1963
Temos fotos de três classes do 4º ano primário de 1963. Deu muita discussão sobre a data certa, como se vê
nas discussões que se seguem.

4º ano primário “A”?

(Foto cedida por Paulo Eduardo Martins Araújo)
Em Pé Atrás:Pedro, Paulo Eduardo, Leonardo, Toninho, Marcelo Paes Barreto, Alexis e Rafael.
Segunda Fileira De Trás Para Frente: Rondon, ? , ? Fábio Nobre, Luis Matarazzo, José Abujamra,
Prudente Correa, Ronaldo Panela, ?.
Terceira Fila De Trás Para Frente: Julinho, Ulisses, ? , Martin Schimit, Jorge Elias, Fernando, Euclides,
Joel e ?.
Quarta Fila De Trás Para Frente: Edgard, Floro, Altimar, Renato, Chiavone, Matta, Zero, Granato 1,
Ayrton Wolf
Sentados - Stricagnolo, Granato 2, Zé Amâncio, Abilio, Dalton, Aurélio, Botelho e Mingrone, E Ir.
Rafael

Paulo trouxe esta foto e escreveu: Tenho essa identificada como sendo do 4° ano primário. 1963. No
destaque, na fila dos sentados, Dalton e seu moderno e elegante sapato bico fino em camurça marron claro.
O Zero aparece nessa. É o terceiro, vindo do sentido onde está o Irmão Rafael, na primeira fila em pé. Eu
estou na última fila, sou o segundo, ao lado do Leonardo e vindo da esquerda de quem olha. A plaquinha
branca na porta da sala de aula ao fundo: 3ª SERIE C. Assim mesmo, sem acento. Na foto que vem abaixo,
a porta ganhou outra plaquinha.

4o ano B

Foto cedida pelo Chiorino:
1,2,3, 4 Milton, 5, 6,7,8,
9, 10 , 11, 12, 13 Eugenio, 14, 15, 16 Fernando da Hora, 17 Severino,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31 Chiorino, 33, 34, 35
36, 37, 38, ?,?, 39 Decio Charuto, 40, 41

Dalton escreveu:
Chiorino essa foto da turma do 4º ano, primário é a Turma "B", não? A turma "A" era regida pelo Ir.
Rafael...eu e o Paulo eduardo estávamos nesta outra....
Chiorino responde: Dalton, absolutamente certo.!
Só ratificando o nome do jovem Irmão Macial, ao lado do prof Orivaldo Chierice
Foto tirada na 4º ano no ano de 1963.
Dalton: Concordo com você. E, para ilustrar - O Ir. Marcial foi professor do meu pai. seu apelido era

Carrasquinho...Nesta época de Arqui, tinha outro irmão velhinho que também deu aulas para o papai, o Ir.
Amandino, cujo apelido era Feijãozinho...Alguém se lembra?

4o ano C

63 do Jayme:
1,2,3Gama,4,5,6,7,8Gilberto, 9
10-15,16Abdo, 17Tasseli, 18
19,20, 21Gabriel, 22,23,24Fúlvio, 25Adelelmo, 26,27
28,29,30Sacks, 31Pagliari, 32Jayme, 33,34, 35Demenato, 36Marcelo, 37,38
39, 40Angelo, 41,42Kalil, 43,44Cavalcanti, 45,46,47

Land enviou ao Álvaro, dia 31/10/2005
Alvaro

Vai anexo uma foto que acho que o Dalton mandou.
Quem mandou disse que era do 4o ano, mas aposto que era do 5o, em 1964, apesar de eu mesmo não estar lá.
Concluo apenas pela semelhança entre os que aí estão e a foto de 1965.
Acho que esta foto nós não debulhamos cuidadosamente a escalação, pois foi numa época de enxurrada de fotos.
Peço a todos (os envolvidos) para palpitarem.
fernando

Dalton respondeu ofendido

Era quarto ano, ô Bardim chato!!!
No quinto não fomos alunos do Ir. Rafael. Só no terceiro e no quarto. No quinto o Ir. Rafael
voltou para Curitiba, onde perdeu a mão no Colégio Santa Maria.
Zero replicou a seguir
Como eu estou na foto, temos duas hipóteses.
A: 4° ano, 1963.
Problemas:
1- Julinho deveria estar na foto;
2- Eu estou de calças compridas, contrariando minha memória traumática a respeito de calças curtas no
Arqui. Passou-se mais de ano pra que minha mãe liberasse o uso de calças compridas, o que teria ocorrido
no mínimo a partir do fim de 1964.

B- 5° ano, 1964.
Problemas:
1- A certeza do Dalton de que só tivemos o Irmão Rafael em 63, o que não me parece uma coisa tão real
assim; de qualquer forma, acho que nosso Irmão titular era o Pedrotti (que aparece numa foto que o Land
mandou de uma excursão, uma foto numa ponte, sendo ele uma das interrogações que o Land põe)

Paulo:
O Irmão Adriano foi nosso regente na 5ª série. Acho que o irmão Rafael também foi nosso regente na 3ª
série. A imagem mais viva que tenho do Irmão Rafael foi quando ele entrou na nossa classe para anunciar
com um largo sorriso a eleição do Paulo VI.
Irmão Amandino era quem ficava na capela. Quando íamos nos confessar era ele quem nos recebia. Tinha e
tenho um forte carinho pelo Irmão. Lembro que ele, coitado, fedia a mijo.
E o doutorado? Já entrou em depressão? hehehe

Dalton:

É verdade! Lembro disso. O Ir. Rafael Mendes dos Santos foi nosso regente no 3º e no 4º ano primário.
Já no 5º anos, era o Ir. Adriano e o Ir. Nelson Boreiko era o professor de português e regente do coral.
Quanto ao sorriso papal, é verdade, sim....
Bem quero saber se existe vida após a pós...Será?
Já cursei uns 15 créditos e falta, ainda...Creio que em dezembro acabo os créditos. Mas nesse semestre
estou cursando uma disciplina terrível (muito difícil), com um professor terrível (gosta de dificultar). E
obrigatória, imagine. O Land me ajuda, me empurra, sai correndo atrás de xérox na USP para mim, mas a
vontade é de jogar tudo pela janela!!!

Retomando a conversa do dia 4/11/2005, Zero replicou:
Bom, há na foto (do 4º “A”) alguns nomes que me vêm à mente, nem sempre associados às figuras corretas
na foto. Estranho a presença e a figura do Paulo e do Abdo, nem sei se são eles mesmo. Coloco entre
parênteses alguns dos quais eu jamais poderia ter esquecido o nome. De cima pra baixo:
(...) - Paulo?! - Leonardo B - ... - ... - ... - Rafael
... - (...) - ... - (...) - ... - ... - Prudente - ... - ... Francelino - (...) - (...) - ... - Jorge EF - Abdo?! - Euclides CF - Joel - ...
... - Floro - (...) - ... - ... - Matta - Zé - Zé Eduardo - (Cássia Eller?)
... - Lourenço - Zé Amâncio - Abílio? - ... - ... - Botelho - (aquele cdf)
Os irmãos Granato (Zé Eduardo e Lourenço) ainda eram quase idênticos, fato que mudou radicalmente
depois do Lourenço pegar hepatite.
Repare que o Dalton senta no meio da foto, como na outra vez - o menino já era metido desde pequeno (no
bom sentido).
No caso, também já fazia cara de preocupado...
Como dizia Sérgio Paranhos Fleury:
"NOMES! EU QUERO NOMES!!!"
Dalton mostra o pau

Além do Ir. Rafael, que saiu no final de 63, o Chiavone e o Rondon, também estão na foto. Foram-se neste
ano, também. Essa foto é do nosso quarto primário, tenho certeza.
Fui eu mesmo quem mandou.
Em pé atrás:PEDRO, PAULO EDUARDO, LEONARDO, TONINHO, MARCELO PAES BARRETO,
ALEXIS e RAFAEL.
Segunda Fileira de trás para frente: RONDON, ? , ? FÁBIO NOBRE, LUIS MATARAZZO, JOSÉ
ABUJANRA, PRUDENTE CORREA, RONALDO PANELA E ?.
Terceira Fila de trás para frente: Julinho, Ulisses, ? , MARTIN SCHIMIT, JORGE ELIAS,
FERNANDO, EUCLIDES, JOEL E ?.
Quarta fila de trás para frente: EDGARD, FLORO, ALTIMAR, RENATO, CHIAVONE, MATTA,
ZERO, GRANATO 1, AYRTON WOLF
Sentados - STRICAGNOLO, GRANATO 2, ZÉ AMÂNCIO, ABILIO, DALTON, AURÉLIO,
BOTELHO E MINGRONE, E Ir. Rafael
O Álvaro confirma:
Fernando, é o 4º ano em 1963 mesmo, haja visto o Ir. Rafael ser o titular do 4º ano. Quando me juntei a
vocês no 5º ano os titulares eram: Ir Francisco Pedrotti 5º B (alunos externos-minha classe) e Ir. Rolf
Beckman 5º A (alunos internos e semi-internos).
Zero escolheu:
Perfeito, vale minha hipótese A - 4° ano 1963.
Só não entendo minhas calças compridas em 63...
Isso é bastante ridículo, porque durante décadas tive rancores e não entendi porque usei calças curtas por
tanto tempo, e agora não estou entendendo porque estou na foto de calças compridas. É besta, sô!
Ontem li alguns dos nomes que havia esquecido, agora me fogem de novo, menos o do Mingrone, que
minha consciência dói (um pouco) por eu ter escrito "aquele cdf".
Dalton se explica

Meu,
O Mingrone é muito legal. Creio que um tanto reservado, mas muito legal.
Creio que até por motivos profissionais, o último a estar com ele fui eu. Talvez não. Talvez o
Barossi o veja sempre.
Falo com ele (Mingrone) sempre.
Tenho uma dívida com ele, pois uma certa noite, uns 10 anos atrás, ele foi me visitar na
Universidade Bennett e eu (auleiro-rude) não pude lhe dar a atenção que merecia. Esbarramos
rápidamente na entrada...Até hoje carrego essa culpa, porque o Mingrone, assim como qualquer
um de vocês, merecem toda a minha atenção.
São poucas as culpas que carrego. Desse italianinho, que por sinal usou calças curtas mais
tempo que voce, Zero, carrego essa.

