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1 - O prestígio familiar 
 

 

André Azevedo da Fonseca 



Primeiro Ato

mário PAlmério nA escAlAdA 
do reconhecimento sociAl



Figura 1 – retrato de Francisco Palmério.

1 
o Prestígio fAmiliAr
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o imigrante italiano Francesco Luigi vittorio Palmério, pai de 
Mário Palmério, era um homem instruído, politizado e extremamen-
te católico que, no começo do século XX, desfrutou de considerável 
prestígio social na região do Triângulo Mineiro. nascido na comuna 
italiana de Torre de Passeri, na Itália, em 19 de julho de 1867 (“Atto di 
nascito”, 1890), Francesco cursou faculdade de engenharia e decidiu 
procurar emprego no Brasil. não se sabe a data certa de seu desem-
barque, mas o fato é que, em março de 1893, ele obteve o registro de 
engenheiro perante o Ministério da viação, Indústria e obras Públicas 
do governo federal (Cidade do Sacramento, 1902).1 em novembro desse 
ano, Palmério morou em são João nepomuceno (MG) e se casou com 
a brasileira e filha de portugueses Maria da Glória Ascenção no mu-
nicípio vizinho de rio novo (MG), região da zona da Mata mineira 
(“certidão de casamento...”, 1989). segundo o filho José Palmério, 
Francesco também teria residido em são João del-rei e em Barbacena, 
na região de campo das vertentes. no final do século XIX, o italiano 
já havia se movimentado ao centro-oeste mineiro para executar a 
planta do município de dores do Indaiá, em um trabalho que serviu 
de ponto de partida para a remodelação da cidade, empreendida na 
gestão do agente executivo Antônio zacarias da silva (de 1894 a 1905).2 
Algum tempo depois, Palmério trabalharia em carmo do Paranaíba, 
na região do Alto Paranaíba, onde nasceriam os filhos Francisco de 
Paulo (1896) (Anais do colégio diocesano, 1902-1917), José (1900) 
e Félix (1901). nesse período, o italiano obteve uma autorização para 
atuar como advogado – profissão que, mais tarde, ocuparia a maior 
parte de seu tempo. Porém, continuando o itinerário rumo ao oeste, 
em novembro de 1901, o italiano transferiu-se para sacramento, no 
Triângulo Mineiro (Palmério, 1903). Lá nasceriam os filhos Maria 
eliza (1903), Maria Lourencina (1904) e eduardo (1906). A primeira 
morreria aos dois meses de idade, devido a uma “influenza rebelde” 
(Cidade do Sacramento, 18.4.1903, p.3).

 1 recorte de jornal danificado, com data provável de 18 dezembro de 1902.
 2 Mais informações em oliveira, 2008, p.43.
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em pouco tempo, o imigrante se tornaria um homem de prestígio 
em sacramento. Logo que chegou, o engenheiro propôs a execução 
do desenho da planta cadastral do território da cidade, assim como 
o planejamento orçamentário das obras de abastecimento de água 
do município (Jacób, 2006, p.197). Além disso, seu escritório de 
engenharia e advocacia prestava serviço em toda a região nas áreas 
“cíveis, comerciais, orfanológicas e criminais” (Cidade do Sacramento, 
20.11.1902, p.3). Por fim, um elemento que bem simbolizou o status 
social alcançado por esse italiano foi a obtenção de uma patente na 
Guarda nacional, conquistada em fins de 1902 (ibidem). A partir daí, 
o engenheiro e advogado Francisco Palmério – com “i”, como passara 
a assinar – ostentaria o título de tenente-coronel até mesmo no papel 
timbrado de seu escritório (ibidem).

Uma dimensão particularmente representativa da personalidade 
desse imigrante foi o seu envolvimento na vida política local. em no-
vembro de 1902, Palmério (1903) foi convidado para assumir o cargo 
de diretor e redator do jornal Cidade do Sacramento, um semanário 
situacionista criado para defender o grupo ligado ao Partido republi-
cano Mineiro (PrM) de sacramento. evidentemente, o lançamento 
desse semanário acirrou a hostilidade do grupo de opositores que se 
expressavam de forma exaltada por meio da Gazeta do Sacramento. no 
auge das disputas partidárias, no dia 1º de agosto de 1903, Francisco 
Palmério chegou a sofrer um atentado à bala (Cidade do Sacramento, 
8.8.1903, p.2-3). o italiano parece ter ficado muito abalado com o caso, 
de modo que, pouco tempo depois, ele deixaria a direção do jornal 
(ibidem, 15.11.1903, p.3). contudo, no âmbito regional, o italiano 
conquistou status e consideração social – primeiramente por causa de 
suas atividades como engenheiro, agrimensor e advogado, e, também, 
devido à visibilidade advinda do cargo de diretor do jornal Cidade do 
Sacramento. Assim, Palmério participou de uma animada rede de 
relacionamentos da imprensa regional e não deixou de desfrutar do 
circuito de amabilidades dos jornais interioranos. 

em 1911, as elites agrárias regionais planejaram a realização de 
um grande evento agropecuário em Uberaba e encomendaram ao en-
genheiro Francisco Palmério a construção de uma vila de exposições. 
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segundo Lopes e rezende (2001), as obras foram concluídas em apenas 
quarenta dias. A vila caracterizou-se por uma arquitetura inspirada 
em traços orientais, contou com luz elétrica e foi adornada com um 
chafariz e uma cascata luminosa. Palmério aproveitou o pretexto e 
mudou-se com a família para Uberaba, onde nasceriam as filhas Lídia, 
Maria dolores e Maria elisa.3 Porém, Francisco foi logo contratado 
pela companhia Mogiana de estradas de Ferro e transferiu-se com 
a família para Monte santo, no sul de Minas, provavelmente para 
trabalhar nas obras do trecho Itiguassu-Monte santo (1913). no ano 
seguinte, quando a ferrovia chegou a são sebastião do Paraíso (1914), 
mais uma vez ele teve que se mudar. nessa cidade, atuou também 
como advogado e professor de matemática no mesmo ginásio onde os 
filhos Félix e José estudavam.

em princípios de 1916, aos 48 anos, Francisco foi morar em Monte 
carmelo, no Triângulo Mineiro. nesse município, em 1º de março, 
nasceu Mário, o filho caçula. no entanto, pouco tempo depois, novas 
oportunidades de trabalho o levaram novamente a Uberaba, onde a 
família acabou por se instalar definitivamente. o italiano chegou a 
edificar pelo menos dois palacetes de pecuaristas, como o de Arthur 
castro cunha, na Praça rui Barbosa, e de Antônio Pedro naves, na 
rua coronel Manoel Borges (Fontoura, 2003).

Para garantir o exercício da advocacia, Francisco decidiu matri-
cular-se na Faculdade de direito no rio de Janeiro. segundo o relato 
do filho, Francisco ingressou na faculdade no início de 1919, pouco 
antes de completar 52 anos, e se formou em 1924, aos 57 anos. em 
princípios da década de 1930, Palmério prestou concurso para juiz de 
direito e passou a exercer a profissão em Monte carmelo. entre 1934 e 
1935, sabemos que atuava como juiz da comarca de Ituiutaba (Lavoura 
e Comércio, 1º.3.1935). entretanto, no início de 1937, quando estava 
prestes a completar 70 anos, ele já estava aposentado e havia se fixado 
definitivamente em Uberaba (ibidem, 1º.3.1937), onde passaria a ve-
lhice. Francisco Palmério faleceria em 25 de julho de 1947 (“certidão 

 3 os pais batizaram esta nova filha com o mesmo nome daquela que morrera em 
1903, aos dois meses de idade, em sacramento.
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de óbito”, 1988), deixando os filhos José, Félix, Maria Lourencina, 
eduardo, Maria dolores, Maria elisa, Lídia e Mário.4 na nota de 
falecimento publicada em O Triângulo (25.7.1947, p.3), Palmério foi 
lembrado como um “magistrado íntegro e capaz”, portador de “um 
alto espírito de justiça e de idoneidade”, cujos filhos também haviam 
se tornado “pessoas altamente conceituadas nos círculos sociais de 
Uberaba e de são Paulo”. no jornal Lavoura e Comércio (25.7.1947, 
p.5) o tom foi ainda mais apologético: o “ilustre morto” foi descrito 
como “uma das mais veneradas figuras da sociedade uberabense” e 
“um dos ornamentos da magistratura, em nosso estado”.

Figura 2 – Família Palmério reunida para comemoração do noivado de Lídia Palmério e 
rui Marquez. da esquerda para a direita, em pé: Félix Palmério, Maria Lourencina Pal-
mério, Mário Palmério, santinha, eduardo Palmério, José Palmério, Lídia Palmério, rui 
Marquez. da esquerda para a direita, sentados: Maria dolores Palmério, Maria da Glória 
Ascenção Palmério (mãe), Francisco Palmério e Maria elisa Palmério. Uberaba/MG. Foto 
provavelmente da década de 1930.

 4 o filho mais velho, Francisco de Paulo, havia falecido algum tempo depois de 
concluir o ginásio.
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devido à distinção do pai, os descendentes já nasceram desfrutando 
de algum status nos meios sociais uberabenses. Uma medida desse 
legado simbólico pode ser deduzida pela leitura das colunas sociais, 
por ocasião do aniversário ou da colação de grau dos filhos.

em princípio, notamos que os membros da família Palmério eram 
citados no Lavoura e Comércio não propriamente por suas conquistas 
individuais, mas sim por causa da filiação. eis um exemplo: “o sr. 
dr. José Palmério, filho do sr. dr. Francisco Palmério, diplomou-se 
em medicina no rio, com notas distintas, defendendo uma tese bri-
lhantíssima”, noticiou o Lavoura e Comércio em 10 fevereiro de 1924. 
ou seja, antes de ser um jovem médico, José era, sobretudo, o filho de 
Francisco Palmério. e fora por isso que alcançara destaque no jornal, 
a despeito da “tese brilhantíssima” – sobre a qual nada mais se falou.

Figura 3 – Lavoura e Comércio noticia diplomação de José Palmério em 1924.

em geral, as mulheres eram apresentadas sob a sombra do pai ou do 
marido. no início dos anos 1940, Maria da Glória, descrita como uma 
“dama de acrisoladas virtudes morais e domésticas”, era sobretudo a 
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“muito digna esposa” de Francisco Palmério (Lavoura e Comércio, 
9.6.1942, p.5). elisa era apresentada como a “digna filha” de Francisco 
e esposa de carlos salge (ibidem, 26.7.1940, p.2). Lígia, “dama de 
peregrinas virtudes pessoais e familiares”, era a “digníssima esposa” 
de rui Marquez (ibidem, 27.6.1942, p.5). santinha rosa, “dama de 
peregrinas virtudes morais e domésticas”, era acima de tudo a “digna 
esposa” de eduardo Palmério (ibidem, 1º.11.1940, p.3). Todas ocu-
pavam “lugar de saliência” em Uberaba e figuravam entre “os mais 
ditosos ornamentos” da sociedade local. o patriarca, por sua vez, era 
descrito como “venerada figura” social e “chefe exemplar de numerosa 
e tradicional família” (ibidem, 19.7.1943, p.3).

A notável exceção entre as mulheres era Maria Lourencina, que 
dirigia o seu curso de datilografia e ainda trabalhava na prefeitura. 
naquele tempo, Lourencina já tinha brilho próprio e participava 
com naturalidade, ainda que com certa discrição, do circuito de ama-
bilidades na imprensa local. em 1940, quando a prefeitura realizou 
uma campanha para a confecção de um monumento em homenagem 
a Benedito valadares, por exemplo, Lourencina fez questão de parti-
cipar, de modo que seu nome foi devidamente relacionado naquelas 
indefectíveis listagens de beneméritos publicadas no jornal (ibidem, 
11.7.1940, p.5). em outra ocasião, por ter tido a gentileza de cumpri-
mentar Quintiliano Jardim em seu aniversário, o nome de Lourencina 
também foi incluído nas tradicionais listas de personalidades que o 
próprio Lavoura e Comércio (11.2.1941, p.5) publicava em homenagem 
ao seu diretor.

Maria Lourencina anunciava os seus cursos havia muitos anos no 
Lavoura e era antiga conhecida da família Jardim. Por isso, na data 
de seu próprio aniversário, o jornal publicava um breve panegírico 
adicionado de uma fotografia – sinal eloquente da distinção, pois, na 
época, o processo de confecção gráfica de imagens não era propriamente 
barato – e a descrevia como um “elemento de grande destaque em 
nossos meios sociais e educacionais”:

Pelas suas grandes qualidades de coração e caráter e pela maneira 
eficiente com que tem incentivado o ensino técnico em nossa cidade a 
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distinta aniversariante goza aqui de especial conceito e admiração por 
parte daqueles que têm a oportunidade de privar com sua pessoa e lhe 
apreciar os incomuns dotes pessoais. (Lavoura e Comércio, 10.8.1940, p.2)

Por causa da cultura personalista e do caráter familiar do Lavoura 
e Comércio, nem sempre é fácil distinguir um registro factual de um 
informe publicitário ou uma matéria paga de uma mera gentileza 
comercial. ou seja, quando os amigos da família Jardim compravam 
espaço para anunciar os seus empreendimentos, já estava implícita uma 
espécie de retribuição que o jornal deveria redigir em forma de elogios 
extras à competência e ao espírito de iniciativa do amigo-anunciante. 
Assim, em uma notícia sobre a turma de diplomados oriundos da escola 
de Lourencina, por exemplo, o Lavoura e Comércio (25.6.1940, p.3) 
enalteceu a diretora nos seguintes termos:

é inegável a importância que os “cursos Lourencina Palmério” dia a 
dia mais adquirem nos meios educacionais uberabenses.

devido ao esforço da sua digníssima diretora, a vitoriosa instituição 
cresce, alarga os seus âmbitos e impõe-se decididamente, no conceito de 
toda a cidade.

As lições ministradas nos “cursos Lourencina Palmério”, nas suas 
diversas seções especializadas, são de real benefício aos meios estudantinos 
de Uberaba, principalmente no que diz respeito ao preparo técnico dos 
que desejam conhecimentos práticos, para enfrentar a vida.

ora, a profissão de datilógrafo, além de ser geralmente rendosa, é 
dessas que habilitam a um emprego seguro e imediato, em qualquer 
parte do Brasil.

e nesse particular, os “cursos Lourencina Palmério”, que mantêm 
uma acreditada escola de datilografia, vêm conquistando verdadeiro record 
de diplomas distribuídos.

essa cordialidade foi ainda mais visível quando o irmão eduardo 
Palmério reabriu sua clínica odontológica em 1943. no dia 18 de maio, 
o Lavoura noticiaria esse fato com muito destaque: em cinco pará-
grafos de texto, eduardo foi descrito como “um dos mais abalizados 
profissionais que já tem exercido essa delicada profissão nesta cidade”.
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Profissional de longo tirocínio, formado pela melhor escola de odon-
tologia do país, que é a Faculdade de odontologia da Universidade do 
Brasil, tendo instalado um moderníssimo consultório com rica e abundante 
aparelhagem, está o distinto odontólogo fadado a reocupar em poucos 
dias a brilhante posição em que sempre se colocou no seio da sua classe. 
(ibidem, 18.5.1943, p.3)

Pois bem. no dia seguinte, eduardo mandaria publicar no Lavoura 
e Comércio o seguinte anúncio publicitário:

Figura 4 – Anúncio da clínica odontológica de eduardo Palmério publicado em 19 de maio 
de 1943.

A propósito, entre os homens, eduardo Palmério, como vimos, era 
aquele que se movimentava com mais desenvoltura nos circuitos de 
amabilidades de Uberaba. naqueles primeiros anos da década de 1940, 
ele já era um ator consciente do bom desempenho de seu papel social. 
Para circular nos grupos de status ligados às elites intelectuais, eduardo 
atuava como orador em reuniões do rotary clube ao lado de figuras 
como José Mendonça, carlos Terra, Tomaz Bawden, santos Guido e 
odilon Fernandes, entre outros, lisonjeando com muita habilidade as 
figuras eminentes que participavam do círculo. em um dos registros 
de reuniões do clube, por exemplo, sua intervenção restringiu-se a 
lembrar que se aproximava o aniversário de José Mendonça (ibidem, 
14.3.1940, p.6).
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A nota de seu próprio aniversário na coluna social do Lavoura e 
Comércio (24.5.1941, p.2) é um bom indicador de seu prestígio:

Marca o dia de hoje a data natalícia do sr. dr. eduardo Palmério, con-
ceituado sócio da firma proprietária da “Livraria A.B.c.” e pessoa muito 
estimada e relacionada em nossos meios sociais, onde conta com um dila-
tado círculo de amigos e admiradores de suas qualidades de coração caráter 
[sic], e de sua formosa inteligência de humorista dos mais apreciados.

Pelos seus dotes personalíssimos o distinto aniversariante desfruta de 
geral estima e consideração em nossa cidade devendo, por isso mesmo, 
receber hoje as mais expressivas homenagens, às quais nos associamos.

Mais tarde, quando passou a publicar seus livros, eduardo sempre 
foi entusiasticamente resenhado pelos pares. Por ocasião do lança-
mento de A grande mamata (1948), ruy novais louvou sua “vigorosa 
personalidade literária” e a sua “agilidade mental” (ibidem, 26.8.1948, 
p.2), santino Gomes de Matos celebrou sua “verve rica e copiosa” e 
sua “veia incomparável de humorista” (ibidem, 25.9.1948, p.1), e 
José Mendonça afirmou que o autor pertencia “à estirpe gloriosa dos 
satíricos, dos que sabem, com jocosidade, mas, também, com energia 
e indignação, fustigar os vícios e açoitar os inimigos do povo” (ibidem, 
21.9.1948, p.2). em 1949, quando eduardo lançou 100 comentários, 
ruy novais estamparia no título: “é uberabense um dos maiores 
humoristas do Brasil” (ibidem, 21.7.1949, p.3). 

na década de 1940, José Palmério, o irmão mais velho, evidente-
mente sobressaía sozinho e também já alcançara proeminência social, 
ainda que não residisse em Uberaba. nessa época, o Lavoura e Comér-
cio (25.9.1941, p.6) se referia a ele como o “abalizado médico” em uma 
“concorrida clínica” em são Paulo ou como o “ilustrado especialista em 
doenças mentais e nervosas” e “figura das mais destacadas dos meios 
sociais e culturais da terra bandeirante” (ibidem, 28.4.1942, p.5). em 
1942, José Palmério foi convidado pela sociedade de cirurgia e Me-
dicina de Uberaba para proferir uma conferência sobre a questão da 
comercialização de remédios, pois, na época, ele acabara de publicar 
um trabalho sobre o tema. segundo o jornal, o palestrante tinha todas 
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as credenciais para propor uma “radical reforma” no comércio de pro-
dutos farmacêuticos e, desse modo, traria reflexões muito oportunas à 
comunidade médica local (ibidem, 12.11.1942, p.4). no noticiário do 
Lavoura, a conferência fora “brilhante” e “magnífica”. o “ilustrado 
médico” estabelecera importantes reflexões sobre a interdependência 
entre a ética médica e a indústria farmacêutica, e, por isso, recebera do 
presidente da sociedade de Medicina as “mais encomiásticas palavras” 
(ibidem, 13.11.1942, p.3).

Assim, vemos que, se os primeiros filhos, de início, foram benefi-
ciários do prestígio do pai, eles não deixaram, contudo, de conquistar 
gradualmente sua própria reputação, de modo que, em 1940, já eram 
respeitados principalmente por seus méritos pessoais. Assim ocorreria 
com o caçula, que, além da notoriedade do pai, cresceria ao redor do 
renome dos irmãos mais velhos.




