A Biblioteca Antonio Koury (Tribunal Sede)
divulga, a partir de hoje, e, quinzenalmente, seu
acervo de livros, inicialmente apresentando a
“Coleção Otávio Mendonça”.

O acervo é composto de livros de
literatura nacional e estrangeira, história
política e social, biografias, artes e
jurídicos.

Esperamos sua visita!

Horário de funcionamento da Biblioteca de 8:00 hs às 14:00 hs.
E-mail: biblioteca@tpa.jus.br – Ramal: 3336 / 3325

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
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Coleção Otávio Mendonça

Retrato objetivo da revolta da Marinha de Guerra em 1910, liderada pelo marinheiro João
Cândido, para acabar com os castigos corporais. Corajoso registro de fatos que a história oficial
tentou deixar esquecidos: os tenebrosos massacres na Ilha das Cobras, onde os revoltosos já
anistiados foram levados a uma masmorra subterrânea cheia de cal; os fuzilamentos e as
torturas de toda ordem; a desumana escravidão de centenas de marinheiros e trabalhadores
levados para a selva amazônica; os desmentidos do governo; a longa prisão e os últimos dias de
João Cândido.

Esta obra do Historiador e Engenheiro João de Palma Muniz tem como propósito assinalar
as comemorações do sesquicentenário da Adesão do Pará à Independência.
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“Nos idos de 1972 dei início a um trabalho jornalístico-histórico que considerei de grande
importância: levantar o nosso passado político através dos depoimentos de pessoas que, nesse
mesmo passado, tivessem tido grande atuação. Ou que se conservaram nos bastidores, mas que
foram testemunhas oculares de muitos fatos que fizeram a nossa História“.

"Marajó, história do menino Missunga, ser que aos poucos assume, sem nenhum esforço,
como se naturalmente, a condição proprietária de seu mundão marajoara, é escrita de ímpar
maravilha verbal em retorno ao prazer do leitor." Amarílis Tupiassú.
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Esta comunicação analisa o discurso historiográfico presente na obra Motins
Políticos ou História dos Principais Acontecimentos Políticos na Província do Pará desde
o ano de 1821 até 1835, escrita pelo barão de Guajará, o bacharel paraense Domingos
Antonio Raiol, entre 1865 e 1890. A partir da noção de operação historiográfica tomada de
empréstimo de Michel de Certeau, trabalhou-se a narrativa considerando-a como obra
inaugural da historiografia paraense e situando-a como marco fundador da escrita sobre a
Cabanagem.

“Da obra monumental de Ruy advogado ninguém tratou como você, no Brasil. A Nação lhe
deve eterno agradecimento.” (Prof. Alfredo Buzaid - Catedrático da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo - Carta do autor).O livro já impresso do Dr. Rubem Nogueira, O
Advogado Ruy Barbosa, impõe-se à admiração como estudo grave, profundo e amplo;
argumentação brilhante, documentação original.” (Do Parecer da Comissão Julgadora
designada pelo Governador Otávio Mangabeira para indicar os trabalhos a serem premiados
no concurso nacional instituído por lei no ano do centenário de nascimento de Ruy Barbosa e
que indicou ao 1° prêmio O Advogado Ruy Barbosa)."
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Antes de 11 de setembro, rudolph giuliani ja havia comecado a escrever este livro sobre lideranca.
Por ocasiao dos terriveis acontecimentos daquele dia, os conceitos elaborados por ele ao longo de alguns
meses foram postos em pratica. Em poucas horas, durante o ataque ao world trade center, o autor, como
prefeito da cidade de nova york, recorreu a todos os principios apresentados neste livro. Cerque-se das
melhores pessoas. Tenha crencas e comunique-as. Cuide pessoalmente de certas coisas. De exemplos.
Resista aos fanfarroes. Trate primeiro das prioridades. Lealdade e uma virtude vital. Prepare-se sem
descanso. Prometa de menos e entregue demais. Nao presuma nada. Neste livro, o autor procura
demonstrar a eficacia das licoes que aprendeu atraves de exemplos de suas ideias, postos em pratica
antes e depois de 11 de setembro.

Otávio Mendonça reune nesta obra, com sua peculiar lucidez, claresa e elegância ao
escrever, suas memórias.
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Personalidades do Pará nasceu para dotar as bibliotecas e outros setores da vida pública
estadual, de um conjunto de informações sobre as pessoas que, pelo seu valor, podem oferecer a
esta e às futuras gerações, um panorama deste momento, no setor industrial, político, artístico e
similares.

É um guia mais poético e sentimental do que histórico de Belém do Grão Pará. Leandro
Tocantins narra com muito amor e orgulho da terra onde nasceu, a história de Belém
apresentando, com intimidade e paixão, os pontos turísticos e culturais da terra.

