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p. 2-3 
Vista de Cuiabá (c.1930)
Autoria presumida: Lázaro Papazian | MISC

p. 5 
Rua Voluntários da Pátria, década de 1960
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Cuiabália

Hélio Pimentel 
(Canção)

De um belo rio do centro-oeste do Brasil
Um certo dia uma cidade floresceu!
Iluminada pelo sol do mês de abril
Esta cidade até hoje só cresceu!
Ouro às arrobas que da terra recolheu
Que mereceu o nome de Vila Real!
Foi tanto ouro que quase enlouqueceu
O bandeirante ‘Paschoal Moreira Cabral’!

O arraial que virou vila e o batizaram
“Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá”!
Quase três séculos de história se passaram
E a cidade a progredir aí está!
Filha do rio caudaloso que orvalha
Tudo o que fica em toda a sua extensão!...
De Cuiabá foi que nasceu a “Cuiabália”,
A flor menina, luz do nosso coração!!!
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Dedicatória

Dedicado este livro à memória de grandes brasileiros nas-
cidos em terras mato-grossenses:

* Cândido Mariano da Silva Rondon [ sertanista/indigenista ]

* Dom Francisco de Aquino Corrêa [ arcebispo/poeta 

e presidente do Estado de Mato Grosso (1918-1922) ]

* Eurico Gaspar Dutra [ presidente da República  

Federativa do Brasil (1946-1950) ]

* Rubens de Mendonça [ historiador/poeta e escritor ]

* Luis-Philippe Pereira Leite [ historiador/escritor ]

* Roberto Campos  [ economista/ministro e embaixador ]

* Maria de Arruda Müller [ poetisa/escritora ] 

À meus filhos Ananias, Thiago e Cristina Cuiabália, nasci-
dos em Cuiabá.

E à minha esposa, professora Romilda S. S. Pimentel, a qual 
agradeço imensamente por ter gerado nossa filha Cuiabália.
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Prefácio

Cuiabália foi o nome escolhido pelo jornalista e escultor Hélio Fer-
reira Pimentel para enfeixar cerca de 50 textos, entre uma centena de 
trabalhos avulsos publicados na imprensa local, a partir da década de 
1980, quando chegou em Cuiabá.

O sufixo é designativo de coletivo, e na apreciação do filólogo pode 
compendiar fatos, cousas, acontecimentos e pessoas em Cuiabá, tal a 
sua abrangência.

O autor tem profunda admiração por Cuiabá, e isto explica o seu 
entusiasmo pela expressão que elegeu para título do seu novo trabalho. 
Seja ele bem-vindo e auspicioso em nossos meios culturais.

Cuiabá, 14 de junho de 1990.

Luis-Philippe Pereira Leite 
(1916-1999)

Do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Presidente do 

Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso.
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Nota do Autor

Caríssimo leitor: tens em mãos uma coletânea de crônicas escritas e 
publicadas nos jornais locais ao longo dos anos 80 do século XX. Elas 
enfocam a questão da preservação e conservação do Patrimônio Histórico 
local, principalmente.

Ficaram guardadas por três décadas. As folhas frágeis dos jornais 
chegaram a ficar amareladas, quebradiças pela ação do tempo. Na época, 
tentamos transformá-las em livro; criou-se uma bonita capa, escreveu-se 
o prefácio, porém o projeto não vingou.

O tempo passou com uma velocidade incrível, mas elas perma-
neceram intactas e, de certa forma, atuais, uma vez que os problemas 
continuam. Retomamos o projeto e ei-las, enfim em forma de livro. Por 
isso, é bom que atentes à questão da época, pois são situações ocorridas 
há três décadas.

A capa foi retocada, até mesmo o prefaciador lamentavelmente já 
não mais está entre nós, mas suas palavras foram mantidas na íntegra. 
Quanto às imagens aqui apresentadas, elas são de um tempo um pouco 
mais remoto, quando Cuiabá ainda possuía elementos históricos de gran-
de relevância e que, para tristeza de muitos, quase tudo já desapareceu.

Nos anos 80 do século passado vivíamos em constantes dificuldades 
com referência à preservação de bens móveis e imóveis dentro da temáti-
ca Patrimônio Histórico, originando aí a nossa indignação. Alguma coisa 
mudou de lá para cá, porém há ainda muito por fazer para incentivo à 
preservação e conservação do que restou deste patrimônio. Mas não é 
só Cuiabá que padece desse mal. Em todo canto há clamores por falta 
de condições, apoio, verbas, etc., etc.

Nesta coletânea lerás também algo sobre Natal, Jesus Cristo, per-
sonalidades, democracia, etc. Enfim, esperamos agradar a todos os que 
estas páginas lerem.
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Cuiabália

O “Porquê” do Título

O título Cuiabália dado a essa coletânea de crônicas escritas e 
editadas pelos jornais locais, ao longo da década de 1980, é nada mais 
que algo que de imediato lembra a capital mato-grossense, Cuiabá. De 
Cuiabá, nasceu Cuiabália.

Assim como – dentro de um neologismo – nasceram as expressões 
“Cuiabania”, ou “Cuiabânia”, “de tchapa e cruz”, e várias outras, aparece 
também agora essa nova expressão: Cuiabália.

A palavra nasceu exatamente em 1983, num certo dia em que rabis-
cava uma folha de papel. Achei bonita a palavra, bem como o seu som.

No ano seguinte nasceu minha filha e, então, propus que se chamasse 
Cuiabália. Todavia, após algumas trocas de ideias chegamos à conclusão 
de que a recém-nascida deveria se chamar Cristina Cuiabália. E assim, no 
Cartório do 3º Ofício desta Capital, a pequenina foi registrada.

Com isso, acredito ter louvado a capital deste Estado que tão bem 
me acolheu e tem acolhido a todos os que para cá se dirigem.

Agora, para que a palavra fique ainda mais caracterizada, resolvi dar 
nome também a esse livro de Cuiabália. Sim, Cuiabália, simplesmente 
Cuiabália!

Cuiabá, junho de 1989.

O Autor
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