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                              Introdução. 

 

 

 

        Nunca percebemos em alguém, a possibilidade de 

continuidade de vida de um espírito, um espírito 

imortal, e hoje com certeza a cada dia convivendo com 

uma criatura, não posso mais deixar de acreditar nisto, 

esta pessoa possui um espírito que me faz crer na sua 

imortalidade, mas como comprovar, a história deixa 

em seus registros imortalizando personagens que 
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fizeram algo que transbordasse a bacia da realidade 

tanto para o bem como para o mal, mas vou tentar 

dado a minha percepção encontrar na história quando 

este espírito fez acontecer, mas que injustamente não 

registraram  seus feitos. 

 

          Gaspar na atualidade entre nós trabalha em uma 

empresa , sua vida é um prazer para o convívio de seus 

companheiros, além de diversas características 

encantadoras, uma em especial contamina todos, seu 

sorriso, uma gargalhada escancarada que parece não 

ter fim e que possui uma energia inigualável. 

 

          O que procurarei deixar aqui, será buscando no 

passado personagens que exerceram papéis 

estratégicos nos acontecimentos, mas que não foram 

lembrados, estes personagens na verdade sempre 

foram o mesmo espírito, mas em corpos diferentes, 

mas com atitudes e valores quase sempre diferentes, 

mas acima de tudo com a simplicidade e a graça 

comuns de todos, e sem procurar o brilhantismo 

sempre passaram por desconhecidos. 
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                                   -1- 

 

 

 

          Sua existência já configurava em um ser das 

cavernas toda sua grandeza, tinha uma cara malandra, 

um jeito de andar já com a ginga dos sambistas 

cariocas, não falava como os outros, mas sua principal 

característica e que realmente me fez acreditar na 

imortalidade deste espírito a sua risada, foi ali numa 

região afastada no norte da Europa que 

GASPARTRIATIDES, começava a ensinar aos 

homens e aos animais, toda sua esperteza.         

 

          Uma de suas maiores colaborações para o 

mundo animal, foi para os cavalos, que naquela época 

não relinchavam, e aqueles encantadores e velozes 

animais, prestavam atenção sempre que 

GASPARTRIATIDES soltava sua gargalhada com 

variações rápidas em altos e baixos sons, 

hahahahahahahahahaha, e os cavalos ao longo do 

tempo foram assimilando aqueles sons alegres, 

começaram a tentar imitar emitindo sons winrinrinrin, 

winririnrinrin etc. 

 

          Outra grande contribuição para os seres foi a 

descoberta da defesa, quando um belo dia quando 
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estava na porta da caverna esfregando a cabeça e os 

dedos dos pés soltando sons com cheiro fortíssimo 

pela bunda, quando uma ave imensa fez um pouso 

rasante em sua direção, e ele assustado tentou levantar 

e escorregou em uma pedra maior que sua mão e viu 

seu pé sangrar, e com sua inteligência logo a pegou e 

para confirmar mandou em uma de suas pernas e o 

efeito foi o mesmo sangrou e doeu, ai sim pode 

acreditar que se nele aquele instrumento fazia sangrar, 

poderia também no desconhecido bicho que o queria 

pegar e não deu outra, quando o bicho fez outro pouso 

rasante, ele conseguiu acertar a cabeça do tal que foi 

cair desacordado alguns metros adiante, e ele e mais 

outras vidas naquele dia puderam depenar o bicho pra 

comer e sem querer brincando  ali naquele momento já 

demonstrou para todos como seriam os carnavais do 

futuro, as penas do bicho foram parar em sua cabeça e 

parecia uma mocinha rebolando, acredito que o 

espírito do carnaval surgiu ali naquele momento.   
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                                    -2- 

 

 

  

          Davi é um personagem de grande importância 

para a história universal e acima de tudo para os 

cristãos, quando no campo de batalha se defrontou 

com o gigante Golias e com apenas um arremesso de 

pedra em uma funda acertou em sua testa e o matou, 

mas ninguém jamais contou a história desta funda e 

agora que estou desvendando as vidas deste espírito 

chamado GASPAR  poderei contar nos mínimos 

detalhes. 

 

           No exército do rei Saul, existia um jovem rapaz 

chamado GASPAR que trabalhava com o exército do 

rei na administração dos utensílios de guerra como 

roupas, espadas etc., mas nas horas vagas era muito 

criativo e ficava inventando coisas para se distrair, e 

uma de suas invenções que jamais foi divulgado para o 

publico em geral, foi a construção de uma funda 

especial que após diversos testes e de sua maravilhosa 

capacidade de acertos, viu a oportunidade de ajudar 

aquele que passaria para a história como o pequeno 

que venceu o gigante. 

 



 8 

          Gaspar já tinha testado seu invento em diversos 

alvos, matado pássaros em alta velocidade, gazelas que 

corriam pelo campo velozmente, alimento jamais 

faltou após aquele invento era tiro e queda, a 

arquitetura que usou para a confecção daquele 

instrumento, hoje chamamos de tecnologia, mas 

naquele tempo era pura tentativa de acerto, mas por 

pouco aquela arma mortal cairia em mãos estranhas, 

pois o jovem GASPAR despertava interesse tanto nas 

moças como em alguns jovens desvirtuados, que 

procuravam nele o instrumento para satisfazerem suas 

necessidades, mas ele fez de tudo para não trocar 

prazer com ferramenta, pois ele acreditava que aquele 

instrumento teria utilidades mais importantes para seu 

povo. 

 

          E foi naquela manhã, quando ele estava ali no 

campo de batalha quando aquele gigante o Golias dos 

Filisteus se aproximou e ficou frente a frente com o 

pequeno Davi, e Gaspar logo gritou para Davi, pegue 

esta funda que com certeza colocando uma pedra e 

arremessando contra o Gigante será tiro e queda, 

acredite, com este bastão para acompanhar as ovelhas 

você será uma isca fácil, e Davi acreditou e sem 

pestanejar agachou catou uma pedra colocou na funda 

e arremessou, ali a história conheceu o grande Davi 

salvador daquele povo atazanado pelos filisteus, mas 

nem lembraram do Gaspar na hora de contar este feito. 
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           Gaspar como sempre foi um espírito altivo e 

eterno, nem se importou, deixou aquela turma toda em 

comemoração e partiu, mas com certeza deixou 

aqueles que ainda não eram chamados de Gays 

desesperados, pois a funda poderia nem ter sido 

mercadoria de troca, mas o fundo deles jamais 

poderiam receber o instrumento maravilhoso daquele 

espetacular ser o Gaspar!  

                

             

 

 

 

                                -3- 

 

 

 

 

            Outro dia conversando com GASPAR pude 

como num lance de sorte, reconhecer a imortalidade 

daquele espírito, o GASPAR de hoje já com seus 

cabelos brancos, me retratava a velhice, e não é que 

pude voltar no tempo com a imaginação e vê-lo ali ao 

lado de JESUS CRISTO na manjedoura com mais dois 

de seus amigos, Baltazar e Melchior, que passaram 

para a história como os três reis magos que foram 
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guiados por uma estrela até Belém para levar presentes 

para o menino Jesus, ouro, incenso e mirra. 

 

          Mas ali já podíamos ver que o Gaspar já era um 

líder, comandava o trio, e não é que mais uma vez ele 

conseguiu fazer algo que até hoje as pessoas fazem 

como eles, os presentes de natal, sim senhor, o Gaspar 

é mesmo um visionário, é por isso que fiquei sabendo 

que o que ele mais gosta é receber presentes, mas tem 

por onde, foi ele que induziu seus dois amigos a 

peregrinarem correndo atrás de uma estrela para talvez 

sem esta intenção criar esta alegria universal que é 

presentear pessoas no natal, mas não sei ainda se foi 

ele que inventou o troca troca lógico que é de 

presentes.  

                

 

 

 

                                   -4- 

 

 

 

 

          As grandes descobertas foram feitas pelos 

oceanos, quando Marco Pólo chegou à China e pode 

trazer para a civilização ocidental o conhecimento das 

massas e da pólvora, com certeza escondeu da 
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humanidade que antes dele estar ali,uma vida ocidental 

de muita sabedoria já estava entre os chineses, 

GASPAR, aquele que verdadeiramente ensinou aos 

chineses artes marciais, como usar a mente e o corpo 

para se defender, aquele que sem querer descobriu a 

pólvora e não passou para a história como aquele que 

contribuiu com tantos conhecimentos para a 

humanidade. 

 

            Uma de suas descobertas deve ter sido quando 

ele começou a se cansar daqueles chineses o 

abraçando por trás e o incomodando com mais uma 

perna viva ali entre os corpos, em um dia daqueles em 

que o nervosismo o acometia, agachou a parte do 

corpo sobre a cintura e com um movimento brusco 

levou as duas mãos na roupa do taradão e o jogou por 

cima de suas costas vendo-o cair ali desmontado em 

sua frente, ali surgiu o primeiro golpe tão utilizado no 

judô. 

 

          Os movimentos e golpes de Kung Fu, surgiram 

quando este imortal Gaspar começou a dar uma de 

bailarino imitando os passos dos animais, gafanhoto, 

tigre, borboleta, etc. e seus movimentos faziam com 

que as mãos fizessem traços no ar que tornavam seu 

bailado uma espécie de defesa e que passo a passo foi 

agregado ataque com fortes meios para defesa de 

agressores intempestivos. 
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          Seu tempo o permitia  desenvolver mais e mais 

formas de movimentos e isto mais e mais fazia com 

que sua mente mantivesse um equilíbrio inimaginável, 

corpo e mente passaram a conviver mutuamente com a 

força a leveza e a sabedoria surgindo ai uma grande 

forma de monge, e que o ocidente pode receber de 

seus seguidores que passaram a receber os méritos por 

todas estas criações. 

 

          Dado o crescimento espiritual de Gaspar, o 

mesmo acabou convivendo com alquimistas que 

procuravam descobrir o elixir da imortalidade, 

misturavam tudo quanto é tipo de materiais, mas num 

dia lá pelo século IX Gaspar como era mais corajoso 

que todos, fez o que todos temiam e o resultado está ai 

a pólvora, mas jamais foi escrito ou dito que este ser 

fez o que fez para os chineses, mas aqueles que se 

disseram criadores de todas estas coisas, se foram e 

ninguém jamais consegui descobri-los como espíritos 

eternos, mas eu sim pude ver nitidamente que o 

espírito de Gaspar é imortal e está em nosso tempo em 

nosso meio. 
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                                 -5- 

 

 

Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael etc. Gênios 

das artes, cada um com sua mania, mas entre 

Michelangelo e Leonardo, uma eterna richa, os dois 

viviam se estranhando, não se suportavam, mas tinham 

algo em comum adoravam ser mulherzinhas e com 

certeza além de aprenderem suas artes com o jamais 

lembrado Gaspar, aprenderam com ele como usar seu 

instrumento traseiro com prazeres, mas onde está a 

verdadeira origem da pintura e da escultura? Ninguém 

quis contar, esconderam a sete chaves, esta história do 

código da Vinci deveria se chamar código do Gaspar, 

este sim seria o verdadeiro retrato da realidade do 

grande criador das artes, Shakespeare que o diga, pois 

sem dizer para ninguém achou um manual escrito por 

Gaspar sobre a arte da escrita, o poeta e o filósofo que 

o fez evoluir na arte da criação de peças teatrais. 

 

           Gaspar era um talentoso e criativo ser, fazia de 

tudo um pouco, sua capacidade de fazer as coisas era 

inatingível, sua grandeza de saber o levava ao Papa 

para dar conselhos, teve alunos especiais como Rafael, 

Leonardo e Michelangelo, mas aqueles que com ele 
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aprenderam tudo sobre artes passaram para a história 

como gênios e ele nem lembrado foi. 

 

              Quando Michelangelo freqüentava as tabernas 

para buscar inspiração em seus personagens para o 

afresco da capela sistina, sempre se encontrava com 

Gaspar que no fundo é quem escolhia os personagens, 

pois Michelangelo ficava tomando todas, mas no final 

a glória de toda criação foi mesmo de Michelangelo, e 

a famosa moraliza de Leonardo quem era ela? Não foi 

difícil descobrir, era o Gaspar que adorava em 

momentos secretos, vestir roupas femininas e fazer a 

arte maior da grandeza de um ator ou... Sei lá.......! 
            

 

 

 

 

 

                                        -6- 

 

 

 

Impossível que a história Francesa com uma pessoa 

simplesmente conseguir o que conseguiu, Napoleão 

Bonaparte, o famoso do 18 brumário, sua fama de 

estrategista, e muito mais, não passou de um aluno 

esforçado de um grande mestre chamado Gaspar, não 

dava aulas em faculdades ou escolas, era um 
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autodidata que escrevia copiosamente sobre tudo, 

possuía um faro para criar estratégias de guerras 

detalhando até mesmo o tipo de vestimenta para os 

soldados, escrevia sobre direito, economia, religião, 

artes, educação e administração, e Napoleão que não 

brincava, botou pra funcionar, fica fácil adivinhar 

porque Napoleão ficava com a mão para dentro de sua 

casaca, era simplesmente para segurar o manual de 

governo escrito por Gaspar que Napoleão roubou para 

implementar dentro de seu governo. 

 

          Uma das estratégias de guerra de Napoleão era 

ele próprio desenhar as roupas para seus soldados, 

durante os momentos que não havia combate, os 

soldados eram obrigados a dormir de roupa e bota para 

não perderem tempo se preciso fosse imediatamente 

irem para o campo de batalha, mas ele jamais disse 

que aprendeu desenho com o também estilista Gaspar 

que tinha o domínio do lápis e traçava no papel os 

mais lindos vestidos das damas francesas, e também 

brincava criando modelitos para os soldados e 

Napoleão usava tudo aquilo como sua criação, e posso 

aqui imaginar o Gaspar dizendo sobre aquilo: 

 

-Nem ligo meu fogo é eterno e Napoleãozito ainda vai 

entrar numa gelada. 
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          E não deu outra, parecia praga de Gaspar, 

Napoleão na fuga retirando-se de Moscou viu seu 

exército  ser dizimado pelo frio e pela fome. 

 

 

 

                                 -7- 

 

 

 

          Karl Marx foi um revolucionário na construção 

de uma linha sócio econômica cultural, com sua obra 

O CAPITAL fez aparecer uma nova cultura e um novo 

segmento político, dividiu o mundo e apresentou-se 

como um transformador. 

 

          A antiga URSS parecia que transformaria o 

mundo com sua nova faceta, tornando-se inimiga 

numero um do sistema capitalista, e ano  após ano 

criou uma ferrenha competição com os paises do 

ocidente. 

 

           A grande obra de Karl Marx na verdade é uma 

brilhante cópia de um livro que ficou no anonimato 

para sempre, intitulado, “a condição do sucesso de um 

povo unido” que foi escrito por um cidadão soviético 

chamado GASPARTROVISK apaixonado pelo ser 

humano, aqui estamos falando pela sobrevivência, 
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seus infinitos poderes de capacitar seus sentimentos na 

direção dos valores para a comunhão de todos os bens 

e direitos entre aqueles que vivessem dentro de um 

mesmo pais, o que Karl passou a denominar de 

comunismo. 

 

          Gaspartrovisk não era uma pessoa comum, vivia 

no anonimato com poucas pessoas em seu convívio, 

adorava uma Vodka, enchia a cara por que sempre 

ficava muito só e pensativo filosofando sobre a 

condição humana, seu temperamento o transfigurava 

às vezes, possuía companheiros e companheiras 

escolhidos a dedo, freqüentavam sua casa sempre à 

noite onde aconteciam orgias indescritíveis, o cara era 

chegado num charuto, mas o fumava de outra maneira.   

 

          Quando em uma bodega estava enchendo a cara, 

deixou seu livro em uma mesa e na mesa ao lado se 

encontrava Karl que não perdeu tempo levantou e 

aproveitando da distração do intelectual e 

problemático Gaspartrovisk embolsou sua obra prima. 

 

          Uma coisa deve ficar bem registrada, toda 

sabedoria depositada nas folhas daquele trabalho foi 

usado para que todo mundo o conhecesse, mas Karl 

assinou a obra deixando mais uma vez no anonimato o 

grande Gaspartrovisk. 
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                                     -8- 

 

 

          Abrahan Lincoln, Gandhi e Martin Luter King 

jr, foram personagens da história sempre voltados para 

a união dos povos, a justiça e o amor, foram cada um 

em seu tempo, com seus problemas e com seus ideais, 

vidas que pagaram um preço alto por serem e 

desejarem o que faziam sobre qualquer outra coisa e se 

tornaram mártires de suas causas e lutas. 

 

          Todos eles, com certeza tiveram acesso ao livro 

escrito por GASPARPAZ, um ser que não foi 

lembrado na história, mas que escreveu uma obra que 

não chegou a assina-la intitulada, “Os caminhos da 

vida” obra que foi lida como a bíblia por Abrahan, 

Gandhi e Martin, nela cada valor de amor, igualdade 

de direitos, e sobrevivências de formas importantes ali 

estavam como mandamentos para o ser humano. 

 

          Gasparpaz passou por seu tempo contrariando a 

muitos, pois o caminho de sua sabedoria buscava 

apenas o bem estar dos homens e isto incomodava a 

muitos. 

 

          Gasparpaz vivia no interior em uma choupana 

afastada uns 10 kms de uma pequena cidade do 

interior dos Estados Unidos no estado de Kansas, ia a 
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cidade apenas para obter comestíveis para sua 

sobrevivência, grande parte de sua alimentação ele 

próprio plantava e colhida nas terras ao redor de sua 

casinha. 

 

           Conhecia como ninguém as necessidades e as 

injustiças dos homens, em seu livro descreveu técnicas 

e conhecimentos que resultavam em caminhos para a 

construção de um novo tempo com a melhora para 

todos de um bem estar existencial. 

 

            Abrahan, Gandhi e Martin tiveram acesso a 

este livro, mas jamais mostraram para outras pessoas, 

mas parece que o destino já estava escrito, como 

Gasparpaz, os três foram assassinados. 

 

 

 

 

                                   -9- 

 

 

          GASPARBILL morava em Michigan no tempo 

de Henry Ford, e foi ele que sem dúvida iluminou a 

mente de Henry para criar sua famosa linha de 

montagem em sua fábrica de carros Ford Motor 

Company revolucionando a industria de construção de 

automóveis. 
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          Gasparbill era muito engraçado, brincava com 

todos e trabalhava como açougueiro em um açougue 

que pertencia ao seu tio Bill Setag, Henry sempre 

comparecia ao açougue para apanhar a carne, já que 

sua esposa era dura na queda e nem importava com a 

responsabilidade do marido na direção da fábrica de 

automóveis e mantinha o cabresto no bicho e até a 

compra da carne era ele quem tinha que fazer. 

 

         Mas isto lhe trouxe uma transformação em sua 

fábrica, prestando atenção nas brincadeiras de 

Gasparbill, pode revolucionar seu negócio criando a 

linha de montagem. Gasparbill sempre que via a 

chegada de um freguês inventava uma nova piadinha 

ou uma gracinha qualquer, e em um dia de muita 

inspiração inovou na forma de levar a carne com mais 

rapidez até próximo ao balcão onde estavam os 

fregueses, naquela manhã quando Henry se aproximou 

do balcão ele estava lá no fundo e gritou – O que vai 

levar hoje?  E Henry disse - Lagarto e filé, e 

Gasparbill muito engraçadinho e criativo pegou os 

arpões que prendiam os grandes pedaços de carne nas 

geladeiras e abrindo as cortinas que separam os lados 

do açougue dependurou os arpões em cima do cano e 

empurrou as duas peças de carne como se fosse uma 

carretilha e gritou para Henry- Tai sua carne e te dou 

de graça uma dica, se fizer assim com seus carros vai 
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conseguir produzir tanto quanto eu muito mais que os 

outros açougueiros. 

 

          E Henry não perdeu tempo, transformou aquela 

idéia em sua maravilhosa linha de montagem, 

mudando radicalmente as produtividade de sua fábrica 

aumentando consideravelmente seus ganhos, e 

Gasparbill jamais foi citado como o idealizador que 

proporcionou a Henry esta grande transformação da 

industria automobilística. 

 

 

 

 

                                -10- 

 

 

 

 

          Outro dia quando cheguei ao trabalho, caia uma 

chuva fina e Gaspar estava ali silencioso recebendo 

aquela água como se fosse uma dádiva, mas fiquei 

imaginando que ele estaria recompondo sentimentos 

do passado, talvez quando seu espírito esteve na mais 

antiga tribo indígena, e quando a terra parecia estar 

morrendo de sede, ele com uma manobra incrível, 

usou a pele de uma vaca para prende-la em uma haste 

de madeira transformando em tambor, e criou um 
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canto que não sei se foi santificado ou era tão ruim que 

o céu não agüentou mais e chorou, chorou muito por 

sofrer tanto com aquela música, e acredito ter sido ali 

que Gaspar criou o famoso cântico que trazia chuva 

pelas tribos indígenas. 

 

          Fico vendo ele caminhar, seu jogo de cintura me 

lembra o Pelé, e posso imaginar que Pelé deve ter 

crescido olhando para o grande Gaspar batendo 

pelada, pelos campos de várzeas de três corações e 

Bauru mas somente uma vez ele ficou pelado quando a 

torcida vendo uma de suas jogadas fantásticas quis 

levar uma lembrança e o deixou simplesmente nu , ele 

não nos conta isso, mas tenho certeza que muito do 

que Pelé sabe, ele aprendeu com o grande Gaspar 

jogando nas peladas da várzea. 

 

          Ele anda calmamente, pois com sua idade 

avançada apenas consegue ser veloz com sua 

imaginação, nem com sua lambreta uma relíquia de 

museu que quando passa parece um boneco imóvel 

com o pescoço duro na direção lá da frente, outro dia 

lhe perguntei como era em sua igreja, e ele disse que 

tinham reuniões durante a semana, na quinta os 

homens, nas sextas as mulheres e aos domingos todos 

juntos, então perguntei e os gays?  Ele me disse que eu 

poderia freqüentar a igreja  vejam só o engraçadinho 

gozador... 
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            Hoje GASPAR vive com sua sabedoria, criou 

sua família, continua trabalhando apesar de sua idade 

avançada, ensinando os mais jovens a compreender 

melhor a existência e se preparando para em breve 

fazer uma nova viagem pelo seu tempo infinito em um 

novo corpo. 

 

             Gaspar é um espírito imortal, do homem das 

cavernas ao de hoje, cada momento cada vida cada 

sabedoria, enfim uma vida que fez na história 

acontecer grandes transformações, mas toda sua 

sabedoria foi usada por grandes nomes que passaram 

pela história como concretizadores de suas próprias 

idéias, mas que jamais a história pode fazer justiça ao 

espírito e a vida de um ser que foi usurpado de sua 

grandeza de criação e inovação, mas sua grandiosa 

forma de ser jamais se abateu por isso e a cada tempo 

está vivendo para contribuir com a humanidade. 

 

             Ele sempre tem uma desculpa para aqueles 

que chegam tentando lhe pregar uma peça, e com 

certeza ao acabar de ler este trabalho ele dirá 

 - ”Não to te entendendo não...” 
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Gaspar é um município brasileiro do Estado de 

Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 

26º55'53" Sul e a uma longitude 48º57'32" Oeste, 

estando a uma altitude de 18 metros. Sua 

população estimada em 2004 era de 51 955 

habitantes. 

Possui uma área de 369,87 km2. 

Retirado de "http://pt.wikipedia.org/wiki/Gaspar" 

_________________ 
Frei Gaspar é um município brasileiro do estado 

de Minas Gerais. Sua população estimada em 

2004 era de 5.446 habitantes. 

Retirado de "http://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Gaspar" 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Gaspar
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Gaspar Bauhin (Basel, 17/01/1560 - Basel, 

5/12/1624) foi um botânico suíço. Publicou 

diversos tratados em botânica e anatomia 

humana. Classificou várias espécies de plantas 

nativas da Suíça, conferindo a cada espécie um 

nome científico consistindo de um nome genérico 

e outro específico, sendo o primeiro naturalista a 

utilizar a nomenclatura binomial. Porém, apenas 

no Século XVIII o sistema binomial seria 

formalizado por Carlos de Lineu. 

Retirado de 

"http://pt.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Bauhin" 

 

Gaspar Frutuoso (* Ponta Delgada, 1522; † Ribeira 

Grande, 1591), historiador, sacerdote e humanista, 

bacharel em artes e teologia pela Universidade de 

Salamanca e doutor em teologia, foi o primeiro 

historiador açoriano. Autor da obra Saudades da 

Terra, a qual nos seus 6 livros inclui uma detalhada 

descrição topográfica e histórica dos arquipélagos dos 

Açores, Madeira e Canárias, para além de múltiplas 

referências a Cabo Verde e a outras regiões atlânticas. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
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Essa abrangência faz de Gaspar Frutuoso um 

verdadeiro cronista insulano, já que a sua obra 

interessa ao conhecimento de toda a Macaronésia. O 

livro 5.º contém uma das mais conseguidas histórias 

pastoris quinhentistas, obra de grande valor literário 

que afirma Gaspar Frutuoso, para além de historiador, 

como um escritor de mérito. 

 

San Gaspar Ixchil é uma cidade da Guatemala 

do departamento de Huehuetenango. 

Gaspar da Gama foi um comerciante judeu e um 

intérprete de várias línguas, nascido em 

Alexandria, que Vasco da Gama conheceu em 

Goa e que fez baptizar com o nome de um dos 3 

Reis Magos e o seu próprio nome. 

 

O infante D. Gaspar de Bragança (Lisboa, 8 de 

Outubro de 1716 - Braga, 18 de Janeiro de 1789) 

foi um filho ilegítimo do rei João V de Portugal, de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Macaron%C3%A9sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://pt.wikipedia.org/wiki/Huehuetenango
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reis_Magos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1716
http://pt.wikipedia.org/wiki/Braga
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1789
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_V_de_Portugal
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uma relação que este manteve com Madalena 

Máxima de Miranda, sendo o segundo dos 

chamados meninos de Palhavã. 

Em 1758 foi designado arcebispo primaz de 

Braga, sucedendo assim ao seu tio José de 

Bragança, ele mesmo um filho bastardo de Pedro 

II de Portugal. 

 

O infante D. Gaspar de Bragança (Lisboa, 8 de 

Outubro de 1716 - Braga, 18 de Janeiro de 1789) 

foi um filho ilegítimo do rei João V de Portugal, de 

uma relação que este manteve com Madalena 

Máxima de Miranda, sendo o segundo dos 

chamados meninos de Palhavã. 

Em 1758 foi designado arcebispo primaz de 

Braga, sucedendo assim ao seu tio José de 
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Bragança, ele mesmo um filho bastardo de Pedro 

II de Portugal. 

 

Marechal Eurico Gaspar Dutra, militar brasileiro 

(Cuiabá, 18 de maio de 1883 — Rio de Janeiro, 

11 de junho de 1974). Foi o décimo nono 

Presidente do Brasil. 

____________________________________________ 

 

A história continua................................................. 
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