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ALBERT LANDÓES
Iniciado na Loja
Monte Alegre, Or∴ de
Itapirussu em /11/1899.
Fundador da Loja Aspásia do Parayba, Or∴ de
Porto Novo, filou-se na
Cataguazense em 04/11/1901. Eleito Sec∴
em 22/12/1909 e reeleito
em 30/05/1910 e em
30/11/1911.
Ven∴
28/08/1912 a 12/05/1913
reeleito em 1914 a 1915.
Eleito 2º Vig∴ em 23/05/1916. Nomeado M∴
de CC∴ em 08/05/107 e
Sec∴ Adj∴ em 31/05/1918. Nomeado M∴
de CC∴ em 30/05/1919.
Eleito Deputado Federal
em 16/04/1920.
Desenhista,
pintor e fotógrafo suíço,
nascido, em 23 de dezembro de 1868, em
Zurique. Artista da fotografia, Landóes foi quem
melhor retratou aspectos
da cidade e os cataguasenses de sua época.
Morreu no Rio de Janeiro, em 21 de maio de
1935.
Inteligente, culto fluente alemão, francês e italiano, desde cedo
Albert Landóes se dedicou às artes, paralelamente aos seus estudos
de engenharia na Universidade de Hamburgo, na
Alemanha. Numa exposição, o jovem artista
plástico apresenta um
trabalho “as mãos” como
tema e é premiado com
uma viagem “para qual-

quer país que desejasse”. Ele
escolhe o Brasil — onde já
vivia sua irmã radicada no
Rio de Janeiro. Acaba esquecendo a engenharia e fica
para sempre.
Ao ouvir sobre o
rico acervo de Minas, Landóes tem curiosidade despertada e viaja para a região.
Em São João Del Rey, conhece Afonsina Pereira da
Silva, com quem casa em
1894. Apaixonado pelas
montanhas, dedica-se à filosofia e à fotografia, retratando figuras ilustres. Sempre
morando em Minas, é contratado pela firma Bastos
Dias, do Rio, e faz retratos
de família e dos mais famosos políticos da época: Washington Luís, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes.
“Ele continuou em
Minas sempre em Minas: a
maior parte do tempo ficou
em Cataguases”, diz sua
filha Amélia.
Segundo
Amélia
Landóes, Albert “tinha grande relacionamento, conhecia
os Peixoto, os Villas, os
Dutra. Ele gostava muito de
festa, estava em tudo que era
reunião. Qualquer coisa que
houvesse em Cataguases
papai estava presente. Mas
como estrangeiro, não tomava partido. Dizia: não sou A
nem B: eu tenho o meu jornal e imprimo o que me trazem aqui”.
Em 1919, Landóes
muda-se em definitivo para
o Rio, onde monta atelier e
instala nova tipografia. No
final de década de 20, adquire a Escola Brasileira de

Educação e Ensino, posteriormente
denominado
Colégio Brasileiro, ao
qual se dedica inteiramente até sua morte, em 1935.
Mas ele não abandona
Cataguases, para onde
viaja
constantemente.
Chega, inclusive, a montar
outro pequeno atelier que,
se não tinha o porte do
primeiro, servia para mostrar seu amor pela cidade,
onde ele foi também Venerável da Loja Maçônica por dois mandatos
(12/05/1913 a 12/05/1914
e 12/05/1914 a 12/05/1915).
Deve-se a ele e as
suas fotografias a preservação e reconstituição
pictórica de Cataguases e
das cidades vizinhas no
início do século XX. Moças, praças, prédios, batizados casamentos, solenidades políticas — e a cidade ao fundo, a cidade
revelada luz da Mata. O
olho-câmara de Albert
Landóes resguardou para
sempre o que não teria
ficado sequer como memória.
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A PALAVRA DO VENERÁVEL
Irmãos e amigos, estamos chegando o dia de iniciar mais um Ano Maçônico na Cataguazense, gostaria de desejar
aos Irmãos que todos sejam bem-vindos, que possamos unidos, com nossos esforços, trabalhar em prol da comunidade, verificar as reais necessidade de quem faz algum pedido a nós, e tendo condições atender. Esperamos
fazer muito mais este ano no campo social, como esperamos também fazer muito na reforma do nosso patrimônio, pois é de todos e da comunidade também. Não se passa pela cabeça de ninguém, falar em Cataguases e
não relacionar a Loja Maçônica Cataguazense, deve-se muito aos Irmãos anteriores que consolidaram o nome
de nossa instituição, devemos ter a obrigação de fazer sempre o melhor para conduzir com o máximo de critério possível, evitando erros e enganos. Faremos este ano muito mais, como já disse a todos que lêem nosso Informativo, vontade não nos falta, trabalhadores bons também nós temos, é ir direto para o trabalho, com o objetivo de fazer sempre o melhor para todos, a Loja é de todos, não existe um dono. Espero contar com o apoio
de todos os Irmãos, que venham com disposição e encontrarão uma Loja cada vez melhor.Ir.’.J.Fernandes

EXPEDIENTE

NOTICIA DA ORDEM
, .Aproveitamos o perío-

José Fernandes Procópio
do de recesso e fizemos
Venerável Mestre e Diretor

algumas reformas que estava passando da hora de
fazer, trazendo mais conJosé Roberto Furtado
forto aos nossos obreiros.
Secretário
A pintura do Templo foi
algo muito importante,
Marcelo Henriques Rossin pois consta no Ritual a
Redator
cor azul, e o nosso Templo já foi pintado de azul,
só verificar em fotos pasMarcelo Moreira Hauck
sadas que veremos como
Tesoureiro
era, ainda falta muito por
se fazer, vamos firmes
com o objetivo de transLoja Maçônica Cataguazense formar a Cataguazense e
Praça Rui Barbosa
colocá-la no seu devido
n 222 3 andar
lugar de destaque. InstalaEd. Professor Álvaro
mos também um novo
Palmeira Centro
Condicionador de Ar para
Cataguases — MG
dar mais alívio a todos,
Telefone (32) 3421– 1424
nada é supérfluo, tudo nos
leva para o bom andamenwww.cataguazense.com.br to dos nossos trabalhos,
cataguazense@cataguazense. até o fechamento desta
edição está faltando muita
com.br
coisa por fazer, trocamos
ornamentos que já estavam pedindo socorro e
nós merecemos isso, a
Cataguazense merece is-

so, com o calor de nossa
cidade podemos contar
agora com dois aparelhos
de mesma potência. Achamos esquecido e precisando com urgência de uma
boa reforma, um quadro
com a foto do patrono
Duque de Caxias, madamos restaurar, hoje se
encontra na secretaria da
loja, à disposição de quem
quiser ver. Trabalhamos
para a Ordem, sempre
com o sentido de facilitar
e viabilizar o bom andamento dos trabalhos. Temos a intenção e vamos
fazer muito mais, um novo
ano Maçônico se inicia dia
05 de fevereiro de 2010,
tenho certeza que nossos
Irmãos estão cheios de
garra e vontade de participar desta maratona, e vamos fazer o melhor, as
ilustrações ao lado é apenas uma amostra do que
foi feito no período de
recesso. Ir.’. Marcelo

CONSELHO DE VENERÁVEIS—FEVEREIRO 2010
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Calendário Mês de fevereiro de 2010
DIA

SESSÃO

GRAU

DESCRIÇÃO

TRAJE

05

ECONÔMICA

1ºAPRENDIZ

INICIO ANO
MAÇONICO

BALANDRAU

12

RECESSO

CARNAVAL

CARNAVAL

CARNAVAL

19

ECONÔMICA

1ºAPRENDIZ

ESCRUTÍNIO

BALANDRAU

26

FILOSÓFICA

15º

BALANDRAU

Aniversariantes do Mês de fevereiro de 2010
Dia

Nome do aniversariante

Grau de Dependência

Nome obreiro Responsável

05

Adão Lacerda Neto

IRMÃO

07

Iracy Corrêa S. Machado

Esposa

Ottõnio Machado Queiroz

10

Conceição Carvalho Furtado

Esposa

José Roberto Furtado

10

Sérgio Luiz Pinto

IRMÃO

12

Cecília da Silva Lacerda

Esposa

14

João Vitor Sá Hauck

Filho

18

Wilson Crepaldi, neto

IRMÃO

20

Maria Tereza P.Crepaldi

Esposa

Wilson Crepaldi Junior

21

Vânia Barros

Esposa

João Bosco Barros

25

José Mathias Ferreira

IRMÃO

28

Maria Cristina P. Rocha

28

Adilson Minarine Pereira

Filha

Adão Lacerda Neto
Marcelo Moreira Hauck

Afonso de Souza Rocha

IRMÃO

PENSAMENTOS—EXCELENTES PARA REFLEXÕES
OS SÁBIOS FALAM POUCO, PORQUE PENSAM E MEDITAM MUITO”
“OS IDIOTAS FALAM MUITO, PORQUE NÃO PENSAM E NEM MEDITAM SOBRE O QUE FALAM”
“OS TOLOS E NÉSCIOS SERVEM DE ESCADAS PARA ELEVAREM OS SÁBIOS E INTELIGENTES.”
“A DEFORMAÇÃO DE CARÁTER, É A SEPULTURA DO HOMEM SEM PRINCÍPIOS MORAIS.” (Osmafa
Rocha)
“QUEM FAZ ERRA ALGUMAS VEZES; MAS QUEM NADA FAZ ESTÁ EM CONTÍNUO ERRO”
“BEM AVENTURADO O QUE VIVE EM DEUS, ABENÇOADO AQUELE QUE MORRE PROCURANDO-O”
“EM VÃO BUSCAREMOS AO LONGE A FELICIDADE, SE NÃO A CULTIVARMOS DENTRO DE NÓS
MESMOS.”
“Quando se tem telhado de vidro, não se deve tampar pedras no telhado alheio”

“Tudo que temos, ou que juntamos até hoje é emprestado, vamos um dia, devolver.”
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Espaço DeMolay

INICIO DO ANO DEMOLAY
Dia 16 de janeiro tivemos inicio mais um
ano de atividades do nosso Capítulo Demolay, a felicidade estava estampada nos
rostos de cada Demolay presente e nos
Iniciáticos também, pois afinal de contas,
para quem gosta é muito tempo para ficar
longe desta organização que tanto abrilhanta os ensinamentos de nossos jovens.
Estamos cheios de idéias para 20l0, queremos que a próxima gestão seja coroada de
muito êxito, pois precisamos e vamos praticar filantropia, para que os meninos entendam o real significado de ajudar o próximo. Não podemos deixar de destacar
em nossa primeira reunião, a presença do
2º Grande Mestre Estadual, o Irmão e Tio
Rogers Ferreira, sempre prestativo com o

nosso capítulo, deixamos aqui registrado a gratidão
que temos pela sua pessoa. Também, mencionamos
uma mensagem oficial enviada pelo Mestre Conselheiro Regional Romeu Lacerda, agradecemos pela
simpatia, dedicação e atenção. Somado a tudo isso a
presença de Tios foi excelente o que nos faz crer
que estamos no caminho correto, basta ter mais
incentivo por parte das Lojas Patrocinadoras. Deixamos aqui registrados também a presença de representantes de todas as lojas, incluindo-se ai da loja
União e Verdade que sempre está no oferecendo
seus préstimos. Vamos trabalhar muito, e somos
ousados, queremos sempre inovar, mantendo sempre a tradição e seguindo nosso Ritual, foi uma bela
festa no Salão da Cataguazense, montado especialmente para o inicio da XIV Gestão. Queremos sempre mais, vamos promover eventos e contamos com
a participação de todos, precisamos ensinar aos
meninos como “correr atrás”, Ir.’. Marcelo

POSSE DA XIV GESTÃO—JAN. A JULHO 2010
.Não podemos ser contrários aos fatos,
pois cada gestão que passa o Capítulo
Cataguases dá uma demonstração de
maturidade em tudo que faz, estamos
felizes com tamanha constatação, nossos futuros mandatários poderão ser
um deles. Fechamos o ano de 2009
com uma eleição exemplar, e iniciamos
o ano de 2010 com outro exemplo belíssimo, a Posse da XIV Gestão do Capítulo Demolay. Foram empossados como Mestre Conselheiro Igor Franzini,
1º Conselheiro Ivan Ramalho e 2º Conselheiro Pedro Henrique Apolinário,
além dos demais oficiais. Foi uma solenidade bonita e de grande conteúdo,
provando que somos capazes de ir bem
longe. Hoje, o nosso Capítulo, é um
dos mais bem estruturados do Estado
de Minas. Devemos tudo isso, aos vários meninos que aqui passaram, deixando sua contribuição, aos tios que
passaram pelo Conselho Consultivo e
deixaram também sua contribuição, e
continuamos nossa trajetória de vontade de servir e fazer sempre algo que
engrandeça o Capítulo. Tenho a certeza
que o nosso sobrinho Igor e os demais

colaboradores saberão conduzir essa etapa com muita sabedoria, estaremos sempre presentes na hora que precisarem.
Queremos também , e é uma de nossas
metas retornar os mais experientes Demolays, que por motivos diversos tiveram
que se ausentar do nosso capitulo , a colaboração deles é fundamental, pela experiência, pela vontade de servir a causa. Enfim, todos que estão embuidos no propósito de nos ajudar, serão sempre bemvindos. Estamos percebendo que a nova
Gestão está com garra, em poucos dias, já
está mostrando para o que veio, isso é
importante na medida que enche de motivação os demais componentes, estamos
precisando disso, não podemos mais ficar
com os braços cruzados, desfrutando da
boa vontade de Lojas, queremos sim a
ajuda de todas, indiscriminadamente, e
também que nossos meninos possam com
suas ideias colocar seus planos e suas metas em prática. Contamos com a ajuda de
todos, para que possamos ajudar cada vez
mais, a Ordem Demolay é muito bonita, o
que se precisa é de mais conhecimento
por parte da sociedade.Ir.’. Marcelo

