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sumário

Cidadãs e Cidadãos,

O Centro de Memória de Hortolândia “Professor 
Leovigildo Duarte Junior” tem a honra de recebê
-los para prestigiar a exposição “Notícias Daqui: 
Nossa Terra na Grande Imprensa da Capital”, 
instalada na “Sala Multiuso” da “Estação Jacuba” 
e que foi composta a partir de minuciosa pesquisa 
em acervos digitais, públicos e privados. Trata-se 
da primeira de uma série de exposições hemero-
tecárias – isto é, uma reunião de notícias de jor-
nal – ainda vindouras; a começar por periódicos 
da capital paulista, todos relevantes para a for-
mação da opinião pública, ao longo da história 
sociocultural paulistana, paulista e brasileira – 
no caso, periódicos publicados pelos respectivos 
grupos de comunicação: “O Estado de S. Paulo”, 
“Folha da Manhã” e o igualmente histórico “Cor-
reio Paulistano”. 
São variadas, pertinentes e curiosas notícias e 

Boa visitação!

anúncios referentes aos antigos bairros rurais de 
Terra Preta e Jacuba (e mesmo Taquara Branca) 
ao Distrito de Hortolândia, chegando até os dias 
atuais. 
Esperamos que vocês apreciem e divulguem esta 
ação museal/expográfica organizada no sentido 
de compartilhar e construir o conhecimento histó-
rico e os mais tenazes laços identitários aos quais 
muitas vezes não damos a devida importância. 
Visitem-nos e retornem à “Estação Jacuba” quan-
tas vezes desejarem. Estamos de portas abertas, 
cidadãs e cidadãos hortolandenses e de todos os 
confins, para nos alimentarmos da riqueza que 
somente vocês têm para tornar o Centro de Me-
mória de Hortolândia “Professor Leovigildo Du-
arte Junior” um órgão público à altura de suas 
pregressas, atuais e novas atribuições.

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Cultura

Outubro de 2014

aprEsEntaÇÃo
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sobrE o cEntro dE mEmória dE hortolândia 
“profEssor lEovigildo duartE Junior”

o Centro de Memória de hortolândia “Professor 
leovigildo duarte Junior” é um órgão público 
criado pela lei Municipal nº 225/1994 que rece-
beu seu patronímico a partir da lei Municipal nº  
2.793/2013, em homenagem ao seu idealizador e 
fundador. de acordo com a lei Municipal de sua 
criação, este órgão público tem as atribuições de 
“assegurar a proteção e preservação dos documen-
tos arquivísticos dos Poderes executivo e legisla-
tivo (...)” e “facilitar e democratizar ao público em 
geral o acesso ao patrimônio arquivístico do Muni-
cípio de hortolândia”.  
Após anos em processo de estruturação adminis-
trativa e de constituição de diversificado acervo 
de valor histórico, o Centro de Memória de hor-
tolândia “Professor leovigildo duarte Junior” atu-
almente também se propõe a desenvolver projetos, 
estudos e pesquisas que resultem em produções 
socioculturais, historiográficas e museais, amplas 
e interdisciplinares, preocupando-se com a locali-
dade sempre a partir dos contextos regional e na-
cional nos quais esta se insere.
desde 2014, o Centro de Memória de hortolândia 
“Professor leovigildo duarte Junior” conta com 
uma Sede Administrativa, na qual também se en-
contra o Arquivo histórico, e outra Sede Museal, 
a “estação Jacuba”, Patrimônio Cultural Muni-
cipal tombado mediante o decreto Municipal nº 
1.150/2003, cuja edificação e entorno receberam 
recentemente restauro/reforma para esta finalida-
de. 

o acervo do Arquivo histórico é constituído basi-
camente por um fundo público que reúne coleções 
de clippings, fotografias e documentos audiovi-
suais produzidos ao longo das sucessivas gestões 
municipais de hortolândia; além da coleção par-
ticular de terezinha Mendonça frança duarte e 
leovigildo duarte Junior, ex-diretora de Cultura 
e ex-Secretário de educação de hortolândia, que 
reúne livros, discos, anotações, dentre outros do-
cumentos pertencentes ao casal, cedidos e/ou em-
prestados ao órgão público municipal. 
no presente momento, o Acervo do Arquivo his-
tórico vem recebendo processamento técnico de 
higienização, identificação e catalogação, com vis-
tas à sua integral digitalização e disponibilização 
online. As coleções disponíveis na Sede Museal, 
por sua vez, são constituídas de peças, imagens e 
produções expográficas de valor histórico e socio-
cultural para as comunidades locais e regionais (e 
que colaboraram com a doação e/ou empréstimo 
de pertences pessoais e familiais), como também 
para a Prefeitura Municipal de hortolândia, que 
hoje preserva e gere o uso deste Patrimônio Cultu-
ral Municipal e entorno.
A equipe gestora convida as comunidades locais/
regionais a visitarem, participarem, interagirem 
e consultarem o Acervo histórico e as exposições 
do Centro de Memória de hortolândia “leovigildo 
duarte Junior”. Contamos com seu apoio para in-
crementar todo o nosso acervo.

A Equipe do Centro de Memória de Hortolândia “Professor Leovigildo Duarte Junior”

Bem-vindos e estamos à disposição.

“notícias daqui: nossa tErra na grandE
imprEnsa da capital” - Expografia

Bem-vindo, público visitante!

Construções identitárias e socioculturais de uma 
ou mais comunidades, seja de quais densidades 
demográficas ou dimensões territoriais estas se 
constituam, podem também se balizar pelo conhe-
cimento histórico viabilizado mediante o acesso, 
preferencialmente público e democrático, a fontes 
documentais de amplo interesse. neste sentido, 
espera-se que seja um passo importante, para o 
estímulo a tais construções identitárias e socio-
culturais comunitárias, o acesso democrático e 
público a uma seleção hemerotecária (isto é, um 
conjunto de periódicos antigos e/ou recentes) so-
bre “notícias daqui” – no caso, notícias veiculadas 
sobre “hortolândia e sua Gente” em periódicos da 
grande imprensa da capital paulista.
o conhecimento histórico acerca de localidades e 
comunidades pode ser construído por meio de fon-
tes documentais produzidas a partir de registros 
orais, escritos, iconográficos, audiovisuais, dentre 
outros. livros, revistas, almanaques, exposições, 
documentários, estes e outros modos de produção 
sociocultural são proposições e realizações ali-
mentadas, como se sabe, a partir de fontes docu-
mentais que tratam, por exemplo, dos saberes e 
fazeres emanados da tradição popular; bem como 
do cotidiano e da evolução político-administrativa 
e econômica de comunidades locais/regionais; e, 
dentre outras iniciativas, da gente e da territoria-
lidade de um típico bairro rural que se tornou mu-
nicípio densamente povoado e cuja receita hoje é 
constituída a partir de variadas atividades – e este 
é o caso do Município de hortolândia, estado de 
São Paulo, república federativa do Brasil.
dentre tais fontes de relativa complexidade, po-
dem-se citar materiais oriundos de atividade de 
imprensa, denominados “periódicos” e “jornais” 
(dentre outras mídias), uma vez que reportagens, 
crônicas e informativos publicitários são conjunta-
mente produzidos segundo o potencial dos diver-
sos gêneros de registro, de acordo com o interesse 
vigente do empresariado e de seu corpo editorial, 
e, obviamente, com o interesse sociocultural ima-
nente a cada época. 
no caso da grande imprensa – isto é, a reunião de 
empresas de comunicação social de maior abran-
gência, em termos de circulação e mercado, sedia-
das às capitais e regiões metropolitanas –, o con-
junto de informações, ou notícias, publicado em 
seus periódicos sobre localidades e comunidades 

distanciadas da própria realidade em que vivem e 
atuam profissionalmente seus proprietários, edi-
tores, colunistas, repórteres e funcionários está 
sujeito quase que a um caminho de mão única: os 
grandes centros urbanos recebem e usufruem de 
“notícias daqui”, de modo que nós e “nossa terra” 
podemos nos fazer conhecidos não apenas pelo que 
“realmente somos”, pelo que “queremos ser”, mas, 
infelizmente, até pelo que “não somos” e o que “não 
queremos ser”.
A presente seleção hemerotecária, reunida a partir 
de extintos, antigos e recentes periódicos paulista-
nos, todos digitalizados e acessíveis online – e que 
pretendem divulgar mais de 150 anos de referência 
ao território do atual Município de hortolândia – 
é constituída por uma miscelânea cronológica de 
“notícias daqui” de devida pertinência, enquanto 
outras são, tão somente, curiosas e banais; além 
do fato de todas estas, presumidamente, estarem 
contextualizadas a assuntos de relevância regional, 
nacional e mesmo internacional. Para tanto, foram 
reunidas páginas fac-símile publicadas em periódi-
cos de importância histórica para a capital, para o 
estado de São Paulo e para o país. Citem-se, então: 
“Correio Paulistano”, fundado em 1854, extinto 
em 1963, e reaberto de modo intermitente desde 
os anos 1980 (cuja coleção se encontra digitalizada 
e acessível online a partir dos projetos “Memória”, 
“hemeroteca digital Brasileira”, promovido pela 
“fundação Biblioteca nacional”, como também a 
partir do “Acervo digitalizado” do “Arquivo Pú-
blico do estado de São Paulo”); “A Província de S. 
Paulo”, fundado em 1875, e que, a partir da Procla-
mação da república em 1889, passou a se chamar 
“o estado de S. Paulo”, tendo este nome mantido 
até os dias atuais (cujo projeto de digitalização e 
acesso online é promovido pelo “Grupo estado”); 
além do seu maior concorrente direto, “folha de 
S. Paulo”, periódico criado a partir de uma fusão 
dos antigos/extintos “folha da Manhã” e “folha 
da noite”, fundados em 1921 (projeto igualmente 
promovido, por sua vez, pelo “Grupo folha da Ma-
nhã”). 
Vale o público visitante também notar que os peri-
ódicos e suas páginas selecionadas receberam, ao 
longo do tempo, não somente aperfeiçoamentos 
técnicos em termos de diagramação, acabamento 
e impressão, mas também alterações de linha em-
presarial e editorial e, por conseguinte, de conteú-
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do informativo e comercial veiculados. 
A intenção é que o público visitante se sinta à von-
tade para ler o que bem entender sobre terra Pre-
ta, Jacuba e hortolândia, assim como ler outras 
notícias e anúncios dispostos conjuntamente so-
bre “nossa terra” nas páginas selecionadas sobre 
Campinas e região, a capital, o estado de S. Paulo, 
o país e o mundo.  Ao longo de mais de 150 anos, 
terra Preta, Jacuba e hortolândia, em seus diver-
sos momentos históricos, receberam, e continuam 
a receber, sazonalmente, atenção de grandes pe-
riódicos paulistanos – e, obviamente, de periódi-
cos provenientes de outras capitais, como do rio 
de Janeiro, a qual, até pouco mais de meio século 
atrás foi capital federal do Brasil.
nestes periódicos acima elencados, além de em 
muitos outros, encontram-se notícias e anúncios 
sobre a Companhia Paulista de estradas de ferro 
e sua sucessora ferrovias Paulistas S.A (fePASA); 
sobre a oferta de loteamentos residenciais e indus-
triais (como o Parque ortolândia); sobre tragédias 
e ocorrências policiais; sobre gente daqui, como o 
fazendeiro zacharias da Costa Camargo (no caso, 
seu aprisionamento político na revolução de 1932, 
por ser contrário à “causa paulista”, além de sua 
nota fúnebre, publicada em 1955); sobre algumas 
transmissões de imóveis à localidade; sobre difi-
culdades socioeconômicas de suas comunidades 
e as conseguintes lutas por emancipação político
-administrativa; sobre estatísticas e evidências de 
desenvolvimento humano e socioeconômico local/
regional; casos sensacionalistas, como da apreen-
são de Maria Appolonia, a “Santinha de Jacuba” 
(uma menina de 12 anos dada à realização de mila-
gres, e que se tornou, no início de 1930, manchete 
em jornais do eixo rio-SP); e mesmo sobre curio-

sidades e futilidades, como a suposta passagem 
de OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados), 
avistados em certo ponto da estrada Campinas-
Monte Mor (atual SP-101), à altura do antigo dis-
trito de hortolândia: eis alguns dos assuntos/
temas em geral elencados na presente seleção he-
merotecária, pesquisada inteiramente em acervos 
documentais digitalizados, de acesso público e 
privado, os quais hoje se constituem material de 
consulta para os cidadãos em busca de conheci-
mento histórico e sociocultural.
do mesmo modo com que foi possível produzir 
esta exposição, a partir da consulta online a acer-
vos digitalizados, muitas outras iniciativas e proje-
tos socioculturais também podem se concretizar, 
à medida que haja o estímulo ao acesso constante, 
democrático e público, a estas fontes documentais 
– hoje facilitado pela digitalização, catalogação e 
circulação virtual, atualizados por instituições pú-
blicas e privadas para a maior eficiência na pre-
servação e divulgação de seus respectivos acervos, 
fundos e coleções. 
no mais, é preciso elencar, basicamente, os sites 
de consulta online de acervos documentais digi-
talizados utilizados para a elaboração da presente 
seleção hemerotecária: memoria.bn.br; acervo.es-
tadao.com.br; acervo.folha.com.br. 

em nome da Prefeitura Municipal de hortolândia, 
da Secretaria Municipal de Cultura e do Centro de 
Memória de hortolândia “Professor leovigildo 
duarte Júnior”, a Curadoria da exposição heme-
rotecária “notícias daqui: nossa terra na Gran-
de imprensa da Capital” agradece imensamente a 
presença do público visitante.
Boa visitação!

sElEÇÃo hEmErotEcária

Correio Paulistano, 3 de Setembro de 1858, página 2
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Correio Paulistano, 11 de Abril de 1872, página 2
Correio Paulistano, 18 de Julho de 1871, página 1
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Correio Paulistano, 24 de Agosto de 1873, página 1

Correio Paulistano, 15 de Outubro de 1874, página 2
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A Província de S. Paulo, 14 de Outubro de 1875, página 2

Correio Paulistano, 12 de Novembro de 1882, página 1 
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O Estado de S. Paulo, 7 de Agosto de 1898, página 3 

O Estado de S. Paulo, 23 de Maio de 1906, página 1 
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Correio Paulistano, 5 de Novembro de 1913, página 4 

Correio Paulistano, 2 de Abril de 1914, página 2 
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O Estado de S. Paulo, 28 de Março de 1917, página 3 

O Estado de S. Paulo, 2 de Abril de 1917, página 9 
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Correio Paulistano, 24 de Novembro de 1917, página 2 

O Estado de S. Paulo, 26 de Abril de 1920, página 6 
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Correio Paulistano, 16 de Junho de 1920, página 4 

Correio Paulistano, 17 de Fevereiro de 1922, página 8 
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Folha da Noite, 29 de Agosto de 1923, página 5 

Correio Paulistano, 1º de Março de 1924, página 3 
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Correio Paulistano, 30 de Agosto de 1926, página 8 

Correio Paulistano, 26 de Novembro de 1927, página 4 
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O Estado de S. Paulo, 12 de Fevereiro de 1928, página 14 O Estado de S. Paulo, 12 de Fevereiro de 1928, página 14 
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O Estado de S. Paulo, 12 de Fevereiro de 1928, página 14 

Correio Paulistano, 25 de Abril de 1930, página 8 
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Folha da Manhã, 25 de Abril de 1930, página 9 

Correio Paulistano, 20 de Maio de 1930, página 1 
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Folha da Manhã, 21 de Agosto de 1932, página 5 

Correio Paulistano, 15 de Julho de 1936, página 9 
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Correio Paulistano, 25 de Fevereiro de 1937, página 19 

Correio Paulistano, 29 de Novembro de 1940, página 11 
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O Estado de S. Paulo, 20 de Fevereiro de 1945, página 13 

Folha da Manhã, 25 de Maio de 1947, 4o Caderno, página 2 
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O Estado de S. Paulo, 24 de Agosto de 1950, página 7 

O Estado de S. Paulo, 27 de Julho de 1955, página 7 
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O Estado de S. Paulo, 30 de Setembro de 1960, página 16 

Folha de S. Paulo, 12 de Março de 1969, Primeiro Caderno, página 8 
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O Estado de S. Paulo, 15 de Maio de 1970, página 17 

O Estado de S. Paulo, 28 de Dezembro de 1977, página 19 
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O Estado de S. Paulo, 28 
de Dezembro de 1977, 

página 19 

Folha de S. Paulo, 19 de Janeiro de 1979, Caderno Interior, página 21 
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O Estado de S. Paulo, 25 de Janeiro de 1981, página 31 

Folha de S. Paulo, 5 de Fevereiro de 1983, Caderno Interior, página 19 
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O Estado de S. Paulo, 19 de Dezembro de 1989, página 31 

Folha de S. Paulo, 19 de Maio de 1991, Folha Sudeste, página 1 
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O Estado de S. Paulo, 10 de Março de 1996, página 16 

O Estado de S. Paulo, 23 de Janeiro de 2001, página 14 
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O Estado de S. Paulo, 3 de Agosto de 2008, página 4 

O Estado de S. Paulo, 3 de Agosto de 2008, página 4 
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Folha de S. Paulo, 17 de Dezembro de 2008, Caderno Dinheiro, página B6 

Folha de S. Paulo, 17 de Dezembro de 2008, Caderno Dinheiro, página B6 



notícias DAQUI Prefeitura de Hortolândia

60 61

O Estado de S. Paulo, 10 de Novembro de 2011, página c5 

O Estado de S. Paulo, 21 de Maio de 1991, página 17 
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Público Visitante, 

Seguem alguns sites interessantes para consulta a acervos documentais digitalizados, nacionais e inter-
nacionais, de conteúdo escrito, iconográfico, sonoro e audiovisual. 
Consulte e aprofunde seu conhecimento histórico e sociocultural:

- Acervo e Catálogo Digitalizados – Arquivo Público do Estado de São Paulo
arquivoestado.sp.gov.br/acervo_digitalizado.php
-Acervo e Catálogo Digitais – Arquivo Nacional/Ministério da Justiça
arquivonacional.gov.br
- Acervo e Catálogo Digitais – Associação Pró-Memoria de Sumaré-SP
promemoriasumare.com.br
-Acervo e Catálogo Digitais – Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – IPHAN-RJ
.cnfcp.gov.br
- Acervo Digital Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – Universidade de São Paulo
bbm.usp.br 
- Acervo Digital – Câmara Municipal de Hortolândia-SP
cmh.sp.gov.br 
- Acervo Digital – Câmara Municipal de Sumaré-SP
camarasumare.sp.gov.br
- Acervo Digital Estadão – Grupo Estado
acervo.estadao.com.br
- Acervo Digital Folha – Grupo Folha da Manhã
acervo.folha.com.br
- Acervo Digital IMS – Instituto Moreira Salles
ims.com.br
- Acervo Domínio Público – Ministério da Educação
dominiopublico.gov.br
- Acervo Digital Revista Veja – Grupo Abril
veja.abril.com.br/acervodigital
- Acervo Open Library – California State Library/Kahle-Austin Foundation
openlibrary.org 
- Banco de Imagens do Estado de São Paulo – FCVB-SP/SETUR-SP
fcvb-sp.org.br/bancodeimagens
- Coleção Obras Raras e Especiais – Biblioteca Municipal Mário de Andrade- São Paulo-SP
docvirt.no-ip.com/demo/bma/bma.htm 
- Digital Collections – Library os Congress/USA (Biblioteca do Congresso/EUA)
loc.gov/library/libarch-digital.html
- Midiateca – Museu da Pessoa/São Paulo-SP
museudapessoa.net 
- Projeto Biblioteca de São Paulo – Secretaria de Estado da Educação-SP
¬bibliotecadesaopaulo.org.br/acervo-digital
- Projeto Memória/Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional
memoria.bn.br;hemerotecadigitalbrasileira.bn.br
- Projeto Biblioteca Nacional Digital – Fundação Biblioteca Nacional
bndigital.bn.br
-Projeto Biblioteca Mundial Digital – UNESCO
wdl.org

rEfErências bibliográficas

Segue abaixo sugestão de Referências Bibliográficas para Pesquisas sobre “Hortolândia e sua Gente” (e 
sobre outros temas Historiográficos, Museais e Socioculturais correlatos):

AlMeidA, Juniele rabêlo de Almeida; roVAi, 
Marta (org.). introdução à história Pública. São 
Paulo: letra e Voz, 2001.
BACellAr, Carlos de Almeida Prado. os Senho-
res da terra: família e Sistema Sucessório entre 
os Senhores de engenho do oeste Paulista. Cam-
pinas: CMu/uniCAMP, 1997.
BAeninGer, rosana. espaço e tempo em Cam-
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