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CONTRIBUIÇÃO DA FAMÍLIA CARVALHO AO PROGRESSO
CULTURAL DE BOM JARDIM
sta edição de A VERDADE é totalmente
dedicada à FAMÍLIA CARVA L H O, que,
oriunda de Portugal em 1889, viveu e
cresceu nesta cidade, onde nasceram quase
todos os filhos do casal JOSÉ ANTONIO - ROSA.
dedicados inteiramente à música e ao jornalismo,
os CARVALHO engrandeceram, com seu trabalho,
não só Bom Jardim, mas a Região Serrana

E

Fluminense, sendo exemplos de dedicação,
competência e honestidade.
Regente da Sociedade Musical Recreio
Bonjardinense por muitos anos, o Maestro JOSÉ
ANTONIO DE CARVALHO ainda fundou e manteve
a Lyra Bonjardinense, além de, com seus filhos,
que iniciou na arte musical, colaborar com o Coro
da Igreja local.
Importante informar que a
influência da FAMÍLIA CARVA L H O
se estendeu por outros municípios
fluminenses, como Cantagalo,
Miracema e a própria capítal, a
cidade do Rio de Janeiro. Em
Cantagalo, Antonio Ferreira de
Carvalho editou jornais, o que fez
também em Bom Jardim e em
Miracema, além de atuar na área
musical. Seu irmão, ARMINDO DE
C A R VA L H O, foi maestro do Orfeão
Por tugal do Rio de J aneiro,
atuando com sua esposa, que era
pianista. A professora de música,
MARIA ICA DE CARVA L H O, exerceu
o magistério em Bom Jardim,
sendo, com seu pai, autora do Hino
do Município.
Tendo editado jornal em Bom
Jardim durante a Segunda Guerra
Mundial, Antonio Ferreira de
Car valho legou-nos um acer vo
precioso de informações sobre o
município e o Brasil, que se refere
a uma época de relevante
importância pela dramaticidade
vivida pelo nosso País. Não fosse
a edição de A VERDADE em
décadas de 1940, fatos relevantes
ficariam para sempre relegados às
brumas do passado! O jornalista
bonjardinense ANTONIO FERREIRA
DE CARVALHO inscreveu-se na
história do jornalismo fluminense
de maneira indelével, tendo sido,
ao que nos consta, o único
profissional da imprensa desta
região a fazer o registro de fatos
de uma época tão conturbada
vivida por todos os brasileiros!
Merece, por isso, nosso respeito e
gratidão!

FAMÍLIA CARVALHO em BOM JARDIM
Grande Obra Musical e Jornalística
1- De Portugal para o Brasil

3- Três notáveis: Música e jornalismo

Antonio Ferreira de Carvalho,

jornalista,
aprendeu a arte musical com seu pai, o maestro
José Antonio de Carvalho e atuou
com seus irmãos e irmãs na
orquestra criada por seu pai,
responsável pela música no coral da
Igreja Matriz local, e nas sessões
cinematográficas, naquela época do
cinema mudo. Atuou também na
Vapor do tipo usado por Portugal no final do século XIX
Banda Musical Lyra Bonjardinense,
para o transporte de emigrantes.
criada e mantida por seu pai.
bordo do navio Rei de Portugal, que partiu do Fundou, em 1941, o jornal A VERDADE, que
porto de Antuérpia (Bélgica) com destino ao circulou nesse ano, em 1942 e 1943, época muito
Brasil, com escala em Lisboa, onde embarcaram difícil, pois acontecia a Segunda Guerra Mundial.
emigrantes portugueses, chegaram ao Rio de
Janeiro, no dia 12 de novembro de 1899, JOSÉ Armindo de Carvalho, exímio organista e
ANTONIO DE CARVALHO e sua esposa ROSA,
flautista, tornou-se maestro, atuando em bandas
com sua filha, Maria, e outros familiares.
musicais da região e, mais tarde,
mudando-se para o Rio de Janeiro,
veio a ser o dirigente do Orfeão Portugal, onde trabalhou com sua esposa,
pianista. Armindo de Carvalho escreveu
várias peças, dentre as quais o dobrado
Emblema da Pátria, com partituras para todos os
instrumentos de uma banda musical.

A

O ocasal de portugueses José Antonio e Rosa

ARMINDO DE CARVALHO brilhou como Maestro
no Rio de Janeiro, dirigindo o Orfeão Portugal.
PORTUGAL vivia dias difíceis, e o governo
favorecia a emigração, financiando as viagens,
como ocorreu em outros países da Europa. Foi
assim que a Família Carvalho veio para o Brasil.

2- Uma orquestra familiar
Estabelecendo-se por um curto período em
Santa Maria Madalena, o casal fixou-se em Bom
Jardim dedicando-se à arte musical. Criaram seis
filhos, que viveram no sadio ambiente dessa divina
arte. Maria Ica, Conceição, Guilhermindo, José,
Armindo, e Antonio, que formaram e mantiveram
o coral da Igreja Matriz e a Banda musical Lyra
Bonjardinense
Também o cinema local contava com os filhos
do casal para as suas sessões, já que na época
não havia trilha sonora.. O maestro José Antonio
atuou como Maestro em várias Bandas da região
em diversas ocasiões, sempre com brilhantismo.

Maria Ica de Carvalho,

professora de arte
músical, autora do HINO DE BOM JARDIM, que
compôs com seu pai, o maestro JOSÉ ANTONIO
DE CARVALHO.
Em sua atividade de magistério, contribuiu para a
formação musical e artística de várias gerações de
bom-jardinenses, trabalhando
durante muitas décadas no
Ginásio de Bom Jardim (foto).
A Professora Maria Ica de
Carvalho, que nasceu em Portugal mas veio para o Brasil
com apenas 2 anos de idade,
foi registrada em Bom Jardim
e assumiu a cidadania nesta
comunidade, que amou e
dignificou, sendo um exemplo de honradez e
trabalho. Lecionou piano em sua residência, tendo
sido por muito tempo a única professora da
especialidade na cidade

MEMBROS da FAMÍLIA CARVALHO
JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO e sua esposa ROSA
DA COSTA CARVALHO, geraram e educaram seis filhos,
que por sua vez deram origem a uma prole extensa,
que reside nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais
e São Paulo. A primeira leva desta raiz assim se
constituiu: Maria Ica, Conceição, Guilhermino, José,
Armindo, e Antonio.
Aqui está um resumo sobre esses membros da Família
Carvalho, que viveram em Bom Jardim, sendo que
alguns plantaram raízes profundas em território nacional,
contribuindo para o progresso da arte musical e da
comunicação social. engrandecendo as comunidades
em que residiram.
1- MARIA ICA DE CARVALHO - Professora de Música - Nasceu
em 1897 em Portugal. Registrada em Bom Jardim – Faleceu em
Nova Friburgo, dia 20/01/82, com 85 anos. Sepultada em Bom Jardim.
2- CONCEIÇÃO CARVALHO PEREIRA - Esotérica - Nasceu
dia 22/12/1900 em Santa Maria Madalena. Faleceu dia 30/03/68
em Nova Friburgo, onde foi sepultada.
3- GUILHERMINO DE CARVALHO - Músico e Delegado de
Polícia - Nasceu em 04/03/1901 em Bom Jadim. Falecimento em
Niterói. em 16/11/1966.
4- JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO - Agricultor - nascimento
em 1906 em Bom Jardim – óbito em 06.06.1968 idade: 62 anos.
5- ARMINDO DE CARVALHO -Músico- Nasceu em 24/2/1907.
Faleceu em 21 de abril de 1982. Sepultado em Bom Jardim.
6- ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO – Músico e Jornalista
nascido em 02/11/1908 em Bom Jardim – Falecido em 30/01/89
em Niterói.

Algumas fotos da IRMANDADE CARVALHO

Maria Ica

Armindo

Guilhermino

Antonio

Eis o jazigo perpétuo da FAMÍLIA CARVALHO
em Bom Jardim, onde estão os restos mortais
da maioria da irmandade.

GINÁSIO BOM JARDIM, onde a professora MARIA ICA
DE CARVALHO exerceu o magistério, lecionando teoria
musical para várias gerações de estudantes bomjardinenses.

Os restos mortais dos demais membros da
Família estão em cemitérios de Niterói, de Nova
Friburgo e de Cantagalo.

4- Jornalismo, ontem e hoje...
ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO fundou o jornal A VERDADE em 1941, quando o mundo vivia a
Segunda Guerra Mundial, dando a Bom Jardim um órgão de publicidade moderno e vibrante, capaz de
exercer um papel importante na defesa dos interesses da coletividade. Foi memorável o trabalho de A
VERDADE na condução da “Campanha dos metais”, destinada a angariar objetos de metal que
serviriam para alimentar a indústria da guerra, visando aos interesses nacionais. Outra atuação importante
foi a mantida em defesa da volta do nome Bom Jardim, dado ao município, que havia sido substituído
por Vergel. Também vale ressaltar a luta pela criação do Ginásio Bom Jardim, uma grande conquista
no campo da educação. Assuntos de interesse social, econômico e político perpassaram nas páginas
de A VERDADE, que marcou uma bela etapa no desenvolvimento do jornalismo bom-jardinense.
Abaixo, cópia da primeira página do primeiro número do jornal.

5- A VERDADE continua...
SEBASTIÃO ANTONIO BASTOS DE CARVALHO, filho de ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO
resolveu, em 2015, com sua esposa Rosa Maria, reativar o antigo A VERDADE. Contando com a
colaboração de alguns bom-jardinenses e amigos de Bom Jardim, criou esta versão on line, que está
dando continuidade ao trabalho iniciado por seu pai.
O Secretário de Cultura, Professor Déscio Friere e o Professor Marlon Rodrigues, coordenador do
setor de Digitalização do Museu do Galpãp Cultural de Bom Jardim, e ainda os escritores Alberto
Serrano, Celso Frauches e José Augusto Aguiar -- ajudaram e continuam colaborando com os diretores
do novo A VERDADE.

FUNDAÇÃO DE ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO
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Assim, o jornal A VERDADE, sendo editado on line, dá continuidade ao que foi iniciado na década de
1940, pelo jornalista ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, membro destacado da FAMÍLIA
CARVALHO, de Bom Jardim. Agradecemos ao Secretário de Cultura, Prof. Déscio Frieri, e ao Prof.
Marlon Rodrigues, coordenador do setor de Digitalização do Museu do Galpão Cultural de Bom Jardim,
pela feliz iniciativa de homenagear a Família, apoiando esta nova A VERDADE, fator de progresso
cultural para Bom Jardim.
Nova Friburgo, 20 de fevereiro de 2017
Sebastião Antonio.Bastos de Carvalho / Rosa Maria O. Werneck Rossi de Carvalho

