HIST6RIA de duas urnas não passava de lenda.
14 jun. 1981.
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História de duas urnas
-

na,Q
Já estava tudo quase prepa.
rado. Na Semana de Carlos Go.
mes,festa tradicional do mês
de setembro em Campinas, o
Centro de Ciências, Letras e
Artes
que abriga o museu
dedicado ao compositor
apresentaria à cidade, sua mais
nova relíquia: a urna em que
o corpo do autor de "0 Gua.
rani" teria sido trazido, de Belém do Pará para sua terra
natal. Afinal, por muitos anos
se acreditou. mesmo que a urna
mortuária tivesse sido substi.
tuída por
'--'. outra,
_oc.~ quando
.~
. os. res-."

-

-

de

lenda

passava
tos mortais de AntOnio Carlos
Gomes foram sepultados na
cripta de seu monumento.
Mas, nessa semana, o diretor
do Museu Carlos Gomes, o
historiador Bráu1io Mendes Nogueira, teve uma decepção. A
história de duas urnas não
passava de lenda. A única ur.
na funerária do compositor
está mesmo na cripta do mo.
numento erigido pelo escultor
Bernaddell1, em 1904,na Praça
Bento Quirino, no centro da
C,idade.

~

Foi exatamente para desfazer o mistéfi,o
e, se fosse o
caso, resgatar a urna primiti.
va
que Brául1o Nogueira,
mais os historiadores Teodoro
de Souza Campos Júnior e Ceio
so Maria d~ MeIo Pupo, além
de integrantes da .família Ferreira Penteado estiveram no
cemitério da Saudade. Eles
cumpriram todas as formalidades legais para abrir o jazigo
da família, onde está sepultado
o Barão de Itatiba -' Joaquim
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dizia estar uma outra. urna
mortuária de Cados Gomes.
Nada foi encontrado. Para
decepção do diretor do Museu
e alívio dos historiadores
que nunca acreditaram muito
na versão da existência de duas
urnas
no carneiro foram en.
contrados apenas os restos
mortais de duas crianças,
identificadas pela familia. Foi
encerrada a discussão de qua.
se meio século, que dividia os
historiadores da cidade, preocupados em cultuar a memória de seu maior compositor.
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