
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna
recebe doação de livros

     No dia 18 de maio de 2015 o Delegado da Capitania dos Portos em Laguna
(DelLaguna),  o  Capitão-de-Corveta  (T)  Francisco  de  Assis  Dias  da  Silva,
recebeu o Escritor, Historiador, Advogado e Ex-Prefeito do Município de Laguna-
SC o  Sr.  Adílcio  Cadorin  e  sua esposa  a  Dra.  Ivete  Scopel  Lucas  Cadorin,
Advogada  e  atual  Vice-Prefeita  do  Município  de  Laguna.  Na  ocasião,  foi
ofertado  pelo  casal  dois  exemplares  do  livro  "Laguna  Terra  Mater  -  Dos
Sambaquis à República Catarinense - Cronologia Histórica",  do Dr.  Cadorin,
sendo  esta  sua  quinta obra literária,  dessa vez em coautoria com  seu filho,
Lucas Cadorin, também Advogado e Historiador.

     O livro em suas 400 páginas apresenta revelações surpreendentes. O início
é 4.500 A.C. e a constatação de que na pré-história, Laguna foi uma região
com um dos maiores povoamentos do planeta. Segundo os autores, "Laguna -
Terra Mater é o resultado de uma meticulosa pesquisa, colhida junto a arquivos
e  bibliotecas  europeias  e  americanas,  somados  a  minuciosa  colheita  de
citações e referências capturadas de mais de uma centena de obras e registros
históricos que foram zelosamente catalogados e arquivados ao longo de mais
de vinte anos".

     A renda da venda do livro foi toda doada ao mais antigo hospital do sul do
Estado, o hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, fundado em 03
de abril de 1855, quando o Brasil era governado por D. Pedro II e a escravidão
encontrava-se no auge.

    Autor de diversas obras sobre o patrimônio imaterial e histórico da região
sul, Adílcio Cadorin foi o responsável pelo processo judicial que autorizou o
registro  tardio  da  certidão  de  nascimento  da  heroína  catarinense,  Anita
Garibaldi,  178  anos  após  o  seu  nascimento.  Entusiasta  da  história  do
município, também escreveu e dirigiu peças multiteatrais como a "Tomada de
Laguna".  "Estamos elaborando um dicionário de expressões e fatos da história
brasileira. Uma obra de interesse nacional para os curiosos da história feitos
nós", afirmou o Autor.

    Ele pormenoriza que a obra tem como referência documentos inéditos e
destaca um, achado na Espanha,  em que os espanhóis  que moravam aqui
fazem um pedido de socorro. "Uma caravela que trazia 60 mulheres, virgens,
naufragou na boca da Barra de Laguna. Isso, 130 anos antes dos portugueses
chegarem  aqui.  Foram  estes  espanhóis  que  deram  nome  ao  lugar.  O
documento é de 1º de janeiro de 1952".

     O Delegado agradeceu, em nome da Marinha do Brasil, tão nobre iniciativa,
haja  vista  que outras  obras  literárias  também foram  doadas  pelo  casal  à
Biblioteca  Almirante  Lamego,  inaugurada  em  12  de  setembro  de  2014,  e
inserida na Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (Rede BIM).



 

Exemplar do livro "Laguna Terra Mater - Dos Sambaquis à República Catarinense -
Cronologia Histórica".
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