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APRESENTAÇÃO 

O Arquivo Central do Sistema de Arquivos da Unicamp – SIARQ, tem como objetivo 
maior preservar a memória acadêmica, científica e administrativa da Universidade, logo, 
tem reunido em seu acervo documentos de professores que atuaram ativamente na 
construção da Unicamp, entre eles os de Zeferino Vaz, os de Sérgio Pereira da Silva Porto, 
os de Carlos Eduardo Negreiros de Paiva e os de Antonio Augusto de Almeida. 

Este catálogo leva a público a descrição dos documentos de Antonio Augusto de 
Almeida, membro da Comissão Organizadora da Unicamp e primeiro diretor da Faculdade 
de Ciências Médicas,  doados pela  família em 1991. 

Trata-se de um conjunto reduzido de documentos, mas de grande importância, uma vez 
que traz informações raras sobre a criação da Faculdade de Ciências Médicas, unidade 
embrionária da Unicamp e da participação de docentes ilustres como o próprio Antonio 
Augusto de Almeida. 
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UM POUCO DE ANTONIO AUGUSTO... 

 
“Personalidade discutida pelo seu temperamento, não há entretanto, quem lhe negue os 

dotes de talento, cultura, capacidade de iniciativa, intrepidez, amor pela especialidade e 
pela nossa Instituição. 

Duramente castigado pela adversidade - que lhe roubou entes queridos em 
circunstâncias dolorosas - Almeida soube enfrentar com invulgar estoicismo as agruras que 
a existência por muitas vezes lhe reservou. Não era homem de expandir seus sofrimentos e 
suas mágoas, assim exacerbados pelo mutismo em que os enclausurava. A única 
compensação era entregar-se infatigavelmente ao trabalho e perseguir, com obstinação, as 
metas visadas das quais não se desviava. Não gostava de conselhos ou advertências e, 
menos ainda, de críticas à sua conduta nas diversificadas esferas de atividades a que fora 
conduzido. A ele se aplicaria bem o conceito muita vez emitido por Penido Burnier em 
relação a Moncorvo Filho: “homem de atitudes definidas e definitivas”. Na verdade, era o 
nosso velho e querido companheiro de lutas aferrado em geral aos seus pontos-de-vista, dos 
quais só uns poucos conseguiriam por vezes arredá-lo. A sua obstinação custou-lhe 
divergências e dissabores na longa escalada que venceu até o ápice de brilhante trajetória 
profissional. Devido a essa faceta do seu temperamento, foi Almeida figura marcada pela 
decisão e firmeza nas iniciativas a que se propunha, conseguindo atingir sem 
desfalecimentos as metas desejadas. Não se perdia em minúcias ou em longos 
planejamentos, não necessitava de amadurecer projetos, nem era do seu gosto dividir 
responsabilidades, que as assumia integralmente. Decidido e pertinaz, não se intimidava 
ante desígnios. Era, com efeito, espírito empreendedor e atuante, quase sempre alheio a 
ponderações por vezes procedentes. Foi, assim, o grande incentivador da ampliação do 
Hospital, executada quando ainda vivo o Fundador do Instituto, então sob a direção de 
Souza Queiroz. O dinamismo de Almeida foi capaz de vencer as resistências de alguns à 
concretização do plano, passível de críticas em alguns detalhes e talvez algo ambicioso para 
a época. Não fora a sua pertinácia, e também o seu ativo concurso, possivelmente teria sido 
adiada uma etapa importante no desenvolvimento do Instituto. 

Olhos fixos no progresso das nossas atividades, pôde o velho companheiro, sob 
aspectos diversos, deixar inegável contribuição. 

Oftalmologista estudioso e competente, cirurgião hábil, sempre interessado no avanço 
técnico e científico, firmou-se no conceito dos colegas como figura proeminente. 
Freqüentador constante da nossa Associação Médica, participava com entusiasmo do 
debate de temas científicos. Transmitia aos jovens a sua longa vivência nos mais variados e 
intrincados aspectos da especialidade, estimulando-os ao estudo e à aplicação. 

Foi um dos idealizadores da “Fundação Penido Burnier” e seu principal artífice, mau 
grado as restrições então opostas pelo Fundador da Casa, calçadas talvez em sua 
reconhecida modéstia. 

Em 1954, perante a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, defendeu, 
com brilhantismo, tese intitulada “A esclerectomia posterior no descolamento da retina”, 
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após transpor galhardamente as diversas provas teóricas e práticas exigidas para o concurso 
em que conquistou a docência de Clínica Oftalmológica. 

Na campanha da comunidade campineira com o objetivo de conseguir para a nossa 
cidade a instalação da Faculdade de Medicina, teve Antonio Augusto de Almeida, ao lado 
de Mangabeira Albernaz, atuação de grande relevo na consecução desse objetivo. Vitoriosa 
a árdua campanha, obteve a cidade a sonhada Faculdade de Ciências Médicas e, mais tarde, 
no governo Carvalho Pinto, a Universidade Estadual. Prosseguiu o nosso pranteado Colega 
o trabalho preliminar e se revelou vulto de assinalado destaque, a principio no espinhoso 
período de organização e, posteriormente, nas diferentes fases da ampliação e 
desenvolvimento da Unicamp, hoje padrão de orgulho da gente campineira. 

Foi Almeida membro da Comissão Inicial de Organização da Unicamp, juntamente 
com Zeferino Vaz e Paulo Gomes Romeu; em seguida, Diretor do primeiro Insituto da 
Universidade – a Faculdade de Ciências Médicas; Coordenador da Unicamp; Professor 
Titular de Oftalmologia e, depois, Professor Emérito; Chefe do Departamento de Oftalmo e 
Otorrinolaringologia. 

Nas funções administrativas ou didáticas empenhou-se em atender com justiça e boa 
vontade os anseios dos que o procuravam como conselheiro e amigo. Devotou-se nos 
últimos anos, à causa da Universidade. Não será favor salientar a soma de inestimáveis 
serviços por ele prestados à Unicamp, como efetiva contribuição ao elevado conceito de 
que hoje desfruta entre os grandes Centros Universitários do País. 

A sua ação se estendeu também a entidades culturais, filantrópicas e esportivas, 
integrando-se aos interesses da comunidade campineira sob várias formas de cooperação. 

Deixou Almeida numerosos trabalhos científicos, cuja apreciação não caberia nestas 
rápidas linhas, traçadas dias após o seu desaparecimento e quando já no relo o presente 
fascículo dos “Arquivos”. 

Ainda recentemente, veio a lume o Compêndio de Oftalmologia, de sua autoria, 
destinado particularmente a facilitar o estudo básico da especialidade aos alunos sob sua 
orientação na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Dentro em breve, na merecida 
homenagem que a Associação Médica do Instituto Penido Burnier tributará à memória do 
nosso grande colaborador, terá a devida ênfase a sua profícua atividade profissional.” 

 
 
 
 
 
Prefácio extraído da Revista Arquivos do Instituto Penido Burnier, v.21, fascículo único, 

jun.1975, p.7-8. 
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ARRANJO E DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO 

A Coleção Antonio Augusto de Almeida está arranjada em pequenos conjuntos que 
refletem aspectos da sua vida pessoal e profissional, sendo: 

Série: Vida Pessoal 

Série: Produção Científica 

Dossiê: Faculdade de Ciências Médicas 

Os documentos foram descritos um a um, onde informações sobre a tipologia, as 
pessoas envolvidas, os assuntos, a data de criação, além de dados que permitem a 
caracterização e localização física dos mesmos foram destacadas. 

Ao final do Catálogo  encontram-se a Tabela de Códigos utilizados na construção dos 
verbetes descritos e os Índices Onomástico e Temático que remetem aos verbetes 
correspondentes. 
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SÉRIE VIDA PESSOAL 

1. Fotografia de Retes & Dopper e F. Tarquino, onde se vê AA acompanhado dos 
doutorandos, professores e diretor da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, em 
1926.  Belo Horizonte, 1926.  p&b.  33,3x25,2 cm. 

Vp1 P1 
 

2. Diploma concedido à AA, pela Sociedade de Ophtalmologia de São Paulo, conferindo o 
título de Sócio Fundador.  São Paulo, 07 maio 1933.  p&b  18x12 cm.  (cóp.fot.) 

  Vp2 P1 
 
3. Diploma concedido à AA pela Sociedade Argentina de Oftalmologia, conferindo o título 

de Membro Correspondente.  Buenos Aires, 02 jul.1941.  p&b  12x18 cm. (cóp.fot.) 
  Vp3 P1 

 
4. Diploma concedido à AA pela Sociedade de Oftalmologia de São Paulo conferindo  o 

prêmio “Presidente da Sociedade” pelos melhores trabalhos de investigação intitulados 
Fundo de olho no recém-nascido e Tumores de órbita, no período de 1944-45.  São 
Paulo, 07 maio 1945.  p&b  12x18 cm.  (cóp.fot.) 

Vp4 P1 
 
5. Diploma concedido à AA pela Sociedade de Oftalmologia de São Paulo conferindo  o 
prêmio “Presidente da Sociedade” pelo melhor trabalho de investigação intitulado 
Queratocône e persistênsia do timo, no período de 1945-46.  São Paulo, 07 maio 1946.  
p&b  12x18 cm.  (cóp.fot.) 

  Vp5 P1 
 
6. Diploma concedido à AA pelo Collége International de Chirurgiens conferindo o título 

de Fellow do Collége.  Genéve, 21 abr.1951.  p&b  12x18 cm.  (cóp.fot.) 
  Vp6 P1 

 
7. Recorte de jornal intitulado “Dr. Antonio Augusto de Almeida” comentando sobre sua 

aprovação no concurso de livre docência da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo. s.ref. [1954] 

  Vp7 P1 
 
8. Diploma concedido à AA pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 

conferindo o certificado de docência pelas aulas proferidas durante o Curso de Fisiopa-
tologia e [Classificação] da Tireoide. São Paulo, 24 fev.  1960.  p&b  18x12 cm.  
(cóp.fot.) 

Vp8 P1 
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9. Placa de prata concedida à AA pelos Leões de Campinas homenageando-o como 
primeiro diretor da Faculdade de Medicina de Campinas.  Campinas, 06 mar. 1963. 

  Vp9 P1 
 

10. Diploma concedido à AA pela Associação Médica Brasileira conferindo o título de 
especialista em Oftalmologia. São Paulo, 30 mar. 1963.  p&b  18x12 cm.  (cóp.fot.) 

  Vp10 P1 
 
11. Diploma concedido pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia à AA conferindo o 

Prêmio Adaga pelo trabalho intitulado Correção cirúrgica dos vícios de refração.  Rio 
de Janeiro, 26 set.1963.  c.ass.  (orig.) 

Vp11 P1 
 
12. Diploma concedido à AA pela Acadêmia de Oftalmologia de São Paulo conferindo o 

título de Sócio Fundador.  São Paulo, 30 set.1963.  p&b.  18x12 cm.  (cóp.fot.) 
  Vp12 P1  

 
13. Diploma concedido à AA pela La Asociación Pan Americana de Oftalmologia 

conferindo o título de Membro Ativo.  Panamá, 10 fev.1966.  p&b.  12x18 cm.  
(cóp.fot.) 

  Vp13 P1 
 
14. Placa de prata concedida à AA homenageando-o como Paraninfo da Primeira Turma da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas.  Campinas, 1968. 
  Vp14 P1 

 
15. Placa de prata concedida à AA por Lafi S.A. Produtos Químicos e Farmacêuticos por 

reconhecimentos prestados ao progresso da ciência no Brasil e à Fundação Lafi, como 
Diretor.  São Paulo, jul.1969.                                                     

Vp15 P1 
 
16. Desenho a giz retratando  um frontal de AA.  s.l., 1974.  40x53 cm.  c.ass. 

                                                     Vp16 P1 
 
17. Curriculum  vitae  de AA.  s.l.d.  7p.  (cop.datil.)                                       

Vp17 P1 
 
18. Fotografia de um frontal de AA.  s.l.d.  p&b.  6.5x9.5cm. 

                                                     Vp18 P1 
 
19. Fotografia de um frontal de AA.  s.l.d.  color.   8.3x12.3cm. 

                                                     Vp19 P1 
 
20. Fotografia onde se vê AA acompanhado de João Penido Burnier, João Lech, Moacir 

Cunha, Paulo Ariani, Rene Pena Chaves, Costa Pinto, AA, Mascarenhas Neves, Gabriel 
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de Oliveira da Silva Porto entre outros não identificados, em frente ao Instituto Penido 
Burnier. Campinas, p&b.  24x18 cm. 

                                                     Vp20 P1 
 
21. Fotografia onde se vê AA acompanhado de João Lech, Manuel Affonso Ferreira, João 

Penido Burnier, Costa Pinto, Moacir Cunha, Mascarenhas Neves, Rene Pena Chaves, 
Gabriel de Oliveira da Silva Porto entre outros não identificados. s.l.d.  p&b.  23x17 
cm. 

                                                     Vp21 P1 
 
22. Caneta esferográfica, folheada a ouro utilizada por AA.  

                                                     Vp22 P1 
 
23. Óculos usado por AA, acompanha porta-óculos em courvin. 

                                                     Vp23 P1 
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SÉRIE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

24. Tese de AA intitulada A esclerectomia posterior no deslocamento da retina 
apresentada à Universidade de São Paulo/Faculdade de Medicina, para o concurso de 
livre docência de Clínica Oftalmológica.  São Paulo, 1954.  100p. 

                                                      Pc1 P2 
 
25. Artigo de AA intitulado Cefalalgias, publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia, 

v.16, n.1, mar. 1957, p.43-56. 
                                                      Pc2 P2 

 
26. Discurso de AA dirigido a estudantes do 1º ano da Faculdade de Medicina, discorrendo 

sobre a responsabilidade de se tornarem bons médicos, aproveitarem a oportunidade de 
estudarem numa faculdade mantida pelo Estado e futuramente retribuirem com serviços 
à coletividade. Campinas, 1963. 3p.  (orig.datil.)                  

                                                      Pc3 P2 
 
27. Discurso de AA, como Paraninfo da Primeira Turma de Formandos da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Campinas destacando-se a importância das pessoas e 
entidades que trabalharam para a instalação da Faculdade de Medicina e os esforços do 
Reitor para a implantação da Universidade; relatando as difuculdades encontradas pelos 
formandos por ser a primeira turma e lembrando do caráter sacerdotal da Medicina. 
Campinas, 1968.  8p.  (orig.datil.c/anot.ms.)        

                                                      Pc4 P2 
 
28. Exemplar  da  revista  Arquivos  do  Instituto  Penido Burnier, com homenagem 

póstuma e trabalho de AA. 
Pc5 P2 

 
29. Anotações de AA a respeito dos sintomas e tratamento da artrite retiradas da obra de 

Joseph Lee Hollanda denominada Artrite da  7ed.  Philadélfia, Léa & Fébifer, s.d.  1p. 
(ms.) 

                                                      Pc6 P2 
 
30. Apostilas de Oftalmologia preparada por AA para o curso médico da Universidade de 

Campinas. Campinas, s.d.  2v.  (mimeo c/anot.ms.) 
                                                      Pc7 P2 

 
31. Trabalho de AA intitulado Perturbações oculares de origem dentária.  s.l.d.  7p.  

(datil.c/anot.ms.) 
                                                      Pc8 P2 
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32. Trabalho de AA intitulado Uveite autoimune, em parceria com os Drs. João Alberto e 
Valter.  s.l.d.  4p.  (orig.  datil.c/anot.ms.) 

                                                      Pc9 P2 
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DOSSIÊ: Faculdade de Ciências Médicas 

33. Carta de Luís Roberto Vidigal, Deputado Estadual de São Paulo à AA, Membro da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas acusando recebimento de telegrama e 
colocando-se à disposição para intervir junto ao poder executivo estadual para a 
concretização de uma Faculdade de Medicina em  Campinas.  São  Paulo,  01 
mar.1961.  1p.  c.ass.  (datil.) 

                                                       D1 P3 
 
34. Carta de Juvenal Rodrigues de Moraes, Deputado Estadual de São Paulo à AA, 

Membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas acusando recebimento de 
telegrama e colocando-se à disposição para aprovar a instalação de uma Faculdade de 
Medicina em Campinas. São Paulo, 02 mar.1961.  1p.  c.ass.  (datil.) 

                                                       D2 P3 
 
35. Parte do orçamento do Estado para as  Autarquias.  s. l., 1961.  1p.  (datil.) 

                                                       D3 P3 
 

36. Memorial entregue pelo Conselho de Entidades à Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 
Governador do Estado de São Paulo, em prol da instalação da Faculdade de Medicina 
de Campinas. [Campinas, 1961]. 11p. (+rasc.) 

D4 P3 
 
37. Plano de organização das comissões do Conselho de Entidades de Campinas.  [Campi-

nas, 1961]  1p.  (cóp. datil.) 
                                                       D5 P3 

 
38. Regulamento  interno  do  Conselho  de  Entidades  de  Campinas.  [Campinas, 1961]  

2p.  (mimeo) 
                                                       D6 P3 

 
39. Relação de jornalistas e personalidades de Campinas, residentes em São Paulo.  

[Campinas, 1961].  2p.  (orig. datil.) 
                                                       D7 P3 

 
40. Ofício de AA à José Lopes Faria, Diretor da Faculdade de  Ciências  Médicas da 

Universidade  Estadual  de Campinas, esclarecendo sobre problemas havidos no 
Departamento  de Pediatria daquela  Faculdade.  Campinas, 14 dez.1972.  s.ass.  5p.  
(cóp.datil.) 

                                                       D8 P3 
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41. Fragmento do Regulamento da Faculdade de Ciências Médicas.  [Campinas], s.d.  3p.  
(ms.) 

                                                       D9 P3 
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Tabela de Códigos 

[ ] = informações aproximadas 
AA = Antonio Augusto de Almeida 
c.ass. - com assinatura 
c/dedic. - com dedicatória 
color. - colorido 
cop. - cópia 
cop. datil. - cópia datilografada 
cop.fot. - cópia fotográfica 
datil. - datilografado 
datil.c/anot.ms. - datitolografado com anotações manuscritas  
+ rasc. - acompanhado de rascunho 
ms. - manuscrito 
mimeo - mimeografado 
mimeo c/anot.ms. - mimeografado com anotações manuscritas 
orig. - original 
orig.datil.- original datilografado 
orig.datil.c/anot.ms - original datilografado com anotações manuscritas 
p. - página 
p&b - preto e branco 
s.ass. - sem assinatura 
s.d. - sem data 
s.l.d. - sem local e data 
s.ref. - sem referência 
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