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Mensagem
de Natal

N

ão há Natal sem Anjos. Sentimo-nos unidos a eles,
e participantes daquela alegria eterna que os inunda. Nossos cânticos procuram neste dia imitar os
seus. Vemos o Céu aberto diante de nós, e a graça elevando-nos desde já a uma ordem sobrenatural em que as alegrias
transcendem a tudo quanto pode o coração humano excogitar. É que sabemos que com o Natal começa a derrota
do pecado e da morte. Sabemos que ele é o início de um
caminho que nos levará à Ressurreição e à vida eterna.
Cantamos no Natal a alegria da inocência redimida, a
alegria da ressurreição da carne, a alegria das alegrias que
é a eterna contemplação de Deus. E por isto é que, quando
os sinos anunciarem à Cristandade dentro de alguns dias
o Santo Natal, haverá mais uma vez a alegria santa sobre
a terra. Esperamos que este júbilo esteja especialmente
presente nas festividades de cada monarquista, e que o
Menino Rei, através de sua santíssima Mãe, os cumule
com as melhores graças durante 2013. São os votos da
equipe “Herdeiros do Porvir”(foto).
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Gustavo Ferreira Cintra do Prado
– Um Monarquista de Coração


1959 –

 2012

José Guilherme Beccari
“Herdeiros do Porvir” cumpre a triste
missão de comunicar a seus leitores e aos
monarquistas do Brasil o falecimento de seu
caríssimo Diretor, Gustavo Ferreira Cintra do
Prado, de morte súbita em decorrência de insuficiência cardíaca, no dia 20 de agosto de 2012.
Não existem palavras para exprimir o pesar
da partida de um dedicado monarquista de
primeira hora que ocupou, ainda, nos últimos
seis anos, o cargo de Secretário do Conselho
da Pró-Monarquia.
Filho do ilustre Professor Luiz Cintra do
Prado, da Escola Politécnica de São Paulo, e
de Dona Maria Celina Ferreira, e bisneto do 3.º
Barão de Campinas, foi membro fundador da
Juventude Monárquica do Brasil, em 1988, logo após a queda da
cláusula pétrea constitucional que impedia a atividade monárquica
em nosso país. Subscreveu naquele ano o primeiro manifesto da
entidade em desagravo à memória da Princesa Isabel, cuja honra
vinha de ser atingida por um minoritário grupo de ativistas de
esquerda que queimara um boneco representando a Redentora.
Foi um paladino da legitimidade dinástica. Não admitia tergiversar sobre esse ponto, tendo dedicado seus melhores esforços
para a restauração do Império na pessoa do Chefe da Casa
Imperial do Brasil, Dom Luiz de Orleans e Bragança.
Dotado de qualidades naturais únicas, direcionou-as com
altruísmo ao serviço da causa que abraçou. Um diplomata, sabia
dar leveza a todos os ambientes, sendo um grande conversador
e apreciador da boa mesa. Usava seus dotes para aproximar da
Casa Imperial a numerosa gama de pessoas que entravam em
contato com a Pró-Monarquia. Como administrador, foi um dos
responsáveis pela organização de muitos dos eventos promovidos
pela mesma.
Enfim, não podíamos deixar de mencionar que Gustavo admirava a monarquia não somente como
uma forma de governo, mas também
pela sua beleza. Pela pompa e circunstância que a adornam. Era um
monarquista de coração.
Em seus desígnios insondáveis,
Deus houve por bem chamá-lo prematuramente, deixando inscrita nos
anais da história do Brasil sua participação no trabalho desenvolvido
pela Casa Imperial nesta quadra tão
conturbada.
Estiveram presentes a suas
exéquias, além das irmãs Elizabeth
Ao lado de
e Marina, numerosos parentes e
Dom Bertrand e do
amigos, destacando-se o Príncipe
amigo Ciro Davino
Imperial do Brasil, Dom Bertrand de
Orleans e Bragança e o Comandante
Militar do Sudeste, General de Divisão Adhemar da Costa Machado Filho, tendo este último proferido palavras qualificando Gustavo
como “um verdadeiro amigo do Exército Brasileiro”, razão pela
qual mandou que se executasse, na ocasião, um toque de clarim.
A pessoa de Gustavo Ferreira Cintra do Prado deixa saudades indizíveis em todos aqueles que com ele conviveram e que
esperam, na misericórdia Divina, reencontrá-lo na vida eterna.

Atividades dos P ríncipes

19 e 20/8 – D. Bertrand visita a histórica cidade de São
João Del Rey, para intensa programação preparada
pelo Círculo Monárquico de Minas Gerais e a Juventude Monárquica de Minas Gerais, com recebimento
por autoridades, academias e associações, visitas a
locais históricos e sacros e entrevista à imprensa. Na
foto, um dos auditórios que o ouviram.

14/9 – D. Antônio é condecorado com a
Medalha de Mérito Granadeiro do Impera28/8 – D. Bertrand com estudantes da UNESP, de
dor, no 1.º Batalhão de Guarda do Rio de
Franca (SP). O evento teve repercussão nacional
Janeiro (Batalhão do Imperador).
devido à violenta obstrução feita na ocasião
por um magote de esquerdistas, sendo a programada conferência transferida e realizada
com grande êxito na Faculdade de Direito da
mesma cidade (*).

21/9 – D. Antônio, convidado pela Polícia Civil do
Estado do Paraná para a comemoração dos 159
anos da corporação, fala em Foz do Iguaçu para 22/9 – A família Jafet, ilustre tronco de libaneses,
celebrou com um almoço no Clube Monte Líbadelegados paranaenses.
no de São Paulo os 125 anos de sua chegada
ao Brasil, a convite do Imperador D. Pedro II.
6 a 8/9 - 400 anos de
Representando no evento a Família Imperial, D.
São Luís do Maranhão
Gabriel e sua esposa D. Luciana ladeiam a matriarca Violeta Jafet, 104 anos, junto com outros
membros da família festejante.

26/9 – D. Bertrand visita Portugal para diversos compromissos, o principal deles palestra no Clube Literário de Lisboa a convite
da organização monárquica Arautos d’El
Rei. Na foto o anfitrião José Filipe Sepúlveda da Fonseca saúda D. Bertrand, este
ladeado pelos também oradores Engº
Adolpho Lindenberg e Prof. Ibsen Noronha.

Após Missa de Ação de Graças, o Arcebispo
Dom José Belisário da Silva deixa a Catedral
ladeado pelo Prefeito João Castelo, D. Bertrand
e o Embaixador da França.

12/10 – D. Luiz em almoço com monarquistas,
em São Paulo.

D. Bertrand e a Governadora Roseana Sarney

D. Bertrand com membros do Instituto Expresso
Liberdade e do movimento Ad Majorem Dei
Gloriam (AMDG).

(*) Em entrevista à imprensa, Dom Bertrand declarou a respeito: “Tenho pena desses jovens. São
fanáticos fora da realidade. Ainda estão presos
a uma ilusão socialista que não existe mais em
nenhum país. Acabou na Rússia, em Cuba e até
na China. Infelizmente ainda se prestam a servir
de instrumento para algumas organizações que,
em nome de um já enterrado socialismo, tentam
partir para o radicalismo. [...] Tenho sido bem
recebido por onde passo. Essa manifestação foi
uma exceção e, frise-se, obra de uma minoria
que não sabe ouvir. A maioria dos jovens, respeitosa, queria a palestra. No outro auditório tudo
transcorreu em clima de cordialidade. Houve
perguntas e o debate foi bastante proveitoso.
No final aplaudiram e vários jovens vieram tirar
fotos comigo. Pelos comentários dos jornais de
Franca e da Internet, a cidade não concordou
com a manifestação”.

20/10 – No Luxemburgo, casamento do
Príncipe-herdeiro Guillaume com a Condessa belga Stephanie de Lannoy. D. Antônio e D. Christine — muito amigos dos pais
do noivo, os Grão-Duques de Luxemburgo,
que hospedavam em seu Palácio o pranteado Príncipe D.
Pedro Luiz — chegam para
a cerimônia religiosa.
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Causou grande interesse aos leitores
do “Herdeiros do Porvir” a entrevista
concedida, há um ano, pela Princesa
Maria Gabriela de Orleans e Bragança,
sexta na linha de sucessão ao Trono
brasileiro. Para que monarquistas e
não-monarquistas saibam um pouco
mais a respeito dos membros mais
jovens de nossa Família Imperial, entrevistamos hoje seu irmão, o Príncipe
Dom Rafael, quarto na linha de sucessão, filho de Dom Antônio e de Dona
Christine. Nascido em Petró-polis, hoje
com 26 anos, e engenheiro de produção da AmBev, em meio a ocupações e
compromissos respondeu gentilmente
as perguntas que seguem.

V.A. tem algum medo? Se a resposta
for positiva, qual e por que?
Acho que todos temos medo de
algo. Mas nunca deixo isto transparecer, e tento sempre enfrentar as situações em que este medo e/ou ansiedade
se apresentam.
Como V.A. se define como pessoa
(temperamento, caráter, etc.)? Pode
comentar?
Sou discreto e reservado, e sempre
me considerei tímido. Mas quando
a situação me permite, exercito meu
senso de humor.

Elizabeth II da Inglaterra disse que,
Qual o nome completo de Vossa
para ela, ser rainha não é trabalhoso,
Dom Rafael com
Alteza, e o significado de cada um?
sendo muito feliz desempenhando
seu pai, Dom Antônio
Rafael Antonio Maria José Francissuas tarefas. V.A. acha pesado ser
co Miguel Gabriel Gonzaga de Orleans
Príncipe herdeiro do Brasil?
e Braganca. “Rafael Antonio” é meu
Não acho que seja penoso. Desde
nome próprio, sendo “Antonio” uma promessa que meu pai fez a
pequeno aprendemos a lidar com esta questão. E sempre souSanto Antonio, se seu filho nascesse homem. Os nomes “Maria”
bemos da importância que nossa família tem na história do país.
e “José” estão nos nomes de todos os integrantes da família, em
homenagem a Nossa Senhora e São José, assim como “Miguel”,
É uma preocupação constante dos monarquistas a conti“Gabriel” e “Rafael”, em devoção aos arcanjos. “Francisco” é
nuidade da Família Imperial. V.A. pretende se casar? Caso
meu padrinho de batismo (Dom Francisco, irmão de meu pai)
positivo, que qualidades a princesa escolhida deveria ter
e “Gonzaga”, homenagem a São Luís, patrono da família.
para desempenhar tão importante papel?
Sim, pretendo. Acho que o mais importante é encontrar uma
Qual a formação profissional de V.A.?
pessoa que tenha os mesmos princípios e valores, e que tenha
Sou formado em Engenharia de Produção pela PUC-RJ.
recebido a mesma educação. Isso é essencial para a felicidade
Encerrei o curso em julho de 2010.
de um casal, de acreditarem no mesmo ideal, e que possam
passar para seus filhos.
Tem algum hobby? Algum esporte preferido? O que faz
nas horas vagas?
Vemos no Brasil e no mundo uma ação feroz de meios de
Sou muito esportista. Jogo futebol toda semana e squash
comunicação e legisladores no sentido de destruir a família.
sempre que posso. Sem contar com golfe e tênis, que já viraram
O que devemos fazer para preservá-la?
tradição na família.
Vivemos num sistema econômico baseado no consumismo,
onde os bens materiais passam por cima dos valores morais e
Dom Antônio, seu pai, é exímio pintor. Dona Gabriela,
cristãos.  As pessoas se tornam objetos e a essência da família se
sua irmã, declarou sua inclinação para a música. V.A. tem
perde quando se estabelecem relações “descartáveis”. Devemos
algum pendor artístico?
enfrentar este materialismo fortalecendo a fé e a espiritualidade,
Sempre gostei muito de desenhar. Fiz um curso de desenho
sobretudo através da educação.
quando era mais novo, mas há algum tempo não pratico. Aprecio
muito desenhos a lápis, principalmente retratos. Sou um grande
Na opinião de V.A., qual a principal qualidade do povo
admirador dos croquis de Leonardo da Vinci.
brasileiro? E o maior defeito?
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Temos inúmeras qualidades. O povo
brasileiro é trabalhador, alegre e bondoso.
Mas eu destacaria a generosidade. O brasileiro, vendo a dificuldade do próximo, é
voluntarioso e generoso. Ele se reconhece
na dor do outro e por isso o ajuda. É muito
difícil encontrar um defeito num povo com
tantas qualidades. Mas vejo que, depois de
tantas décadas de uma desastrosa República,
o brasileiro desenvolveu tendência de respeitar cada vez menos os valores, as leis e
os próprios indivíduos. Isso é uma ameaça
às nossas qualidades natas.

Com a irmã, Dona Gabriela

O que V.A. acha do atual momento político brasileiro?
A República tem um problema sério
de governabilidade, que força o Brasil a
ser gerido através da corrupção. Isso cria
uma desilusão com relação à República.
Desta maneira o povo não acredita mais
nas instituições, e a vida se transforma Em Encontro no Rio,
num vale-tudo. Em outras palavras, num Dom Rafael fala para monarquistas
completo desrespeito às leis e à civilidade.
Quais nossos principais problemas? O
que faria para solucioná-los?
Hoje, para o país ser “governável”, a
máquina precisa fomentar a corrupção e
esta, por sua vez, alimenta a ineficiência.
Os serviços públicos prestados à população acabam sendo de péssima qualidade.
Na Bélgica, Inglaterra, Espanha e outras
monarquias, em contrapartida, vemos a
população sendo tratada com dignidade,
especialmente os menos favorecidos.
Se tivesse que assumir o poder hoje, qual o
primeiro ato de V.A.?
É difícil materializar um ato concretamente.
Acho que primeiro trabalharia para aproximar
a população de seu soberano. A República não
escuta e não une os cidadãos.

V.A. considera possível a restauração da
Monarquia no Brasil para breve?
Há uma ruptura clara entre o cidadão e o
governo. E isso não tem como se sustentar a
longo prazo. Não vejo recuperação possível
para a República. A restauração da Monarquia passa a ser uma questão de tempo.
De que fatores a restauração depende?
Basicamente de um grande trabalho
de comunicação e educação, em que se
evidencie a falência da República e mostre
que a Monarquia é o regime do futuro, e
que as pes-soas entendam que não é coisa
do passado.
V.A. se sente preparado para dedicar-se
exclusivamente à causa monárquica, se
a possibilidade da restauração se desse
hoje?
Com certeza. Fomos educados para
servir ao país, e tomo isso como um dever
e uma honra e não como direito.
Que atuação os monarquistas poderiam exercer com vistas à restauração
da Monarquia?
Focar no trabalho de comunicação.
Estabelecer um contato direto com núcleos
da sociedade para conquistar mais brasileiros à causa. Sempre agindo de maneira
humilde e generosa, como bons brasileiros.

Com os pais
e a irmã

Nas viagens de V.A. representando a Família
Imperial, como tem sido a receptividade com relação à
monarquia, sobretudo dos jovens?
Vejo um movimento jovem crescente, o que me enche de
esperança, porque cada vez mais a população tem vontade de
mudar a situação política atual. E estão vendo que a Monarquia
passa a ser a melhor opção para esta mudança acontecer.
Dom Rafael (dir.) no Natal, em
família, com os pais, irmãos e avó
materna, Princesa Alix de Ligne
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Sábado Imperial

190 Anos da Independência
Curitiba

Osvaldo Rocco

R

ealizou-se em 1º de setembro, em Curitiba, o Sábado Imperial: Encontro dos 190 anos da Independência, iniciativa conjunta do Clube Curitibano, tradicional agremiação
da capital paranaense, e da Frente D. Pedro II, associação que
congrega os monarquistas daquela cidade, tendo como anfitriões
os Presidentes das duas entidades, respectivamente os advogados
Joaquim Miró e Mozart Heitor França.
O evento, que contou com a honrosa presença dos Príncipes
D. Bertrand, D. Antônio e D. Christine de Orleans e Bragança e
teve o comparecimento de uma centena de participantes — personalidades da sociedade local, do interior do Paraná e convidados
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo — ocorreu nas
amplas dependências do Clube e tomou a manhã e a tarde daquele
dia, ocupadas por um bem dosado programa de exposições.
Os trabalhos se iniciaram
com a execução do Hino da
Independência pela Banda da
Polícia Militar do Paraná. Falou
primeiramente o Dr. Mozart
França, lembrando fatos históricos que denotam o desvelo e o
carinho da Família Imperial para
com o povo paranaense, desde
D. João VI. Recordou que mais
recentemente membros desta Família estiveram no km 65 da
Ferrovia Curitiba-Paranaguá, onde em 20 de maio de 1894 forças
republicanas, por mera suspeita de oposição à República, executaram covardemente Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro
Azul, fundador do Clube Curitibano e da Associação Comercial
do Paraná, homenageando-o por seu sacrifício. Entre as várias
palestras houve um minuto de silêncio em memória de Gustavo
Ferreira Cintra do Prado (veja p. 2), a recitação do poema “Meu
Brasil” pela Profª. Rosa de Oliveira e a apresentação de peças de
canto pela Profª. Cirley Donin.

Barão do Serro Azul – A primeira conferência coube ao Dr. Luiz
Chemim Guimarães, professor
universitário em Curitiba, sobre
o tema “Barão do Serro Azul,
Majestade de Homem”. Para que
o auditório “sentisse” o clima
reinante em Curitiba durante o
Império, realçou fatos históricos
importantes, desde a chegada de Dom João VI até Dom Pedro
II. Este transformou o Paraná em Província e, nacionalmente,
assegurou a unidade territorial brasileira, transformando o país
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em uma potência emergente. Passou então a falar sobre Ildefonso
Pereira Correia, o Barão do Serro Azul, nascido em Paranaguá
em 1845, de família aristocrática. Casado, estabeleceu-se em
Antonina e depois se transferiu para Curitiba, onde amealhou
fortuna. Contratou arquitetos europeus para construir o palacete
onde viveu, hoje um centro cultural importante. Na época a
Província do Paraná, com 120 mil habitantes, vivia sobretudo
da exploração da erva-mate, tendo o Barão se destacado como
hábil comerciante desse produto. Em 1880 Dom Pedro II veio ao
Paraná para a inauguração da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá,
da Igreja Matriz e da Santa Casa de Misericórdia, obras em
que o Barão esteve envolvido, sendo por isso agraciado com a
“Ordem da Rosa”. Em 1884, a Princesa Isabel e seu marido, o
Conde d’Eu, hospedaram-se em sua residência. “Era um homem
filantropo, chamado Pai dos Pobres, voltado à benemerência,
era bondoso, distribuía sua fortuna aos menos favorecidos pela
sorte, foi e continuou sendo um líder indiscutível em Curitiba
e no Estado”, resumiu. Vendo a necessidade de um ponto de
encontro para reunir os habitantes locais, liderou a fundação do
Clube Curitibano. Por ocasião da rebelião Federalista o terror se
estabeleceu na cidade, e as tropas enviadas por Floriano Peixoto
prenderam o Barão do Serro Azul sob a alegação de traição aos
interesses republicanos. Primeiramente em prisão domiciliar, mas
depois, como cerca de 300 pessoas o visitavam diariamente, em
um quartel, incomunicável. Dias após, na calada da noite, sob
pretexto de transferência para o Rio de Janeiro, foi colocado junto
com alguns fiéis companheiros num trem com destino a Paranaguá
e, no km 65, local inóspito e acidentado na Serra do Mar, lançado
fora e sumariamente executado. Assim, segundo o Dr. Chemim,
nas comemorações dos 190 da Independência, nada mais justo
do que homenagear um mártir que sempre esteve ao lado do povo
paranaense, do Brasil e da Família Imperial.
Unidade nacional – “Dom Pedro
II, consolidador da Independência
e unidade nacional” foi o tema da
conferência seguinte, proferida
pelo príncipe D. Antônio. Nossa
Independência, preparada por D.
João VI e proclamada por D. Pedro
I, alcançou sua consolidação com
D. Pedro II. O primeiro, chegando ao Brasil, apaziguou os ânimos em
Salvador hospedando-se na cidade e promoveu a abertura dos portos,
acabando assim com a insatisfação na Bahia. Já D. Pedro I, realizador da Independência, viu-se obrigado a fazer diversas incursões
para submeter os que a ela resistiam, evitando a divisão do país.
Com sua abdicação e retorno a Portugal, seu sucessor D. Pedro

II, ainda criança, ficou só, sendo adotado por todos os brasileiros
como filho próprio. Após o período mais turbulento de nosso país,
a Regência, D. Pedro II assumiu o trono, aclamado como “defensor perpétuo do Brasil”. A fase áurea de nossa História — seu
reinado — durou quase 50 anos, período em que venceu a Guerra
dos Farrapos, mostrando clemência com relação aos derrotados.
Foi irredutível na defesa do Brasil na “Questão Christie” e na
Guerra do Paraguai, consolidando assim o Império brasileiro.
Antes adotado como filho, veio a tornar-se o pai de toda a nação.
Decadência do ensino – Após
o intervalo para almoço falou o
Prof. Luiz Carlos Faria da Silva,
da Universidade Estadual de Maringá (UEM), sobre “Qualidade
da Educação e Desenvolvimento
do Brasil”. O Prof. Luiz Carlos
se notabilizou por ver reconhecido o direito de educar os próprios
filhos em casa. Segundo ele, a degeneração da família e a reforma
educacional fundamentada nas correntes pedagógicas construtivistas de Jean Piaget e Vigotski — que passaram a orientar o
sistema educacional brasileiro a partir da década de 80 — são
as principais responsáveis pela queda no desempenho escolar
e cognitivo dos alunos, sobretudo universitário. “Se você entra
hoje em qualquer faculdade e faz perguntas sobre a História do
Brasil, sobre os acontecimentos políticos, literatura, ciências ou
economia, ninguém sabe nada”, afirmou, e analisando avaliações
comparativas do ensino feitas pelo próprio governo, mostrou o
grau de deterioração na educação, ano após ano. Enquanto o ensino estiver sendo fortemente influenciado pela ideologia marxista,
concluiu, pouca esperança haverá para a solução do problema.
Independência e Abolição,
obras de duas Princesas –
Seguiu-se a Profª. Clotilde de
Lourdes Branco Germiniani,
membro da Academia Paranaense de Letras e da Academia
de Cultura de Curitiba, que discorreu sobre “A influência das

Princesas Leopoldina e Isabel no Império Brasileiro”. Muito
didática, começou salientando o papel da Princesa Leopoldina
em nossa Independência. Viajando o Príncipe Regente D. Pedro
para São Paulo em 13 de agosto de 1822, assumiu ela o governo
como Chefe do Conselho de Estado e Princesa Regente Interina
do Brasil. Ciente das manobras feitas em Portugal no sentido de
enfraquecer seu esposo, reuniu o Conselho de Estado em 2 de setembro e juntamente com seus integrantes assinou a ata da reunião
em que se decidiu a Independência. “A partir do momento em que
foi assinada essa Ata — disse a conferencista — o Brasil estava
separado de Portugal. Deveríamos comemorar nossa Independência em 2 de setembro e não no dia 7, quando D. Pedro recebeu o
correio informando da decisão tomada na Capital”. Já com relação
à Princesa Isabel, disse a professora: “Vinha de uma família em
que os escravos nunca foram maltratados”. No caso dela existiu
a mesma situação da Princesa Leopoldina: ausente Dom Pedro II,
assumiu a regência do Império, o que ocorreu nas três ocasiões em
que seu pai viajou ao Exterior. A Lei Áurea foi assinada por ela
quando Dom Pedro II estava na Europa em tratamento de saúde.
Em telegrama a ele dirigido, escreveu: “Acabo de sancionar a
lei da extinção da escravidão. Abraço papai com toda efusão de
meu coração. Muito contente com suas melhoras. Comungamos
hoje por sua intenção”. Em suma, os dois fatos mais importantes
do período Imperial — Independência e Abolição — foram obra
das duas Princesas (avó e neta), concluiu a Profª Clotilde.
Encerramento – Falou por fim o
Príncipe Imperial Dom Bertrand,
em palestra sob o título “Brasil,
uma nação predestinada a um
porvir glorioso”. Começou perguntando: “Qual é a função do
monarca? É ser o símbolo vivo
da nação, encarnar as virtudes
de seu povo e ser um exemplo
que sustenta a todos. Assim ele
cria a consciência de que uma nação é antes de mais nada uma
grande família com um destino comum a realizar. De onde resulta
um estado psicológico que tende a estimular as virtudes de seu
povo, bem como a inibir suas más tendências. Assim fazem o pai
ou a mãe numa família”. Dom Bertrand disse que Dom Pedro II

O designer Rodrigo Alarcon e a primeiradama do Clube Curitibano Maria Cristina
Miró presentearam a Princesa Christine
de Ligne de Orleans e Bragança com jóia
criada a partir de uma moeda do Império.
A Princesa foi também agraciada, assim
como os Príncipes, com os álbuns “Pedaços
de muita vida – A história dos 122 anos
da Associação Comercial do Paraná” e
“Acervo Artístico da Associação Comercial do
Paraná”.
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encarnava por excelência tais qualidades, e se
preocupava muito com a educação: “Dizia ele
sempre que, não fosse Imperador, seria mestreescola. A primeira coisa que fazia, ao visitar
uma cidade, era ir primeiro à igreja prestar
culto a Deus Nosso Senhor, e depois à escola”.
Argüia os alunos, felicitava ou admoestava os
professores, participava todo ano da banca examinadora do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro,
que era colégio padrão. Numa dessas incursões
viu no fundo da sala um menino alheio ao que
se passava, desenhando. Aproximou-se dele e
analisou o que fazia. Depois mandou chamá-lo
e disse: “Meu filho, você tem o traço do gênio,
você é chamado a ser um grande artista. Vou
encaminhá-lo para a Escola de Belas Artes de
Paris”. Com efeito, pagou do próprio bolso os
estudos do menino na Europa. “Qual o nome do
menino?” — perguntou Dom Bertrand. “Pedro
Américo, um de nossos maiores pintores”. Concluiu reafirmando sua fé em nossa gente: “O
povo brasileiro é bom, e isso se deve à nossa
miscigenação: somamos a fé e o espírito empreendedor dos portugueses; a bondade, a força
e o afeto da raça negra; o espírito intuitivo e
maravilhável do índio; depois fomos somando as
qualidades do vários povos que para cá vieram.
Nossa esperança está nas reservas morais de
nossa população”.
No dia imediato, domingo, os Príncipes estiveram na aprazível Sede Campestre do Clube
Curitibano, no vizinho município de Quatro
Barras, sendo D. Antônio convidado pelo diretor Euclides Antonio Gusi para uma partida de
golfe com outros sócios do Clube, enquanto D.
Christine recebia as atenções das senhoras ali
presentes, após o que foi oferecido um almoço
aos ilustres visitantes e seus acompanhantes.
Na segunda feira, dia 9, o Príncipe D. Bertrand proferiu Palestra Magna no auditório do
Museu Oscar Niemayer, na comemoração oficial
dos 190 anos da Independência em Curitiba.

Príncipes (centro) e alguns dos participantes
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Impressões de um embaixador – “Diplomatas nada diplomáticos” é o
título de um livro lançado na Inglaterra por Matthew Parris e Andrew Bryson, no
qual citam despachos reservados, entre outros, do embaixador inglês no Brasil, John
Russel, que deixava o posto e o Rio de Janeiro em junho de 1969. Em determinado
trecho o diplomata elenca algumas riquezas do país: florestas, minérios, energia
elétrica em abundância, etc. Em seguida
indaga: “Por que, então, o Brasil ainda
não está rico e próspero?” E responde:
“É porque o Brasil é terrivelmente mal
administrado; porque tem 5 bitolas
diferentes nas estradas de ferro; porque
a Guanabara tem mais funcionários públicos do que Nova Iorque, e a Petrobrás,
só no Estado de São Paulo, emprega mais
químicos do que a Shell emprega em todo
o mundo; porque você pode comprar
tudo, de uma carta de motorista a um juiz da corte federal; [...] porque só existem
18.000 milhas de estradas pavimentadas”. E sobre a recém-transferida capital,
Brasília: “Aquele monumento desenfreadamente remoto e que não funciona”.
Passados 43 anos, de todas as mazelas indicadas pelo embaixador, talvez a única
minorada seja a das bitolas, pois os sucessivos governos republicanos conseguiram
sucatear as estradas de ferro de maneira bastante eficiente...
Apagão oficial – Qualquer país sonha em conquistar a independência energética. Isso por um motivo bastante simples: nenhuma nação pode querer que
sua segurança dependa de outra, por mais amiga que seja. Pode-se prever o dia
de amanhã? A que chantagens não se prestará o país que depender da energia
fornecida por outro? Evidentemente o assunto é de suma importância e por isso
considerado de “Segurança Nacional” por qualquer governo sério. Entretanto
vejamos o título da notícia publicada com destaque em importante jornal de São
Paulo: “Brasil quer acelerar usinas em vizinhos para garantir energia”. E o que
é de pasmar ainda mais: com o dinheiro do contribuinte brasileiro! Ou seja, ao
invés de aplicarmos nossos recursos em obras que aproveitem o incrível potencial hídrico do país, invejado e até cobiçado pelo mundo, membros do governo
pretendem financiar hidrelétricas em praticamente todos os países da América do
Sul, incluindo Suriname e Guiana. Parece que não foi suficientemente aprendida
a lição vinda do Paraguai e da Bolívia, cujos governos, contrariando acordos internacionais, ameaçaram interromper a venda de eletricidade e gás para o Brasil
caso não pagássemos o valor por eles arbitrado (aceito aliás de modo subserviente
pelo governo Lula); nem a expropriação das instalações da Petrobrás em território
boliviano. Em suma, não há argumento que justifique tamanho erro estratégico!
Explicar o inexplicável – Muitas vezes os preços das obras públicas assustam,
mas, por falta de algum referencial ou informação mais detalhada, acabam sendo
assimilados pela maioria da população.
Neste sentido é muito esclarecedora
a comparação feita pelo matemático
gaúcho Gilberto Flach, publicada pelo
jornal “Zero Hora”, de Porto Alegre.
Ele confrontou o preço da ponte que liga
o porto de Qingdao à ilha de Huangdao
(foto), na China, com extensão de 42
quilômetros, inaugurada no ano passado,
ao custo de R$ 2,4 bilhões, com a ponte a
ser construída sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre, de 2,9 quilômetros, com valor
orçado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em
R$ 1,16 bilhões. O resultado é espantoso: enquanto o custo da ponte chinesa ficou
em R$ 57 milhões o quilômetro, a brasileira alcançou R$ 400 milhões; ou seja,
uma diferença de mais de 700%. Se a ponte brasileira fosse construída na China
custaria R$ 170 milhões; se a ponte chinesa fosse construída no Brasil, ficaria em
R$ 16,8 bilhões. Os gaúchos quase teriam que vender o Estado para pagar a ponte.
Como a matemática é uma ciência exata — e por mais que o vasto universo chinês
tenha muito de nebuloso —, seria conveniente que alguma autoridade explicasse
tamanha disparidade, já que jamais admitiria a ocorrência de corrupção.

