Colégio Arquidiocesano de S.Paulo
Nossas 1ªs séries em 1965
O início do ginásio sempre foi chocante. A grande maioria vinha do primário no próprio Arqui, mas
alguns vieram de fora.
A seguir apresentamos as 3 turmas, as 1ª A, B e C. Elas são apresentadas em seqüência.
Ainda não temos a foto da 1ª A.
(espaço para a foto da 1ª A)
siga em frente que tem mais...

1ª série B do Ginásio, 1965

1 Slaviero, 2Leonardo,3 Garrafa,4Atílio,5 Perrone,6 campos (Ricardo),7Figueiredo Ferraz,8Sergio
(Brener?),9 Marcílio.
10Bastos,11Alvaro,12paulo,13,14Renato,15Valdir,16Euclides,17Affif,18 Pógio
19Zé Roberto? (não o Zero),20Marcelo Prado,21,22 Henrique,23 Claudio Nomura,24 Rogério, 25
Ivan de Campos,26Paulo Alves,27Moreau
28Marcelo Souto,29Homero?,30 Eugênio, 31Aristides Salomão Curie,32 Leite ou
,33 Jaime,34Alcides,35Benedito Tadeu Seganti Segall(?),36Luiz Carlos de Barros,37Bel
38João Batista,39 Marco A.T.Duarte, 40Spacaquerche(?), 41Reginaldo, 42Moreira, 43Salvador,
44Nilton Brotto, 45Fabio, 46Dalmo, 47Santucci?.
Paulo mandou essa foto em 2004, com os seguintes comentários: Aqui a porta aparece com duas
plaquinhas. A da esqerda: 4ª SÉRIE B. A da direita: ? SÉRIE A. Notem que a porta da esquerda apresenta o mesmo
reflexo que está na foto acima, e que parece um risco enviesado descendo da esquerda para direita de quem olha. Os
reflexos na outra porta não são tão parecidos.
Imagino que essa seja a 5° série. 1964 (Paulo se enganou, pois o Bel não fez 5º ano). O Bel aparece e não vejo o Dalton
e o Zero. Bel surge na primeira fila em pé. O primeiro, vindo da direita de quem olha. Eu estou na terceira fila, de
blusão branco branco do Arqui, que deveria ser usado apenas em ocasiões e festividades especiais. O Arqui marchava
no sete de setembro, se não invento, tinha a fanfarra do Arqui. Não escrevemos, pelo menos eu, sobre as memórias
sensoriais dos blusões, cadernos, livros e toda aquela lista de coisas novinhas do começo do ano. Atentem para o fato de
ambas, esta e a anterior estão quase que extamente na mesma enquadratura

Zero manda

Sim, aí temos o Álvaro, junto com você, Bel, numa foto que não lembro de ter visto. Se vi, passei
batido.
O n° 1, se não me lembro, chamava-se Slaviero, e era do interior do Paraná.
O n° 2, um dos irmãos Batista, acho que Antônio Carlos, o Paulo confirma melhor.
Você escreve 29Homero e me parece o Matta.
O 30 foi meu amigo, esqueci o nome. Não é o Zé Olímpio?
Você escreve "32Leite Zé Olímpio,33" - ou sejes, dois nomes pra um n°. É uma inversão?
Álvaro comentou em 02/11
Bel, vou tentar te ajudar com alguns Nomes:
2Léo(Leonardo), 3Garrafa, 4Atílio, 6Campos(Ricardo), 8Sérgio (Brener?), 9Marcílio (parece), 18
Pógio (Antonio Carlos, talvez), 22Henrique, 23Claudio Nomura, 24Rogério, 25Ivan de Campos,
30Eugenio, 39 parece ser o Marco A.T.Duarte, 42Moreira, 43Salvador, 47Santucci (parece)

(continua a 1ª C)

1ª Série Ginasial C, 1965

Fulvio, Abdo, Gilberto, Milton, Abujamra, Andreotti, Renato, Vicente, Adelelmo
Demenato, Aparecido, Fernando Da Hora, Tadeu, Pedro, Gabriel, Bertoluzzi, Botelho
P.Irineu, Eduardo Boz Erwes, Sacks, José Olímpio, Khalil, Severino, Marcelo, Cavalcante, Marçal
Mauro, Airton Wolf, Jobel, Francisco, César, Lanzarotto, Orivaldo, Landgraf, Ângelo
Pagliari, Gama, Julio, Aurélio, Dalton, Chiorino, Fernando Collet, Tasseli, Matta
Esta lista foi feita em 2003, numa rodada de interpretações após a entrada do Dalton na
turma, discutida e complementada posteriormente.
Em Outubro de 2005 a foto foi reenviada à turma, já que vários novos apareceram.

Zero disse, em 26/10/2005
Acho que nunca comentei dessa foto, afinal não era minha série. Muito legal, apesar dos apesares.
Não sei que blusa é essa do colégio, que pelo menos dois alunos estão usando. Nunca vi. Ou
melhor, claro que vi, porra, eu estava lá e não era cego. Mas apaguei completamente da memória
esse emblema.

A foto tem dois detalhes absurdos, totalmente incongruentes com a verdade dos envolvidos: o
Dalton, que sempre aparece na memória da gente como alguém sorridente e metido a besta, ali
está em crise depressiva, parece que acabou de ser enrabado; e o Land, normalmente com
fisionomia zen, ou mesmo germânica, ri de maneira até demoníaca, aliás é o único que ri.
Pergunto quem é o bonitão sentado ao lado do Matta. Parece tão familiar, mas não me vem nome
nenhum.
Ao lado do Bertoluzzi (nosso grande lateral direito que disse a alguém que sequer lembra de ter
estudado no Arqui - ele não é "Aírton" também?), temos outro burruga: o Botelho - José Manuel
Botelho de Morais, se não me esgarça a lembrória.
Quanto ao Álvaro, não lembro de ter aparecido foto dele. Na verdade lembro sim de ter aparecido
numa classe que não a minha, mas gostaria muito de ver de novo todas aquelas fotos que rolaram
por aqui ano passado, agora que tem gente nova no salão. Quem sabe os novatos não têm fotos
diferentes também?
(Negrão, seu nojento, você está dispensado de mandar seus arquivos íntimos - Você é um podre!).
Land, cê tá juntando tudo pra colocar "lá"?
Dalton ficou nervoso:

Que é dessa foto que eu não recebi?
Landgraf respondeu ao Zero
a idéia é essa, pôr "lá".
Zero, veja o Dalton de tarja preta na lapela, tinha morrido a pai dele.
fernando
Dalton ficou mais nervoso e repetiu!

Que é dessa foto que não recebi?
Zero comentou:
Quanta história, quanta vida numa foto.
Claro que vocês devem ter falado desse detalhe trágico, eu egoísta idiota é que não prestei atenção,
"não era minha classe", devo ter pensado na ocasião dos comentários.
Mas você também é foda, alemão...
Fiz meia dúzia de perguntas, você só respondeu a essa, seu puto. Só pra dar um peso enorme à sua
mensagem lacônica.
E ainda cometeu ato falho na resposta, pra que os menos avisados se perguntem "afinal, quem
morreu?..."
Você andou lendo Göebbels? Maquiavel? Serra?
Dalton arrematou

E pare de matar meu pai....quem tinha morrido era meu avô. Papai morreu em
1994...rssssss

Álvaro deu interpretação diversa aos presentes na foto.
-- "Fúlvio", "Abdo" Aziz Nt, "Gilberto" Prado (pirulão), Milton de Freitas (Miltão)
Edgard "Abujamra", ---, "Renato", "Henrique" e "Adelelmo" Ramaglia.
-- José Luiz de Almeida "Demenato", José "Aparicio", "Fernando" da Hora (Pigô), "Angelo",
"Pedro" Luiz (é o bundinha ou porquinho), acho que é o "Aldo" Moretti, Ayrton "Bertoluzzi", José
Manuel "Botelho".
- - "Marco Túlio" (irmão do Fulvio), "Eduardo Boz", "Eduardo" Maspoli, Antonio Carlos
"Pierobon" (piero), Marco Antonio"Torres", "Severino" Gago Sanches, parece o "Francinei"
Vergueiro, Antonio Carlos "Cavalcanti", "Dalton" (parece ser)
- ---, "José Luis", "Egídio", Francisco Vergueiro, ---, "Alexis", "Aureo" de Almeida, Francisco dos
Santos (Chiquinho, Bel), "Angelo" Napi Celi, .
- José Luiz "Pagliaro", Claudio "Gama" Pimentel, ---, "Aurélio" Augusto de Carvalho, "Alcides"
Garcia Jr.(acho), Ricardo G. "Chiorino", Claudio ou Eduardo "Bretas", Roberto Gustavo "Tasselli",
Alfredo "Matta" Jr.
A interpretação é engraçada. As duas primeiras filas e a última estão bem consistentes com a nossa
definição de 2003. A 3ª fila (onde Álvaro fundiu as 3ª e a 4ª) estão completamente fora. E ele não
me reconheceu ali. Nem ao Dalton, que ele pensou que fosse o Alcides.
Landgraf pediu ao Álvaro
Alvaro.
Vc acertou os nomes, mas acho que vc está com versão velha da página 1a C.
vai em anexo a última versão.
Falta um só nome, quem está do lado do Sacks.
E se , do outro lado do Sacks seria mesmo o José Olímpio.
fernando
Álvaro respondeu
Land o garoto que está faltando parece ser o Eduardo Boz Erwes
Ao que Dalton, efusivo, acrescentou:

Caraca!!É isso mesmo Eduardobózerves ( falávamos assim, uma coisa só, tudo junto!!)!!
Álvaro, vc é meu herói!!

