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Do: Min. RAFAEL GRECA DE MACEDO
OO.FH.004811.Tf01-4

Para: Dr. Lucena

Dr. Lucena, estimado amigo,
Segue a fundamentação dos eventos do V Centenário
neste ano de 1999.
As datas ótimas serão Sexta, 26 ou Sábado, 27 de
novembro - Serra da Capivara, com Presidente Fernando
Henrique.
Quinta, 02, ou Sexta, 03 de dezembro - Gruta Terra
Ronca Goiás, Chama Negra Quilombo Calungas, fQ.!!! ou ~ o
Presidente Fernando Henrique.
Sexta,lO ou Sábado, 11 de dezembro - Lisboa Torre
de Belém, Portugal, Chama Lusitana, com Marco Maciel.
31 de dezembro - Rio de Janeiro, Fusão 3
Chamas Proclamação ano 500/ano 2000.

No dia 31 de dezembro, com o Presidente Fernando
Henrique - ao crepúsculo, na Escola Naval +/- 17:30 - 18:30b.
Aguardo instruções,
Com apreço
Rafael Greca

CHAMA DO CONHECIME TO

"

Dentro do espírito de que "comemorar é conhecer", o projeto Chama do Conheci,mento
baseia-se na ampla difusão das contribuições culturais para a nação brasileira dos Indios,
dos Negros e dos Europeus - Portugueses. Aqueles que juntos fizeram o que somos - três
povos formadores de um só coração brasíleiro - pela sua participação na construção do
Brasil que temos, são os atores privilegiados do futuro que desejamos. Uma civilização de
conhecimento, onde a cidadania se baseia em igualdade de oportunidades para todos e onde
todas as fés e todos os sonhos convivem em harmonia com a natureza gigantesca, nossa
imensa biodiversidade, e nossa extraordinária riqueza material, espiritual e artística.
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' de uma Chama do Co nh'
.
. da
o que consiste:
- Acendlmento
eClmento I'nd'lO Junto
ao maciço
Serra da Capivara no Sul do Piaui, sítio de ocupação humana até agora o mais antigo
descoberto nas Américas, com 50.000 anos de ocupação, ou seja, 500 Séculos de história.
O Brasil de 500 anos enquanto nação moderna começa a esperançosa projeção do seu
futuro no venerável local de uma de suas primeiras populações.
Trata-se de ato de fé na sobrevivência digna das 226 culturas de diferentes nações indigenas
atualmente existentes no País, em terras próprias, reconhecidas pelo governo federal numa
área equivalente a 12% do território nacional.
Forma do rito: - Na presença das autoridades, com transmissão pela televisão para todo o
País, representantes de nações indígenas executam a dança da Terra, em homenagem á
harmonia da criação. Pajés acendem a Chama do Conhecimento, invocando a iluminação
do futuro. Curumins guaranis entoam canto em homenagem ao Brasil na língua ancestral.
Tempo de duração: - máximo de 20 minutos.
Tudo será veiculado à grande mídia junto com reportagem didática sobre as nações
indígenas, as populações primitívas do Brasil, e a extraordinária descoberta do sítio da
Serra da Capivara como patrimônio cultural da humanidade e patrimônio afetivo dos
brasileiros.
CHAMA NEGRA
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o que consiste: - Acendimento de uma Chama do Conhecimento dos Povos Negros do
Brasil no interior da Gruta da Terra Ronca em Goiás, um dos maiores complexos
espeleológicos do mundo, local onde tradicionalmente ocorre a Romaría do Bom Jesus da
Lapa. A Gruta é um excelente cenário para abrigar a cerimônia de celebração da
comunidade Negra pela instituição da propriedade comunitária aos descendentes dos
antigos Quilombos pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
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A Comunidade Calunga, tradicionalmente localizada nas proximidades da Gruta,
representará neste evento os anseios de toda a nação negra na ocupação definitiva dos seus
sítios históricos, a conquista da propriedade pelos quilombolas.
A Fundação Palmares, a Comunidade Solidária e o Governo de Goiás serão parceiros do
governo federal neste evento.
Forma do rito: - Na presença das autoridades, com transmissão pela televisão para todo o
País, representantes das comunidades negras celebram ato de acendimento da Chama da
Unidade e do Conhecimento dos povos Negros do Brasil.
Tudo será veiculado á grande rnidia junto com reportagem didática sobre as comunidades
Negras, sua contribuição inestimável à cultura brasileira, e sua história na construção da
liberdade e da cidadania.
CHAMA LUSITANA

No que consiste: - Acendimento de uma Chama do Conhecimento Lusitana na Torre de
Belém, junto à Praia do Restelo, sítio histórico do embarque das armadas de Vasco da
Gama e Pedro Álvares Cabral.
Forma do rito: - Na presença das autoridades, com transmissão pela televisão para todo o
País, representantes do Brasil e Portugal celebram ato de acendimento da Chama do
Conhecimento.

da~hama

do Conhecimento Lusitano o
No dia 31 de dezembro dar-se-á o desembarque
Po o a Escola Naval do Rio de Janeiro, na presença do Sr. Presidente da República ao
entardecer, véspera do novo Século e do Ano SOO do Brasil Moderno. Imediatamente, a
Chama européia será fundida às suas similares, Indígena e Negra, formando a Chama do
Conhecimento do Brasil.
~
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uma Tocha civica, criada pelo artista Hans Donner, a Chama será conduzida à praia de
Copacabana para acender as Luzes do Ano ovo na grande celebração popular do inicio do
Ano 2000.
Depois esta Chama do Conhecimento, nos 113 dias até 22 de Abril, percorrerá o País
iluminando experiências de cidadania, de educação, de preservação histórica e ecológica, e
de voluntariado social. A idéia é fixar pela televisão e na consciência dos brasileiros as
imensas possibilidades deste País, na proporção da ampla difusão do conhecimento.
A 22 de Abril, a Chama comemorativa, acenderá a Festa de Luzes a ser realizada em todo o
País a parti de Porto Seguro.
A 26 de Abril acenderá as velas do altar monumento na missa comemorativa dos SOO Anos
do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Santa Cruz de Cabrália, e da celebração do
rito católico oficiado pelo Capelão da Armada Cabralina, Frei Henrique de Coimbra.
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TÓPICOS PARA A CERIMÔNIA DO ACENDIMENTO
CHAMA DO CONHECIMENTO BRASILEIRO
ESCOLA NAVAL

Rio de Janeiro (RJ)

31/12/99

11 - Projeto das Três Chamas do Conhecimento
• Objetivo: acender 3 Chamas do Conhecimento,
simbolizando a contribuição das três raças que formaram
a Nação brasileira: índia, negra e portuguesa. Estas
Chamas serão transportadas por um atleta índio, uma
atleta negra e um oficial da Marinha brasileira,
representando a raça portuguesa. Elas serão fundidas em
uma só - a Chama do Conhecimento Brasileiro -, pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, no dia 31 de
dezembro, na sede da Escola Naval, no Rio de Janeiro.
Posteriormente, percorrerão 112 cidades do País que se
destacaram de alguma forma (ações de erradicação da
pobreza, geração de emprego e renda, educação,
preservação ambiental, por exemplo).
• Chama Indígena - foi acesa pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, no dia 26 de novembro de 1999, no
Parque Nacional da Serra da Capivara.
• Chama Negra - foi acesa pela Ora. Ruth Cardoso, no dia
1° de dezembro, na Gruta da Terra Ronca, em Goiás.
• Chama Lusitana - foi acesa em cerimônia junto à Torre
de Belém e transportada ao Brasil em fragata brasileira,
participante da Regata dos 500 Anos.
1
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• As três raças que moldaram o povo brasileiro muito
contribuíram para a nossa diversidade e multiplicidade
cultural.
• Dos índios, por exemplo, herdamos o hábito do banho
diário, que tanto surpreendeu os portugueses; o hábito de
dormir em redes; o uso do milho e da mandioca, na
culinária; o uso de plantas medicinais, conhecimento
utilizado até hoje; a belíssima arte plumária e a
igualmente bela e rica cerâmica, bem como os trabalhos
de cestaria em palha, só para citar algumas contribuições.
• Dos negros, além de inúmeras contribuições para a
variedade de nossa culinária, herdamos toda uma
tradição de ritmos que tanto influenciou a música popular
brasileira, bem como nossa dança. Herdamos, também, a
riqueza de manifestações religiosas, até hoje presentes
em nosso cotidiano; o exemplo de luta pela liberdade de
Zumbi dos Palmares e outros.
• Dos portugueses, herdamos toda uma tradição, que vai
desde nossa própria formação social, até a arquitetura,
passando pela culinária, pelas artes, pela literatura, pela
ciência, entre outras.
• A mescla dessas influências diversas e valiosas contribuiu
não só para nossa riqueza cultural, mas, sobretudo, para
a formação de uma unidade, em um País de imensa
diversidade regional e de dimensões continentais.
• No Brasil, as diferentes etnias somam, ao invés de dividir.
Essa talvez seja nossa maior riqueza: o fato de
convivermos pacificamente, em um mundo em que as
manifestações nacionalistas têm, cada dia mais, um
fundamento étnico.
2
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\2 - Escola Naval
• Com o objetivo de estabelecer uma organização militar e
acadêmica para formar regularmente oficiais para o
serviço da marinha real, D. Maria I, rainha de Portugal,
criou, em 1782 a Real Academia dos Guardas-Marinha,
única instituição cultural e acadêmica que acompanhou a
Família Real portuguesa na vinda para o Brasil, em 1808.
• Após o retorno de D. João VI a Lisboa, em 1821, a
Companhia dos Guardas-Marinha e sua Real Academia
permaneceram no Brasil.
• Em 1832, fundiu-se a então Academia Imperial dos
Guardas-Marinha com a Academia Militar, fusão desfeita
em 1833, quando a já comumente chamada Academia de
Marinha retornou ao mosteiro de São Bento, onde
funcionara inicialmente.
• Em 1858, seu currículo foi ampliado e a Academia passou
a chamar-se "Escola de Marinha" e, em 1886, "Escola
Naval". Dessa época em diante, ocupou diferentes sedes.
Em 1938, passou a ocupar o prédio especialmente
construído para abrigar a instituição, na ilha de
Villegagnon.
• A Escola Naval é o estabelecimento de Ensino Superior
da Marinha e tem o propósito de formar Oficiais para os
Corpos da Armada. Fuzileiros Navais e Intendentes da
Marinha.

3

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
GABINETE PESSOAL
Responsavel: FATIMA NOGUEIRA
.~oompanhamento de Documentos
Documento pesquisado em 26/11/1999 as 12:30:21

+===

REGISTRO ===============================================================+
Numero Reg. : 04293 em 12/11/1999
situacao : PEN
Numero PR
/
Data de Entrada : 12/11/1999
REMETENTE
Orgao
MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO
Nome
RAFAEL GRECA DE MACEDO
Cargo
MINISTRO
End.
ESPLANADA DOS MINISTERIOS - BLOCO A - 70. ANDAR
Cidade
BRASILIA
FONE(61) 224-5209/5275 UF: DF
CEP :70054-900
DOCUMENTO
Tipo: FAX Numero: (61) 224-3378 data: 12/11/1999
Referencia : CONVITE
Distribuicao : DR. LUCENA
em : 12/11/1999
Assunto: lo. - CONVIDA PR PARA DIA 26.11.99 OU 27.11.99, COMEMORAR E
CONHECER O PROJETO" CHAMA DO CONHECIMENTO ", NA SERRA DA
CAPIVARA, EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI.
02 - CONVIDA PR PARA DIA 11.12.99, ACENDIMENTO DE UMA CHAMA
DO CONHECIMENTO LUSITANA NA TORRE DE BELEM, JUNTO A PRAIA DO
RESTELO.
ANDAMENTO
Tip/Num. : OUTROS - INFORMACAO de : 12/11/1999
Remetente: DR. LUCENA
Data Ent.: 12/11/1999Distrib: ADRIANA
TRA-GP
Refer.: PRE-AGENDADO DIA 26.11.99 EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI.

I

I
+---

--------------------------------------------------------------+

+---

--------------------------------------------------------------+

+---

--------------------------------------------------------------+

Tip/Num. : OUTROS - DESPACHO
de : 26/11/1999
Remetente: DR. LUCENA
Data Ent.: 26/11/1999Distrib: EDI
RES-GP
oR
Refer.: AGENDADO DIA 26.11.99 - VIAGEM SAO RAIMUNDO NONATO - PI.ck'

,

(

te"-

