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O Instituto de Letras é a casa do acervo obra do autor Guilhermino Cézar, nosso 

projeto de pesquisa visa à organização e preservação dos originais. 

Por intermédio do Prof. Dr. Marçal de Menezes Paredes (Professor da área de 

Pós-graduação da PUC), tivemos acesso à revista Brasilia, uma publicação da 

Universidade de Coimbra cuja sua primeira edição ocorreu em 1942, tivemos contato 

então com algumas publicações que até então não constavam no nosso acervo. Assim, 

iniciou-se o trabalho de resgate a esses escritos. 

A primeira parte do trabalho ocorre nas dependências da PUC e consiste da 

digitalização dos sumários dos doze volumes da revista, ao final dessa etapa teremos em 

mãos todos os sumários devidamente digitalizados para que assim possam ser 

acrescentados ao nosso arquivo já existente, também acontecera à impressão para 

facilitação de manuseio. 

Os achados são compostos de textos escritos por Guilhermino Cézar e também 

um texto crítico de Costa Pimpão a respeito da obra História da Literatura do Rio 

Grande do Sul, obra essa de autoria de Guilhermino Cézar. 

O próximo passo está sendo a digitalização das imagens, para que essas também 

possam ser acrescentadas ao nosso atual acervo, já que as obras em questão pertencem a 

PUC, com o final dessa atividade o trabalho na PUC será encerrado. 

Ainda trabalhando com os textos da Revista Brasilia esta sendo feita a 

digitalização manual, levando em consideração o fato da necessidade de que alguns 

“reparos” precisam ser feitos, visto que os escritos são em um português de Portugal, 

são antigos, por isso é necessário adaptar para uma linguagem mais atual, e adequar à 

nova norma ortográfica vigente. 

Ao concluirmos essa parte do projeto teremos uma pequena coleção de textos 

praticamente desconhecidos, entretanto estamos ansiosos para que todos tenham 

possibilidade de acesso a eles. 


