar os agradecimentos e as lembranças dela
para Dona Olga.
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Ministério da Educação e Cultura

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Natal, 12 de novembro de 1975
Prezado mestre Argentière,
O Reitor encarregou-me de convidá-lo para proferir uma
conferência na Universidade, sob o tema “Potencialidades minerais do Rio Grande do Norte”, no dia 09 de dezembro, uma
terça-feira. A Reitoria enviará passagem de avião de ida e volta
e pagará hospedagem no Samburá, fazendo você as refeições de
almoço e jantar em nossa casa... É minha esta última sugestão
para você alimentar-se mal, porém são as oportunidades que
temos para conversar. Pode demorar uns dias ou mesmo semana
no hotel. Antes da conferência, na mesma hora, você receberá a
Medalha. O Pró-reitor de Extensão Universitária, que patrocinará a conferência, quer que a saudação seja feita por mim. Como
sou suspeito, dada nossa fraternal amizade, acho que deve ser
outro. Está aí a programação, faltando apenas sua aquiescência.
Meu cunhado levou para você quatro exemplares do meu
livro. Um com dedicatória. Os outros para você dar o destino
que entender, inclusive o da lata de lixo...
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A Imprensa Universitária não tem condições de publicar
seu grande livro sobre o Ciclo da Água no Nordeste. Basta dizer
que o meu saiu porque paguei todo o papel e clichês.
Não me fiz entender sobre as oculares de telescópio. Todas têm a mesma espessura, tanto que entra no aparelho de 6
como no de 7,5 de abertura. Você conhece os dois aparelhos. O
maior continua sem uso. Não sei se porque Valentim não conseguiu tirar toda a mancha ou se porque eu não sei colocá-la. A
visão fica sempre turva.
Estimaria que você examinasse por aí a venda de um novo
telescópio para pagamento pelo reembolso. Um DENKAR igual
ao que possuo, o que, depois de armado, posso carregá-lo com
um braço só. Não me lembro se o vidro da extremidade tem 6 ou
6,5 de abertura. O que levou para Valentim é maior e o aparelho
fica muito pesado. As oculares precisam ser examinadas antes
da compra, pois, nas compras anteriores, em cada uma delas,
veio uma ocular com fungos. Desejaria, sim, oculares infravermelhas, pelo menos a de 12 ou 12,5mm, para desaparecer o
efeito do mormaço, como acontece com o meu binóculo adquirido em Manaus. Daí ter me lembrado que talvez o teodolito ou
aparelho correspondente do agrimensor tivesse tal dispositivo.
Doutro modo, não sei como eles podem medir no campo pedregoso.
Caso encontre o telescópio, peço que primeiro informe o
preço.
Fico aguardando suas notícias e desculpe a insistência da
encomenda do telescópio.
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Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
PS: O recorte de jornal incluso nada tem a ver com a sua
conferência. A Secretaria de Estado desconhece o convite agora
formulado.
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Natal, 28 de dezembro de 1975
Prezado mestre Argentière,
Recebi ontem sua carta datada de 20 do corrente.
Quando a Reitoria convidou-o para a conferência no dia 9,
faltavam apenas três dias para encerramento do ano letivo. Com
os professores e alunos em férias faltaria público para ouvi-lo e,
como é natural, o interesse da Universidade é assistência universitária. Desta forma, somente depois da reabertura das aulas é
que você poderá designar o dia e com antecedência, para inclusão prévia na agenda da Pró-reitoria e a devida expedição de
convites. Parece que as aulas voltarão no meados de fevereiro e,
assim, proponho eu, que você venha depois do carnaval. Se precisar telefonar-me o número é 2 - 3106, mas vou para a Redinha
no dia 3 ou 4, retornando depois do carnaval. Somente entrarei
em férias no dia 18 de janeiro e, no expediente das 9 às 11:30,
estou na Reitoria, assessorando o Reitor. Aí, pelo RETEMEC da
Universidade Federal de São Paulo (não sei se São Paulo tem a
Federal) poderíamos conversar gratuitamente pelo rádio. As
cartas podem vir, são entregues à vizinha, e sempre existe portador para a Redinha.
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Quanto às lentes para o telescópio, parece que ainda não
me fiz entender, certamente devido a minha ignorância relativamente aos termos técnicos. Lentes infra-vermelhas
existem, tanto que o meu binóculo japonês, adquirido em Manaus, as possui. Destinam-se a fazer desaparecer a reverberação
do sol decorrente de mormaço. Com as lentes comuns, vemos o
mar ou a terra fervendo, quando o sol está muito quente. E minha preocupação é exclusivamente retirar reverberação que eu
suponho ser usado também o infra-vermelho no teodolito, pois,
a grande distância, o agrimensor não poderia medir sem proteção contra incidência solar no campo pedregoso.
Pelos catálogos enviados, verifiquei que o telescópio que
adquiri há alguns anos por 2.700,00 está custando 12.990,00.
Veja o que é a subida do dólar! Mas esse telescópio está parado
porque fica escuro, ou porque Valentim não conseguiu retirar
toda mancha ou então porque eu não soube armá-lo.
Em um dos catálogos que você enviou agora, está anotada
a lápis uma relação de oculares de 22mm, 4, 5, 6 e 40mm, faltando, portanto, as mais comuns, justamente as que me interessam, 9mm e 12,5mm. Fiquei sem saber se vendem oculares à
parte e também prisma de reinversão. Se isto acontecesse seria
um achado, desde que encontrasse o prisma da reinversão para o
meu DENKAR de 60mm de abertura e as oculares de 12,5 ou
9mm, pelo menos uma delas. Não teria o infra-vermelho, mas
teria oculares novas.
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Noutro catálogo encontrei a indicação de um telescópio
que talvez me servisse, pois, tem a ocular de H12,5mm, faltando
saber se tem reinversor para uso terrestre. Não houve indicação
do preço, senão 54,95 (certamente dólares). Tem os dados
seguintes: 6T COSMIC I REFRACTOR 100x50mm (30x, 55x,
100x). Os pés são tão curtos (16 polegadas) que acho preciso
montá-lo em uma mesa. Tem um carimbo da FOTOPTICA, Rua
Conselheiro Crispiniano, 49. Gostaria de saber o preço, desde
que tenha o reinversor terrestre.
Finalmente, desculpe-me tanto trabalho, mas é que tenho
pressa. A utilidade dele é na Redinha.
Estimaria também que me informasse o que são “Caixas
Acústicas Bravox”, vendidas também na FOTOPTICA. Sé é
alguma coisa que serve para ouvir-se melhor a televisão, a tal
Bravox V, fico interessado, e, nesse caso, qual o preço.
Recebeu os exemplares dos “Doze Temas”?
Agradecemos e retribuímos os atenciosos votos de boas
festas e Feliz Ano Novo, extensivos a Dona Olga e demais familiares.
Com um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
PS: Qual o seu telefone?
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Redinha, 17 de janeiro de 1976
Prezado mestre Argentière,
Demorei alguns dias em remeter esta porque me encontro
na Redinha desde o dia 9 e, ainda, porque, precisava experimentar o Zoom e a objetiva do telescópio grande que eu havia esquecido em Natal.
Sua remessa chegou às mãos de minhas irmãs menos de
30 horas após nosso telefonema, o que prova, mais uma vez, sua
eficiência e dedicação de amigo. Junto o cheque que poderá ser
descontado em qualquer das inúmeras agências do Banco Bandeirantes daí, ou, então, pode você depositar em sua conta corrente do Banco em que é cliente.
A grande utilidade da encomenda foi ter eu arranjado uma
ocular nova, embora de pouco alcance, pois, as antigas não apresentam a mesma nitidez da imagem. Na verdade, o Zoom dá
nitidez apenas na variação de 23 a 18mm. Daí em diante deforma a imagem e retira a nitidez. Já fiz todas as experiências possíveis. O prolongamento do tubo e, conseqüentemente, da distância focal, feita através das duas rodinhas que estende e encurta o comprimento do tubo para busca de ajuste da nitidez, não
funciona senão dos 23 para os 18mm. Assim, estou apenas com
uma excelente ocular de 18mm, quando gostaria de possuir uma
entre 8 e 12,5mm.
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Você falou-me em oculares azuis para atenuar o problema
da reverberação do sol. Já as conheço. São muito boas para a
Lua, não servem para a visão terrestre. Ficam meio escuras. Às
17 horas elas dão a impressão que já são 18 horas. A verdadeira
ocular terrestre é a que você mandou, isto é, clara.
Do mesmo modo, sua paciência e boa-vontade em improvisar um filtro não curtiu efeito. A visão terrestre fica alaranjada. Talvez sirva para observação do Sol. Mas, para isso, já possuo o filtro solar adquirido com o telescópio.
Lembro-me que, quando estive em Lima, pretendo comprar oculares e Estremadoyro informou-me que, para isso, era
necessário saber qual a distância focal do meu aparelho. Como
não sabia, deixei de procurá-la.
Entretanto, acho que não existe tal problema. As oculares
que possuo tanto penetram no aparelho de 60mm como no de
7,6mm. É verdade que a de 4mm que acompanhou a compra do
telescópio maior, força muito e não fornece boa imagem. Nicolini disse-me certa vez que ela era demasiada para o aparelho.
Sabe-se que, quando mais fraca a ocular, ou seja, de 12mm em
diante, a imagem oferece maior nitidez. Por isso, nunca uso as
de 4 e 6mm e sim as de 12 e 12,5, apesar de possuir a de 18 agora e, antes, usar as de 20mm que dão pequeno alcance, servindo
melhor para buscador.
Assim, já que existe oculares com o infra-vermelho (como
acontece com meu binóculo), estimaria arranjar uma ou duas
oculares entre 8 e 12,5mm, porém claras e não azuis. Será que o
Valentim tem alguma para vender?
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Os meus dois telescópios têm as seguintes anotações:
DENKAR – Model CA-60. D = 60mm. F = 1200mm. É igualzinho ao do Rubens. O outro, o maior, diz: DENKAR – D =
76mm – F = 1200mm. O primeiro tem um número 11444 (SW).
O maior tem o nº 740180. Não sei o que significa a numeração,
parecendo que é a série.
Conheço uma ocular de 9mm azul. Como é escura!
Enfim, meu querido amigo, já lhe dei muito trabalho com
essas oculares e você fez além do possível. Não sei se teria tempo de arranjar o que pretendo devido a urgência de utilizá-la
agora no período de veraneio.
Aguardo o aviso com bem antecedência da semana em que
poderá vir receber a Medalha e proferir sua conferência. A PróReitoria tem de incluir no Calendário das atividades, devido a
possibilidade de outra programação. Está havendo muitos cursos
noturnos no período letivo. Se o Reitor convidá-lo para uma
segunda conferência sobre secas, você topa? Poderia ser no dia
imediato da primeira.
Renovando meus agradecimentos e enviando as lembranças minhas e de Maria Luíza para Dona Olga e os filhos, vai um
abraço do
Antônio Soares Filho.
PS: A única solução é o uso de oculares Clové. Se você
não tiver as indicadas mandarei buscá-las em Paris por intermédio de uma prima.
101

www.colecaomossoroense.org.br
Natal, 14 de abril de 1976
Prezado mestre Argentière,
Ainda não posso dizer para você a data do mês que entra
em que deverá vir. Houve certo transtorno na programação da
Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Basta dizer que adiaram
também o Seminário de Nutrição, que ia começar no dia 5. Já
estou chateando porque conheço seus problemas de viajar ao
interior da Bahia.
Acontece que o Reitor entusiasmou-se com a sua vinda e
quer aproveitar suas duas conferências e complementar com um
Seminário com o pessoal daqui. Certamente Maria Porto falará
sobre industrialização ou outro qualquer aspecto dos minérios.
Assim, teremos 8 dias ou 6 sobre água e minérios. Na sua primeira conferência será entregue a Medalha.
Estou assessorando o Reitor e todas as manhãs trabalho na
Reitoria. A Pró-Reitoria é lá também e sempre fico conversando
com o Pró-Reitor Cláudio Emereciano, pessoa, aliás, muito ligada a mim. Ele também já está aperreando com o assunto e vive
me pedindo tempo para marcar o seminário.
Certas a sua passagem e mais outra, como você pediu. Fui
meio nervoso pedir a outra passagem ao Reitor, mas não houve
dificuldade. Ele leu seu telegrama e atendeu imediatamente.
102

www.colecaomossoroense.org.br
Quanto as duas hospedagens fica ao seu critério, inclusive, se
quiser, no Reis Magos.
Recebi a revista em que você é contra os discos voadores.
Como sempre, você encontrou um meio de promover-me. Ficolhe grato mais uma vez.
Para finalizar e como você gosta muito de piadas, vou
contar uma que ouvi em filme de televisão. Não sei se você já
conhece a piada.
– Houve um jogo de futebol dos elefantes contra os insetos. Resultado do 1o tempo: 50 x 0 para os elefantes. No 2o tempo, entrou a centopéia reforçando o time dos insetos. Resultado
final: 100 x 50 para os insetos. Então o capitão dos elefantes foi
ao vestiário dos insetos para felicitar os vencedores e perguntou
à centopéia: por que você entrou somente no 2o tempo? A centopéia respondeu: estava calçando as chuteiras!
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Natal, 21 de agosto de 1976
Prezado mestre Argentière,
Estive no escritório da SUDENE e o Pádua informou-me
que o seu livro está no Departamento da SUDENE, no Recife.
Ele irá no fim do mês ao Recife e trará informação mais completa. Na volta ou de lá mesmo, pretende telefonar para você dando
notícias mais completas. Ele está muito interessado e tirou xerox
do seu trabalho, mas não mostra a ninguém. Apenas para ele ler.
Pensei que tivesse enviado a xerox que me deu Mário Porto. Já o procurei por aqui e não encontrei. Se não for junto com
esta carta é porque não o encontrei na nova busca e pedirei outra
xerox ao Mário.
Gratíssimo pelos parabéns devido a minha eleição para a
Academia.; obtive 29 votos, deixando apenas de votar o Peregrino Júnior e o Raimundo Nonato, cujos votos não vieram em
tempo do Rio. Como disse antes, era eu candidato único e minha
candidatura foi iniciativa da própria Academia. Não pedi voto a
ninguém. Não tinha interesse em renovar inscrição porque fui
derrotado em 1956.
Devo me empossar na segunda quinzena de outubro, antes
de viajar ao Rio, podendo estender minha viagem com Maria
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Luíza a São Paulo, caso não exista ainda no Rio exame de sangue, eletrônico.
Maria Luíza foi quinta-feira à Fortaleza, aproveitando a
boa companhia de um casal amigo. Está hospedada na casa do
Rubens, devendo retornar amanhã.
Capolongo fracassou e não realizou a Convenção da Liga
em Rosário. Recebi comunicação do Chile de que será realizada
em janeiro. Não posso ir.
Chico esteve aqui para indagar se eu havia recebido o vinho Astronauta. Respondi que já lhe havia agradecido. Não pude
conversar mais com ele porque, no momento, estava em casa
com a visita do Presidente Onofre e um grupo de acadêmicos.
Tinham vindo comunicar minha eleição.
Estou chateado porque o ABC é o campeão de 76. na partida decisiva, jogava por um empate e plantou um ferrolho de 90
minutos, conseguindo 0 x 0. Agora, estão ambos no Nacional.
Lembranças a Dona Olga.
Um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Redinha, 21 de janeiro de 1977
Prezado mestre Argentière,
Vim para a Redinha no dia 15. Não sei se Chico embarcou, depois de comunicar-me que havia recebido seu telegrama.
Ele estava indeciso e eu respondi que só ele mesmo poderia decidir. É que, desde que você pediu-me, no ano passado, arranjar
trabalho aqui para ele, que tenho me esforçado para isso, contando com o apoio decisivo do Vice-Governador Genibaldo Barros, a quem disse que o pedido também era seu. Coincidiu que
Genibaldo assumiu o Governo e chamou-me ao Palácio para
anotações mais concretas sobre as habilitações de Chico. Em
seguida Genibaldo falou com o Presidente da CAERN, o qual,
em dezembro, disse que Chico aparecesse em princípios de janeiro. Chico apareceu para receber a resposta de que não era
possível. Genibaldo interessou-se tanto que telefonou-me duas
vezes pessoalmente. A primeira para solicitar os dados e a segunda para informar que havia falado com o Presidente da CAERN. Depois disso, Chico apareceu-me para dizer que, na Secretaria de Educação, era possível porque havia um dos diretores
amigo dele interessado em aproveitá-lo, mas que dependia de
Moacyr Duarte. Fiz um cartão a Moacyr. Ele estava viajando e,
antes do retorno, chegou seu telegrama.
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Eu havia dito a Chico que não passasse privações. Se chegasse a esse ponto, procurasse a mim. Pediu-me Cr$ 600,00 para
aplicar em trabalho que renderia muito, depois pediu-me mais
Cr$ 300,00 para o mesmo negócio, vindo, afinal, declarar-me
que o trabalho manual que tinha feito talvez interessasse ao Instituto de Biologia somente em março. Pediu-me, então, mais Cr$
100,00. Monte, do Instituto, já havia me dito que Chico era fraquinho, fechando-me, assim, a possibilidade de colocá-lo na
Biologia Marinha. Caso ele haja viajado, não há pressa em pagar-me os Cr$ 1.000 que me deve. Deixe primeiro Chico se firmar para, então, você lembrar.
Agora, vou aborrecê-lo com outro assunto. Só abri a caixa
do telescópio quando cheguei na Redinha. Que decepção! Enviaram apenas a ocular (Eyepiece) de 6mm, justamente a que Jean
ensinou-me não usá-la porque é muito forte para a distância focal de aparelhos desse tipo, distorcendo a imagem. No entanto, o
catálogo indica, como acessórios mais três oculares, inclusive a
de 12,5, a que mais interessa. Assim, sem as oculares, apenas
com a de 6mm, estou sem condições de examinar o céu. Quanto
ao terrestre, realmente o aparelho TASCO que comprei usa apenas o Zoom Eypierce. Sabia que ele não prestava porque, anteriormente, você havia me arranjado um igual pelo preço de Cr$
400 e não dera certo. O Zoom varia de 6mm e 18mm, porém,
mesmo sem excelente nitidez, aproveita-se apenas quando se
coloca em 18mm. Desta forma, também não me serviu para a
localização terrestre. Contava aproveitar as oculares dos dois
velhos aparelhos DENKAR, isso
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quando o TASCO. Entretanto, o diâmetro da abertura do TASCO é menor e as oculares do DENKAR não podem penetrar.
Tudo isso aconteceu porque não encontrei um DENKAR e igno
rava que o diâmetro das oculares fosse menor. Julgava que a
medida das oculares fosse universal.
Não sei como você poderia ajudar-me. Mesmo que a FOTOPTICA, para resguardo de seu conceito comercial, envie as
outras lentes oculares que deixou de remeter, o problema da
visualização terrestre somente seria resolvido se encontrasse um
DENKAR, de 60mm e distância focal de 800 ou 900mm. Este
tipo de aparelho tem retrovisor para aproveitamento das oculares
astronômicas na visão terrestre, utilizando-se, portanto, qualquer
ocular, enquanto TASCO não tem retrovisor, usando apenas o
malfadado Zoom.
Estou com três aparelhos sem serventia. O grande DENKAR de 76mm e distância focal de 1.200mm, como você sabe,
nem a capacidade de Valentim conseguiu retirar a mancha provocada pela minha burrice em lavar o espelho.
Creio que nunca você recebeu uma carta minha tão aborrecida. Mas sei o amigo prestativo que você é. Veja se existe
alguma solução. Sei que se não for possível não será por falta de
empenho de sua parte.
Com um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Associação Norte-rio-grandense de Astronomia
(ANRA)
Fundada em 17 de junho de 1956
Utilidade Pública Lei 1.723 de 14 de agosto de 1956
Filiada à “Liga Latino-americana de Astronomia”
Av. Floriano, 612 – Fone: 2 - 3106
Natal – Rio Grande do Norte

Natal, 31 de maio de 1977
Prezado mestre Argentière,
Recebi hoje seu recado, por intermédio do Joel. Dada a
urgência de seu pedido, encostei o mais, e estou enviando o catálogo do TASCO. Verá, na penúltima página, os ACESSORIES
que deveriam acompanhar o aparelho com a indicação de cinco
EYEPIECE. Entretanto, veio apenas a de H6mm, sem contar o
de 18mm do Zoom, que, aliás, não consta, nem poderia constar,
da referida lista de 5 oculares.
Verifique que a TASCO dá garantia (YOUR TASCO
GUARANTEE) constante na última página. Logo que verifiquei
que, para a observação celeste, havia apenas a ocular de H6mm,
tratei de embalar cuidadosamente o aparelho. Teria, apenas, de
mandar construir outro gradeado, se houver devolução.
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Gastei 500,00 de porte e gastarei outros 500,00 para a devolução, e, ainda, darei 20% de abatimento sobre a quantia de
5.000,00 que paguei, caso a firma vendedora concorde com a
devolução. Terei eu, assim, um prejuízo de 2.000,00, pois, receberia apenas 4.000,00. Isso, no caso da firma não oferecer solução melhor. Se, ao menos, viesse a ocular de H9mm, dar-me-ia
por satisfeito, mesmo sem receber as outras. As oculares que
possui do velho aparelho DENKAR não entram na objetiva do
TASCO, vez que a abertura deste é menor. Estou, assim, desarmado para observações. Estou convencido que somente um
DENKAR resolveria o assunto, pois, dispensa a inversão pelo
Zoom, para a visão terrestre. O inversor Zoom, é, realmente
inoperante. Já sabia disso pelo anterior que você havia adquirido
na esperança de resolver o problema da visão terrestre.
Não havia escrito anteriormente, pela absoluta falta de
tempo. Durante meses trabalhei o tempo disponível para meu
discurso de posse na Academia norte-rio-grandense de Letras.
Dependeu de muita pesquisa, sobretudo pela introdução da história literária do Estado e o estudo do biótipo do seridoense,
além de precisar de estudar muito a tal poesia moderna, para
contestá-la. Em compensação, os três acadêmicos mais entendidos em literatura consideraram meu trabalho como “o que a Academia ouviu de melhor em toda a sua vida”.
Diz Joel que você chegará mais ou menos no dia 10.
Quando se trata de sua vinda a Natal, que me dá tanta alegria,
fico cético e sem acreditar, pois, isso é promessa de toda carta
que você me envia.
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O pessoal da Legião está sendo apertado porque diz que as
remessas demoram e que há sempre “um mês dentro”. Fui incumbido de avisá-lo. Por aqui, tudo bem.
Recomendações de Maria Luíza para você e Dona Olga, a
quem também me recomendo.
Com um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Natal, 14 de maio de 1978
Prezado mestre Argentière,
Há muito tempo não recebo notícias de sua saúde e da
breve convalescência que esperava.
Junto um exemplar da Revista do Instituto, onde foi publicado, afinal, seu trabalho sobre as minas de prata de Muritiba, a
edição é recente. Vai também um recorte de jornal noticiando
que se pretende fazer na pesquisa de minérios no Estado. Para
mim foi uma surpresa. Sei que, há muitos anos, você fez um
mapa de diversas ocorrências e vejo que o governo atual ignora
inteiramente o assunto.
Não sei se você soube da morte do pai de Rubens, o velho
Octacílio, ocorrida em 3 de abril. O Ceará prestou grandes homenagens à memória do poeta e pintor. Aqui, mandei celebrar
missa de 30o dia.
O caso da Prática Forense continua sem que eu tenha
qualquer notícia. Creio que está mesmo parado. A parte interessada levou o documento xerografado, conforme suas instruções
e pediu-me emprestada a carta que você me enviou. Não devolveu, nem apareceu. Tanto melhor.
Se aparecer alguma coisa aí (eu não acredito que isso aconteça) talvez precise apenas da procuração e da cópia xerografada do laudo. Não vejo motivos para preocupações.
Espero detalhes de seu estado de saúde.
Maria Luíza recomenda-se à Dona Olga.
112

www.colecaomossoroense.org.br
Um grande abraço do velho amigo,
Antônio Soares Filho.
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Natal, 30 de maio de 1978
Prezado mestre Argentière,
Remeti ontem, pelo Banco do Estado de São Paulo, ordem
de pagamento no valor de vinte mil cruzeiros. Não é empréstimo. É minguada retribuição por vinte anos de aulas de ciências
que você me vem lecionando e pequena prova de gratidão pela
projeção do meu nome além da Província.
Bem gostaria de enviar muito mais, porém a instalação da
Clínica de Jorge e a construção de uma casa para meu irmão
mais novo, acabaram ou abalaram muito minhas economias.
Todavia, se sua situação agravar-se ainda mais, não tenha
constrangimento em solicitar-me ajuda. Farei o que for possível.
Joel, que recebeu seu recado, também está em dificuldades
financeiras. Já falei com o Reitor que vai designar Comissão
para avaliar o mostruário dele para a Escola de Geologia.
Sou avô. Nasceu Marina, filha de Jorge, no dia 26. para
alegria minha, registro a criança incluindo meu sobrenome Soares: Marina de Medeiros Soares Boucinhas.
De 30 de junho a 2 de julho vai reunir-se Congresso de
Astronomia no Recife. Rubens vai. Estou aguardando convite.
Soube que comparecerão Mourão e Luís Machado, entre outros.
Rubens está redigindo a meu pedido um “Manifesto dos Astrônomos” contra a Astrologia e os Horóscopos, que estão atrasando o desenvolvimento espiritual e econômico do povo brasileiro
pela criação do “fatalismo”. Peço sua autorização para
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incluir seu nome entre os signatários. Rubens se qualificará como presidente da UBA. Eu, como presidente da ANRA e expresidente da LIGA. Vamos tentar as assinaturas de Mourão e
Machado. Qual seria sua qualificação? Entraria pela “Interplanetária de São Paulo”?
Peço ao seu Grande Arquiteto do Universo, que é o mesmo Jeovah dos israelitas e o Deus dos cristãos, que restabeleça
logo a você, para alegria de seus amigos e desenvolvimento da
Ciência.
Com um grande abraço do
Antônio Soares Filho.
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Natal, 2 de maio de 1980
Prezado mestre Argentière,
O Reitor Diógenes da Cunha Lima manifestou interesse
em publicar o “Ciclo da Água no Nordeste”. Não assumiu
qualquer compromisso porque depende da magnitude do orçamento da edição e de parecer favorável da comissão encarregada
de publicações. Aconselho a você dirigir-se em carta ao Reitor,
alegando que soube do interesse dele pela publicação da obra,
através de carta por mim enviada.
O que você deve juntar para o Reitor ter uma idéia da obra, sabe você melhor do que eu, embora calcule que cópia do
Índice deve ser indispensável.
Por outro lado, o Reitor está disposto a promover Seminário sobre as secas com convites para conferencistas de fora do
Estado.
Lembrei seu nome e ele achou ótimo, porém disse-me que
não formulasse ainda convite porque a escolha dos oradores
cabe à comissão encarregada de promover o Seminário. Mas, ele
mesmo indicará seu nome. De maneira que, no tocante, por enquanto, silêncio. O Seminário deverá realizar-se daqui a uns três
meses.
O Reitor está empolgado pelo “Projeto Rio Grande do
Norte”, criação dele, destinada a desenvolver o Estado. Estou
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encarregado de levantar a relação dos escritores nascidos no
Estado. Algumas obras fundamentais estão sendo cuidadas para
reedição. Já emprestei algumas que foram xerografadas para
original da composição. O Projeto ataca tudo que for necessário,
inclusive as secas.
Espero não tenha relaxado a fisioterapia e esteja melhor e
conservado o velho bom-humor.
Maria Luíza recomenda-se à Dona Olga.
Um grande Abraço do
Antônio Soares Filho.
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Ministério da Educação e Cultura
Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Município de São Rafael
Serra Branca
Setembro de 1960
Professor Cabral de Carvalho
Do Instituto de Antropologia
da Universidade do Rio Grande do Norte
O dono da propriedade foi perfurar um poço encontrando
a 50cm de profundidade uma camada petrificada que, rompida,
demonstrou encobrir restos de mamíferos fósseis, dentre os
quais de Lestodon, além de muitos outros não identificados.
O “tanque” de formato alongado, está perfurado em granito.
Situa-se em meio a uma região mais ou menos plana, com
rochas exumadas. O tanque está situado no topo de uma bossa
(?) granítica.
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Os animais, procurando fugir da seca, buscavam o tanque
(onde sempre se encontra um pouco d’água) morrendo ali por o
encontrar seco.

Dr. Argentière,
Como não sei se o encontrarei aqui à noite, deixo, por via
das dúvidas, minhas despedidas.
Não sei como agradecer-lhe o incentivo, mas demonstrarei
minha gratidão pelo trabalho.
Tão logo chegue de Penedo iniciarei a “Paleontologia”, e
enviar-lhe-ei os capítulos à medida que os for escrevendo.
No mais, é aguardar que os rádios bradem – “Proletários
de todo o mundo, uni-vos” –, e espero poder ajudá-lo no reconstruir.
Com um grande abraço e o imenso prazer de havê-lo conhecido, agradeço e subscrevo-me,
Campos,1
2 de julho de 1962.

1

Antônio Campos e Silva.
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Natal, 31 de julho de 1962
Dr. Rômulo
de.

Inicialmente, formulo meus votos de saúde e tranqüilida-

Cheguei de Penedo há oito dias, gastos na reorganização
da minha vida. Minha ida para o Instituto de Antropologia estava marcada para amanhã. Entretanto, como há um Decreto-lei,
ou coisa que o valha, impedindo nomeações, creio que só em
outubro ou novembro poderei ir cuidar dos fósseis, apesar da
boa vontade de Cabral.
Por aqui, tudo vai bem. Agradeço-lhes as “injeções” que
deu no Carlos – ele bem que estava precisando.
Tão logo reorganize as coisas lá na Prefeitura, vou iniciar
uma série de pesquisas sobre os recifes. Parece que o Ottman
(do Instituto de Oceanografia do Recife) possui umas observações interessantes a respeito, mas infelizmente ele anda agora
pela França e não se sabe quando volta. Na realidade, o problema dos recifes é bem mais complexos do que se pensa e acredito
que muitas observações feitas sobre eles têm sido bastante “alinhavadas”. Vejamos o que nos contam as areias...
Estou aguardando os livros de Paleontologia e o antigo
que o senhor escreveu. Em separado, estou remetendo a “Nota
Preliminar Sobre a Fauna de Gangorrinha, etc.” e a “Nota
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Preliminar Sobre os Peixes Fósseis” que Lucinéia (minha esposa) conseguiu localizar num número de “Cactus”.
A propósito de ciência, ficar-lhe-ia muito grato se o Sr. me
conseguisse o endereço da livraria que editou a “Dialética da
Natureza”, pois creio ter digerido o Manifesto.
Dentro de um mês, talvez um pouco mais, já poderei lhe
dizer algo a propósito dos recifes, pois no domingo próximo
tenho a intenção de começar a pesquisa.
A “Paleontologia” vai andando, e o primeiro capítulo está
por datilografar. Tão logo se conclua, enviá-lo-ei.
Caso tenha esquecido algo do que lhe prometi, pode cobrar-me.
Por aqui vou ficando, com um forte abraço.
O discípulo.
Antônio.2

2

Antônio Campos e Silva.

121

www.colecaomossoroense.org.br
Natal, 27 de setembro de 1962
Professor Argentière,
Inicialmente, formulo meus votos de paz e saúde para o
Sr. Recebi anteontem os recortes e as encomendas, por intermédio do Dr. Antônio Soares, e fico-lhe grato pelo que o Sr. disse
de mim.
Seu artigo, aliás, foi decisivo para minha admissão no Instituto de Antropologia, pela qual Cabral lutava há muito com
uma intensidade e boa vontade paternais. Graças a seu artigo,
Cabral teve em que se apoiar para melhor lutar. De forma que
sua ação foi dupla.
Por aqui, as pesquisas prosseguem lenta, porém incessantemente. Estou às voltas com o problema dos recifes, e tão logo
consiga algumas conclusões, dedicar-me-ei a outras ocorrências
do Quaternário, fixando, inclusive, as possibilidades econômicas
(como manda a linha do Partido).
Professor Cabral está com o material sobre a Pedra dos
Ossos em ponto de publicação. E aqui entra mais um favor que
lhe desejo pedir: seria possível o sr. publicar as observações na
sua página do Diário de São Paulo? Nossa imprensa está integralmente voltada contra a universidade e nada inclui sobre as
pesquisas que vêm sendo realizadas. Sentimos que ocupar toda
uma página no Diário de São Paulo é uma prova cabal de seu
prestígio junto à redação desse matutino. Sentimos, ainda, sua
ligação intelectual e afetiva com Natal e o Rio Grande do
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Norte – do qual o Sr. agora é cidadão –, haja visto a alegria infantil com que o Magnífico Reitor recebeu sua notícia. De tudo
isto, nos recordamos ao fazer-lhe aquele pedido. Tanto mais que
Cabral anda fulo da vida com as “inspiradas afirmações” de
Cascudo sobre o material, que ele nem chegou a visitar ou examinar – uma atitude, portanto, bastante anti-científica porque se
baseia no “magister dixit”. Nós lhe enviaremos não só os textos
do trabalho, como as ilustrações. Enquanto aguardamos sua resposta, vamos cozinhando – na estufa do laboratório de Cabral –
os apontamentos.
Estamos à procura de informações sobre o Ferreiro Torto e
logo que as tenhamos em mãos o Sr. as receberá. Dentro de
quinze dias estarei enviando os originais dos dois primeiros capítulos da Paleontologia.
Bem, vou encerrar aqui, com a gratidão e a amizade do
Antônio.
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Natal, 11 de janeiro de 1963
Argentière,
Saúde e paz.
Recebendo agora seu Western, Cabral e eu apressamo-nos
em enviar-lhe as fotos. O atraso é devido ao fato de eu haver
julgado que o Nássaro lhe tinha entregue o material. Ele estava,
entretanto na minha gaveta e eu ignorava que se destinava a você.
Aguardando confirmação do recebimento, aqui fico às ordens.
Antônio.
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Natal, 14 de março de 1963
Prof. Argentière,
Meus votos de paz e saúde.
Recebi hoje suas encomendas e agradeço-lhe a lembrança.
Talvez o senhor esteja pensando que desisti da Paleontologia. O que houve foi o seguinte: já havia escrito três capítulos
quando não gostei da forma de exposição e rasguei tudo. Recomecei com nova orientação substituindo o sistema habitual de
descrição das formas através das eras para atacar os filos dentro
do ponto de vista da evolução. Creio que será uma visão mais
clara da dialética natural, perdendo um pouco daquele aspecto
hollywoodiano de muitas de nossas obras sobre evolução. Daí a
demora em enviar-lhe os capítulos, o que espero fazer, no máximo, dentro de um mês.
Estou no Instituto, embora não nomeado e no momento estou às voltas com métodos de estudos de sedimentos móveis,
pois tenho notado muitos “pés quebrados” em certos estudos
sedimentológicos. Enquanto aguardo um jogo de peneiras Tyler
para granulometria, me vou “divertindo” com seixos e morfocopia das areias, ao mesmo tempo que dou aulas no Instituto sobre
Geologia do Quaternário. Como o senhor vê, não é “sopa” a luta
aqui e a “Paleontologia” está sendo escrita à noite.
(...)
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Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Sede: Av. Hermes da Fonseca, 961
Natal – Rio Grande do Norte/Brasil
Dr. Argentière,
Saúde e paz para si e os seus.
Creio que a esta altura o senhor já recebeu tanto a carta
enviada para a Bahia como a outra, de 7 de junho, que lhe escrevi de Campina Grande.
Retornando a Natal recebi os livros que o senhor envioume de Belo Horizonte, e eles serão úteis não apenas a mim, como à turma do Instituto que deseja aprofundar-se nos problemas
da raça da Lagoa Santa.
Desde já desejo convidá-lo para, durante sua vinda a Natal, realizar, uma palestra aqui no Instituto sobre um tema à sua
escolha. Tomo a liberdade de sugerir, entretanto, um assunto
bem interessante para a turma: a datação da Terra. Creio que o
senhor, melhor do que ninguém, saberá dar vida aos métodos do
urânio-chumbo, carbono 14 e potássio argônio.
No fim do mês remeter-lhe-ei a importância relativa aos
“Elementos de Paleontologia”.
Vou encerrar por aqui, enviando os mais sinceros votos de
sucesso na sua vida profissional, e reiterando a amizade do,
Antônio.
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Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Natal, 5 de março de 1964
Argentière,
Eis o 1o número de nossos arquivos. São as primícias do
trabalho do Instituto. Da página 41 em diante encontram-se as
contribuições de Geologia.
Aguardando qualquer notícia sobre sua vinda a Natal, aqui
fica o amigo,
Antônio.
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Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Sede: Av. Hermes da Fonseca, 961
Natal – Rio Grande do Norte/Brasil
Natal, 25 de junho de 1964
Argentière,
Com grande prazer recebi sua carta de 13 próximo passado, e hoje ainda entrarei em contato com o Dr. Antônio Soares.
Por aqui, o ritmo de trabalho continua como você viu:
pesquisas em prosseguimento, prejudicadas um pouco pelas
chuvas que desabaram sobre este pedaço de Nordeste.
Minha Seção prepara-se para iniciar um trabalho de grande envergadura: o estudo sedimentológico e paleontológico dos
arenitos dos recifes, com mapeamento e nivelamento de precisão
dos terraços e níveis de erosão ou acumulação. Bigarella, que
esteve aqui em abril, garantiu-nos a datação do material paleontológico pelo Carbono 14, e assim caminhamos para apoiarmonos em alguns pontos seguros para a cronologia do Quaternário.
Por falar em cronologia, que notícia me dá daquela amostra do Cabugi que levou para o Dr. Djalma Guimarães? Ele não
respondeu à carta que lhe dirigi.
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E a doação do microscópio petrográfico? Para nós, parodiando o Vinícius de Morais, isto seria “qualquer coisa com a luz
e a vida.”
Vou encerrar, aguardando sua vinda a Natal e enviando
meus cumprimentos aos seus.
Antônio.
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Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Sede: Av. Hermes da Fonseca, 961
Natal – Rio Grande do Norte/Brasil
Natal, 25 de março de 1965
Argentière,
Um grande abraço acompanhado com os votos de saúde e
paz. Sua ausência de notícias, desde setembro, já nos causava
estranheza, quando recebi os recortes de jornais, em que se reconhece facilmente sua presença. Coincidiu a chegada dos
mesmos com a manifestação de um “abacaxi” terrível para mim
– o desaparecimento de um mineralight de um amigo meu, que
se encontrava em meu poder para reparos, e o camarada precisou dele logo, exigindo devolução imediata. Lembre-se imediatamente de você, e o resto você conhece através de telegramas.
Quando recebi seu último telegrama, em que você dá o
preço do “bicho”, botei as mãos na cabeça, pois Cr$ 650.000 é
mais do que eu ganho em três meses de trabalho. Simultaneamente, soube que “seu” José Antônio (segundo você mesmo o
prospector número um de minerais radioativos) possuía um, e
consegui por 150. agradeço-lhe sinceramente o que fez por mim
e, asseguro-lhe, se pudesse comprar um mineralight alemão,
portátil, de campo e laboratório, não seria

130

www.colecaomossoroense.org.br
para devolver a alguém em troca de um instrumento quase irrecuperável como o perdido.
Uma novidade para você: sou pai. Na Quarta-feira de Cinzas deste ano nasceu o que, se eu ganhasse bastante para tal,
seria meu herdeiro. É um rapaz comprido e magro, ao qual dei o
nome de Carlos Roberto, numa homenagem ao C. R. Darwin.
Tanto Lucinéia como ele estão passando bem.
Não sei se você recebeu meu telegrama comunicando meu
casamento, em fevereiro do ano passado, nem duas cartas que
lhe escrevi depois que você nos enviou os livros para a Biblioteca do I. A. Creio que não, pois você nunca deixa atrasar correspondência.
Estou ensinando Cartografia na Faculdade de Filosofia e
Geologia no curso de Técnica de Mineração da Escola Industrial. Pergunto-lhe se é difícil encontrar-se no comércio daí De
Launay e Raguin (“Geologie Economique”), pois precisarei
deles, bem como o preço aproximado. Consulto-lhe se poderei
enviar-lhe o dinheiro para você comprá-los. Sei que é chatear
demais, porém você bem sabe como são difíceis estas coisas
aqui. Anteontem estive com o Francisco, e ele envia-lhe recomendações.
Aguardamos sua presença aqui. As inscrições permanecem “reservadas”.
Aliás, quando você vier aqui, não tem agora somente a casa do Joel para fazer as refeições. Estou pronto para acolhê-lo.
Não lhe ofereço dormida por causa da exigüidade dos cômodos,
mas se você “topar” uma rede, ainda dá-se um jeito.
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Minha residência fica na Rua Borborema, 1109, logo no
início do Alecrim.
Agradecendo sua grande colaboração, e pedindo desculpas
pelo incômodo que causei, aqui fico às suas ordens.
O amigo
Antônio.
PS: Você deve ter recebido uma carta de Cabral, a respeito
dos artigos.
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Natal, 3 de abril de 1961
Prezado Argentière,
Espero que você e os seus se encontrem com saúde.
Nunca mais recebi notícias suas a não ser um telegrama
sobre Berilo, que recebi com um atraso de 40 dias e por isso
achei conveniente não haver necessidade de respondê-lo. Naquela época estava pelo Ceará, onde rodei mais de 6.000 quilômetros. Será que o Eliziário Távora já lhe deu o resultado daquele minério secundário do urânio que lhe mandei?
Estou lhe remetendo uma amostra de fluorita procedente
de Currais Novos. A mina você conhece; é aquela que pertencia
a dois rapazes do Seridó; foi negociada com um senhor que me
procurou, pedindo-me para conseguir comércio para a fluorita.
Você deve mandar o preço do minério posto em Santos. Faça
duas cartas: uma para mim (particular) na qual você falará sem
preâmbulos/sobre o negócio, minha comissão, etc. Na outra carta (que vou mostrar a ele), você dará o preço já descontada a
comissão. Esta minha comissão, poderá ficar em seu poder, para
posteriormente ir sendo remetida pelos bancos. A fluorita tem
um teor de 93% e o homem pretende iniciar com uma produção
mínima de 10 toneladas mensais, tudo depende do preço. No
caso do negócio interessar passe um telegrama, enquanto aguardamos as cartas.
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Certo de que você mandará notícias o mais breve possível,
queira aceitar um abraço do amigo,
Joel Dantas.
Endereço para telegrama western
Joel Dantas.
Telefone 28-71
PS: Diga a quem morava em Natal na rua S. Tomé que escreva para mim.
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Natal, 4 de abril de 1961
Caro Argentière,
Estou lhe enviando juntamente com a fluorita, sobre a qual
lhe escrevi ontem, uma amostra de argila para ser examinada em
São Paulo. Parece que finalmente descobri a bentonita que tanto
procurávamos. Conforme você verá, trata-se de uma argila que,
colocada na água, forma uma suspensão que não decanta mesmo
depois de 48 horas e até depois de vários dias. A amostra foi
colhida por pessoa leiga e por isso não está muito pura. O depósito é grande, podendo fornecer toneladas por semana.
Andei fazendo umas experiências, nas quais a argila demonstrou grande poder elarificante. Estou muito animado e caso
você ache necessário, irei até São Paulo.
Mande notícias com a maior brevidade, pois aqui já tem
muita gente se interessando pelo negócio, entretanto você terá a
preferência.
Aceite um abraço do amigo,
Joel Dantas.
Rua Cláudio Machado, 615
Natal/RN
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Ministério da Educação e Cultura
Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia

Natal, 5 de setembro de 1962
Meu caro prof. Argentière,
Antônio escreveu para você, solicitando nova oportunidade por seu intermédio, nos jornais de São Paulo.
A nossa imprensa nada publica que venha ou possa interessar à Universidade.
O seu trabalho de divulgação foi recebido pelo nosso
magnífico reitor, de uma maneira verdadeiramente excepcional.
Ela chegou num grande momento de depressão para todos nós,
face às ocorrências relacionadas com a publicação dos nossos
estatutos por quase toda a imprensa brasileira.
A oportunidade de sua contribuição palavras não tenho
que possam descrevê-la em extensão e profundidade.
Não reclamei uma (?) ao seu trabalho porque ele proporcionou-me o que há meses esperava. Com aquela página de jornal decidi a entrada de Antônio no Instituto de Antropologia.
Agora, que ninguém nos ouça: Cascudo nunca me inspirou. Ele
não sabe onde fica São Tomé, nem sabe o que é que eu tenho, o
que eu vi e o que vou fazer. Por outro lado, todo o meu material
coletado muito antes que eu soubesse que
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Antônio existia, e que você tem certeza disso, da visita que me
fez com Sinval Pereira, você escreveu: “Menino prodígio à cata
de fósseis” colocou esse velho professor como um homem de
laboratório, que recebe o trabalho que os outros realizam.
Desta vez está perdoado. Somos amigos de Antônio e queremos vê-lo melhor situado na vida.
O somatório destas pequenas falhas resultam num grande
benefício para ele. Portanto, tudo azul.
Agora, passo às suas mãos novo trabalho. Preste atenção:
a universidade tem mais interesse do que nós nesta publicação,
uma vez que nos primeiros meses do ano entrante, o Instituto
publicará o seu primeiro (?).
Insisto: a Universidade do Rio Grande do Norte necessita
desta publicidade.
E, novamente, que ninguém nos ouça: publique o trabalho
anexo, que, aqui, alguém está trabalhando com o Magnífico Reitor para que a Universidade conceda-lhes o título de “Doutor
Honoris Causa”.
E só.
Cabral.
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Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Sede: Av. Hermes da Fonseca, 961
Natal – Rio Grande do Norte/Brasil
Natal, 15 de março de 1965
Argentière,
Nosso abraço.
Já estranhávamos a ausência de notícias suas (a última nos
chegou em setembro), quando tivemos o imenso prazer de sentir
sua presença nos artigos em que Rubens de Azevedo divulgou
nossas atividades pelos quatro cantos do País. Mais uma vez, foi
de uma oportunidade notável a colaboração da imprensa paulista, junto a qual você é, de maneira definitiva, nosso porta voz.
Não temos palavras bastante para dizer do trabalho que você
vem prestando à nossa causa, que é também a causa dos que
procuram fazer Ciência séria e honesta neste país.
Recorremos, mais uma vez, à sua boa vontade, para pedirlhe que faça chegar ao Rubens de Azevedo a carta que segue
junto, para publicação. É, por assim dizer, uma complementação
de suas brilhantes considerações e, principalmente, uma prova
de que não estamos sós em nosso trabalho.
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Vou encerrar por aqui, ciente de que você fará o possível
por nós, aguardando a oportunidade de apertar esses ossos pessoalmente.
Receba o afeto que se encerra, etc., etc.,
José Nunes Cabral de Carvalho.
PS: O Magnífico Reitor Onofre Lopes está interessado em
saber se, de sua passagem por Lajes, na fazenda Santa Helena,
você encontrou alguma coisa de minério. O Reitor comprou a
propriedade e ouviu dizer que você encontrou algo por lá.

139

www.colecaomossoroense.org.br

Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Sede: Av. Hermes da Fonseca, 961
Natal – Rio Grande do Norte/Brasil
Natal, 5 de abril de 1965
Argentière,
Quando dois homens atingem a idade que atingimos, a
correspondência, estreita ou larga, não serve de argumento para
definir maior ou menor simpatia, respeito, ou amizade. Realmente, não chego ao exagero do professor José Augusto Bezerra
de Medeiros, que, me encontrando na rua São José, em 1958,
abraçou-me e fez-me a seguinte pergunta: “Como vai seu pai?
Como vai sua mãe?” Eu, assombrado, respondi: “Doutor Zé,
mamãe morreu em 23 e papai em 31.” Ele, rápido e solene, retrucou: “Morreu pra você. Pra mim, ele está aqui, no meu coração, e eu tenho de falar dele pra não esquecer.”
Meu caro Rômulo Argentière: uma anatomia que só impressiona pela má arrumação, grande e vermelha, com um sotaque indeciso e indefinido, com as calças amarradas com cordão
de pijama, não pode e não tem o direito de pensar que as demais
criaturas a esqueçam. Se outros valores não caracterizassem sua
personalidade, a desordem, o desalinho, a eterna esculhambação,
deixariam na memória de qualquer
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bípede implume uma lembrança indelével. O começo de sua
carta – “Tudo quanto, etc...” – está perfeitíssimo para um período pré-eleitoral: o novo Bayard, “sans peur e sans rapproche”,
amando o Rio Grande do Norte.
Em junho, se você aqui vier, conosco comerá pamonha,
cangica, e tomará leite de vaca (podendo também tomar de boi:
é questão apenas de sua preferência). Quanto à carta para o Rubens, estou certo de que ela já chegou às mãos, a essas alturas,
com a edição original de minha carta. O problema foi o nome da
fazenda do Reitor e de quem ele a havia comprado.
Bem, aguardo seu interesse junto ao Rubens no sentido de
publicar aquele “catatau”, e aqui fico, com um grande abraço.
Zé Tenente.
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Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Sede: Av. Hermes da Fonseca, 961
Natal – Rio Grande do Norte/Brasil
Argentière,
Saúde e Paz.
Recebi os jornais e seu recado pelo Antônio. Desde oito de
março, os trabalhos foram encerrados, ao som das trossadas e
das chuvas persistentes.
O artigo, salvo pequenos deslizes como dizer que éramos
– cinqüenta e que tivemos de abrir as “goreiras” para os curiosos
–, está passável. Aguardamos seu pronunciamento sobre o
CRUZEIRO. Mais uma vez, prestou-nos um relevante serviço,
divulgando aí para os sulistas o que estes “papa-gerimuns” fazem com sangue, suor e lágrimas. Creio que é desnecessário
agradecer-lhe com palavras: melhor falam nossos atos quando
de sua permanência conosco.
E, para não perder o hábito, vai aqui um pedido vital para
nós. Nossos soros anti-ofídicos acabaram seu prazo de validade
e nas áreas em que estamos trabalhando há consideravelmente
mais cobras do que fósseis: cobras, cobrinhas e cobrões, de todos os feitios e cores, mas com o denominador comum do veneno, ativo bastante para fazer-nos reunir às carcaças que
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desenterramos. Assim, penhoradamente venho solicitar-lhe, na
qualidade de representante do I.A. aí em São Paulo, vá ao Butantan e consiga-nos soro anti-ofídico, anti-crotálico, policalente
e anti-elapídeo. Pode dizer-lhes de nosso propósito em remeterlhe os espécimes que capturarmos vivos. Sinto vai um ofício
sacramentando.
Vou ficar por aqui, aguardando sua breve vinda prometida
ao Antônio e um grande abraço de tamanduá-bandeira.
Cabral de Carvalho.
Rômulo Argentière
Rua Nicolau de Souza Queiroz, 159
Vila Marsiana, São Paulo/SP
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Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Sede: Av. Hermes da Fonseca, 961
Natal – Rio Grande do Norte/Brasil
Natal, 15 de abril de 1968
Do: Diretor do Instituto de Antropologia
“Câmara Cascudo”, UFRN
Ao: Diretor do Instituto Butantan
Senhor Diretor;
O Dr. Rômulo Argentière vai por nós autorizado a junto a V.
Sa. efetuar as gestões necessárias à remessa para este Instituto dos
soros anti-crotálico, anti-botrópico, anti-elapídeo e polivalente. Darlhe-á conta da natureza do nosso trabalho e do nosso propósito em
remeter-lhe os espécimes que capturarmos. Para isso solicitamos as
instruções necessárias à remessa das cobras vivas.
Sem mais no momento, agradecemos a atenção que nos
for dispensada e firmamo-nos com todo o apreço.
Atenciosamente,
Prof. José Nunes Cabral de Carvalho
Diretor do I. A.
Acs/dcc
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Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Sede: Av. Hermes da Fonseca, 961
Natal – Rio Grande do Norte/Brasil
Natal, 22 de julho de 1968
Rômulo,
Um abraço:
Comigo sua carta de 8 de julho, chegada bem primeiro do
que você. Tomando seu estilo altamente secretarial, passo a abordar os itens na ordem em que você os apresentou.
Butantan: O ofício seguiu dois dias após sua partida;
Livros: A Enciclopédia Judaica não é da editora que você
achou. Recebi correpondência e escrevi dando conta do que eu
queria. “Hasta la fecha” não recebi resposta.
Empresa: Ciente. Aguardamos que o pai de santo
Argentière baixe no nosso terreiro.
Livros: Cientes e atentos.
Antônio: Recebeu as coisas. Como você deveria chegar
“quinze dias depois”, aguardou-o pessoalmente. Ainda está aguardando.
Viagem: Só há um problema: qual a duração exata do seu
“logo”? Aguardamos os repórteres em ponto de bala.
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No mais, apenas a dor de cabeça do prédio, da falta de
verbas, da ausência de bibliografia. E uma pequena dúvida: porque sistema planetário você regula seu dia. Indubitavelmente,
não é pelo solar, pois o Antônio deu uma busca nos livros de
astronomia para ver se descobria a duração, em dias terrestres,
dos seus 15 dias e não achou.
O pessoal retribui a lembrança e eu ponho o ponto final
com um apertado (desculpe a redundância) abraço de tamanduá.
Cabral de Carvalho.
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Universidade do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia
Sede: Av. Hermes da Fonseca, 961
Natal – Rio Grande do Norte/Brasil
Natal, 22 de dezembro de 1968
Rômulo,
Quando se aproximam os últimos dias do ano de 1968 do
calendário cristão, com base em Jesus, filho de José, apraz-me
cumprimentá-lo considerando os nossos legítimos laços de parentesco com aquele homem que o Império Romano sacrificou
em holocausto à sua hegemonia política, à vastidão de suas possessões e ao poder de suas armas.
Assim, meu velho amigo Rômulo, judeu de São Paulo, judeu do Brasil, que vibra, que ama, que morre por esse pedaço de
terra das Bandeiras, receba do matuto simplório que adora este
Nordeste de chão seco, nu, sofredor, judeu pau-de-arara, marrano de boa cepa, os melhores votos de um feliz natal e um ano
novo de paz, saúde e bons negócios.
Agora, depois dos saudares dos usos e costumes, indago:
quando pretende V. Excia. tornar efetivos os programas que aqui
elaborou?
Gringo velho, esperar tem sido o ponto alto da minha vida.
Entretanto, convém lembrar que não constitui boa política esperar demais quando passamos dos 50. Onde pega o carro?
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Mande para nós uma palavrinha.
Com um grande abraço, aqui fica
O velho
Cabral.
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CÓPIA DO OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-RANDENSE DE
ASTRONOMIA DIRIGIDO AO SR. GOVERNADOR
Natal, 27 de abril de 1960
Senhor Governador,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a
“Associação Norte-rio-grandense de Astronomia”, em sessão
realizada no dia 23 do corrente, resolveu, por unanimidade de
votos, propor ao Governo do Estado, nos termos do Decreto
Estadual nº 3.395, de 2 de outubro de 1959, a concessão da
“Medalha Alberto Maranhão” aos cientistas Joel Celso Dantas,
Rômulo Argentière e Rubens de Azevedo.
Sabe Vossa Excelência o que representa para a cultura científica do Estado e do país, a figura do professor Joel Celso
Dantas, diretor do Departamento Estadual de Minérios, magnífica expressão de auto-didatismo e força de vontade que orgulha
o Rio Grande do Norte. Seu método de trabalho, estudo e pesquisa pela originalidade criadora e necessária para vencer a deficiência do sentido da visão, é considerado um fenômeno de energia humana e inteligência privilegiada. A entidade que tenho
a honra de presidir e da qual o professor Joel Dantas é um de
seus membros, sente-se satisfeita em prestar essa homenagem.
O Dr. Rômulo Argentière, um dos maiores cientistas do
país, astrônomo dos mais renomados, físico e mineralogista,
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autor de 12 livros de ciência, membro de diversas sociedades
científicas do país e do estrangeiro, fundador do “Observatório
do Capricórnio” em São Paulo, onde reside, é pessoa
intimamente ligada ao nosso Estado, havendo percorrido o interior, por diversas vezes, estudando e divulgando nossas riquezas
minerais. Tem prestado assinalados serviços à nossa Sociedade
de Astronomia, orientando os trabalhos técnicos, restaurando o
principal instrumento telescópio, realizando conferência em Natal, patrocinada pela ANRA, finalmente, enriquecendo a biblioteca da entidade.
O professor Rubens de Azevedo, a maior autoridade no
país em assuntos de selenografia, autor de notável obra especializada sobre nosso satélite natural, diretor da revista “Selene”, de
São Paulo, também cientista de projeção no país e no estrangeiro, tem demonstrado afetuosa estima pela Associação Norte-riograndense de Astronomia, havendo remetido diversos trabalhos
para nossa entidade, inclusive um mapa da Lua por ele desenhado e duas conferências para serem lidas em Natal.
Transmitindo a Vossa Excelência a proposta da Associação Norte-rio-grandense de Astronomia, que foi honrada pelo
Governo do Estado como entidade designada para indicar os
nomes de cinco cientistas para concessão do prêmio simbólico,
estão certos os amadores da Ciência do Céu que a sugestão merecerá a melhor acolhida de Vossa Excelência, que tanto tem
realizado em benefício do desenvolvimento cultural e científico
do Estado.
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Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelências os meus protestos de elevada estima e mui distinta consideração.
Atenciosas saudações
a) Desembargador José Gomes da Costa
Presidente da ANRA

151

www.colecaomossoroense.org.br
Natal, 10 de abril de 1961
Ilmo. Sr. Dr.
Rômulo Argentière,
Pelo presente comunico-lhe que desde o mês de janeiro do
corrente, que estou de volta ao RN.
O Sr. vai bem? É o que desejo.
Quanto a mim vou como o nosso bom Deus quer, isto é,
sem novidades.
O Sr. falou-me que eu lhe escrevesse dizendo-lhe onde é
que eu estava e é o que estou fazendo por intermédio do presente.
Meu endereço:
Francisco das Chagas Oliveira
Aos cuidados da Sr.a Edite Medeiros
Rua da Matriz, nº 80
Acari/RN
(...)
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Moacir D. Pereira
Exportação de Minérios

Rua Muniz Barreto, 74 – Apto. 201
Fone: 26 – 4541 – Rio de Janeiro – Brasil
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1961.
Ilmo. Sr.
Dr. Rômulo Argentrière
Rua Correia Dias, 517 (fone: 72.229)
São Paulo
Um forte abraço,
Estive, recentemente, em Natal. Todos perguntaram notícias do amigo, especialmente Walter e Joel.
Com muita satisfação apresento-lhe um grande amigo o
Sr. Oswaldo Kussama, que reside, aí, em São Paulo. Sr. Oswaldo esteve, recentemente, em Natal, desenvolvendo uns negócios
relacionados com fábricas de tecidos.
Alternativamente, Sr. Oswaldo é representante, no Brasil,
de vários importantes grupos japoneses ligados à siderurgia,
grandes indústrias elétricas que são substanciais consumidores
diretos de minérios de ferro, vários minérios metálicos e suas
ligas para fins siderúrgicos/metalúrgicos.
No momento, Sr. Oswaldo está bastante interessado em
adquirir, para os seus associados do Japão, minério de Lítio e
Cério. Em rápidas palavras expliquei a ele ser viável conseguir o
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“Espodumênio” no nordeste (depósito de Dona Diva, em Joazeirinho), bem como sobre a “Alemita ou Ortita” de Santa Cruz
(RN) minério produtor de Cério. Também o interesse seria extensivo à obtenção dos dois referidos metais, quer o cério ou o
lítio, desde que haja indústria em São Paulo produzindo ambos.
Agradeço-lhe a finesa de explicar-lhe toda política, legal e
comercial, referente a possibilidade de exportar o minério de
Cério (Alanita) o qual fora profundamente estudado pelo amigo,
no Rio Grande do Norte. Quanto ao lítio, indicar a firma que, em
São Paulo, está industrializando o referido metal ou óxido puro.
Também, a situação relacionada com o Conselho de Energia Nuclear, no que diz respeito a baixa porcentagem de terras
raras e urânio contido na Alanita, para se chegar ou não a uma
conclusão à exportação desse minério, para o Japão.
Conquanto Sr. Oswaldo já tem relações na Orquina, desde
que no passado, tem obtido o Cério (extraído das monazíticas) e
outros fosfatos de terras raras, seria importante uma substancial
ajuda de sua parte para se aperceber das reais possibilidades
atuais, da Orquina, face o fornecimento desses elementos, independente do veículo oficial em que se acha, presentemente, a
Orquina, em ter sua produção limitada a quotas, perante o Governo Brasileiro.
Em final, seria também interessante que você estudasse
uma viabilidade de fornecimento de minério de Ferro, em largas
quantidades, apresentando o Sr. Oswaldo aos fortes grupos, de
seu conhecimento e amizade, produtores diretos de minério de
ferro.
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Eu gostaria, muito em breve, ter o prazer de “bater um
longo papo” com você, porém, tão logo seja possível eu ir a São
Paulo, tenho certeza que teremos essa oportunidade.
Com abraços para o amigo, extensivo a sua senhora e filhos.
Ao dispor,
Moacir D. Pereira.
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Natal, 20 de dezembro de 1961
Ilmo Sr.
Dr. Rômulo Argentière.
São Paulo.
Prezado amigo:
Antes de tudo, os meus sinceros votos de Boas Festas e
muitas felicidades no ano de 1962, ao prezado amigo e Exma.
família.
Por uma das coincidências da vida comercial, volto a tratar
do assunto de concentrado de monazita, das minhas concessões
e do José Antônio de Lima.
Fui informado pelo gerente da minha filial do Recife, que
um senhor Frederico Schimidt, deve ser o grande industrial e
poeta, Augusto, que havia constituído uma poderosa firma associada ao capital americano, cuja firma chama-se (deixe ele dar o
nome porque no fim da carta ele esqueceu de indocar) mas creio
que existe dificuldade para o amigo, desde que entrando em contato direto com ele, o Dr. Augusto, tratará do que passo a expor:
Como sabe e bem o conhece, tenho com o José Antônio a
maior reserva de monazita do Brasil e talvez do mundo, estamos
inclinados a entrar em negócios com o mesmo. O nosso imenso
prazer que fosse por intermédio do prezado amigo, pois a nossa
amizade antiga e vinculada aos velhos entendimentos no assunto
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de monazita, temos satisfação que o amigo participe com uma
comissão nas vendas. Assim poderíamos entrar em negócios
com o Dr. Augusto, expondo o amigo as condições do negócio,
que poderia ser por venda das concessões que totaliza em 33 ou
pela exploração por parte da organização dele, dando-nos um
royalt de X, a combinar, por cada quilo de diatomita saída das
jazidas, fazendo a organização dele, toda a mineração. Devo
adiantar ao prezado amigo, que tanto eu como o José Antônio,
temos sido procurado por inúmeras pessoas que querem comprar
o concentrado, etc., mas damos preferência que seja explorada,
vendido a firma credenciada. Você bem o sabe o meu sistema de
vida e maneira de negócios, etc. No aguardo de suas notícias,
firmo-me com elevada estima e alta consideração.
Sinval Duarte Pereira.
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Natal, 20 de novembro de 1962
Ilmo. Sr.
Dr. Rômulo Argentière
Rua Correia Dias, 517
São Paulo
Prezado Senhor:
Antes do assunto desta, as minhas desculpas pelo grande
retardamento em responder-lhe o que nos entendemos em sua
última estadia nesta.
Aconteceu, que procurei entrar em contato, com dois maiores
produtores e depois de uma longa demora, nada foi realizado. Entrei também com os chineses, estes como bem conhecemos, deume uma massada de 90 dias, para vir dizer que somente gostam de
vender direto. Foi lamentável, estou mesmo resoluto, que minério
somente devo trabalhar com a diatomita, isto porque sendo minha,
resolvo independentemente de ninguém.
Sem outro assunto, com os meus sinceros votos de felicidade extensiva a Exma. Família.
Do amigo,
Sinval Duarte Pereira.
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Universidade do Rio Grande do Norte
Faculdade de Odontologia
Departamento de Biologia
Cátedra de Anatomia
Natal
11 de dezembro de 1962
Argentière,
Vou enviando mais uma carta de 22 de outubro p.p.
Palavras não tenho que possam dizer do meu agradecimento, entretanto, é muito grande o respeito e gratidão pela sua
mão estendida de maneira tão simples, tão franca, tão leal, tão
determinada.
Chego mesmo a acreditar que desde o Bar Mitsvá (?) você
sente e vive com os elos da infinita cadeia: Que Deus o proteja e
guarde.
Toda a Universidade recebeu com especial carinho mais
esta sua folha de serviços. Os jornais chegaram exatamente no
dia em que em devia comparecer ao Conselho Universitário para
falar do Instituto de Antropologia.
Tudo veio acontecer quando o governador do Estado fazia
divulgar no rádio e na televisão paulista, no Rio, no Recife e em
Belo Horizonte, notícias que a Universidade do Rio Grande do
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Norte transformou-se num Panamá, de profundas (...?), (...),
jovens recém-formados, incapazes e sem capacidade para o magistério superior, desfilavam nas ruas de nossa cidade em automóveis de último tipo e de alto custo. Tudo isso, meu caro Rômulo, porque não entramos na política e nem dela queremos
fazer parte, nem permitimos que ela se meta em nossa universidade.
Como vê, tem sido de uma felicidade a sua atuação no
nosso meio universitário.
Você, incontestavelmente, quando pisou este solo nordestino o fez com pé direito com (...): Salve o gringo!
Quanto ao Farinha Mofada (?), vulgarmente por Dr. Antônio Soares, informou que o atraso da correspondência com você
de (...) da política com o Dinarte com quem ele é de cama e mesa – por outro lado, vai lhe escrever sobre a sonda, entretanto
afirmou que tudo estava dentro dos seus desejos.
Aguarde grande material com farto noticiário sobre São
Rafael e Serra de Santana.
E por hoje é só.
Com forte abraço de tamanduá,
Cabral.

160

www.colecaomossoroense.org.br

Planetário dos Reis Magos
02 de setembro de 1966
Reunião na residência do prof. Antônio Soares, sede da
ANRA, contando com a presença do prof. Antônio Soares, do
prof. Rubens Azevedo, do dr. Rômulo Argentière, do prof. Roque José da Silva, todos sócios da Associação Norte-riograndense de Astronomia e de Celso Vieira, colaborador da Marinha de Guerra.
Nessa reunião, ficou acertada uma nova para o dia seguinte, às 20h.
03 de setembro de 1966
Reunião na residência do prof. Antônio Soares Filho, contando com a presença dos mesmos elementos, excetuando-se o
prof. Roque José da Silva.
Foram acertados os seguintes pontos, por unanimidade:
a) Uma comissão, integrada pelos elementos acima e mais
o prof. Tarcísio, iria procurar o prefeito da cidade, com o fim de
obter uma doação de um terreno municipal e de verbas para a
construção do Planetário, cabendo à ANRA conseguir o aparelhamento junto a governos estrangeiros, entre os quais o dos
Estados Unidos e o do Japão.
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b) Procurar-se-ia, outrossim, obter do Comte. da Base Naval de Natal a sua integração nessa Comissão.
c) Foram distribuídas tarefas aos integrantes da Comissão
que funciona, por enquanto como um Grupo de Trabalho do
Planetário.
Assim é que:
I – O Dr. Rômulo Argentière ficou incumbido de procurar
o prof. Protásio, afim de marcar entrevista com o representante
da USAID, no Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo
de estudar-se a possibilidade de doação do Projetor pelo Governo Americano, através de verbas da Aliança para o Progresso.
II – Celso Vieira ficou incumbido de providenciar uma
carta ao Ministro da Marinha do Japão, sondando da possibilidade de o Governo Japonês fazer a doação de um Projetor.
Além disso, de estabelecer contato com o Comte. da Base
Naval, para obter o seu apoio integral ao Congresso e ao Planetário .
Procurar o Vice-prefeito, Ernani, solicitando-lhe irrestrito
apoio à idéia do Planetário.
d) Em princípio, estabeleceu o G.T. que a reunião com o
Comte. da Base Naval deveria ser realizada no próximo dia
5/9/1966.
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Mineração Tomaz Salustino S.A.
Diretoria

Natal, 2 de outubro de 1968
Ilmo Sr. Dr.
Rômulo Argentière
Viaduto Dna. Paulina, 80
São Paulo – SP
Li seu excelente trabalho “Nordeste – O Pobre Rico” publicado em “Indústria e Desenvolvimento”. Fiz, no dia 18 do
mês findo, uma exposição sobre mineração de tungstênio no
Nordeste perante a Comissão de Minas e Energia dos Deputados, em Brasília.
Pretendo imprimí-la em plaquete, que terei o prazer de enviar-lhe. Junto remeto uma reportagem publicada no “Jornal do
Commércio”, do Recife, sobre a nossa organização industrial.
Com os nossos parabéns pelo seu trabalho, assinamo-nos.
Atenciosamente,
Mário Moacyr Porto.
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Natal, 28 de fevereiro de 1969
Argentière,
Fiquei bastante surpreso em receber seu telegrama. Digo
surpreso por que depois de uma longa e estirada ausência de
notícias me vem às mãos um telegrama seu com semelhantes
teor. De modo nenhum esperávamos uma notícia desta. Em que
pese estarmos a par da situação irregular em que se encontrava a
Elba. Não imaginaríamos nunca que perdesse o roteiro dela. Sei
que com suas amizades e sobretudo sua inteligência não lhe será
difícil localizá-la. Creio até que já deves ter localizado o tal “leão de chácara”, e através dela já tenhas chegado até a Elba. Sei
que o que lhe leva a agir é tão somente por se tratar de um assunto por demais sério. Sei que após o acontecido não lhe prende mais um sequer dos laços de amizade de outrora em relação a
ela. Por saber de tudo isto é que lamento não poder ajudá-lo como o caso requer.
Aprecio bastante sua pessoa para não deixar de sentir o
choque que estás sentindo. É bem verdade que nada se compara
ao choque que o criador sente em ver sua criação se voltar contra sua pessoa e tentar destruí-la de algum modo. Mesmo que
isto implique em sua própria destruição.
Sei que esta carta não lhe trará nenhum esclarecimento a
respeito do paradeiro dela, serve tão somente para que saibas
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que aqui nós, Eu e Idalia, estamos com a verdade, conseqüentemente estamos com você.
Alfredo, Vitória, Sebastião, e Cleanto por enquanto não
têm conhecimento do caso. Alfredo por motivos que já lhe expliquei em carta anterior. Vitória por se encontrar fazendo um
tratamento e além disto por se encontrar grávida. O Sebastião
pouco se lhe dá pois o mesmo não se interessa por isto, além de
não ter condições de interferir no caso de maneira nenhuma. O
Cleanto, desde que houve um caso entre ele e a mulher (dele),
nunca mais nos apareceu.
Bem Argentière o fato é que não temos meios de saber
como e aonde anda a Elba, pois o último endereço que nós tínhamos dela era o que era comum ao seu.
Ficaríamos muito agradecidos caso você a localizasse nos
remetesse o endereço dela para podermos interferir no caso com
mais eficácia.
Enquanto não estivermos de posse do seu endereço pouco
poderemos fazer neste sentido.
Necessário se faz que a localizemos para que possas evitar
umas tantas coisas, e também tranqüilizar Idalia que há mais de
um ano que não tem notícias dela, ou melhor, teve mais por seu
intermédio, notícia esta que lhe deixou muito aperreada. Porque
apesar dos pesares, apesar da falta de consideração por parte de
Elba, apesar de nós sabermos que ela está agindo errado, ela é
irmã de Idalia e isto no espírito provinciano conta muito.
Espero e sei que o farás, logo que a encontrares resolverás
seus problemas, e não mais procurarás manter relações de
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amizade com semelhante criatura. Pois depois de ter galgado os
degraus do respeito, do financeiro, do econômico, tudo isto amparado no seu braço forte, achar por bem manchar, tripudiar em
cima de um nome, de uma pessoa que merece o respeito de toda
Nação, por seu trabalho, sua conduta moral, por seus princípios.
Não Argentière, não vaciles em seguir um outro caminho.
Se porém, por questões de trabalho você tiver que seguir a
mesma trilha que a siga, mas siga como Ser superior que és,
com nobreza.
Desculpe a exaltação, não pude dominar a vontade de exteriorizar o pensamento. Se tivesse refletido talvez não tivesse
escrito isto. Porém esta carta seguirá assim mesmo, com toda
exaltação, com todos os erros, com toda falta de estética, pois
meu raciocínio me diz, e assim eu ajo, que o que sai espontâneo
é o verdadeiro, o burilado tem aspecto de falso.
Bem Argentière, lamentando profundamente não lhe poder
ser útil desta vez me despeço aguardando uma breve resposta.
Um abraço,
Iran.
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L. D. Faivre – Rampant
Caixa Postal – 504 – São Paulo
São Paulo 1e 8 Aout 1969
Ilmo. Sr. Dr. Rômulo Argentière
Avenida Floriano, 612
Natal (RN)
Chèr Ami,
Comme suite a nos entretients anterieurs, je me permets de
vous adressar la presente. Je viens d’apprendre que vous restez
un Mois de plus em voyage. Aussi, je desire vous tenir au
courant de mes démarches, pendant vôtre absence. D’abord,
j’espere que vous êtes en bonne santé et que vous avez des
satisfactions dans vos travaux.
Entre temps, je suis allé a ESTREMA passer une semaine
dans la Montagne afin de tirer ma douler; à la suite du Déces de
ma regretteé.
Maman qui est morte recentement a LYON. Justqu’à ces
derniers temps, je correspondais regulierement avenc elle,
depuis des Annees et je vivais un peu spirituellement avec elle
malgree la distance. Malheureusement, j’ai compris qu’elle ne
pouvais vivre éternellement sur la terre.
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A la suite de mon séjour a Etréma, je me suis occupé de
voir differents terrains; en plus de celui que vous aviez vu. J’ai
trouvé un endroit exceptionel au bord de la route, à 300 metres
du sitio de la ‘‘Cachuera’’ Ceci, Ua un prix ét arrangement
raisonnable. Avec 3 milions et credit, on pourrai t. s'en tirer. J’ai
dit que je reviedrai vers la fin de ce Mois avec mon futur
‘‘Socio’’... pur reparler avec le Proprietaire. Un bon petit vieux
qui vit sur le terrain d’un Alquier environ. Avec 400 metres de
bordure dur le Rio. Malheurensement vôtre absence ptolongeé
ne va pas nous permettre de voir cette affaire maintenant. Mais
dans tous les cas, je pense que le terrain sera encore libre lorsque
vous reviendrez. Comme vous le savez, je voudrais bien finir un
jour par installer cette ‘‘Mineration’’ tant desireé... et aussi avec
vous. Esperons que tout ira bien a vôtre retour.
D’autre part, je vais profiter de vôtre prolongation a
NATAL pou me rendre au MATO GROSSO, un Mois; comme
je vous avais deja parlé. Ceci me fera prende patience et gagner
un peu d’argent en attendant. Je pense partir 1e 15 Aout et
revenir le 15 Septembre. Aussitot mon retour, je prendai contact
avec vous a SÃO PAULO.
La situation financiere, ici, est difficile. Les gens paient
avec bien des dificultés. Ce manque d’argent, liquide, paralyse,
en partie, le maché Gle. Les impôts sont une bien grande charge
et le pouvoir d’achat se fait sortout sentir dans la classe ouvrière.
Esperons que ce n’est que momentaneé.
Pour ma part, j’aime beaucoup le BRESIL et je serais bien
treiste si je devais en partir par suite de mon mipossibilité a
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reáliser ce que je desire. Les anneés passent vites et c’est, pour
moi, le moment d’agir. D’ailleurs, je ne suis pas le seul... ça me
console un peu. Apres cette plaisanterie. Notez que je dois être
né Optimiste; heureusement...
Apres se bavardage, qui j’éspère vous fera peut-être oublié
le ‘‘Spleen’’ de S/Paul, je vous quitte Cher Ami, pour le
moment,
Recevez, Cher Ami, ma cordiale Amitié.
Lucien.
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Ministério da Educação e Cultura

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Ofício nº 350/75 – R
Natal, 25 de julho de 1975
Do Reitor da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte
Ao Exmo. Sr. Dr. Rômulo Argentière
Rua Nicolau de Souza Queiroz, 159
São Paulo – SP.
Exmo. Sr.
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para comunicar-lhe
que o Egrégio Conselho Universitário desta Universidade, em
sessão de 10 do corrente, por proposta do prof. Antônio Soares
de Araújo Filho, resolveu outorgar-lhe o diploma de “Amigo da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte”, em reconhecimento à prova inequívoca de apoio e incentivo dada a esta Instituição.
Ao informar esta decisão a V. Exa. – o que faço com
grande satisfação comunico que a Reitoria promoverá, oportunamente, uma solenidade para entrega do título, avisando-o,
com antecedência, da respectiva data.
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No ensejo, apresento a V. Exa. as expressões de minha estima e apreço.
Domingos Gomes de Lima
Reitor.
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Ministério da Educação e Cultura

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Instituto de Antropologia “Câmara Cascudo”
Natal, 17 de novembro de 1980
Ilmo. Dr.
Rômulo Argentière
Rua Nicolau de Souza Queiroz – 159
Aclimação – São Paulo
Recebi hoje os 2 volumes da Revista “Mineração/Metalurgia” o que agradeço penhorado.
Foi uma satisfação saber que o amigo Argentière, que tanto ajudou o antigo “Instituto de Antropologia”, hoje Museu
“Câmara Cascudo”, no passado, tenha se lembrado de nós.
Aqui estamos, depois da morte de Cabral, a dirigir a Casa,
que tem suas portas abertas para um dos seus maiores incentivadores que foi, sem dúvida alguma, o prof. Rômulo Argentière.
Na expectativa de carta sua ou uma visita, o que muito nos
alegraria, aqui fico ao seu dispor.
Cordialmente,
Prof. Protásio Pinheiro de Melo.
Diretor do Museu “Câmara Cascudo”
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ANEXO
1965
1
UM DIA AS TORRES VOLTARÃO AO SAGRADO CHÃO DE MOSSORÓ E DIRÃO MUITO ALTO QUE JOHN CASPER BRANNER, O SÁBIO DE
STANDFORD, E LUCIANO JACQUES DE MORAIS, O GRANDE GEÓLOGO
PATRÍCIO, ESTAVAM CERTOS, ABSOLUTAMENTE CERTOS, QUANDO HÁ
QUARENTA E TRÊS E TRINTA E NOVE ANOS RESPECTIVAMENTE, FALARAM DO PETRÓLEO MOSSOROENSE.
2
OS SONHOS DA QUINTA-FEIRA SANTA DO ANO DE 1965: UM
DIA AS TORRES VOLTARÃO AO SAGRADO CHÃO DE MOSSORÓ REALIZARAM-SE.
NAQUELE ANO OS POÇOS PERFURADOS NA BACIA POTIGUAR,
PARA A EXPLORAÇÃO OU EXPLOTAÇÃO, EM TERRA E MAR, SOMAVAM
SOMENTE 17.
AS SONDAS VOLTARAM AO SAGRADO CHÃO DE MOSSORÓ E
ATÉ O ANO DE 1990 TINHAM SIDO PERFURADOS NO PERÍODO INICIADO
EM 1958, 3.401 POÇOS.
ANTERIORMENTE A 1965 SOMENTE 3 POÇOS TINHAM SIDO PERFURADOS.
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2002

ATÉ ESTE FEVEREIRO DE 2002 QUASE 5.000 POÇOS FORAM PER3
FURADOS, NA BACIA POTIGUAR.
Vingt-un Rosado

3

ROSADO, Vingt-un. Minhas Memórias do Petróleo Mossoroense. FVR/CM, Série “C”, vol. 1109, 2000.
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