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Museu Correios recebe mapa 
telegráfico da expedição
de Marechal Rondon

DO SÉCULO PASSADO

Uma demanda inusi-
tada, recepcionada pelo 
canal de atendimento dos 
Correios, trouxe à esta-
tal um verdadeiro achado 
histórico. O serviço de re-
lacionamento com clien-
te foi a forma encontrada 
pela professora aposenta-
da de História, Aparecida 
Beraldo Bicudo, de 74 
anos, moradora de Cam-
pinas (SP), para propor a 
doação de um mapa ela-
borado por seu avô, Hor-
mindo Bicudo, que tra-
balhou na expedição de 
Marechal Rondon.

Mapa telegráfico 
tem riqueza de
detalhes da região 
do Parecis

Estimo
que o
mapa tem
mais de
100 anos

Mapa que ilustra o Mato Grosso, no século passado

Assessoria

Hormindo foi telegrafis-
ta - profissionais homena-
geados neste 24 de maio 
-, no então Departamento 
de Correios e Telégrafos 
(DCT). Aparecida conta 
que, há alguns anos, um 
comprador chegou a ma-
nifestar interesse em ad-
quirir o mapa, mas que 
não houve interesse de 
sua parte, uma vez que, há 
mais de 40 anos, o mapa 
foi guardado em família. 

“Meu pai tinha muito or-
gulho do meu avô telegra-
fista, e ele só me contou 
desse mapa um ano antes 
de falecer, em 2005. Esti-
mo que o mapa tem mais 
de 100 anos. Decidi doar 
o material na esperança 
de que ele poderá ser me-
lhor cuidado e apreciado 
pelas pessoas”.

O mapa telegráfico tem 
riqueza de detalhes, apon-
tamentos de rios, morros 
e até campos de aviação 
da região do Parecis, atu-
al município de Campo 
Novo do Parecis, local 
onde o major do Exército 
Brasileiro, Dácio Mesquita 
Bicudo, pai de Aparecida, 
nasceu. A peça tem valor 
afetivo e sentimental para 
a família. “Meu pai, até os 
10 anos de idade, viveu na 
Serra do Parecis, morou 
até em posto telegráfico. 

Quando tive conhecimen-
to do mapa, já estava um 
pouco deteriorado. Pode 
até ser que tenha algum 
valor comercial para cole-
cionadores, mas, para nós, 
importa que seja bem cui-
dado por especialistas e 
visto por várias gerações”, 
espera a professora.

MUSEU CORREIOS – A 
equipe de Documentação 
Histórica dos Correios re-
cepcionou e observou o 

caráter histórico da peça, 
que foi prontamente apro-
vada para ser incorporada 
ao acervo do Museu Cor-
reios, sediado em Brasília.

No Museu Correios, por 
exemplo, segue em cartaz 
a mostra “Os Sinais e As 
Coisas – Das Fogueiras à 
Internet” que conta a his-
tória das telecomunica-
ções no Brasil e exibe um 
panorama da evolução dos 
sistemas de comunicação.


