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ANSELMI, Renato. Fundador do Centro de Memória.
Campinas,29 jun. 1997.

A Tribuna,

'Fundador

do Centro
de Memórião interesse do professor Amaral
Lapa em pesquisar Campinas ocorreu
justamente com o surgimento do Centro de Memória da Unicamp (CMU) do qual ele foi fundador -, em 1985. O
CMU tem o maior acervo de livros,
documentos e manuscritos dos séculos XVIII, XIX e XX, sobre Campinas
e. região. Atualmente Amaral Lapa é
coordenador das publicações do Centro que edita revistas culturais e coleções de livros como a Campiniana que
já conta com onze publicações.
Antes de direcionar a sua pesquisa
à cidade natal, ele publicou oito livros
que obedeceram a uma temática geográfica bem variada. O primeiro deles
foi A Bahia e a Carreira da Índia, resultado da tese de doutorado em que
foi orientado por Sérgio Buarque de
Holanda (pai de Chico Buarque). O interesse de Amaral Lapa pela carreira
fluvial, em que os bandeirantes faziam comboios de até 300 embarcações,
indo de Porto Feliz (SP) até Cuiabá
(MT) e chegando a Belém (PA), deu
origem ao livro Economia Colonial.
"Embora professor de História, eu
sempre me preocupei com o espaço
geográfico. Procurei com o meu trabalho, na medida do possível, conhecer o nosso País", conta ele que já participou de congressos e reuniões científicas no Brasil e no exterior.
Na verdade, a trajetória do professor José Roberto do Amaral Lapa é
uma lição de vida que não se aprende
em nenhum curso de Universidade. A
sua história de sucesso teve início com
uma verdadeira maratona na vida profissional.. Durante o início de suas atividades, ele trabalhava das 7 horas da
manhã até 1 ou 2 horas da madrugada.
Até às 10 horas da manhã ele ministrava aulas no Ateneu Paulista. Em seguida, trabalhava no Colégio Coração
de Jesus. Das 12h às 18h, o professor
virava exator, ou seja, coletor estadual

;

de impostos da época. Ele era funcionário da Secretaria da Fazenda. No período da noite, das 19hOOàs 22h30, ainda tinha disposição para dar aulas no
Colégio Campineiro. Mas ajornada não
parava aí: ainda trabalhava, até 1 ou 2
horas da madrugada, no jornal Diário
do Povo, onde foi responsável pelo suplemento Mansão Literária. "Trabalhava muito-para
(RA)
-~ ganhar pouco".
--
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