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RESUMO
O presente estudo sobre a análise dos acervos históricos de José de Freitas – PI
tem como proposito discutir a importância destes para esta cidade, tomando como
parte o passado desse município. Com o objetivo geral de investigar o valor desses
acervos como elemento essencial e de grande contribuição para apresentar os
valores culturais presentes na cidade pesquisada. A pesquisa buscou alcançar os
seguintes objetivos específicos: investigar sobre o ano de fundação e registros dos
prédios mais antigos da cidade de José de Freitas – PI, analisar através de
documentos históricos desses prédios no período de 1928 a 2013, proporcionando à
população local a história que é conhecida no município.
A presente pesquisa foi desenvolvida nos vários acervos históricos a fim de
promover a conservação e a valorização dos prédios mais antigos. Os dados obtidos
constituíram – se em caminhos norteados por expressivos posicionamentos teóricos
na visão de vários autores, tais como: Silva (2012), Carvalho (1994), Gonçalves
(2002), Vainfas (1997), entre outros. Espera – se que a pesquisa desenvolvida ao
longo deste estudo venha a trazer contribuições aos profissionais de História,
podendo servir de suporte para outros estudos de forma dinâmica e produtiva.
Palavras Chave: Patrimônio. História. José de Freitas.

ABSTRACT
The present study on the analysis of historical collections of José de Freitas - PI has
as purpose to discuss the importance of this city, taking the past as part of that
municipality. With the overall aim to investigate the value of these collections as an
essential and major element contribution to present the cultural values present in the
city surveyed. The research sought to achieve the following specific objectives: to
investigate about the foundation year and records of the oldest buildings in the town
of Jose de Freitas - PI, by analyzing historical documents of these buildings in the
period 1928 to 2013, providing the local population history which is known in the
county.
This research was developed in various historical collections to promote the
conservation and appreciation of the older buildings. The data constituted - in ways
guided by significant theoretical positions in the view of several authors, such as:
Silva (2012), Carvalho (1994), Gill (2002), Vainfas (1997), among others. Wait - is
that research developed during this study will bring contributions to the professional
history and can serve as a support for other studies of dynamic and productive way.
Keywords: Equity. History. José de Freitas.
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INTRODUÇÃO.
O tema elegido para estudo tem por objetivo caracterizar e refletir sobre os
compromissos e responsabilidades dos órgãos governamentais para a obtenção dos
requisitos de conservação e de valorização de alguns prédios mais antigos
existentes no município de José de Freitas – PI. Entendemos que se faz necessário
o investimento da conservação desses patrimônios, visando assim uma grande
relevância da história desses acervos patrimoniais, a fim de se promover a
reutilização das informações depreciadas do contemporâneo cultural e enfatizar toda
a antiga infraestrutura que foi a base que já conhecemos hoje nesse município.
O estudo desses patrimônios justifica – se pela possibilidade de se obter
informações no processo de pesquisa e preservação dessas fontes históricas,
buscando potencializar um instrumento importante no sentido de possibilitar uma
preservação e uma melhor compreensão da memória coletiva e dos processos de
construção de identidades dos indivíduos desta sociedade.
Os dados obtidos constituíram em caminhos norteados por expressivos
posicionamentos teóricos na visão de diferentes autores, tais como: Pastora Lopes
de Lima Carvalho (1994), onde ela espõe em sua obra todo um acervo documental,
resgatado cuidadosamente a fim de reviver toda uma memória dos registros do
cotidiano da cidade de José de Freitas. Maria do Amparo Holanda da Silva (2012),
também promove a revitalização da memória da cidade, além da historia das
instituições escolares mais antigas da cidade, assim como de seu corpo docente e
discente, através de entrevistas orais. José Reginaldo Santos Gonçalves (1996),
aponta a importância dos discursos do patrimônio cultural no Brasil, buscando uma
autentica identificação nacional brasileira. Marieta de Moraes Ferreira e Renato
Franco (2010), onde este mostra uma série de desafios para poder compreender
sobre o que é o conhecimento histórico, suas origens e suas tendências a fim de
colocar toda a sua teoria em prática. Ana Regina Rêgo, Cecília Mendes e Teresinha
Queiroz (2010), relatam parte da historia e cultura do Estado do Piauí, assim como
de seus principais patrimônios históricos.
Utilizou – se também de algumas teses de dissertações como a de Viviane
Pedrazani (2005), onde esta relata sobre o patrimônio de Teresina e do processo de
preservação desses patrimônios nas décadas de 80 e 90. Antônio Carlos da Ponte
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(2003), relatando sobre os aspectos pessoais da preservação do patrimônio histórico
e cultural.
No campo da metodologia teve – se para a realização desse trabalho várias
pesquisas, mas também uma pesquisa de campo que permitiu através da técnica de
coleta de dados, entrevistas orais, sendo constituídos de uma seleção de questões
abertas por se considerar que estas se adaptaram à pesquisa qualitativa.
O trabalho procurou abordar o tema de forma a explorar qualitativa e
descritivamente os dados coletados no contexto atual do município. O foco maior
serão os acervos históricos que ao passar dos anos, ainda em sua grande maioria
se mantêm firme, procurando compreender afala das pessoas que serão
entrevistadas, sendo residentes e principalmente filhos desta cidade para analisar os
prédios mais antigos, possibilitando uma melhor compreensão da pesquisa.
A pesquisa de campo foi realizada com base nos seguintes patrimônios
históricos da cidade de José de Freitas, como: A Vila Tejo ou mais conhecida como
Chalet, Unidade Escolar Padre Sampaio, Unidade Escolar Ferdinand Freitas,
Unidade Escolar Antônio Freitas também conhecido como Ginásio, a Igreja de
Nossa Senhora do Livramento e a Casa Almendra.
A escolha dos entrevistados deveu – se às relações entre os mesmos e os
patrimônios em questão, de acordo com a ligação emocional, profissional e sócio
cultural, ou seja, com a memoria para obter – se imensidão de possibilidade de
interpretações através de fontes que acrescentem à pesquisa permitindo construir
novas formas de preservação e de memorização dos dados sobre o passado. Desse
modo, a presente pesquisa encontra – se estruturada em três capítulos, delimitados
da seguinte forma:
O primeiro retrata a “Origem da cidade de José de Freitas”, constituem – se
principalmente sobre a origem da cidade, como surgiu, quais os primeiros
habitantes, de onde vieram e as principais famílias que aqui moravam.
O segundo trata da “Emancipação Política da cidade de José de Freitas”,
suas primeiras leis, pessoas que iniciaram o cenário político e as principais famílias
que aqui moravam.
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O terceiro mostra como se deu a seleção dos patrimônios históricos,
especificando um a um desde a sua fundação e como se encontram nos dias de
hoje, além de suas contribuições atuais para a melhoria do município.
A compreensão do patrimônio cultural de José de Freitas e sua preservação,
como exposto no presente trabalho, pode contribuir muito e fazer parte de uma
discussão mais ampla de carácter político, social e cultural, pois sabe – se que
experiências bem sucedidas em cidades brasileiras e estrangeiras demonstraram
que a valorização do patrimônio e sua preservação possibilita um maior
desenvolvimento da cultura e do turismo da cidade, gerando uma melhoria na
qualidade de vida dos seus habitantes.
Espera – se que as reflexões desenvolvidas neste estudo venham a trazer
contribuições para a memória da cidade, valorizando o potencial do seu patrimônio
cultural a fim de possibilitar a construção da identidade local, favorecendo assim um
sentimento comum de pertencimento e de continuidade de seus valores.
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CONTEXTO HISTÓRICO DA CIDADE DE JOSÉ DE FREITAS.
O estudo das cidades no Brasil vem tomando um considerado espaço nas
academias, bem como podemos citar os autores Viviane Pedrazanni, Antônio Carlos
da Ponte, Teresinha Queiroz, Maria do Amparo Holanda e outros. Então com a
necessidade de buscar informações sobre o patrimônio histórico da cidade de José
de Freitas, foi realizada uma pesquisa de campo onde o projeto elaborado terá como
perspectiva tomar parte do esclarecimento sobre o passado do município e uma
tentativa de resgatar os valores culturais presentes na cidade pesquisada. Dessa
forma é que visamos buscar a melhoria, a valorização e a conservação destes
acervos históricos desta cidade.
A maioria das povoações do Piauí nasceu de antigas fazendas de criações de
gado, onde junto destas, sempre havia uma igreja ou uma simples capela.
A formação da cidade de José de Freitas não se deu de forma diferente,
ergueu – se através da Fazenda de Boa Esperança, na qual se edificou a Capela de
Nossa Senhora do Livramento.
A Capela de Nossa Senhora do Livramento encontrava – se situada na
Fazenda de Boa Esperança, que posteriormente passou a denominar – se
Livramento, e atualmente, José de Freitas que foi fundada pelo comissário geral da
cavalaria Manuel Carvalho de Almendra, que era uma autoridade policial na região,
nascido em Portugal e mais precisamente na cidade de Linhares, filho de Belchior
Gomes da Cunha e Isabel Rodrigues, ambos descendentes de famílias tradicionais
portuguesas. (CARVALHO, 1994, p. 7)
Em 20 de julho de 1874 foi criada pela lei provincial nº 873 a Paroquia de
Nossa Senhora do Livramento, sendo que em 23 de maio de 1877 foi crida a Vila de
Nossa Senhora do Livramento, mas a instalação da só ocorreu em 7 de abril de
1878. (CARVALHO, 1994, p. 7)
Devido a esse grande interesse no processo de valorização das memórias
das cidades é que a sociedade passou a preocupar – se com a preservação dos
patrimônios históricos como parte do projeto de construção de uma memoria e uma
identidade nacional. Baseado então nesse processo de valorização das memórias é
que Silva (2012, p. 64), relata sobre as origens da cidade de José de Freitas:
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No entanto, a partir do que se divulgam os primeiros habitantes das terras
livramentenses foram as famílias Almendra e Freitas, oriundas de Portugal,
que chegaram à província piauiense no século XIX, com grande vontade de
vencer os obstáculos da terra nova, com muita garra, fortes energias,
pioneiras a adentrar como em mares nunca dantes navegados. (SILVA, p.
64)

Destacar a importância dos antepassados freitenses é de grande relevância,
pois estes contribuíram em muito para o desenvolvimento da sociedade,
favorecendo em muito a reconstrução de uma memória, pois os vestígios do
passado podem se construir em fontes para que um historiador possa desenvolver a
uma boa história. (SILVA, 2012, p. 68)
José de Freitas nasceu na cidade de Lisboa em 7 de maio de 1856, passou
parte de sua juventude em Lisboa junto de sua família, vindo para o Brasil em 1877
ao encontro de seu irmão Jacob de Almendra de Fonseca Freitas.
Foi um homem de caráter inestimável que se interessou muito pelo progresso
da cidade de José de Freitas. Por ser um homem de grande experiência revelou –
se um ótimo administrador, dentre seus feitos estão:
 A construção do açude São Fernandes:






Legenda da Foto: Imagem 1.
Fonte: Acervo Pessoal.
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Eu nasci e me criei na Cipaúba, frequentei muito esse açude desde novo.
Quando está no verão, ele seca um pouco, porém ele é muito fundo. Os
donos são muito bons e maior prova dessa bondade é que deixam a
população entrar e pescar, fazer roça e quando saem, deixam a porteira
aberta permitindo que os animais ali criados saiam. (MARIANO, 2014)

Esse açude está na história da cidade e que possui sua relevância no
contexto do município. Por ser temporário, só aparece no período do inverno, como
relata o entrevistado.
Existem também outras realizações feitas durante sua administração, nas
quais se destacam:


Construção do cemitério Santo Estevão, aberto ao público no dia 14 de
agosto de 1897.



Instalação da iluminação elétrica, sendo que esta foi inaugurada no dia 12 de
abril de 1895 e funcionava à base de lampiões a gás.



Arborização da cidade, entre outras realizações.
José de Freitas procurou sempre preservar os patrimônios culturais da

cidade, por esse motivo sua administração semprebem vista pela população local a
fim de observar sempre as principais melhorias realizadas durante a sua gestão.
Relatar a importância da cidade de José de Freitas é de grande valia,
poismemória significa ter em mente uma relação em que podemos envolver o
passado, o presente e o futuro com o intuito de relembrar acontecimentos e as
várias formas de interpretações do passado, que permeiam na memória coletiva de
várias pessoas da sociedade valorizando o papel construtivo desempenhado pelos
historiadores na sua atividade de escrever história, trazendo para essa comunidade
esse desafio de repensar vários paradigmas e de construir sua própria história
ordenando estes eventos históricos dentro da própria história.
Na Vila de Nossa Senhora do Livramento até a época de 1878 havia poucos
habitantes, mas as poucas famílias que havia, dedicavam – se principalmente a
agricultura e também a criação de gado.
A vida diária dessa população girava então em torno da criação do gado e do
trabalho árduo na lavoura, que dentre seus principais produtos cultivados estão o

DOMINGOS, Mariano, lavrador.
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arroz, o feijão, o milho e a mandioca entre outros, desse modo então, a vida seguia
lenta e sem muitas novidades.
Mas a atividade comercial da cidade realmente iria se iniciar a partir da
fundação a partir da fundação da Casa Comercial Almendra Irmãos &Cia
administrada por José de Freitas, seu irmão Jacob de Almendra Freitas e seu amigo
José Basílio. José de Freitas contava ainda com o apoio de sua esposa Ana Rosa
na administração dessa Casa Comercial. (SILVA, 2012, p. 73)
Podemos perceber que José de Freitas foi um homem de raras qualidades e
que soube trabalhar de forma árdua para obter o melhor desenvolvimento da cidade,
atendendo às necessidades de uma comunidade que ainda buscava prosperar em
meio a tantas dificuldades.
Portanto, percebemos que a mobilização da comunidade na preservação do
que ela considera de valor cultural para seus integrantes, está relacionada com os
direitos dos cidadãos, que incluem os direitos culturais. Sendo que a cultura pode
passar a ser um dos principais instrumentos de definição de uma identidade e
padronização dessas comunidades.
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EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE JOSÉ DE FREITAS
A formação política do estado do piauiense tem como base principal para a
sua compreensão a análise do processo de colonização do território e também o
problema da exploração econômica que deu um maior sustento ao período colonial.
Nesse sentido vale ressaltar que o estado do Piauí só ganhou visibilidade no
século XVIII, quando a expansão da pecuária começou a ganhar força. Assim, a
história de José de Freitas iniciará com a chegada das famílias Almendra e Freitas,
vindas de Portugal para a província piauiense no século XIX com grande vontade de
prosperar em uma terra com poucos habitantes.
Portanto, o povoado de José de Freitas, inicia – se com a chegada de famílias
de nomes oriundos de Portugal, famílias estas de participação notória na história da
cidade, esta que passa a obter vida própria, passando a conquistar dia pós dia sua
própria identidade. Assim relata: (SILVA, 2012, p. 66)
Em meio a diversos relatos, soube – se que as famílias Almendra e Freitas,
trocaram a vida da capital metropolitana portuguesa, Lisboa, pelo pequeno
povoado piauiense, antiga Fazenda Boa Esperança, onde se construirá uma
igreja, cuja padroeira, Nossa Senhora do Livramento, dera o nome ao
povoado, vila e depois cidade, iniciando assim a história dos antepassados
do povoado freitense. (SILVA, 2012, p. 66)

É a partir da chegada dessas duas famílias, que irá iniciar – se a história do
povo freitense. A união dessas duas famílias deu – se com o casamento de
Francisco Paula Freitas com Maria Francisca de Almendra no dia 19 de agosto de
1804, nascendo dessa união João Manuel de Freitas, pai do então José Rodrigues
de Almendra da Fonseca Freitas, mais conhecido nos relatos históricos como José
de Freitas. (SILVA, 2012, p. 67)
Sabe – se que a o trabalho de um historiador se faz a partir de fontes, ou seja,
vestígios deixados pelo homem ao longo de sua existência. Sem fontes não é
possível haver história, podem ter diferentes origens, mas possui um único objetivo
que é traduzir diferentes aspectos que os levam a conhecer elementos do passado.
O ato de instalação da Vila ocorreu na igreja matriz de Nossa Senhora do
Livramento, tendo como Ilmo. Juiz de Direito o Dr. Eugênio Teles da Silveira para
proceder ao ato de instalação da nova vila, portanto percebe – se que a instalação
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de uma identidade ou memória de uma determinada cidade parte de uma
construção enraizada no imaginário de um povo. Assim relata Carvalho (1994, p. 7)
sobre a Missa de instalação da nova vila:
A missa em ação de graças foi celebrada pelo Revmo. Padre João Manuel
de Almendra. Após a Santa Missa, o Juiz Eugênio declarou que ia proceder
a instalação da Vila de Nossa Senhora do Livramento, de acordo com as
ordens recebidas do 2º Vice – presidente da Província do Piauí – José de
Araújo Costa, lendo, em seguida, o texto legal que criava a vila. A
declaração da instalação da vila pelo Juiz foi recebida com grande alegria
por parte dos presentes e do grande número de habitantes do novo
município, bem como dos municípios vizinhos. (CARVALHO, 1994, p. 7)

Legenda da Foto: Imagem 2.
Fonte: (SILVA, 2012, p. 70) Ata de instalação da Vila do Livramento.

Podemos entender quanto é fundamental analisardocumentos para nos
auxiliar a entender eventos, personagens e circunstâncias da nossa história. Alguns
textos exibidos na imagem, por exemplo, se tornaram emblemáticas por nos permitir
compreender o que se desenhava naquele momento.
A possibilidade de registro de um acontecimento, através da criação de um
documento constituem suportes importantes para nos permitir entender mecanismos
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de construção da memória coletiva local, assim, nos proporcionando caminhos para
melhor compreender o mundo em que vivemos.
Passado o ato de instalação de Vila do Livramento, foi inaugurada a primeira
Câmara Municipal e os eleitos pelos próprios habitantes da vila foram:


Tenente Antônio Florêncio da Costa.



Capitão Pacífico Fortes Castelo Branco.



Alferes Pedro do Monte Palmas.



Eleutério Pereira da Silva.



Joaquim Alves de Holanda.
Então, através da lei 1.088, no mandato do governador Matias Olímpio Melo,

no dia 7 de julho de 1924 a vila de Nossa Senhora do Livramento foi elevada a
categoria de cidade. (CARVALHO, 1994, p. 8)
Até a década de 1930, no Brasil, os Prefeitos eram denominados de
Intendentes e os Vereadores eram chamados de Conselheiros, já com a chegada da
República, José de Almendra Freitas começou a exercer suas atividades políticas
como Intendentes de 1893 a 1897. Podemos citar então os seguintes
administradores que passaram pela Prefeitura Municipal de José de Freitas:


José de Almendra Freitas (1893 a 1921):
Nasceu em Lisboa a 7 de maio de 1856, onde passou parte de sua

adolescência. Chegou ao Brasil em novembro de 1877 para trabalhar juntamente
com seu irmão Jacob de Almendra de Fonseca Freitas. Foi um homem público e
tinha por objetivo ver a terra que escolhera para viver progredir a cada dia. José de
Freitas revelou – se um excelente administrador do município procurando sempre
atender às necessidades locais. Foi responsável pela construção do açude São
Fernandes, do cemitério Santo Estevão e da inauguração da iluminação pública da
cidade em 12 de abril de 1895. Veio a falecer na cidade de José de Freitas a 18 de
março de 1931.


Antônio de “Almendra Freitas” (1921 a 1928):
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Filho de José de Almendra Freitas nasceu em 30 de abril de 1894. Foi
intendente da cidade no período de 1921 a 1928, considerado um político de
bastante respeito, presidiu o PSD (Partido Social Democrático do Piauí) com um
grande espírito de liderança. Foi o fundador do “Jornal do Piauí” e Secretário da
Fazenda do Piauí. Faleceu em 22 de outubro de 1963.


Ferdinand Carvalho de Almendra Freitas (1951 a 1985):
Neto de José de Almendra Freitas, Ferdinand nasceu em 19 de julho de 1920.

Ao término de seus estudos retornou para a cidade de José de Freitas a fim de
trabalhar na Casa Almendra como contador. Herdou de seu avô e de seu pai
grandes qualidades políticas, chegando a governar a cidade por cinco anos,
alternadamente. Em 24 de julho de 1951, na sua gestão foi inaugurada a nova Usina
Elétrica no município, construiu também a Escola Municipal Agripina Portela.
Faleceu a 17 de setembro de 1895 em sua em sua residência, após ficar muito
doente.
Após sete anos, depois da elevação da vila à categoria de cidade, o
interventor Joaquim Lemos Cunha baixava um decreto de nº 1.186, no dia 18 de
março de 1931, que tinha por objetivo mudar o nome da cidade de Livramento para
José de Freitas em homenagem a José de Almendra Freitas pelo reconhecimento
ao trabalho prestado a cidade de José de Freitas.
Entende – se que as discussões relativas ao patrimônio cultural são de
grande importância, a participação da sociedade no processo de preservação. O
município não deve ser o único a oferecer proteção, apesar de ser o grande
benfeitor do patrimônio de seu povo. Ele tem é por verdade, estabelecer medidas
legais de proteção, incentivar e criar ações de proteção, apoiando e orientando os
agentes culturais, instituições e comunidades para que possa haver uma maior
abertura e eficiência nas suas ações.
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HISTÓRIA DOS PRÉDIOS MAIS ANTIGOS DA CIDADE DE JOSÉ DE FREITAS.
Atualmente no Brasil o patrimônio público cultural vem recebendo cada vez
mais atenção. A partir das décadas de 70 e 80 inicia – se a consagração
internacional de conceito de patrimônio cultural evidenciada por organizações
sociais, dentre elas podemos citar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN, criado em 1957 e dedica – se à preservação do nosso acervo
histórico e artístico e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências
e Cultura – UNESCO, que tem o intuito de promover ações preservacionais. Já a
própria Constituição Federal de 1988 passou a adotar uma visão mais abrangente,
reconhecendo a partir de então o patrimônio cultural como a memória e o modo de
vida da sociedade brasileira, agregando assim, tanto elementos matérias quanto
imateriais.
No caso do patrimônio arquitetônico da cidade de José de Freitas é
constituído de vários bens, que são vistos como um ponto de referência de memória
das diversas camadas sociais da comunidade freitense. De fato, divulgar e promover
um patrimônio histórico dentro das políticas de preservação é de fundamental
importância para o reconhecimento da peculiaridade de cada local reforçando os
vínculos entre um indivíduo ou um grupo no qual está inserido. Assim a preocupação
dos órgãos locais com o processo de preservação do patrimônio cultural evidencia
um bom entendimento por parte dos responsáveis por esta preservação. Relatar as
origens da cidade de José de Freitas éde uma grande dificuldade, pois encontrar
registros dos acontecimentos que existiam, como vários prédios, já foram demolidos.
“Mas nesse inventário de aparentes nudezas, reside uma imensidão e a
complexidade através da qual a história se faz e se reconcilia consigo mesmo”.
(VAINFAS, 1997, p. 274)
Ao pronunciar a palavra história, fazemos referência a um termo que possui
muitos significados, se conseguíssemos fazer um levantamento dos seus vários
sentidos ao longo do tempo, perceberíamos que a história tem suas vertentes.
Portanto, não há um conceito único de história, tampouco um significado que
consiga abarcar todos os sentidos que a palavra possa assumir no seu cotidiano, o
importante é estabelecer diferenciações que consigam notar claras suas respostas.
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Nessa trilha, prevendo a história de José de Freitas há pessoas com vastas
informações sobre a memória, sendo este um elemento constitutivo do sentimento
de identidade. Assim, é importante ressaltar que as memórias são construídas ao
longo do tempo e estão longe de serem fixas e imutáveis. E são essas as pessoas
que podem ainda e poderão estar contribuindo para dar continuidade à história da
cidade. No relato se abrange inúmeros fatores decorridos em várias décadas.
[...] a tarefa do historiador como a de um garimpeiro de esperanças em meio
às cinzas, como aquele responsável por produzir uma contra memória dos
vendedores, como aquele comprometido a reacender as pequenas brasas
que restassem do calor das refregas e das batalhas que retratam no
passado e que, recobertas de poeiras, já não mais cintilavam, nem
causavam perigo. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 87)

A função do historiador está diretamente relacionada à função da história no
plano social. Portanto, seu papel será tão mais importante quanto for à consciência
da relevância da história para a leitura e a compreensão do cotidiano das pessoas
do seu tempo.
Assim, ganha espaço a noção de que, embora o historiador não seja o dono
do passado, ele é quem possui instrumentos para realizar um bom trabalho no
objetivo de compreender os fatos do passado.
Portanto, buscando conhecer a história do município para reconhecer os
conceitos dos referências teóricos e também refletir acerca dos questionados para
verificar como está sendo a atual conservação e funcionamento dos mesmos, foram
selecionados alguns prédios antigos tidos como patrimônio histórico da cidade. São
eles:


Vila Tejo ou Chalet:
Imóvel situado na rua Hugo Napoleão, onde servia de residência para José de

Almendra Freitas. José de Freitas iniciou sua construção a partir de 1912, finalizada
em 1917, tinha sua arquitetura baseada no estilo colonial português. Enquanto
residência, José de Freitas costumava receber seus amigos para eventos sociais e
festividades. O Chalet também foi utilizado por Dr. Natan Portela, como residência
para os finais de semana e atualmente foi reformado e atualizado como sede da
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Secretária de Educação. Dos sujeitos das pesquisas, Amaro, uma moradora da
cidade, ao ser indagada sobre o acervo histórico, tem o seguinte relato:
O Chalet que a dez anos ou mais, estava desativado e nos dias de hoje
conta com uma boa estrutura e funciona abrigando a Secretária de
Educação e Cultura – SEMEC. O Chalet, como prédio histórico, guarda
consigo histórias da colonização do município. (AMARO, 2014)

Legenda da Foto: Imagem 3.
Fonte: Acevo Pessoal.



Casa Almendra:
Imóvel situado na esquina das ruas Hugo Napoleão e Lina Almendra, esta

hoje conhecida como rua Edgar Gaioso, atualmente funcionando o Banco do Brasil e
que fazia parte do movimento comercial da cidade de José de Freitas. Em 1893 a
Casa Almendra se chamava Almendra Irmãos Ltda., sociedade entre os irmãos José
de Almendra Freitas,Jacob de Almendra Freitas, e seu amigo José Basílio da Silva,
posteriormente passou a chamar – se Almendra & Irmãos e por último recebe o
nome de Casa Almendra. A Casa Almendra vivia basicamente da venda de algodão,
onde este era exportado para outros estados e até mesmo para o exterior, tendo
como marca principal sua seriedade e honestidade para com os comerciantes locais
e estrangeiros. Assim relembra Lima em seu depoimento:
Era uma casa muito grande. Você era atendido no balcão e não entrava
para escolher o produto. Lá também vendia a cera de abelha e a cera de

AMARO, Ana Márcia Fernandes, coordenadora da Escola Municipal “Rio Branco”.
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carnaúba. Era só a Casa Almendra que comprava esses produtos em toda
a região. (LIMA, 2014)

Apesar de não existir mais esse patrimônio, como foi dito anteriormente no
texto, atualmente neste local funciona o Banco do Brasil, mais sua história ainda
continua na memória da população freitense.

Legenda da Foto: Imagem 4.
Fonte: CARVALHO, 1994, p. 93.

Legenda da Foto: Imagem 5.
Fonte: Acervo Pessoal.



Unidade Escolar “Padre Sampaio”:
A unidade Escolar Padre Sampaio recebeu este nome em homenagem ao

Padre Joaquim José de Sampaio Castelo Branco. O imóvel está localizado na Rua
LIMA, Raimundo de Deus, lavrador.
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Hugo Napoleão e sua criação deu – se no dia 19 de abril de 1928, sendo a primeira
escola pública instalada no município de José de Freitas. Tivera como sua primeira
diretora a professora Agripina de Castro Portela que era esposa de comerciante
Antônio Portela Lima, oriundos de Portugal. Até hoje a escola mantém a sua
estrutura física da fase de implementação, sendo 5 salas, 1 diretoria, 1 sala para os
professores e 2 banheiros, onde um era masculino e o outro feminino. (SILVA, 2012,
p. 56)
As lembranças das pessoas que vivenciaram nesses patrimônios históricos
proporcionam conhecer fatos ocorridos nestes ambientes históricos que não se
encontram em documentos. Assim ressalta Amaro em seu depoimento:
Estudei no Padre Sampaio e tive a oportunidade de conhecer uma
excelente diretora, tida até hoje como referência e que é conhecida como
“Dona Maninha”, que naquela época fazia com que os alunos conhecessem
realmente o sentido da pátria no Brasil, onde no cotidiano da escola, era
cantado o Hino Nacional todos os dias. (AMARO, 2014)

Com o desenvolvimento da educação no município, foi preciso desenvolver
novas escolas e a Unidade Escolar Padre Sampaio têm sua grande relevância
nesse desenvolvimento.

Legenda da Foto: Imagem 5.
Fonte: Acervo Pessoal.



Unidade Escolar “Ferdinand Freitas”:

AMARO, Ana Márcia Fernandes, coordenadora da Escola Municipal “Rio Branco”.
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Foi o segundo grupo escolar construído na cidade de José de Freitas, sendo
inaugurado no dia 7 de Abril de 1957. No início pertencia ao poder municipal hoje e
atualmente pertence ao estado e se chamava Grupo Escolar Municipal “Antônio
Freitas”. Mas como na cidade já havia um prédio com o mesmo nome, o padre
Deusdedit Craveiro de Melo, mudou o nome para Grupo Escolar “Ferdinand Freitas”,
em homenagem a um dos prefeitos da cidade Ferdinand Freitas permanecendo com
este nome até os dias atuais e teve como sua primeira diretora a professora Pastôra
Lopes de Lima Carvalho. Desse modo, Borges ressalta em seu depoimente:
Hoje a Unidade Escolar Ferdinand Freitas funciona com os cursos de
Ensino Fundamental II, Ensino Médio e vários cursos profissionalizantes. As
mudanças na nova ordem do trabalho estão favorecendo diretamente as
pessoas, não semente enquanto profissionais, mas também na identidade,
valores, projetos e ações. A escola profissionalizante se faz muito
importante na abertura da consciência e no entendimento mais profundo. O
ponto culminante é o momento de escolher o que se quer ser no futuro.
(BORGES, 2014)

A história da educação do município só é permitida através da história e da
memória das instituições escolares que permanecem vivas na memória de seu povo.

Legenda da Foto: Imagem 6.
Fonte: Acervo Pessoal.



Ginásio Moderno Estadual “Antônio Freitas”:

BORGES, Maria do Livramento de Araújo, professora.
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Foi inaugurado no dia 5 de outubro de 1964 pelo então governador do estado
na época Petrônio Portela. Recebeu este nome em homenagem a Antônio da
Almendra Freitas, filho de José de Almendra Freitas. Anteriormente no imóvel
funcionava a Escola de Comércio São Francisco das Chagas dirigida por Roberto
Freitas que até certa época foi mantida pela Igreja de São Francisco das Chagas e
teve como seu primeiro diretor o padre Deusdedit Craveiro de Melo.
A Unidade Escolar “Antônio Freitas” era um ponto de referência no ensino
fundamental maior, pois lá se encontravam bons professores como
Vespasiano de Carvalho, Luís Borges, Rosário Nunes, Luzia Pinto, dentre
outros. Era também a escola que melhor preparava os alunos para obter
êxito na antiga Escola Técnica de Teresina que já levou o nome de CEFET
e hoje é reconhecida como IFPI. (BORGES, 2014)

As lembranças da vida escolar permanecem vivas na memória de cada um
que passou por esse referente patrimônio e que participou do seu cotidiano.

Legenda da Foto: Imagem 7.
Fonte: Acervo Pessoal.



IGREJA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO:
Imóvel edificado no início do século XVIII pelo casal Dr. Manuel de Carvalho

Almendra e Dra. Clara da Cunha e Silva Castelo Branco que residiam na Fazenda

BORGES, Karlos Daniel de Araújo, professor e formando em Licenciatura Plena em Matemática.
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Boa Esperança. Conta – se que a igreja teria sido erguida para pagar uma promessa
e localizava – se próximo à casa do casal. Desde a sua fundação a Igreja de Nossa
Senhora do Livramento já passou por várias reformas, sendo que uma das primeiras
teria sido a mudança da sua frente que antes era voltada para o olho d’água, após
sua reforma mudou – se a frente para a praça governador Pedro Freitas. Vale
ressaltar que os festejos da padroeira da cidade é o mais importante do município,
havendo uma grande movimentação de pessoas neste período. Atualmente está
sendo coordenada pelo padre Gilcimar de Lima Machado. Em relação ao cotidiano
da igreja têm – se o seguinte relato:
Iniciei a minha história com a Igreja de Nossa Senhora do Livramento em
1988 a convite do padre Brasil anotando os leilões no período do festejo
dessa igreja. Neste ano farei 18 anos como diácomo permanente da
paróquia e considero meu trabalho de extrema importância para o
município. (PRIMO, 2014)

A Igreja de Nossa Senhora do Livramento foi a primeira a ser erguida no
município, por isso têm uma grande importância para a história da cidade.

Legenda da Foto: Imagem 8.
Fonte: Acervo Pessoal.

PRIMO, Antônio, Diácono Permanente da igreja de Nossa Senhora do Livramento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Entende – se por preservação o ato de manter a integridade e a perpetuidade
de um bem cultural. Nesse sentido, preservação é considerada um conceito
genérico, pois do ponto de vista normativo, não se restringe a uma única lei ou uma
forma de preservação específica.
Na cidade de José de Freitas não foi diferente, houve essa grande
necessidade para lembrarmos o passado, preservando a memória da cidade através
de seus acervos históricos. Esses patrimônios precisam ser visto com bons olhos,
principalmente pela classe política que é quem detêm o poder na sociedade. Não
adianta somente criar leis e instituições se estas não recebem pelo poder público a
devida atenção. A cidade de José de Freitas cresceu e seu patrimônio cultural, no
tocante aos seus acervos ficou reduzido.
Ao término da presente pesquisa avaliamos que a preocupação com a
preservação do patrimônio cultural de José de Freitas está ausente da maioria das
políticas públicas de planejamento físico – territorial e dos planos de gestão
municipal e que o patrimônio continua sendo tratado como se fosse de
responsabilidade somente de responsáveis pela cultura.
Portanto, preservar denota uma trajetória de atuação, um conjunto de práticas
de intervenções e procedimentos fundamentados em conceitos que estão em
constante processo de transformação, visando conservar a memória de fatos ou
valores culturais de um povo.
Enfim, a compreensão do patrimônio cultural de José de Freitas e a
preservação de seu acervo, como o exposto no referente trabalho, podem contribuir
e muito para a perpetuação da memória de um povo e assim, promover a
construção da identidade local e de continuidade de seus valores.
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APÊNDICE

Questionário
1 – Que mudanças você observou nos seguintes prédios históricos?
2 – Essas mudanças modificaram o cotidiano da cidade atualmente?
3 – Você participou do cotidiano de alguns desses patrimônios?
4 – Têm algum fato marcante em relação a esses patrimônios que ficou marcado em
sua memória?

