
TRANSCRIÇÃO – HISTÓRIA ORAL (2º TRIMESTRE/2020) 

 

00:00:07 – 00:03:35 (TAMIMI DAVID RAYES BORSATTO) 

Como sabemos, Tupã foi criada em 12 de outubro de 29 [1929] e como 

toda a cidade, ao criar, sempre tem uma capela. Em março de 1934 o nosso 

fundador se encontrou para uma reunião com o Senhor Pedro Altenfelder 

Cintra, do Cartório... Primeiro Cartório de Ofício de Marília, e em conversa 

ele perguntou a Luiz de Souza Leão se a nossa capela... se Tupã já tinha 

um padroeiro. Foi quando ele recebeu a resposta negativa.  Então ele 

propôs a Luiz de Souza Leão que se aceitasse São Pedro como nosso 

padroeiro, que ele deixaria para ele que fosse a São Paulo para a aquisição 

de uma imagem, a imagem que ele queria escolher para ser, de São Pedro, 

para ser nosso padroeiro. E foi o que fez nosso fundador. Foi em São Paulo 

e escolheu uma imagem de 50centímetros, toda de imbuia, em madeira, 

toda esculpida, com pedras, no valor de 2 mil contos de réis. Mas, a 

imagem ao chegar em Marília, o Sr. Pedro Altenfelder escreve uma carta - a 

qual nós temos ela original - em setembro de 34 [1934] dizendo: “A 

imagem chegou. É de uma beleza sem igual. O que ela perde no tamanho - 

ela tem aproximadamente 60 cm - ela ganha na beleza”, e que estaria 

mandando a imagem juntamente com a carta para o escritório do senhor 

Luiz de Souza Leão, para Tupã. A imagem chegou, foi colocada na capela. 

Realmente era de um valor de uma beleza inestimável. E ele dizia que essa 

imagem foi esculpida na Espanha, porque no Brasil ainda não faziam 

imagens de madeira. Mas acontece que poucas pessoas tiveram o privilégio 

de conhecer essa primeira imagem, porque não podemos afirmar se foi 

roubada ou foi levada para ser vendida, porque era uma escultura de um 

grande valor que não ainda havia no Brasil. Aí Souza Leão, muito 

entristecido com o fato, ele propôs a oferecer o dobro do valor da imagem 

para quem soubesse o paradeiro para devolver a imagem, mas essa 

imagem nunca mais apareceu. Então, essa imagem que nós temos no 

acervo do Museu [Índia Vanuíre] é considerada a primeira imagem de São 

Pedro de Tupã, mas na realidade, para quem não sabe, ela não foi a 

primeira. Porque a primeira era em madeira, em imbuia, e foi levada por 

alguém. Então, essa que nós temos aqui, ela foi restaurada e está fazendo 

parte do acervo religioso da história da nossa cidade. 


