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AFFONSO HELIODORO DOS SANTOS
UM NOTÁVEL

 Nascido na Rua da Glória, lá em Diamantina, em 16 de abril de 
1916, num Domingo de Ramos, é um eterno menino, arguto, inquieto, 
aconchegante no falar, dialético, eterno aprendiz da Universidade da Vida, 
detentor da sabedoria no trato com o próximo- um mineiro na mais pura 
acepção da palavra.

 Após ter aprendido as primeiras letras com a professora primária Dona 
Júlia Kubitschek, em Diamantina, mãe do Presidente JK, Affonso se bachare-
la na antiga Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro.

Uma longa travessia nas sendas da História do Brasil, a envolver o 
período mandamental juscelinista, quando a nação alcançou um desenvolvi-
mento singular na órbita econômica e social com indiscutível preponderância 
democrática.

Affonso Heliodoro dos Santos se constituiu numa extraordinária figu-
ra conciliadora à disposição de JK, promovendo as tessituras político-admi-
nistrativas e familiares, como um fiel escudeiro, sempre silente, fidedigno, 
consciente em levar para o Plano Superior as diatribes terrenas, de toda a 
natureza humana, que no exercício de sua atividade oficial teve conhecimen-
to ou participado. 

Sou testemunha episódica desta inenarrável passagem vivencial.

A Capital da Esperança relembra e reverencia esta figura mítica ao 
completar 102 anos de vida, ora em fase de recolhimento de sua senectude, 
em Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, meio aos dedicados familiares.  

Fidelidade é um dom do Espírito.
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 Alongado seria enumerar os títulos concedidos, condecorações e 
comendas outorgadas, cargos e funções desempenhadas no curso de sua 
vida funcional ao lado do inesquecível Presidente Kubitschek de Oliveira, 
a quem serviu por toda a vida, como coronel da Polícia Militar de Minas 
Gerais na chefia da Casa Militar daquele estado, como Sub-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, detentor de vastíssimo currículo de 
serviços prestados à nação. 

 Escritor, cronista, poeta, articulista, pintor, autor de obras como JK-
-DE DIAMANTINA AO MEMORIAL, JK EXEMPLO E DESAFIO, RUA 
DA GLÓRIA- Histórias de um Menino, O MEMORIAL JK- UM MOMEN-
TO E CENTRO DE CULTURA, LUAS DE MINHA CAMINHADA, UM 
COPO DE CERVEJA.

Literato, detentor de um estilo cativante, é membro da ACADEMIA 
DE LETRAS DE BRASÍLIA, narrando como historiador e protagonista o 
meio século de suas vivências no Planalto Central.

 Sem dúvida, um ícone da memória e tradição candanga, que presidiu 
o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, deixando marcas inol-
vidáveis de sua gestão. 

Anteriormente, tive o privilégio de secundá-lo na Presidência do tradi-
cional Clube dos Pioneiros de Brasília, fundado por JK, que até hoje mantém 
viva a memória e a tradição da Nova Capital da nação, sob a batuta do incan-
sável pioneiro Roosevelt Dias Beltrão.

Constitui-se Affonso Heliodoro no mais empolgante exemplo público 
de fidelidade fraternal neste país!

É fato notório, inconteste, a sua fidelidade ao Primeiro Mandatário do 
Brasil, o Presidente JK. Dedicou toda a sua vida, como fiel escudeiro do 
amigo Juscelino Kubitschek, antes e depois de sua morte, venerando a figura 
mítica do maior dirigente que a nação já teve- um ser predestinado, invulgar, 
um visionário.

 Fidelidade, qualidade de quem é fiel, coerência, já nos ensinava 
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Carlos Torres Pastorino, homem trazido por Darci Ribeiro ao Planalto 
Central, um exegeta, um emérito professor de grego e latim, criador da 
Escola de Sabedoria, nos primórdios da construção da Capital. 

É de JK, descrito numa correspondência de Paris, em 18/07/1964, o 
testemunho memorável acerca da fidelidade: 

“Meu caro Afonso. 

Todas as manhãs, ao despertar, penso que ainda vou encontrá-lo no 
meu quarto e no meu banheiro para os primeiros comentários do dia. 

Hábito velho que trouxemos de Minas levamos para o Rio, transpor-
tamos para Brasília e novamente nos acompanhou para o Rio ficou de tal 
modo intregado na minha lembrança que dele não me posso esquecer. 

Não quero fazer poesia em torno do exílio.

Não sou Gonzaga e a minha lira se partiu no fragor das lutas que 
travamos. 

O econômico predominou e passamos a olhar as cousas e o Brasil 
sobre o prisma de nossos deveres. Mas não posso deixar de confessar que 
viver fora do país, sem saber quando será possível  o regresso, é o castigo 
mais cruel imposto a um homem que só pensava no Brasil, só estudava 
Brasil, só viajava pelo Brasil e em torno de si reunira uma equipe só para 
adorar o Brasil.

Você, meu caro Afonso, não pode perder a experiência que adquiriu. 

Notável. 

Autodidata aprendeu consigo mesmo coisas que me deixava surpreso. 

É preciso ainda aproveitar para o Brasil a sua experiência.

Não sei quando irei encontrá-lo.
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Creia, por que os três mosqueteiros, ou, por outra, os três coronéis 
e mais o quarto mosqueteiro que é o João Luis, são peças que compõe a 
própria estrutura do meu sentimento. 

Abraços

Juscelino”

Affonso, relembra Simão de Cirineu, aquele que auxilia o próximo em 
suas dificuldades, carregando a cruz aos Gólgotas do cotidiano humano.

Ao findar esta mensagem cívica e precipuamente natalícia de Affon-
so Heliodoro dos Santos, impõe-se registrar a importância administrativa 
da Acadêmica Vera Ramos, frente aos destinos do Instituto Histórico e Ge-
ográfico do Distrito Federal, substituindo-o em seu recolhimento de vida. 

O seu período mandamental, que ora está a findar, deixa-o por von-
tade própria, a fim de atender reclamos de ordem familiar, devendo-se 
enaltecer a difícil missão que lhe foi imposta por seus pares, qual seja 
dirigir a entidade sob a ótica da duplicidade governativa, mostrando-nos 
o valor inconteste do ser mulher, detentora da sabedoria do saber fazer e 
da capacidade feminina, agregadora, metafísica, do saber ouvir.  

É a linha tênue do mando sereno!

Parabéns, Acadêmica Vera Ramos no desempenho desta missão benfazeja.  

Para finalizar, brindemos o homem, Affonso Heliodoro dos Santos no 
dia de seus 102 anos de existência terrena, rogando-se que todos nós, de pé, 
saudemos esta figura mítica com uma salva de palmas, cuja energia imanente 
irá ao encontro de sua alma imorredoura.

José Carlos Gentili


