ÁGORA
Órgão de divulgação da Associação de Amigos do Arquivo Público
do Estado - AAA/SC - que tem por finalidade promover o aprimoramento
administrativo,técnico e cultural do Arquivo Público do Estado de Santa
Catarina.Sociedade de pessoa jurídica,. registrada no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Flórianópolis, a 29/05/1985, sob o n.° 794,
Livro A-I5; CGC n.° 78.821.519/0001-28; Declarada de Utilidade Pública
pela Lei-Estadual n.° 6.649 de 03/10/1985
e pela Lei-Municipal n.° 3.369, de 14/05/1990

DIRETORIA PARA O BIÊNIO 1997/1999
Presidente: Geraldo Gama Salles
Vice-Presidente: Neusa Rosane Darniani Nunes
1° Secretária: Helena Maria Correa de Sousa Pessi
r Secretária: Ana Maria Soares Martins de Araújo
r Tesoureira: Leonor Saltes Quaresma
2' Tesoureira: Neusa Maria Schmitz
Conselho Editorial:
Cleuza Regina Costa Martins
Léa dos Santos Sousa
Jeferson Antonio Martins
Lêda d'Avila da S. Prazeres
Talita de Almeida Telemberg Soares
Conselho Fiscal:
Ana Silva Borges
Marilene E Machado Ribeiro
Noêmia Kuhnem Lopes
Endereço para correspondência: Associação de Amigos do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina - AAA/SC
Av. Mauro Ranços, 1264 - Cep 88020-302 - Centro - Florianópolis - SC
Fones: (048) 224-6080 - 224-0890

ÁGORA
Revista
da Associação de Amigos do Arquivo Público
do Estado de Santa Catarina

1

Florianópolis - SC

I Ano XI N.° 23 11.° Semestre - 1996

APRESENTAÇÃO

É esta uma revista que contém
diversos trabalhos de alguns ilustres
historiadores da nossa gente.
O que valoriza o número desta
edição é a reprodução de discursos e
palestras cujos originais, recebidos
por doação, encontram-se no acervo
de obras raras do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina, e estamos
relembrando, pondo em destaque esses, por alguns já esquecidos.
O discurso de formatura da ilustre professora Antonieta de Barros,
falando às mestras em 1943 na solenidade da formatura do Instituto
Coração de Jesus de Florianópolis
vem aqui republicado como uma homenagem que se presta a uma escritora, demonstrando em suas páginas
um conhecimento notório da mocidade desta terra com a qual lidou

A segunda palestra, proferida
no Teatro Álvaro de Carvalho, pelo
professor Oswaldo Rodrigues
Cabral, no dia 2 de setembro de
1964, pela Semana da Pátria, é um
estudo, como salienta o autor, da
nossa emancipação política. Reveste-se de grande importância e se
apresenta ao crítico e ao historiador como essencial ao estudo desse evento para nós tão grato que
resultou nos fatos históricos que nos
levaram à concretização da nossa
Independência.
Uma terceira palestra, proferida
pelo professor e historiador Norberto
Ulysséa Ungaretti, vem dar brilho a
esta publicação. Com seu brilhantismo e o seu notável poder de pesquisador nos presenteia com magnífica exposição sobre a tradição

toda a vida. O seu português

religiosa concretizada pela festa do

escorreito serve de orientação aos
novos.
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seu padroeiro Santo Antônio dos
Anjos da Laguna.
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Como quarto trabalho, aqui publicado, temos o discurso proferido
pelo então governador Celso Ramos,
em 1964, por ocasião em que se
completavam três anos de seu governo. Aborda, inicialmente, o seu
seminário sócio-econômico que deu
origem ao seu plano de governo.
Segue-se uma exposição detalhada
sobre o que aquele grande governador realizou naquele período nos
campos da energia, transporte, plano de metas, agricultura, educação,

saúde pública, finanças, etc. O discurso vem aqui publicado como uma
lembrança histórica da seriedade e
denodo com que enfrentava os problemas catarinenses.
É o que contém, nesta ocasião, a
revista desta Associação de Amigos
do Arquivo Público que tem como
finalidade realçar, marcar e tornar
inesquecíveis momentos históricos

gratos a todos os catarinenses.
Florianópolis, 2 de junho de 1997.
Geraldo Gama Salles
Presidente
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