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Doc Pa

sta

 
Sub-pasta De/ Para Data Resumo Observação Índice 

D1 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
Juan 
Comas 
para PD 

27/09/1962 Sobre provas da imprensa de um 
artigo. Carta enviada para o 
México, mas ele estava no Peru.  

Contato com 
intelectuais 
estrangeiros 

D2 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
Juan 
Comas 
para PD 

09/09/1962 Carta relacionada com a anterior 
falando de onde está (Peru), 
confusões de recebimento etc. e 
textos ara os Encontros.  

Contato com 
intelectuais 
estrangeiros 

D3 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
Jaime A. 
A. 
Cavalcant
e da 
Fundação 
de 
Amparo a 
Pesquisa 
ao Diretor 
da 
Comissão 
de PH 

30/08/1962 Informa a sua atuação de amparo 
e pede informação sobre 
pesquisadores da Instituição  

Contato com 
Instituições 

D4 1 Correspondência 
Recebida 

Carta do 
British 
Museum, 
Londom, 
Depto. de 
Etnografia 
da 
Secretária 

24/08/1962 Comunicando que A. Digby está 
no México e irá para a Inglaterra 
antes de voltar para o museu. 
Identificação de quem arrumou a 
documentação que o 1º nome da 
secretaria é Edith.  

Estranho porque o 
museu é na Inglaterra 

Contato com 
Instituições 
internacionais 
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de Adrian 
Digby 
(goodeved
) para a 
Comissão 
de PH – 
(PD). 

* D5 
AB 

1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
V. 
Calderon 
do 
Instituto 
de 
Ciências 
Sociais da 
Universid
ade da 
Bahia, 
enviada a 
Comissão 
de PH 
(PD). 

07/08/1962 Agradecendo as palavras 
encorajadoras e reclama do 
trabalho de ciências que está à 
margem dos interesses utilitários. 
Fala do recebimento do exemplar 
da Anhembi com artigo de 
Luciana Pallestrini e Niede 
Guidon sobre a Ind. do sambaqui 
do Mar Casado (elogiando). 
Lamenta a falta de planejamento 
das pesquisas arqueológicas  em 
âmbito nacional, a falta de 
conhecimento dos trabalhos. Cita 
o conhecimento do trabalho  de  
Castro Faria no Paraná e diz que 
tal fato é prejudicial para o 
desenvolvimento metódico e 
eficaz da arqueologia brasileira. 
Método necessário para a 
continuidade dos trabalhos 
arqueológicos 
Fala dos artigos da Anhembi 
baseado em suas aulas e na 
defesa das jazidas arqueológicas 

Refere-se ao 
patrimônio histórico e 
não ao arqueológico 
(comenta sobre este, 
mas a denominação é 
sobre o histórico). 
O documento é 
amplo é mostra o 
contato com os 
intelectuais, 
Instituições, 
Anhembi, crítica da 
falta do 
reconhecimento do 
trabalho científico e 
métodos da 
arqueologia. Reclama 
unidade nas pesquisas 
e métodos.  

Este documento é 
importante porque 
fala de métodos da 
arqueologia e 

Contato com 
intelectual 
Instituição, 
arqueologia e 
preservação, 
Anhembi. 
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e a destruição do patrimônio 
histórico. Comunica que mandará 
relatório das pesquisas conjuntas 
Bahia e Sergipe e de intercâmbio 
científico. 

necessidade do 
cientista de trabalhar 
em conjunto e saber 
do trabalho realizado 
em âmbito nacional 
também da 
dificuldade em se 
fazer ciência 

D6 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
Almir de 
Castro 
(Capes) 
para 
Luciana 
Pallestrini 

 

01/08/1962 Comunicando o recebimento de 
relatório de atividades 
desenvolvidas na Europa (09-
1961 a 07-1962) como cursos e 
estágios no Centro de Pesquisas 
pré-históricas  e protohistóricas 
da Universidade de Paris  

Encaminhado a 
Comissão de PH – 
Luciana faz parte  

Formação de 
equipe 

D7 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
Juan 
Comas do 
Instituto 
de 
História 
da 
Universid
ade do 
México 
para PD 

11/12/1961 Sobre alteração do manuscrito 
em inglês para os Encontros e 
cópia de carta extraviada (D 
8AB)  

Contato com 
intelectuais e 
Instituições 
Internacionais 

D8 
AB 

1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
Juan 
Comas 
(carta 
extraviada

16/09/1961 Dá notícia da leitura do livro de 
Rivet escrito por PD (fala de 
alguns assuntos encontrados em 
Paul Rivet por êle mesmo – obs. 
pode ser este livro pelas dicas).  

Contato com 
intelectuais e 
Instituições 
Internacionais 
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) a PD Fala de versão inglesa do 

trabalho para os Encontros e de 
uma publicação em espanhol para 
a Universidade, bem como sua 
ida como professor convidado 
para a Universidade Mayor de S. 
Marcos em Lima, ministrar 
cursos de Antropologia Física 
geral e Pré-História Geral. 
Publicação sobre os encontros na 
Gazeta Del Fondo de cultura 
Economica e fala sobre a 
publicação para alunos da 
Introdução a la Prehist. Geral em 
espanhol. 

*D9 
AB 

1 Correspondência 
Recebida 

Provavel
mente 
carta de 
PD ao Dr. 
João 
Cleofas 
(Ministro 
da 
Agricultur
a) 

16/03/1953 Sobre mudanças em decretos 
colocando a exploração de 
sambaquis sob fiscalização da 
Comissão de PH. Fala dos artigos 
25 e 51 do Código de Minas, 
decreto 4146 de 07/03/1942 e 
decreto estadual 21935 de 
19/12/1952 e Constituição 
Federal art. 175  

Legislação 
(Cód. De 
Minas – 25 e 
51, 
Constituição 
Federal 175, 
Decreto 4146 
e decreto 
21935. 
Autoridades  

D10 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
PD? ao 
Rodrigo 
(Rodrigo 
de M. 

09/05/1957 Falando sobre assinatura de 
portaria e perguntando e pergunta 
para o Rodrigo a respeito. 

Não há identificação 
de quem mandou a 
carta 

Legislação e 
autoridades 
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Franco)? 

D11  

? 

1 Correspondênc
ia Recebida 

Carta 
para o 
Dr. 
Cleofas 

01/11/1953? Fala sobre o decreto 4146 e 
ofício do governador 
solicitando providência 
complementar, questões de 
preservação. 

Este documento 
relaciona-se com o 
D9 AB 

Legislação e 
autoridades 

*D12 
ABC 

1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
PD ao 
Presidente 

 

06/12/1958 Falando do projeto de lei enviado 
a Câmara, pedindo apoio à lei e 
projetos de Apoio ao Museu do 
Homem Americano e anexo do 
Instituto de Pré-Hist.que deveria 
ser fundado e idéias de execução 
de lei pelo instituto e trâmites de 
todo o processo que ainda não 
havia dado certo. 

Verificar se o 
presidente deste 
período é Jânio. 

Contato com 
autoridade 
(presidencial) 
e idéias de 
fundação do 
IPH (acho 
que nesse 
momento o 
IPHE já foi 
fundado) e 
Museu, 
preservação e 
legislação. 

*D13 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
Amaral 
Machado 
e Cia 
(Moacir 
Ramos 
Guimarãe
s – 
gerente) 
para PD 

20/12/1955 Pedindo autorização para a 
Comissão do IPH para 
exploração do sambaqui Maratuá, 
fala que teria cautela para retirar 
o material de interesse científico. 

Este documento é 
importante porque 
mostra que as 
empresas não têm 
compreensão da 
necessidade de 
procedimentos 
científicos da 
metodologia na 
arqueologia. 

Empresa 
exploradora, 
preservação, 
estágio da 
ciência, 
profissionaliz
ação, 
importância 
comercial do 
sambaqui, 
vista da 
retirada do 
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material por 
parte das 
empresas sem 
a 
compreensão 
da 
necessidade 
de 
procedimento
s científicos 
com 
metodologia 
na 
Arqueologia. 

D14 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
Pd a 
Amaral 
Machada 
e Cia 
Ltda. 

11/11/1953 Exploração clandestina do 
sambaqui, tombamento do 
mesmo e solicita presença do 
representante legal. 

Fiscalização da 
Comissão inclusive 
com sanções 
policiais. Há no 
documento o local de 
comparecimento, no 
Instituto Geográfico e 
Geológico do Estado 
(onde ficava a 
Comissão?), havia 
sede, muitas vezes 
correspondência 
enviada acho no 
endereço de PD 
(verificar).   

Este documento tem 

Fiscalização, 
relação com 
exploradores. 
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relação com o D13 

D15 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
Amaral 
Machado 
e Cia 
Ltda. Para 
PD 

20/06/1953 Querendo combinar visita da 
Comissão aos sambaquis e ida da 
“empresa” a sede da Comissão. 

Relação com D13 e 
D14 

Fiscalização, 
relação com 
exploradores 

D16 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
PD a 
Amaral 
Machado 
e Cia 
Ltda. 

01/06/1953 Interesse em visita do sambaqui 
explorado e falando de acordo 
dos interesses. 

Relação com D13,14 
e 15 

Fiscalização, 
relação com 
exploradores 

D17 1 Correspondência 
Recebida 

Carta de 
Amaral 
Machado 
e Cia Ltda 
para PD 

15/05/1953 Amabilidades, interesse pela 
Comissão, cuidado com a 
exploração, encaminhamento de 
material, denominação do 
trabalho da Comissão como 
patrióticos e em compasso com a 
civilização. 

Relação com D13, 
14, 15 e 16 

Fiscalização e 
relação com 
exploradores 

D18 1 Correspondência 
Recebida  

S/d Constatação das ações e as faltas 
incorridas. Fala do decreto 21935 
e desobediência a ele.  

Fiscalização, 
Legislação, 
comportament
o. 

D19 1 Correspondência 
Recebida  

S/d  Comunicado das ações das 
empresas e pedidos de 
exploração. Exploração 
clandestina e decreto 33219 de 
1/07/1953  

Fiscalização, 
Legislação e 
comportament
o 

D20 1 Correspondência 
Recebida  

S/d Pesquisa e parecer da empresa 
como mineradora e não licença  

Comportamen
to da empresa, 
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para explorar o sambaqui, 
interdição de exploração. 

legislação e 
interdição, 
relação com 
os 
exploradores 

D21 1 Correspondência 
Recebida   

Planta casqueiro   Redução de 
planta geral 

D22 
Vária
s Fls. 

1 Correspondência 
Recebida  

03/12/1954 Escritura de compra e venda do 
sítio e autorização da exploração 
de conchas, mas obrigado à 
preservação científica.  

Aparecem vários 
decretos, leis e 
questões de 
preservação.  

É importante abordar 
a questão de 
sobreposição de 
legislação, não 
cumprimento dela e a 
fiscalização que se 
inicia cordial de 
ambos os lados e 
posteriormente torna-
se extremada. 

Legislação, 
preservação. 

D23 1 SBPC Carta de 
PD ao 
Prof. 
Bernardo 
Salvia 

11/03/1970 Convidando para a XXII reunião 
da Sociedade Brasileira pelo 
Progresso da Ciência a realizar-se 
de 05 a 11 de julho em Salvador. 
Nessa reunião realizar-se-á o IV 
Simpósio de Pré-História, 
Arqueologia e Etnologia. Fala do 
prazer da colaboração de Sálvia e 
sobre os assuntos que podem ser 

Logotipo PD Organização 
de eventos 
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tratados: Geologia do 
Quaternário e Paleontologia, 
desde que com relação à Pré-
História. PD diz que é 
responsável pela organização, 
espera resposta e possível 
indicação de pessoas que possam 
participar da referida reunião. 
Fala que encaminha informações 
da Reunião Anual da SBPC e 
posterior publicação.     

D24 1 SBPC  23/03/1970 Quase o mesmo conteúdo do 
documento 23 endereçado ao Sr. 
Prof. Sem nome e pede para 
estender o convite aos outros 
pesquisadores do Instituto de Pré-
História. 

Logotipo PD Observação 
reunião em 70 
– PD já havia 
sido 
aposentado. 
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