
Muito mais que recuperar a história do Cemitério da 
Saudade e apresentar uma breve biografia de personagens im-
portantes da cidade de Piracicaba, esse trabalho é o embrião 
da ideia de transformar um espaço considerado lúgubre por 
muitos em um lugar de turismo, de educação e também pro-
porcionar consciência patrimonial.

Nossos mortos têm muito a nos ensinar, seja no estudo de 
sua vida, na análise arquitetônica de sua última morada, ou 
mesmo nas inspirações que fizeram a família escolher pela fi-
gura de determinado santo. 

Reflexo da cidade dos vivos, as mesmas tensões que visuali-
zamos no nosso dia a dia também se fazem presente dentro dos 
cemitérios. Isso torna cada cemitério único e exige do observa-
dor atenção às diferentes nuances que fazem das necrópoles es-
paços a serem entendidos. Tudo dentro de um cemitério pode 
servir de fonte para historiadores, antropólogos, arquitetos, pe-
dagogos, sociólogos e as mais diversas áreas do saber.
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O Cemitério diante do 
imaginário popular

Honrada em, como presidente do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Piracicaba, poder contribuir para registrarmos, com a 
ajuda e competência dos autores Mauricio Beraldo e Paulo Tot Pin-
to, o livro “Somos todos iguais”. A inscrição no portão principal em 
latim, me traz lembranças do passado.

Minha irmã mais velha – Wally Capranico, falecida recentemen-
te e a quem presto minhas homenagens, na década de 1940- ia com 
as amiguinhas brincar no Cemitério da Saudade. E, nos túmulos de 
Prudente de Moraes e Moraes Barros, brincavam de casinha. Es-
ses túmulos com escadas, portões, eram os palácios, onde inocente-
mente passavam horas. Não só elas, mas muitas crianças do bairro 
Alto. Era um local de paz e muito seguro.

Tempos depois, meu saudoso pai, Dante Luis Capranico, pos-
suidor de uma pequena empresa de calçamento português foi con-
tratado pela Prefeitura, para fazer esse calçamento de pedras por-
tuguesas em substituição às ruas de pedrisco, terra que existiam. E 
com os seus operários ia habilmente, com moldes de madeira colo-
cando pedras pretas fazendo desenhos – losangos e esferas – e as 
bordas. E preenchendo os outros espaços com pedras brancas. Isso 
até atrás da Capela e nas ruas laterais. E, esses moldes de madeira 
eram depois, cuidadosamente guardados no porão de nossa casa, 
também no bairro Alto. Ainda hoje piso, solenemente, no chão, ar-
tisticamente trabalhado por meu pai.

Há 70 anos o cemitério ainda não ocupava formalmente com 
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seus jazigos, todo o espaço que ocupa hoje. E nem todos os túmulos 
que viraram referência, e que constam neste livro, estavam prontos. 
Pronto sim estava o túmulo de Prudente de Moraes, onde brinca-
vam de “casinha” , minha irmã com as amigas do bairro Alto.

Hoje, quando me deparo com esta obra, fico a relembrar dos 
pioneiros que nela intervieram, para que se transformasse, ao mes-
mo tempo em abrigo e espaço artístico, que as famílias mais abasta-
das daqueles dias puderam criar obras belíssimas, em mármore ou 
bronze, que se espraiam por mais de 20 pontos que transformaram 
nosso cemitério em referência histórica e turística, na cidade, no Es-
tado e no país. E que, por certo este livro, haverá de consagrar.

O “Saudade”, como lerão na nossa história, não foi o primei-
ro dos cemitérios locais. Houve antes outros nas proximidades de 
igrejas, onde eram enterradas as pessoas da época. Que depois, por 
necessidade de saúde pública, foram sendo desconstruídos. Há a 
história do cemitério dos escravos na praça Tibiriçá, a quem Piraci-
caba ainda deve uma homenagem mais formal. O Cemitério da rua 
Boa Morte. E temos hoje novos empreendimentos, um novo cemité-
rio público na Vila Rezende e outro, particular, o Cemitério Parque 
da Ressurreição.

E como o tema da saúde pública expandiu-se consideravelmen-
te, Piracicaba começa ainda que modestamente, a utilizar-se dos 
serviços de cremação para corpos humanos e animais, cujas sauda-
des são transformadas em cinzas lançadas no Rio Piracicaba ou em 
praças e campos públicos, denotando nova tendência para o sepul-
tamento que não os jazigos eternos.

Este livro teve ensaio precursor que foi editado pela Secretaria de 
ação Cultural para divulgar a arte cemiterial de nossa cidade. Mas ago-
ra, como livro, inventaria as principais obras de arte que ele contém.

Que todos façam boa leitura desta pesquisa e deste livro. São os 
meus sinceros desejos.

Valdiza Maria Capranico,
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
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Prefácio

Quando visitamos um cemitério, nem sempre podemos cap-
tar o universo singular que existe em cada um deles. Por vezes, 
somos estrangeiros e o conjunto de túmulos prende nossa atenção 
mais por seus atributos arquitetônicos do que pelas histórias que 
eles podem contar sobre seus ocupantes.

Como pesquisadora sempre me pergunto sobre o que pode con-
ter os ornamentos, os símbolos religiosos, os epitáfios e outros. In-
teresso-me sobre o que faz de cada túmulo, majestoso ou modesto, 
o lugar de muitas relações e narrativas.

O guia de visitação do Cemitério da Saudade de Piracicaba (SP) 
vem atender meu interesse como visitante e pesquisadora. Ele enri-
quece o percurso do estrangeiro e do morador que podem, a partir 
dele, conhecer mais sobre este cemitério, sobre sua materialidade 
e imaterialidade por meio de elementos de sua arquitetura e da 
descrição dos seus ritos. Ele aborda as histórias anônimas ou as já 
consagradas pela História, convidando a conhecer as trajetórias de 
vidas impressas no túmulo ou que pertencem a oralidade, confir-
mando a relevância deste cemitério como patrimônio cultural pau-
lista e de nosso país.

Fruto do trabalho dos historiadores Mauricio Fernando Stenico 
Beraldo e Paulo Renato Tot Pinto, que é membro da diretoria da 
Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC), a obra reflete, 
especialmente, o trabalho incansável do parceiro de associação, que 
tem contribuído de forma devotada e apaixonante pela preservação 
do patrimônio cultural funerário com suas pesquisas.
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Aos moldes de um inventário, a partir de pesquisas em arqui-
vos e jornais, o guia apresenta mais de 40 biografias, quatro delas 
de milagreiros, construídas também com os subsídios dos causos, 
poemas e canções tornando-se assim, um convite indeclinável para 
uma visita, mas oferecendo também elementos para uma boa prosa 
sobre os mortos e sua morada.

Dra. Elisiana Trilha Castro
Presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC)
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Apresentação

Os cemitérios foram construídos por uma necessidade: os 
mortos. Os vivos procuraram adornar esses espaços para homena-
gear os ali sepultados das mais diversas formas. Famílias abastadas 
contrataram talentosos marmoristas italianos para esculpir para 
eternidade a memória do ente querido. Os mais humildes, da sua 
maneira, enriqueceram a casa dos mortos com contribuições capri-
chosas, eternizando a saudade com materiais simples, usuais, mas 
abarrotados de sentimentos. Tais contribuições transformaram o 
cemitério em um campo de incontáveis perspectivas artísticas, so-
ciológicas, antropológicas, históricas, etc.

Cada corpo que ali repousa, trouxe consigo intrinsicamente 
muitas memórias, histórias que são relembradas pelos vivos e, jun-
to com a solidez das sepulturas, transformaram o espaço em um 
museu a céu aberto, um local onde hoje se juntam homens e mulhe-
res que contribuíram para a formação de nossa cidade. Personagens 
enaltecidos por seus feitos, figuras ímpares e também os desconhe-
cidos, que são certamente o alicerce da História local.

A gênese desse trabalho foi uma publicação estilo folheto, pro-
duzida no ano de 2006 pela Prefeitura Municipal de Piracicaba sob 
coordenação do sociólogo Dr. Eduardo Gabriel, na comemoração 
do centenário de construção do Portal Monumental do Cemitério 
da Saudade. O material foi desenvolvido como guia para que visi-
tantes pudessem conhecer as diversas figuras ilustres, que repou-
sam no Cemitério da Saudade.

Esta obra pretende dar reconhecimento às personalidades que 
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ali estão sepultadas e levar um pouco das memórias e das histórias 
contidas nesse “campo santo” para perto do público em geral. A 
partir deste guia, pretendemos colocar o cemitério na rota turística 
da cidade e também, proporcionar um ponto inicial para futuras 
ações educativas, assim como dar apoio a pesquisadores, visitantes 
e curiosos.

Elegemos 46 pontos de interesse, sendo eles ligados diretamente 
à história do próprio cemitério, da cidade, do estado, do país e do 
imaginário social. Embora seja trabalho imensurável, o desejo seria 
contemplar toda pessoa ali sepultada, contar a história de cada um 
que transformou aqueles pouco mais de 145.000 m² no espaço plu-
ral onde choramos nossos mortos, relembramos nossas origens e 
temos a certeza que a morte é inerente ao homem.

Desmistificando a morte e seus espaços, podemos trazer outro 
olhar para o Cemitério da Saudade.

Mauricio Fernando Stenico Beraldo
Paulo Renato Tot Pinto
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Os cemitérios

Por muito tempo a responsabilidade de enterrar os mortos no 
Brasil foi exclusiva da Igreja Católica. Os templos religiosos funcio-
navam como cemitérios recebendo os membros de irmandades e 
católicos em geral, dentro e em seu entorno. Os sepultamentos fora 
do espaço “santo” eram destinados aos acatólicos, protestantes, ju-
deus, muçulmanos, escravos, pobres e principalmente condenados 
e suicidas.

Em meados dos anos 1800, o Brasil foi tomado pela teoria dos 
miasmas, na qual se acreditava que um conjunto de odores fétidos, 
provenientes de matéria orgânica em putrefação nos solos e len-
çóis freáticos contaminados, eram responsáveis por uma série de 
doenças e males que acometiam as pessoas. Com isso, os cemitérios 
dentro das igrejas foram colocados em evidência, tornando-se foco 
das discussões higienistas da época. Como consequência, em 1801 
o príncipe regente de Portugal, D. João, expediu uma ordem régia 
determinando que em seus domínios ultramarinos, para o bem da 
saúde pública, fossem proibidos os sepultamentos nas igrejas.

No Brasil, a observação para a Ordem Régia de 1801 só seria 
lembrada oficialmente em 18 de novembro de 1825, quando o Im-
perador D. Pedro I mandou divulgar em portaria Oficial, no Diário 
Fluminense, ordens para o fim dos sepultamentos nas igrejas. Ao 
mesmo tempo mandou que fossem executadas as determinações 
sanitárias para a construção de cemitérios na Corte. Os cemitérios 
como conhecemos hoje, foram denominados como “extramuro eccle-
siam” por ultrapassar os limites dos terrenos das igrejas.
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Serviço funerário da década de 1930 – Boleia de sepultamento da funerária 
Libório – Piracicaba 

Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba

Embora a teoria higienista tenha sido o pilar para a saída do 
morto das igrejas, muitos pesquisadores acreditam que a vonta-
de da elite da época de monumentalizar-se perante a sociedade, 
com grandes e perenes obras tumulares, tenha ajudado nessa len-
ta mudança.

Cemitérios em Piracicaba

Não diferente de outras partes do Brasil, os enterramentos na 
freguesia da antiga Piracicaba aconteciam dentro e no entorno do 
templo católico ou seja, na pequena capela que existia na margem 
direita do rio Piracicaba. Mesmo com a construção da matriz, já na 
margem esquerda do rio, a prática de enterramentos dentro do es-
paço “santo” permaneceu inalterada.
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Mapa Rocio, 1822 – Não localizamos nenhuma área destinada ao cemitério.  
Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba

Através das Atas da Câmara de Piracicaba, conseguimos acom-
panhar toda discussão e demandas que a questão cemitério gerou 
na cidade desde as primeiras décadas do século XIX. O resultado da 
portaria Oficial de 1825 do Imperador D. Pedro I acerca das práticas 
higienistas, mais especificamente sobre os cemitérios, começaram a 
ser percebidas e discutidas em Piracicaba no ano de 1829.

Os políticos locais julgaram necessário criar uma comissão para 
tratar do assunto com a ilustre presença do vigário, reforçando a 
importância da Igreja Católica na relação com os mortos e os ce-
mitérios. As discussões subsequentes, com aprovação da Câmara, 
pleitearam um terreno entre a Rua do Piolho e a Rua da Rosa para 
a criação de um espaço destinado exclusivamente aos mortos. A 
solução, todavia, ficou só no papel.

Em 1831, em novas discussões, escolheu-se outro terreno, loca-
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lizado na Rua do Pátio (atual Boa Morte) entre as ruas Riachuelo e 
Floriano Peixoto, com área de um quarteirão atual. No entanto, esse 
lugar também não era adequado, pois verificou-se que era alagadiço.

Apenas em setembro de 1836 surgem referências ao Bairro Alto, 
como espaço para construção de um espaço cemiterial, limitando-
-se a Rua Direita, atual Moraes Barros. Nova desistência de lugar, 
voltando a Câmara a escolher a área denominada hoje Praça Jorge 
Tibiriçá que nesse período já começava a receber os despojos dos 
cidadãos piracicabanos. Essa área localizava-se na Rua da Consti-
tuição ou Rua Pau Queimado, atual Rua Alferes José Caetano (com 
tamanho de 30 braças) entre a rua Regente Feijó (40 braças) e rua do 
Rosário (30 braças).

O uso do terreno da Praça Tibiriçá, conhecido como Largo da 
Boa Vista, era destinado especialmente para o sepultamento de 
escravos, pobres, marginais e suicidas. Os enterros, concomitante-
mente, continuavam a ser feitos em volta da Matriz, para os cida-
dãos em geral e em seu interior para os sacerdotes.

Igreja Matriz de Santo Antônio 1887 
Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
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Em 1854, solicitou-se a municipalidade verba para a construção 
da capela do cemitério, que se consolidava na Praça Tibiriçá, encar-
regando-se a Irmandade do Santíssimo Sacramento para construção.

Em contrapartida, eram constantes as reclamações dos vizinhos 
daquele sítio, que se queixavam do “hálito pestífero” que exalava 
do cemitério. A Câmara contornava tais reclamações recomendan-
do, aos responsáveis, melhorias nas práticas dos enterramentos, au-
mentando a profundidade das covas e construindo muros de taipa 
para não permitir a entrada de animais que fuçavam as mesmas.

Os “bem-nascidos” eram sepultados no entorno da Igreja Ma-
triz. Em 1851 surge a Irmandade da Boa Morte, sendo um de seus 
fundadores o artista Miguel Arcanjo Benício D’Assunção Dutra. 
Com isso, é iniciada a construção do Cemitério da Boa Morte. Este 
funcionou até a década de 1880 e posteriormente foi ocupado pelo 
educandário das irmãs de São José. Tal espaço era destinado a re-
ligiosos, aos membros da Irmandade da Boa Morte e tornou-se o 
preferido da elite piracicabana. O primeiro sepultamento daquela 
necrópole ocorreu em 02 de janeiro de 1856, sendo o da viúva Maria 
Justina de Almeida, de sessenta e dois anos, vítima de febre.

A Irmandade de São Benedito, em 1859, requisita junto às auto-
ridades uma área para sepultamento de seus membros. Sendo as-
sim, é cedida uma área de vinte braças dentro do cemitério da Praça 
Tibiriçá, defronte à Rua do Rosário.

Largo da Boa Vista, hoje Praça Jorge Tibiriçá e a escola Moraes Barros – Local do 
antigo cemitério - Autor desconhecido
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Com a grande presença de imigrantes alemães protestantes, e 
de outras nacionalidades, houve necessidade da construção de um 
cemitério próprio, por estarem estes impedidos de serem sepulta-
dos em área de domínio católico. A Câmara cedeu em 19 de janeiro 
de 1860 uma área de 8 braças (17,6 metros) de frente com vinte bra-
ças (44 metros) de fundo, contabilizando um total 774,4 m² em uma 
área que atualmente encontra-se parte do cemitério da Saudade. 
Christian Theodor Loose foi um dos primeiros a serem sepultados 
no cemitério da comunidade, em 1869 e sua sepultura ainda encon-
tra-se preservada. Frente a solicitação da comunidade protestante 
alemã para obter um espaço para enterrar seus mortos, o espaço 
ficou conhecido como Cemitério dos Alemães. (MONTEIRO,1996a)

Mapa de Piracicaba 1900 – Destacado vemos Cemitério da Saudade e o 
Cemitério dos Alemães – Acervo IHGP
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Com o crescimento da cidade, a localização privilegiada que se 
encontrava o Cemitério no Largo da Boa Vista e em razão de pro-
blemas sem fim na conservação e administração, decidiu-se a Câ-
mara por mudar definidamente o cemitério público para o atual da 
Saudade, em 1872, sendo inaugurado no dia 2 de dezembro desse 
ano, seguindo-se a faculdade de concessão de jazigos particulares, 
nomeando-se também um zelador. (MONTEIRO,1996a)

Entretanto, em 5 de maio de 1872, o pároco Joaquim Cypriano é 
encarregado de benzer o novo campo santo. Embora a inauguração 
oficial tenha acontecido em dezembro, segundo o Almanak de Pira-
cicaba para 1900, o primeiro sepultamento ocorreu antes dessa data, 
sendo de uma recém-nascida filha de uma senhora chamada Estrella 
do Norte. Já nos livros oficiais do cemitério, o primeiro sepultamento 
é de Gertrudes, escrava de Antônio José da Conceição Júnior, viúva, 
preta, de 46 anos e vítima de moléstia ignorada. (CAMARGO, 1899)

Foto Aérea 2019 do Cemitério da Saudade

Em 1877, é publicado um edital convidando todas as pessoas 
interessadas em exumar os ossos do antigo cemitério, que o fizes-
sem no prazo de 30 dias. O não atendimento forçava o depósito em 
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lugar comum. Em novembro de 1884, o Bispado a que Piracicaba 
pertencia, registra uma portaria aconselhando a exumação dos res-
tos mortais sepultados no antigo cemitério da Igreja da Boa Morte, 
que se encontrava abandonado e sem uso.

A construção do portão artístico foi aprovada em 1906, sendo 
seus autores o construtor Carlos Zanotta e o arquiteto Serafino Cor-
so. Segundo os autores, o portal foi inspirado no cemitério italiano 
de Gênova. O portão que ainda faz parte do conjunto é de fabrica-
ção alemã.(MONTEIRO,1996a)

Cartão do Cemitério da Saudade – Acervo IHGP

Em 1941, o artista Joca Adâmoli pintou, na parte superior da 
entrada do cemitério, a inscrição em latim “Omnes Similes Sumus” 
(Somos Todos Iguais), a pedido do prefeito José Vizioli. (MONTEI-
RO,1996a) O portal artístico foi tombado pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Artístico e Cultural (CODEPAC) em 2002.

Além do portal, o Cemitério da Saudade conta com três sepul-
turas tombadas, sendo elas a do ex-presidente do Brasil Prudente 
de Moraes, do artista plástico Almeida Júnior e do filantropo José 
Pinto de Almeida.
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Praça da Saudade 
Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
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1. Portal 1871

2. Gaspar Fessel

3. Padre Galvão

4. Monsenhor Jerônymo Gallo

5. José Romão

6. Branca de Azevedo

7. Erotides de Campos

8. Parafuso

9. Ditinha Penezzi

10. Fortunato Losso Netto

11. Família Dutra

12. Thales Castanho de 
Andrade

13. Monsenhor Martinho Salgot 
Francisco Salgot Castillon

14. Cobrinha

15. Conjunto Protestante

16. Irmãs de São José

17. Mausoléu Heróis de 32

18. Marina Tricânico

19. Irmãs Fransciscanas

20. Leandro Guerrini e Jaçanã 
Altair Pereira Guerrini

21. Maria Maniero

22. João Chiarini

23. Irmãos Dedini

24. Frades Capuchinhos

25. Capela São Miguel Arcanjo

26. Nelson Sant’Ana

27. Irmãs Carmelitas Descalças

28. Torquato da Silva Leitão

29. Almeida Júnior

30. Fernando Febeliano da 
Costa

31. Olívia Bianco

32. Barão da Serra Negra

33. Manoel Ferraz de Arruda 
Campos

34. José Pinto de Almeida

35. Barão de Rezende

36. João de Almeida Prado

37. Família Diehl

38. Família Zanotta

39. Serafino Corso

40. Cristiano Cleopath

41. Paulo de Moraes Barros

42. Alfredo Cardoso

43. Luciano Guidotti

44. Moraes Barros

45. Prudente de Moraes

46. Portal Monumental
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1. Portão de 1871

Consolidado em 1872, o Cemitério Municipal ocupou o espaço 
que antes era destinado ao sepultamento da comunidade não-ca-
tólica. A união desses espaços fez surgir um muro que serviu para 
dividir os protestantes e os novos hóspedes. Pouco antes da inau-
guração oficial, o ferreiro Joaquim Lordello ficou responsável pela 
confecção do novo portão do cemitério, que se encontrava na atual 
Av. Independência com a rua São José (MONTEIRO,1996a). Na par-
te superior do portão encontramos a data de sua fabricação, 1871.

Portão de 1871, construído por Joaquim Lordello 
Foto: Paulo Renato Tot Pinto – 2019

Portão do Cemitério – Sem data – Acervo do 
Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
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2. Gaspar Fessel

Gaspar Fessel foi zelador do cemitério municipal por 33 anos 
(1874-1907). Por esse motivo, tem seu nome ligado às crenças po-
pulares do local. Quando um cidadão piracicabano falecia, dizia-se 
que “ia para o Gaspar”. (MONTEIRO,1996a)

Quando assume seu cargo, estavam enterradas no cemitério 630 
pessoas. Ao término de sua carreira havia sepultado por volta de 20 
mil cidadãos. Lembrando que a população de Piracicaba em 1910 
contava com pouco mais de 25 mil pessoas.

Nascimento: 26 / 07 / 1856 Falecimento: 31 / 07 / 1940

Sepultura Gaspar Fessel

Propaganda dos trabalhos oferecidos por Gaspar Fessel 
Almanak de Piracicaba para 1900
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Detalhe da lápide

3. Padre Galvão

Milagreiro

Francisco Galvão Paes de Barros chega a Piracicaba em 1863, 
vindo de Itu. Como vigário da paróquia de Piracicaba esteve à fren-
te da Matriz de Santo Antônio até 1898 e presidiu o lançamento da 
pedra fundamental da Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

Foi sepultado no Cemitério da Saudade em cova simples. Após 
a reforma do cemitério, recebeu de um grupo de amigos um túmu-
lo, convertendo-se em local de pedidos, orações e romarias. Com o 
novo arruamento do Cemitério da Saudade, seu túmulo não saiu do 
local, permanecendo no meio da via, ocasionando lendas sobre sua 
localização. Diz-se que no enterro, o caixão pesou demais e tiveram 
que enterrá-lo no local em que se encontra atualmente.

Nascimento: 18 / 1 / 1837 Falecimento: 27 / 10 / 1898
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Padre Francisco Galvão Paes de Barros – Acervo Geraldo Ermo Fischer

Sepultura do Padre Galvão Detalhe da lápide
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Alinhamento diferente da sepultura do Padre Galvão

4. Monsenhor Jerônymo Gallo

Nascido na Itália em 1888, Monsenhor Jerônymo Gallo foi vigário da 
paróquia da Vila Rezende de 1921 a 1951. Personagem muito atuante e 
bem quisto pela população rezendina, o pároco tem seu nome ligado a 
inúmeros feitos, iniciativas e realizações em favor do bairro Vila Rezende.

Nascimento: 16 / 06 / 1888 Falecimento: 18  / 11 / 1951

Jerônymo Gallo – Autor Desconhecido Sepultura Monsenhor Jerônymo Gallo 
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Entrega da Coroa de Ouro a Nossa Senhora
Primeira Diretoria da Congregação Mariana

Autor Desconhecido

Matriz Vila Rezende – Acervo Edson Rontani Júnior
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5. José Romão Leite Prestes

Chegou a Piracicaba em 1847 como mestre-régio nomeado para 
o ensino elementar, quando a cidade ainda era denominada Vila 
Nova da Constituição (1822-1856). Sua atuação como mestre-escola 
foi marcante, ao longo de 22 anos, tendo como discípulos muitos 
daqueles que posteriormente se destacaram na cidade e no país.

Um registro a seu respeito, no Almanak de Piracicaba para 1900, 
informa que “ao seu enterro concorreu enorme acompanhamento 
de piracicabanos, que assim deram ao benemérito professor uma 
demonstração póstuma de reconhecimento”. Transcreve, em segui-
da, trecho de um artigo da Gazeta de Piracicaba de 29.9.1895: “Lá 
no cemitério municipal se encontra modesta, porém significativa 
pedra tumular, feliz lembrança dos seus discípulos que assim se 
dignificaram, prestando um tributo de gratidão e respeito à memó-
ria veneranda do seu Mestre”.

Nascimento:  Falecimento: 29 / 9 / 1875

José Romão Lápide da sepultura
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Sepultura José Romão

Homenagens



SoMoS TodoS iguaiS | 31

6. Branca de Azevedo

Branca de Azevedo foi líder política, feminista e engajada em cau-
sas sociais e caritativas de Piracicaba. Figura de grande importância na 
Revolução Constitucionalista de 1932, incentivando a participação da 
população local. Criou o comitê revolucionário do MMDC na cidade, 
que funcionava nas dependências do antigo Teatro Santo Estevão.

Nascimento: 03 / 05 / 1878 Falecimento: 06 / 03 / 1980

Sepultura Branca de Azevedo

Detalhe da sepultura
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7. Erotides de Campos

Erotides Jonas de Campos Neves foi compositor, músico e pro-
fessor. Desde muito cedo Erotides destacou-se na música. Aos 8 
anos iniciou seus estudos no piano. Aos 9 tocava flauta e flautim e 
chegou a organizar uma banda de música.

Após formar-se professor, passa a lecionar em cidades do interior 
de São Paulo. Ao chegar em Piracicaba, passa a fazer parte da orquestra 
piracicabana e começa a lecionar Física e Química na Escola Normal.

Compôs mais de 230 músicas ao longo de sua vida, sendo a mais 
notável “Ave Maria”, regravada por diversos artistas, conjuntos 
e orquestras.

Teve uma morte repentina, no dia 20 de março de 1945. Tido como 
uma pessoa humilde e recatada, Erotides foi homenageado pelos ci-
dadãos piracicabanos num enterro carregado de comoção. Há em sua 
homenagem uma rua do município, uma escola de Paraisolândia e 
uma sala de música no colégio Sud Mennucci. Em seu mausoléu estão 
escritas, em mármore, as primeiras notas musicais de “Ave Maria”.

O moderno teatro inaugurado em 2012 no Engenho Central leva 
seu nome.

Nascimento: 15 / 10 / 1896 Falecimento: 20 / 03 / 1945

Erotides de Campos
– Autor Desconhecido

Detalhe da sepultura com máscara 
mortuária do artista
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Sepultura Erotides de Campos

Ave Maria, valsa-serenata – de Erotides 
de Campos – Edições Tupy, 1940, por 

Francisco Alves

Erotides de Campos e Nelson 
Gonçalves em 1936 

Autor Desconhecido
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8. Parafuso

Antônio Cândido, mais conhecido como Parafuso, foi compo-
sitor e cantador de cururu. De origem muito simples, Parafuso foi 
operário do Engenho Central e coletor de lixo antes de se tornar 
cantador. Conhecido por ser extrovertido e brincalhão, atuou em 
diversas festas, shows e programas de rádio, fazendo parcerias com 
grandes nomes do gênero cururu.

A origem do apelido Parafuso, segundo ele mesmo “veio de 
quando comecei cantá. Porque deixava a gente confuso virava 
roda que nem fuso sem tirá o pé do lugá”.

Foi cantado em verso e prosa por Tião Carreiro e Pardinho na 
música “Negrinho Parafuso” que descreve inclusive a comoção 
dada ao seu falecimento: “Naquela tarde chuvosa uma multidão 
chorosa cabisbaixa e contristada,/Carregava seu artista o maior 
dos repentistas para derradeira morada”.

Nascimento: 12 / 02 / 1920 Falecimento: 2 / 12 / 1973

Antônio Cândido – Autor 
Desconhecido

Detalhe da sepultura 
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Sepultura de Parafuso

Parafuso e sua família
– Autor Desconhecido

Capa do LP – Tião Carreiro e Pardinho 
– No Som da Viola – 1983
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9. Ditinha Penezzi

Maria Benedita Pereira Penezzi foi a primeira mulher a se eleger 
vereadora de Piracicaba pelo voto popular direto, em 1952. Após 
seu primeiro mandato, foi reeleita para o cargo outras vezes, quan-
do desiste da candidatura em 1976 após a perda de um filho.

Soube enfrentar corajosamente o preconceito por ser mulher, 
negra e de origens humildes. Aos 58 anos forma-se em advocacia, 
exercendo a profissão e auxiliando os mais necessitados.

Nascimento: 19 / 07 / 1917 Falecimento: 26 / 06 / 1985

Ditinha Sepultura Ditinha Penezzi

Nota de jornal 
– Desconhecido

Ditinha Penezzi sendo homenageada 
Fonte: aprovincia.com.br
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Detalhe da Sepultura

10. Fortunato Losso Netto

Fortunato Losso Netto foi médico, jornalista e artista plástico. 
Muito atuante na Santa Casa de Piracicaba, na área de radiologia, 
dividia seu tempo com o jornalismo. Junto ao pai e ao irmão, ad-
quiriu o Jornal de Piracicaba em 1939, ficando a frente do matutino 
por 46 anos. Escrevia editoriais, artigos assinados, crônicas de arte 
e, esporadicamente, reportagens.

Teve grande envolvimento com a cultura local, principalmente 
na música e nas artes plásticas, sendo responsável pela criação de 
várias entidades piracicabanas.

Nascimento: 18 / 08 / 1910 Falecimento: 3 / 01 / 1985

Retratos Fortunato Losso Netto 
Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
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Losso Netto recebendo 
diploma no Rotary – 

Acervo do IHGP

Sepultura Fortunato 
Losso Netto

11. Família Dutra

A família Dutra tem grande importância no meio artístico para 
a cidade de Piracicaba e para o Brasil. Em nosso município po-
demos citar como patriarca da família Miguel Archanjo Benício 
da Assumpção Dutra, mais conhecido como Miguelzinho Dutra. 
Nascido em Itu, passa a morar em Piracicaba aos 32 anos, sen-
do escultor, pintor, ourives, organista, compositor, poeta, literato, 
arquiteto, carpinteiro, marceneiro, e entalhador. Torna-se célebre 
artista tanto pela produção iconográfica de aspectos do estado de 
São Paulo, quanto pelos trabalhos de arte sacra realizados no de-
correr do século XIX.

Miguelzinho Dutra foi um dos fundadores da Irmandade da 
Boa Morte, responsável pelo cemitério que funcionou junto a Igreja 
de mesmo nome.

Além de Miguelzinho Dutra, seus descendentes: Miguel Ângelo 
Dutra (filho), Joaquim Miguel Dutra (neto) e Alípio, Archimedes, 
João, Antônio de Pádua e José Benedicto (bisnetos) também con-
tribuíram para o campo das artes de Piracicaba. São 8 gerações de 
artistas, fato que pode ser considerado único no mundo.
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Estão sepultados no Cemitério da Saudade Alípio (1964), Anto-
nio de Pádua (1939), Archimedes (1983) e Joaquim Miguel (1930).

Sepultura Família Dutra Desenhos de Miguelzinho Dutra – Detalhes 
Igreja Matriz de Piracicaba – Coleção M. H. P. 

Prudente de Moraes

Detalhe placa em 
homenagem a Antonio 

Pádua Dutra

Antônio Correa Barbosa – Obra de Archimedes 
Dutra, “óleo sobre tela”– Coleção M. H. P. 

Prudente de Moraes
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12. Thales Castanho de Andrade

Thales Castanho de Andrade inicia sua vida profissional como 
tipógrafo, ainda menor, na Gazeta de Piracicaba. Após isso, traba-
lhou como vendedor na fábrica de bebidas e torrefação de seu pai. 
Após os estudos, Thales ingressa no Magistério, lecionando em es-
colas da região até se transferir para Piracicaba.

Foi inspetor técnico do ensino rural, diretor geral do Depar-
tamento de Educação e Secretário da Educação do Estado de São 
Paulo. Atuou na política como vereador, porém, por pouco tempo. 
Também participou da Revolução Constitucionalista de 1932.

Contemporâneo de Monteiro Lobato, Thales ficou bastante conhe-
cido por seu trabalho na literatura infantil. Seu livro “A Filha da Flo-
resta” pode ser considerado como o precursor da literatura infantil no 
Brasil. Teve ao todo 47 livros publicados entre 1919 e a década de 1970.

Nascimento: 15 / 09 / 1890. Falecimento: 2 / 10 / 1977

Thales Castanho de Andrade
Andrade – Acervo do Instituto 

Histórico e Geográfico de Piracicaba

Capa do livro “Saudade”
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Sepultura Thales Castanho de Andrade

Comemoração do 30º aniversário do 
livro “ Saudade” – Acervo do Instituto 

Histórico e Geográfico de Piracicaba

Artista trabalhando no busto de Thales 
Castanho de Andrade – Acervo do 
Instituto Histórico e Geográfico de 

Piracicaba
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13. Francisco Salgot Castillon 
e Monsenhor Martinho Salgot

Monsenhor Martinho salgot

Nascido em 1889 em Centelhas, Espanha. Salgot realizou seus 
estudos em Barcelona e em Santa Fé, na Argentina, onde inicia sua 
vida com sacerdote no ano de 1920.

Monsenhor Martinho Salgot trabalhou nas paróquias de Descal-
vado, Monte Alegre, Posse de Ressaca, Rio das Pedras e Piracicaba, 
onde tomou posse como vigário da Paróquia Bom Jesus em 1935. 
Exerceu seu ministério até seu falecimento, no ano de 1971.

Nascimento: 1 / 04 / 1889 Falecimento: 23 / 09 / 1971

Francisco salgot castillon

Nascido em 1921 na província de Barcelona, Espanha, Castillon 
veio ao Brasil a convite de seu tio, Monsenhor Martinho Salgot, pá-
roco da Igreja Bom Jesus em Piracicaba.

Foi prefeito da cidade por dois mandatos, em 1959 e 1968. No 
primeiro mandato ficou no cargo executivo por 3 anos, elegendo-se 
posteriormente Deputado Estadual. Na segunda legislatura, foi cas-
sado pelo Ato Institucional nº 5 já no primeiro ano, perdendo seus 
direitos políticos por 10 anos.

Exerceu também outros cargos públicos, como Vereador e De-
putado Estadual.

Nos anos de seu mandato ocorreu a construção do Parque do 
Mirante, construção da Av. Beira Rio, da Rodoviária Intermunici-
pal, construção e instalação da sede do Tiro de Guerra, do antigo 
Fórum, dentre outras.

Nascimento: 02 / 01 / 1821 Falecimento: 23 / 01 / 2002
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Monsenhor Martinho Salgot 
Fonte: Matriz do Bom Jesus

Francisco Salgot Castillon 
Acervo IHGP

Sepultura dos Salgot
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Propaganda política Salgot Pormenor da Sepultura

Entrevista de Salgot 
Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
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14. Cobrinha

Seresteiro e compositor, Vitório Ângelo Cobra, mais conhecido 
como Cobrinha, foi um dos maiores nomes das serestas de Piracica-
ba no século XX.

Iniciou sua carreira artística aos 14 anos, como integrante do 
conjunto “Choro Cobra”. Foi o primeiro a gravar a canção “Piraci-
caba”, de Newton de Mello, que se tornou o hino oficial da cidade.

Cantava e apresentava programas de rádios locais até avançada 
idade. Cantou com diversos nomes importantes da música brasi-
leira, como Francisco Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas, Vicente 
Celestino e Gilberto Alves. Gravou mais de cem músicas em mais 
de quarenta discos.

Nascimento: 25 / 8 / 1908 Falecimento: 03 / 11 / 1995

Vitório Ângelo Cobra 
Autor Desconhecido

Capa de LP 80 anos de Cobrinha



46 | Mauricio Beraldo e Paulo ToT PinTo

Sepultura de Vitório Ângelo Cobra

Capa do LP “Cobrinha Canta 
o Seresteiro”

Detalhe da sepultura
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15. Conjunto Protestante

O conjunto é formado por construções simples, algumas só com 
uma pedra sepulcral, com epitáfio gravado no mármore. Constru-
ções possivelmente remanescentes do antigo cemitério.

O Cemitério da Saudade antes de torna-se municipal, era o espa-
ço destinado ao sepultamento dos luteranos. A área foi concedida 
ao médico alemão Otto Rodolfo Kupfer, pela Câmara Muncipal em 
22 de janeiro de 1860. O cemitério foi uma reivindicação, já que os 
protestantes eram impedidos de serem sepultados nas necrópoles 
administradas pelos católicos. O primeiro sepultamento nessa área 
foi de Theodore Loose em 1869. Muitos norte-americanos (batistas, 
metodistas e presbiterianos) também foram sepultados neste local.

Quando da inauguração do Cemitério Municipal da Saudade, 
em 02 de dezembro de 1872, ainda era possível encontrar um muro 
separando a área destinada aos primeiros sepultados de origem 
não católica. (MONTEIRO,1996b)

Conjunto de sepulturas
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Conjunto de sepulturas

Sepultura da matriarca da Família Lohse e a sepultura de 
Johann Christian Theodor Loose de 1869
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16. Irmãs de São José

As irmãs de São José de Chambéry foram as responsáveis pela 
direção do Colégio Nossa Senhora da Assunção, importante insti-
tuição de ensino que influenciou várias famílias piracicabanas. Li-
deradas por Madre Theodora de Voiron, em 1883 chegam as seis 
primeiras irmãs de São José.

A inauguração do colégio aconteceu em 15 de agosto de 1893. 
Três anos depois, já contava com 200 alunas. A instituição foi com-
pletamente destruída em 1901, sendo reconstruída anos mais tarde. 
Em 1988, a Congregação das Irmãs de São José de Chambéry fica 
impossibilitada de continuar sua missão e o projeto educacional fica 
a cargo dos Salesianos.

Madre Maria Teodora 
Voiron – Autor 
desconhecido

Igreja da Boa Morte e Educandário das Irmãs de São 
José – Acervo do IHGP

Sepultura da Irmandade
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17. Mausoléu Heróis de 32

A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um conflito armado 
envolvendo as tropas federais e soldados voluntários do Estado de 
São Paulo. Os paulistas exigiam um nova Constituição para o Brasil 
-neste momento presidido por Getúlio Vargas- que desse mais li-
berdade aos estados e garantisse seus respectivos interesses.

Foram 87 dias de batalhas que terminou com a rendição dos sol-
dados paulistas. Porém, em 1934, o Brasil ganha uma nova Consti-
tuição, sendo essa considerada uma vitória para os paulistas.

Piracicaba participa do conflito enviando cerca de 600 comba-
tentes, entre homens e mulheres. Ao término, 14 piracicabanos aca-
baram mortos.

Estão sepultados os soldados Natal Meira Barros, Sylvio Cervel-
lini, José Homero Roxo, Ennes Silveira Mello, Romário Mello Nery 
e Francisco H. de Souza.

Monumento aos Heróis de 32 – 
Acervo: Casa Bischof

Cartaz do M.M.D.C. utilizado para 
recrutar jovens para o movimento 

em 1932
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Detalhe do Mausoléu dos Heróis de 32

Batalhão Piracicabano, Batalhão 7 de Setembro, Batalhão Barbosa e Silva, Coluna 
Adauto Melo, Esquadrão Coronel Artigas, Regimento Esportivo 

Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba

Mausoléu dos Heróis de 32 – 
Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
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18. Marina Tricânico

Marina Tricânico foi advogada, contabilista, professora, escrito-
ra e poeta.

Atuou como professora primária, advogada do Estado, consul-
tora jurídica da Secretaria da Fazenda do Estado e chefe do Serviço 
de Assistência Jurídica e Extrajudiciária do Departamento de Profi-
laxia da Lepra da Secretaria da Saúde de São Paulo e procuradora 
do Estado.

Tricânico iniciou a vida literária em colunas do Jornal de Piraci-
caba, além de colaborar para outros periódicos importantes. Seu pri-
meiro livro, Madrigal, foi lançado em 1932. Após isso, diversas ou-
tras obras foram escritas, entre livros de poesia e literatura infantil.

Foi autora da Canção da Polícia Feminina do Estado de São Pau-
lo, composta em 1956.

Nascimento: 16 / 2 / 1906 Falecimento: 26 / 12 / 1989

canção da Polícia FeMinina do estado de são Paulo

Nós juramos ser guias do bem,
E nas leis ter o nosso brasão!
Este sonho que é vida contém,
A semente do amor, da oração!
As raízes da nossa cruzada,
Abraçaram as terras paulistas!
Somos seivas da guarda avançada,
Do estandarte que tem treze listas!
E reunidas ou mesmo distantes,
Do Comando, num brado de fé!
Sua voz ouviremos confiantes:
“Batalhão Feminino, de pé!”
Aqui estamos tão felizes,
A cantar o nosso ideal!

Nós traçamos diretrizes,
Com rico e belo arsenal!
De firmeza e de bondade,
A São Paulo e sua gente!
Todo amor e lealdade,
Desta luta, cara e ingente!
Conduzir ou amparar,
As mulheres e crianças!
Suas vidas orientar,
Com as nossas esperanças!
Missão sublime e divina,
Marchando nesse sentir!
A Polícia Feminina à Pátria vai 
bem servir!
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Marina Tricânico
– Autor Desconhecido

Minoretes dos Sonhos – Livro 
de Marina Tricânico – Autor 

Desconhecido

Sepultura de Marina Tricânico

Detalhe da Sepultura
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19. Capela Irmãs Franciscanas

A Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição 
foi fundada em 1843, na Áustria, por Madre Francisca Lampel. Está 
diretamente ligada à história do Instituto Baroneza de Rezende, im-
portante instituição de ensino em Piracicaba.

No ano de 1922, cinco irmãs foram enviadas da Áustria para Pi-
racicaba com a finalidade de fundar uma escola que acabou se tor-
nando o Instituto Baroneza de Rezende. O Instituto foi a primeira 
escola doméstica para jovens deste período, sendo uma realização 
de D. Lídia de Souza Rezende, filha dos Barões de Rezende.

Madre Francisca Lampel – Autor desconhecido Pormenor da Capela

Capela da Irmandade
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Irmãs Franciscanas em frente a capela da irmandade no cemitério da Saudade- 
Cícero Corrêa dos Santos

Irmãs Franciscanas depositando flores na capela da irmandade 
– Cícero Corrêa dos Santos



56 | Mauricio Beraldo e Paulo ToT PinTo

20. Leandro Guerrini e Jaçanã Guerrini

Leandro Guerrini foi escritor, jornalista, teatrólogo, professor, 
historiador e músico (flautista). Fez parte de vários grupos dra-
máticos quando jovem e aprendeu a tocar flauta com Erotides 
de Campos.

Atuou no Jornal de Piracicaba, o qual foi redator-chefe e assu-
miu a diretoria da Biblioteca Pública Municipal.

Pesquisador muito rigoroso fez um grande levantamento de do-
cumentos acerca do passado de Piracicaba, culminado na obra His-
tória de Piracicaba em Quadrinhos (1970) e em várias outras obras 
ao longo de sua vida.

Nascimento: 23 / 2 / 1896 Falecimento: 5 / 7 / 1990

Jaçanã Altair Pereira Guerrini foi esposa de Leandro Guerrini. 
Formou-se professora pela Escola Normal de Piracicaba em 1925. 
Atuou em jornais e periódicos piracicabanos destinados a crianças 
e fez diversas peças teatrais para este público.

Foi autora de diversos livros infantis e, uma de suas obras, “João 
Negrinho”, foi transformada em filme cinematográfico.

Nascimento: 19 / 7 / 1905 Falecimento: 08 / 03 / 1969

Leandro Guerrini – Autor 
desconhecido

Jaçanã Guerrini – Autor
desconhecido
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Sepultura de Leandro Guerrini
e Jaçanã Altair

Leandro Guerrini e a esposa, também 
escritora, Jaçanã Altair

Cartaz do Filme João Negrinho
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21. Maria Maniero

Milagreiro

Maria Maniero exerceu avidamente o catolicismo e viveu a vida 
dedicada a Deus. Executou trabalhos de catequese das crianças, à 
religião e à caridade na Vila Rezende, como uma das colaboradoras 
infatigáveis de Monsenhor Jerônimo Gallo.

Hoje sua sepultura recebe muitas visitas de pessoas que rezam e 
pedem para alcançar graças.

Nascimento: 27 / 05 / 1894 Falecimento: 24 / 05 / 1936

Maria Maniero Placa em Bronze na sepultura de Maria 
Maniero

Sepultura de Maria Maniero
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22. João Chiarini

João Chiarini foi professor, advogado, escritor, vereador e fol-
clorista. Formado pela Escola Normal em 1941. Em 1945 criou o 
Centro de Folclore de Piracicaba, sendo colaborador assíduo da im-
prensa local e incentivador da vida intelectual, artística e política do 
nosso município.

Deixou um acervo de 11 mil livros, além de periódicos, heme-
roteca e correspondência pessoal que se encontra atualmente sob 
guarda do Espaço Memória Piracicabana, no Centro Cultural Mar-
tha Watts.

Nascimento: 17 / 11 / 1919 Falecimento: 2 / 12 / 1988.

João Chiarini – Acervo João 
Chiarini. CCMW/IEP

Sepultura de João Chiarini

Anúncio em Jornal Local O folclorista João Chiarini segurando o 
microfone para cantadores de cururu. Fonte: 

Acervo João Chiarini. CCMW/IEP
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23. Armando Césare Dedini e Mário Dedini

Armando Césare Dedini nasceu em Lendinara, na Província de 
Rovigo, Itália. Chegou ao Brasil em 1914, onde passou a trabalhar 
como ferreiro em Santa Bárbara d´Oeste. Em 1919-20 adquiriu junto 
com seu irmão Mário uma oficina de carpintaria e ferraria na Vila 
Rezende. Morreu precocemente aos 29 anos vítima de Tifo.

Nascimento: 1898 Falecimento: 1926

Seu irmão Mário Dedini também era oriundo de Lendinara. Em-
presário, foi de extrema importância para a industrialização pira-
cicabana do século XX e liderou a indústria metalúrgica no país, 
destacando-se como fabricante de grandes destilarias.

Nascido em um sítio, começou a trabalhar numa usina de açúcar 
quando tinha apenas 12 anos. Por volta de 1913 vem ao Brasil e, 
junto ao seu irmão, compram a oficina de carpintaria e ferraria na 
Vila Rezende. Com o falecimento precoce do irmão, Mário inicia a 
vitoriosa carreira que geraria as Indústrias Dedini.

Dedini também ficou muito conhecido por suas obras assisten-
ciais em Piracicaba, na área da saúde e social.

Nascimento: 23 / 9 / 1893 Falecimento: 28 / 2 / 1970

Mário Dedini
– Autor desconhecido

Festa de Fim de Ano e Mário Dedini dá 
o exemplo – Autor desconhecido



SoMoS TodoS iguaiS | 61

Sepultura de Mario Dedini

Sepultura de Armando Césare Dedini



62 | Mauricio Beraldo e Paulo ToT PinTo

24. Capela Frades Capuchinhos

Os Frades Capuchinhos chegaram a Piracicaba por volta de 
1890. Nesse período a Igreja da Boa Morte foi o local escolhido para 
executarem seus ofícios. Um ano após a chegada, a irmandade con-
segue adquirir uma chácara onde se instalam e iniciam a construção 
da magnífica igreja que se chamaria “Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus”, conhecida popularmente como Igreja dos Frades.

O grande batalhador pelas obras foi o Irmão Francisco Caetano 
que, conforme a lenda, chegou a dormir ao relento ao lado de uma 
onça que, depois, o levou até a fazenda próxima.

No dia 10 de Dezembro de 1895, a igreja recebeu a bênção de D. 
Arcoverde, Bispo de São Paulo. No ano de 1896, houve grande pres-
são contra os capuchinhos por parte de protestantes e maçons pela 
maneira liberal radical como agiam na evangelização. A influência 
dos capuchinhos em Piracicaba, tanto no campo religioso como so-
cial e artístico, foi marcante ao longo de todo o século XX.

O terreno no cemitério onde se encontra a capela foi doado pela 
Câmara de Vereadores de Piracicaba em 1916. Originalmente, a ca-
pela mortuária era revestida com pinturas de Frei Paulo de Soroca-
ba, sendo uma das pinturas de um frade meditando e segurando 
nas mãos um crânio. Atualmente só há uma pintura do Frei Paulo 
no interior da capela.

Igreja do Sagrado Coração de Jesus – 
Popularmente conhecida como Igreja dos 

Frades – Vieuna de José Bidschovsky

Capela dos Capuchinhos 
no Cemitério da Saudade 
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Frei Paulo responsável pelas pinturas 
da capela funerária

Pintura remanescente de Frei Paulo na 
Capela dos Capuchinhos

25. Capela São Miguel Arcanjo

“Em 1910 foi construída a capela dedicada a São Miguel Arcanjo 
na via principal do cemitério para manter a tradição da celebração 
da missa em devoção às almas, todas as primeiras segundas-feiras 
de cada mês, pela manhã. Reformada em 2000, a capelinha de São 
Miguel Arcanjo teve suas esquadrias substituídas e um novo velá-
rio foi executado, respeitando certa distância do prédio para evitar 
que a fumaça das velas manchasse novamente a parede de trás, onde 
havia o costume de se acender velas em favor das almas. Na capeli-
nha havia uma imagem de São Miguel Arcanjo, juntamente a outras, 
como Jesus Cristo, Santo Expedito, Nossa Senhora Aparecida e o Di-
vino Espírito Santo. Anteriormente decorado com desenhos florais, 
o interior pintado de branco ganha vida com os diferentes vasos de 
flores que enfeitam o lugar, junto às imagens. Apesar das pequenas 
proporções, a capelinha chega a receber centenas de pessoas em da-
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tas especiais, como dia das Mães, dos Pais e Finados. Durante aproxi-
madamente 60 anos a administração do cemitério funcionou em uma 
sala nos fundos da capela e dividia espaço com o Instituto Médico 
Legal – IML da cidade. A capela de São Miguel Arcanjo pertence à 
paróquia Bom Jesus do Monte, no Bairro Alto” (IPPLAP, 2012).

Capela de São Miguel Arcanjo

Velário na Capela de São Miguel Arcanjo na década de 1940. IPPLAP
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Vista aérea da Capela

Missa em favor das almas na Capela de São Miguel Arcanjo – IPLAPP
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26. Nelson Sant’Ana

Milagreiro

A mística envolvendo a sepultura do menino Nelsinho possui dife-
rentes vertentes. Sua sepultura é dotada de uma escultura de um bebê 
jacente, levando o visitante a acreditar que se trata de uma criança fale-
cida em tenra idade. Isso pode ser desmentido ao observar as datas de 
nascimento e falecimento que o apresentam com quase 4 anos.

Em sua sepultura podemos encontrar grande quantidade de 
chupetas, brinquedos e doces.

Segundo a crendice popular, muitas pessoas vão até lá pedir 
para que as crianças deixem de usar chupeta, pedir para um bom 
parto ou qualquer outro pedido relacionado às crianças; quando 
atendidas, elas depositam sobre a sepultura chupetas, doces ou 
brinquedos em forma de agradecimento.

A história mais comum ouvida em torno de sua sepultura diz 
que o pequeno Nelson faleceu engasgado por uma chupeta. No en-
tanto, no livro de registro do cemitério sua morte está registrada 
como “Angina Diftérica” – Difteria, que dependendo do quadro 
pode ocasionar asfixia mecânica, dando sentido a história da morte 
por asfixia com a chupeta.

Nascimento: 27 / 09 / 1917 Falecimento: 19 / 04 / 1921

Sepultura de Nelsinho Sant’Ana
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Escultura de criança jacente que adorna a
sepultura de Nelsinho

As inúmeras 
chupetas que 
são deixadas 

na sepultura de 
Nelsinho

27. Irmãs Carmelitas Descalças

“O Carmelo de Piracicaba foi criado pelo Rescrito da Santa Sé nº 
872/51 datado de 28 de Fevereiro de 1951, sendo Bispo da Diocese 
Dom Ernesto de Paula.

Entretanto, as fundadoras, provenientes do Carmelo de São 
Paulo, iniciaram a vida carmelitana em 11 de Abril de 1951. Duas 
grandes figuras se distinguiram nessa fundação: Madre Leopoldina 
de Santa Teresa que a iniciou e Madre Ana de Jesus que durante 45 
anos a consolidou.

O Mosteiro das Carmelitas, ou como habitualmente é chama-
do – O Carmelo – situa-se na Rua José Ferraz de Camargo, 72 
– Bairro São Dimas, num terreno doado pela Companhia Indus-
trial Boyes.

As Carmelitas dos Pés Descalços adotam o regime de clausura, 
optando por uma busca de Deus na solidão e no silêncio.”
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Sepultura das Irmãs Carmelitas 
Descalças

Mosteiro das Carmelitas, vistas lateral 
e fachada, março1968 – Geraldo Ermo 

Fischer

Mosteiro das Carmelitas, vistas lateral e 
fachada, março 1968 

– Geraldo Ermo Fischer 

Pormenor sepultura

28. Torquato da Silva Leitão

Torquato da Silva Leitão (filho). Filho do médico português de 
mesmo nome, foi formado pela Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro em 1886. Especialista em “moléstias nervosas, mentais e de 
crianças”, atuou no hospício do Barão de Serra Negra, tendo tam-
bém grande importância na Santa Casa de Misericórdia.

Na vida política atuou por vários mandatos na Câmara Munici-
pal, foi Coletor, Inspetor de Instrução Pública e Juiz de Paz.

Foi casado com uma das filhas do Barão de Serra Negra, Ange-
lina da Conceição.
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Nascimento: 14 / 06 / 1856 Falecimento: 1930

Torquato Leitão reprodução de 
tela à óleo do acervo da Santa Casa 

de Piracicaba.

Pormenor sepultura

Sepultura Dr. Torquato da Silva Leitão
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29. José Ferraz de Almeida Júnior

toMbado

José Ferraz de Almeida Júnior foi artista plástico, pintor e escul-
tor. Nascido em Itu, tem sua história em Piracicaba marcada pela 
tragédia. Iniciou seus estudos na Academia Nacional de Belas Artes 
(RJ) e, com o auxílio de D. Pedro II, se aperfeiçoou em Paris.

Em sua volta ao Brasil, em 1882, fica marcado por suas pinturas 
representativas da vida interiorana paulista, em especial o caipira. 
Porém, também realiza obras históricas, de gênero, religiosas, pai-
sagens e retratos.

Em 1899, Almeida Jr. foi assassinado por José de Almeida Sam-
paio, por razões passionais, em frente ao Hotel Central, localizado 
ao lado da Catedral de Piracicaba.

Nascimento: 8 / 5 / 1850 Falecimento: 13 / 11 / 1899

José Ferraz de Almeida Júnior
– Autor desconhecido

Sepultura Almeida Júnior
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Homenagens para Almeida Júnior 
Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba

Hotel Central, local do assassinato de 
Almeida Junior – Autor desconhecido

Caipira Picando Fumo, 1893 Sepultura Almeida Júnior
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30. Coronel Fernando Febeliano da Costa

Fernando Febeliano da Costa foi um político muito atuante em 
Piracicaba nas primeiras décadas do século XX. Foi Intendente Mu-
nicipal, duas vezes prefeito e por vários anos vereador. Esteve li-
gado à chegada da Cia Paulista de Estradas de Ferro, construção 
do Matadouro Municipal, inauguração da avenida Independência 
e construção do novo Mirante. Idealizou também vários jardins pú-
blicos e o portal do Cemitério da Saudade.

Nascimento: 16 / 10 / 1862 Falecimento: 8 / 05 / 1940

Coronel Febeliano
– Autor desconhecido

Sepultura Coronel Fernando Febeliano da 
Costa

Antigo Matadouro Municipal Piracicaba – Acervo do Instituto Histórico e 
Geográfico de Piracicaba
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Detalhe da Sepultura

Estação da Cia Paulista de Estrada de Ferro – Acervo do Instituto Histórico e 
Geográfico de Piracicaba
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31. Olívia Bianco

Olívia Bianco foi professora e lecionou ginástica feminina na Es-
cola Normal de Piracicaba. Fez parte da primeira turma de docentes 
que se formaram em 1900 pela Escola Complementar de Piracicaba 
(atual Sud Mennucci).

Teve importante participação na criação do comitê feminino 
MMDC em Piracicaba no período da Revolução Constitucionalista 
de 1932.

Nascimento: 7 / 05 / 1883  Falecimento: 31 / 10 / 1959

Olívia Bianco 
Autor desconhecido

Sepultura Olívia Bianco
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Detalhe

32. Barão da Serra Negra

Francisco José da Conceição, o Barão da Serra Negra, foi dono 
de grandes propriedades agrícolas canavieiras e cafeeiras em Pira-
cicaba. Empreendedor, alcançou grande prestígio com o cultivo do 
café e algodão e destacou-se na política como integrante do Partido 
Conservador. Por seu prestígio político foi-lhe conferido o título de 
Barão da Serra Negra por D. Pedro II.

Dono de grande fortuna fundou o Banco de Piracicaba, foi um 
dos responsáveis pela consolidação da Santa Casa e a construção do 
Hospício dos Alienados.

Foi sepultado em uma capela na Fazenda Bom Jardim, sua pro-
priedade. Porém, em 1914, seus restos mortais foram transferidos 
para o Cemitério da Saudade.

Nascimento: 1822 Falecimento: 2 / 10 / 1900
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Barão da Serra Negra
– Autor desconhecido

Sepultura Barão da Serra Negra

Gertrudes Eufrosina Amaral da Rocha 
Conceição, Baronesa de Serra Negra – 

Autor desconhecido

Capela da Fazenda Bom Jardim onde 
ocorreu o sepultamento do Barão em 

1900 – Adriano Martins

Detalhe da sepultura do
Barão da Serra Negra
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33. Manoel Ferraz Arruda Campos

Político influente e filantropo dedicou-se a causa dos leprosos, 
após perder um filho com a doença. Recolhia os escravos leprosos, 
que eram alforriados pelas suas condições, e dava-lhes alimentos 
e tratamento de higiene pessoal. Foi responsável pela criação do 
Asilo de São Lázaro, que funcionou no Bairro Alto, sendo depois 
anexado à Santa Casa.

Faleceu soterrado com a queda de uma parede quando acompa-
nhava a demolição de um pequeno leprosário.

(láPide)
Reverenciai- vos os que passais, mormente leprosos, a figura de

Manoel Ferraz de Arruda Campos,
Aqui sepultado dedicou-se inteiramente aos lázaros; sua 

dedicação custou-lhe a vida.
Na época, era hábito dar alforria a escravos leprosos que, 

abandonados, embrenhavam-se nas matas, sucumbindo a míngua. Isto 
sensibilizou o coração de Maneco Ferraz, que auxiliado pelo escravo 
Eliseu, buscava os infelizes para cortar-lhes unhas e cabelos os fazer-

lhe barba, não satisfeito com este ato de caridade constrói leprosário em 
sua chácara, morre em acidente ao demolir velho prédio para construir 
outro que melhor abrigo oferecesse a seus protegidos. Hoje Piracicaba 

agradecida da seu nome a uma via publica .
Sigamos o exemplo do amo e seu escravo para sermos dignos da 

promessa de cristo.
Dos seus descendentes que o veneram.

Nascimento: 15 / 3 / 1816 Falecimento: 14 / 6 / 1887
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Sepultura Manoel Ferraz de Arruda Campos

Lápide em detalhe
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34. José Pinto de Almeida

toMbado

José Pinto de Almeida foi caixeiro e, posteriormente, proprietá-
rio de loja de tecidos. Ficou bastante conhecido por ser filantropo, 
sendo um dos fundadores da Irmandade do Santíssimo Sacramen-
to, base da futura Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba. Foi pro-
vedor da Santa Casa em 1856-58, cedendo uma de suas proprieda-
des para o funcionamento provisório do Hospital.

Nascimento: 20 / 6 / 1811 Falecimento: 4 / 04 / 1885

José Pinto de Almeida
– Autor desconhecido

Sepultura José Pinto de Almeida

Placa em homenagem aos 150 anos de fundação da 
Santa Casa de Piracicaba
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Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba- Acervo Cecílio Elias Netto

35. Barão de Rezende

Estevam Ribeiro de Souza Rezende fixou-se em Piracicaba no 
ano de 1863, convertendo-se num importante político local, liga-
do ao Partido Conservador. Foi Delegado de Polícia do município, 
provedor da Santa Casa de Misericórdia, vereador da Câmara Mu-
nicipal, membro da Assembleia Geral Legislativa Paulista e Depu-
tado Provincial por diversos mandatos.

Teve como padrinho D. Pedro II, o qual hospedou-se em sua 
casa na visita que fez com a família real em Piracicaba, juntamente 
com a Princesa Isabel e o Conde d´Eu.

Atuou como jornalista, liderando um periódico intitulado En-
saio Filosófico Paulistano, foi redator de “O Constitucional” e escre-
veu para o Correio Paulistano.

Dirigiu a Cia Ituana de estrada de ferro e fundou a Cia Fluvial 
Paulista de navegação a vapor nos rios Piracicaba e Tietê.
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Em 1881 criou a companhia que originou o Engenho Central de 
Piracicaba, construiu o primeiro Mirante da cidade, a ponte sobre 
o rio Piracicaba, o antigo prédio da Prefeitura Municipal, o Teatro 
Santo Estevam, o Hospício dos Alienados e teve importante par-
ticipação na criação do Sanatório São Luiz para tuberculosos e da 
igreja Imaculada Conceição na Vila Rezende.

Nascimento: 19 / 08 / 1840 Falecimento: 1 / 08 / 1909

Estevam Ribeiro de Souza Rezende: 
Barão de Rezende

– Autor desconhecido

Baronesa de Rezende, Anna Cândida 
da Conceição Rezende – Autor 

desconhecido

Sepultura dos Barões de Rezende
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O provedor da Santa Casa Nelson Meirelles e a esposa Livica em frente da 
sepultura do Barão de Rezende – Acervo Santa Casa

Homenagem do Jornal de Piracicaba ao Barão de Rezende – 13/08/1909
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36. João de Almeida Prado

João de Almeida Prado, nascido em Itu em 1824 e falecido em 
Piracicaba em 1912, foi um dos 22 filhos de João de Almeida Prado. 
Seu pai foi Capitão-Mor de Itu e ficou conhecido como “O Coluna 
de Itu”, devido a seus feitos militares.

Importante pesquisador de Genealogia, encontramos em sua 
sepultura uma estátua realista de um homem (a representação do 
próprio João de Almeida Prado) e um livro caído ao chão, tendo 
como título “Miguel de Almeida Prado”. No dorso lê-se “A Família 
Cunha de Abreu”, com um brasão esquartelado das famílias Cunha, 
Abreu, Carvalho e Coutinho. Miguel de Almeida Prado, também 
foi Capitão Mor e nasceu em 1656.”

curiosidade

A sepultura do “velho do livro”, como é conhecida, é sempre 
lembrada pelos visitantes do cemitério. Segundo a crendice popular, 
quando passamos pela escultura ao entrar, o livro encontra-se na mão 
da estátua, mas quando saímos o mesmo encontra-se caído ao chão.

Nascimento: 16 / 02 / 1824 Falecimento: 31 / 10 / 1912

João de Almeida Prado – 
Autor desconhecido

O coluna de Itu – Capitão Mor de Itu – 
Autor desconhecido
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Sepultura de João de Almeida Prado

Detalhe da Sepultura
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37. Família Diehl

Vindo da Alemanha, Felipe Diehl e sua esposa Anna Margarida 
Diehl chegaram ao Brasil por volta de 1848 junto com seus filhos: 
Martinho Diehl, Jacob Diehl, Felipe Diehl, Carlos Diehl, Catharina 
Diehl, Maria Diehl, Jorge Diehl e a caçula Isabel Diehl. Estabelece-
ram-se primeiro em Limeira e posteriormente em Piracicaba. Feli-
pe Diehl foi o primeiro alemão a obter propriedades na cidade, em 
1885, tendo trabalhado com os filhos na feitura de um paredão às 
margens do rio Piracicaba, obra empreitada pela empresa Verguei-
ro & Cia.

Com um total de 8 filhos, 42 netos, 142 bisnetos, os Diehl são 
apenas um exemplo de centenas de outras famílias que imigraram 
para a nossa região.

Sepultura Família Diehl Sepultura Família Diehl
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Sepultura Família Diehl

Sepultura Família Diehl
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38. Jazigo Família Zanotta

Carlos Zanotta, nascido na Itália, migrou ainda jovem para Pi-
racicaba. 

Foi responsável, junto a João Frick, pela concretização do projeto 
para o abastecimento de água encanada em Piracicaba, em 1885, 
tendo êxito nos anos seguintes.

Zanotta também foi responsável pela reforma da fachada do 
Teatro Santa Estevão (1903), construção da sede da Sociedade Ita-
liana de Mútuo Socorro (1905) e a sede da Chácara Morato (1906).

Junto ao arquiteto Serafino Corso realiza o projeto do portal de 
entrada do Cemitério da Saudade, inspirado no portal de cemitério 
de Gênova, na Itália. (MONTEIRO,1996b)

Sepultura Família Zanotta

Carlos Zanotta – Acervo Pessoal Noedi Monteiro
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39. Serafino Corso

Serafino Corso foi o arquiteto responsável pela construção do 
edifício da escola Morais Barros, em 1904. Junto a Carlos Zanotta, 
foi responsável pelo projeto e execução do portal do Cemitério da 
Saudade, hoje tombado pelo CODEPAC (Conselho de Defesa do 
Patrimônio Artístico e Cultural de Piracicaba). (MONTEIRO,1996b)

Nascimento: Falecimento: 29 / 07 / 1919

Sepultura Serafino Corso Lápide Serafino Corso

Serafino Corso – Acervo Pessoal Noedi Monteiro



SoMoS TodoS iguaiS | 89

40. Cristiano Cleopath

Fazendeiro, negociante, proprietário da fazenda Santa Isabel, 
“uma das modelares propriedades rurais de Piracicaba” (Elias Net-
to, 2000) e grande criador de gado. Christiano, Benedito e Felipe 
Cleopath fazem parte da história do abate e comercialização de car-
ne verde em Piracicaba, desde a segunda metade do século XIX e 
nas primeiras décadas republicanas. No centro da cidade há uma 
rua denominada Christiano Cleopath.

Nascimento: 14 / 07 / 1859 Falecimento: 23 / 08 / 1919

Cristiano Cleopath– 
Autor desconhecido

Sepultura de Cristiano Cleopath

Lápide
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Detalhe da Sepultura

41. Dr. Paulo José de Moraes Barros

Formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, foi no-
tório político, sendo chefe do partido Republicano em Piracicaba. 
Filho de Manoel de Moraes Barros e sobrinho de Prudente de Mo-
raes, Dr. Paulo de Moraes foi vereador de Piracicaba, presidente da 
Câmara e Inspetor Sanitário. No mandato do presidente Rodrigues 
Alves foi Secretário da Agricultura do Estado. Foi também Deputa-
do Federal, Senador, Ministro da Agricultura, Ministro do Estado 
da Viação e Obras Públicas e Secretário da Fazenda de São Paulo.

Foi dele o primeiro carro a circular nas ruas de Piracicaba.

Nascimento: 16 / 07 / 1866 Falecimento: 16 / 12 / 1940

Paulo de Moraes
– Autor desconhecido

Dr. Paulo de Moraes, São Paulo 1917 – Harris 
& Ewing, photographer
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Sepultura Paulo de Moraes

Sepultura Paulo de Moraes

42. Dr. Alfredo José Cardoso

Alfredo José Cardoso exerceu com maestria sua profissão de 
médico na cidade Piracicaba. Formado pela Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro em 1900, também atuou na cidade como verea-
dor e perito criminal da polícia local. Fez parte do corpo clínico da 
Santa Casa e foi o primeiro médico a fazer uma cirurgia cardíaca no 
município. Ficou muito conhecido por atender os pobres sem exigir 
qualquer remuneração. Também foi o dono da primeira motocicle-
ta de Piracicaba, hoje acervo do Museu Prudente de Moraes.
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Milagreiro

Parte mística: A sepultura de Alfredo Cardoso é uma das mais 
visitadas no Cemitério da Saudade. Sua atuação como médico ca-
ritativo atrai muitas pessoas em busca de auxílio espiritual. Tem 
grande respeito e admiração dentro da comunidade espírita.

Nascimento: 30 / 05 / 1876 Falecimento: 30 / 05 / 1910

Alfredo Cardoso – Coleção MHP 
Prudente de Moraes

Cortejo Fúnebre do Dr. Alfredo 
Cardoso – Acervo do IHGP

Sepultura Dr. Alfredo Cardoso Detalhe da sepultura
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Placas de ex-votos

43. Comendador Luciano Guidotti

Foi prefeito de Piracicaba por dois mandatos (1956-1959 e 1964-
1968). Durante seu governo a cidade foi eleita como a “Cidade mais 
progressista do Brasil” por três vezes consecutivas, recebendo do 
presidente Juscelino Kubitschek o diploma correspondente.

Durante seus mandatos Piracicaba passou por uma grande re-
volução urbana. Foi o prefeito responsável pela canalização do ria-
cho Itapeva, a remodelação do Mercado Municipal, ampliação do 
serviço de abastecimento de água, reforma de praças e jardins, am-
pliação de redes de esgoto, instalação de prédio próprio da Facul-
dade de Farmácia e Odontologia, construção de grandes avenidas, 
viadutos e pontes e conclusão de grandes obras, como o Estádio Ba-
rão de Serra Negra, Hotel Beira Rio, Teatro Municipal, Pinacoteca 
Miguel Dutra e o atual Paço Municipal.

Após seu falecimento, cerca de 30 mil pessoas passaram pela 
Catedral, onde seu corpo ficou sendo velado. A grande massa po-
pular o acompanhou pelas ruas de Piracicaba até seu sepultamento 
no Cemitério da Saudade.

Nascimento: 13 / 12 / 1903 Falecimento: 7 / 7 / 1968
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Luciano Guidotti – Acervo do Instituto 
Histórico e Geográfico de Piracicaba

Entrega do diploma “Municípios 
Brasileiros de maior progresso” 
– Acervo do Instituto Histórico e 

Geográfico de Piracicaba

Sepultura Luciano Guidotti 
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Cortejo Fúnebre Luciano Guidotti – Acervo do IHGP

Desfile em comemoração ao prêmio a Piracicaba de Bi-Campeã do Progresso – 
Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
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44. Senador Manoel de Moraes Barros

Manoel de Moraes Barros foi advogado, político e agricultor. Ir-
mão de Prudente de Moraes, na política exerceu os cargos de verea-
dor, presidente da Câmara, deputado e senador.

Foi Promotor Público, Juiz de Paz, Delegado de Polícia, Inspetor 
de Instrução Pública e membro do Conselho Superior da cidade.

Fez parte da criação do Partido Republicano de Piracicaba e 
compareceu à Convenção de Itu, em 1873.

Nascimento: 1 / 5 / 1836 Falecimento: 20 / 12 / 1902

Manoel de Moraes Barros – 
Autor desconhecido

Detalhe do Mausoléu

Mausoléu de Manoel Moraes Barros
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Foto antiga do mausoléu – Autor desconhecido

45. Prudente de Moraes

Prudente José de Moraes Barros, nascido em Itu, muda-se para 
Piracicaba logo após sua formação em Bacharel de Ciências Jurídi-
cas pela Faculdade do Largo São Francisco (1859-63).

Inicia sua carreira política sendo vereador e presidente da Câmara 
Municipal de Piracicaba. Ligado inicialmente ao Partido Liberal, em 
1876 passa a fazer parte do Partido Republicano. Foi eleito Deputado 
Provincial e Deputado Geral, ainda no tempo do Império. Com o ad-
vento da República, foi governador do Estado de São Paulo, Senador 
-presidindo o Congresso Constituinte- e, em 1894, tornou-se o pri-
meiro Presidente Civil do Brasil e o primeiro eleito pelo voto direto.

Em 1898, após o término de seu mandato, retorna a Piracicaba, 
onde continua sua vida de advogado.

A antiga residência de Prudente de Moraes abriga atualmente 
o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, onde se en-
contram objetos, iconografia e documentos pessoais do presidente.
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gazeta de Piracicaba, 03-12-1903 
o Mausoléu de Prudente de Moraes 

carlos ekMan (arquiteto) / ajardinado Por joão dierberger

‘O monumento compõe-se de duas partes anexas. A interior, 
sob uma espessa lápide inteiriça de granito vermelho, polido, 
descansa o corpo do Dr. Prudente de Moraes. Sobre essa lápide, 
antecedida por duas colunatas de granito polido e lavrado, está 
a inscrição em letras de bronze: Prudente José de Moraes Barros 
nascido em Itú a 4 de Outubro de 1841. Falecido em Piracicaba a 
3 de dezembro de 1902. Aos lados vêem-se escadarias de granito, 
que dão acesso a um patamar, no primeiro plano da outra parte 
do monumento. Esta segunda parte compõe-se de uns planos in-
feriores retangular, circundados de colunatas de granito lavrado 
e tosco ligadas por um gradil de bronze, representando série de 
archotes ligados entre si. A ala interna deste plano é ajardinada. 
O segundo plano é um retângulo menor e de lados paralelos ao 
primeiro, com elevação de paredes em granito tosco de dois e 
meio metros, servindo de anteparo a uma rampa ajardinada, de 
cujo centro destaca-se um grande bloco de granito seco, tosco, so-
bre o qual vê-se uma cruz, talhada em relevo e polida. Na frente 
deste segundo plano, dominando o patamar do primeiro, desta-
ca-se um triângulo sustentado por duas pilastras de granito, em 
forma de H e na superfície vertical de triângulo, distingue-se em 
alto relevo uma coroa de saudades. A altura do monumento é de 
6 metros e meio, mais ou menos, e toda ela esta envolvida por 
uma faixa ajardinada’.

Nascimento: 4 / 10 / 1841. Falecimento: 3 / 12 / 1902

Prudente de Moraes
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Mausoléu de Prudente de Moraes

Mausoléu de Prudente de Moraes, ainda sem o busto – Autor desconhecido
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Mausoléu já com o busto. Prudente faleceu em 1902 e podemos notar na foto 
resquícios da escravidão quando observamos que a menina negra em primeiro 

plano encontra-se descalça – Autor desconhecido

Professores da Faculdade de Odontologia de Piracicaba em visita ao mausoléu 
de Prudente de Moraes – Acervo IHGP
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46. Portal Monumental

Em 1906 o vereador Francisco Morato propôs a construção de 
um portal de entrada no Cemitério Municipal, que ocasionou a de-
molição do muro que separava os mortos de diferentes religiões,  
projetado por Serafino Corso e construído por Carlos Zanotta. O 
prefeito Aquilino José Pacheco foi o responsável pela atual estrutu-
ra do cemitério, ordenando os túmulos, colocando guias e sarjetas, 
drenando as águas pluviais que causavam erosão e infiltrações nas 
sepulturas. Passou a se denominar Cemitério da Saudade em 1953 
e ocupa área de 145 mil metros quadrados. Tem 20 mil túmulos, 90 
quadras, 1 avenida, 12 ruas e 11 travessas (de A a K), guarda 124 mil 
restos mortais e realiza aproximadamente mil sepultamentos por 
ano. (MONTEIRO,1996a; MONTEIRO,1996b)

O Portal é uma construção de caráter monumental, com inspi-
ração no ‘Arco do Triunfo’ clássico. No entanto, não segue as pro-
porções tradicionais e existem no lugar das colunas, pilares sem 
capitéis de ordens clássicas. É constituído por uma fachada frontal 
formada por quatro pilares, entablamento, cornijas e tríglifos, e pla-
tibanda decorada com figuras em relevo. O conjunto é coberto por 
uma cúpula arrematada com uma tocha, que pode ser encontra-
da nos arremates dos muros. A liberdade estética com que foram 
usados os elementos clássicos, insere o monumento no Ecletismo.” 
(CACHIONI, 2011)

Na entrada há quatro figuras em relevo representando serafins 
e querubins, todas diferentes entre si. O portão de ferro foi trazido 
da Alemanha pelo arquiteto Serafino Corso e a epígrafe OMNES 
SIMILES SUMUS foi pintada em 1941 pelo artista Joca Adâmoli, 
atendendo ao pedido do Prefeito José Vizioli. (MONTEIRO,1996b) 
A liberdade estética com que foram usados os elementos clássicos 
insere o monumento no Ecletismo.
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Portal início do século XX Praça da Saudade e Cemitério ao fundo – 
Acervo IHGP

Arquivo Projeto Portal

A prospecção permitiu a 
pintura do portal com as 

cores da época.
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