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Advogado e político, Fulgêncio 

Firmino Simões é o principal (se 
não o único) historiador de 
Alenquer, onde nasceu em 23 de 
julho de 1856, filho do tenente 
Antônio Firmino Simões e de 
dona Maria Catarina Simões. 
O pai de Fulgêncio Simões foi 
juiz de paz de Alenquer 
(nomeado, em 1874, por Pedro 
Vicente de Azevedo, o mesmo 
presidente da Província do Pará 
que, pela Portaria de 1º de maio 
do mesmo ano, criara o Termo 
Judiciário de Alenquer), elegeu-
se vereador em 1853, e, sucessi-
vamente, foi reeleito presidente 
da Câmara Municipal (posto que 
equivalia ao de administrador 
da cidade), falecendo, em pleno 
exercício dessa honrosa função, 
em 16 de março de 1882. 

Após concluir o curso primário 
em Alenquer, Fulgêncio Simões 
fez os estudos preparatórios 
para o ensino superior em 
Belém. Em 1878 ingressou na 
Faculdade de Direito de Recife, 
em Pernambuco, onde recebeu o 
grau de bacharel em direito em 
1882, aos 26 anos de idade. 
Em virtude da morte do seu pai, 
ocorrida no mesmo ano de sua 
formatura, o jovem Fulgêncio 
Firmino Simões estabeleceu-se 
como advogado no Baixo Ama-
zonas, centralizando suas ativi-
dades em Alenquer, ao mesmo 
tempo em que assumiu o 
comando político da família no 
município. 
Mudou-se posteriormente para 
Belém, militando no Partido 
Conservador, então chefiado 
pelo cônego Siqueira Mendes, e, 
por esse partido, elegeu-se 
várias vezes deputado e senador 
provincial, chegando a ocupar o 
alto cargo de secretário da 
Assembleia Provincial. 
Desfrutando de grande prestígio 
político na última década do 
Segundo Reinado, Fulgêncio 
Simões foi nomeado, pela Carta 
Imperial de 14 de julho de 1887, 
presidente da Província de 
Goiás, cargo que exerceu de 20 
de outubro de 1887 a 20 de feve-
reiro de 1888, quando deixou 
essa alta função pública para 
investir-se na presidência da 
Câmara Municipal de Alenquer. 
Encontrava-se Fulgêncio Simões 
em pleno exercício da presidên-

cia da Câmara Municipal quan-
do sobreveio a proclamação da 
República, em 15 de novembro 
de 1889. Seis dias após, na tarde 
de 21 de novembro, chegou a 
Alenquer o paquete Imperatriz 
Tereza, do qual desembarcou o 
republicano José Olympio Perei-
ra de Mello, portador de ofício 
assinado por Justo Leite Cher-
mont, membro da Junta Provisó-
ria do novo regime, comunican-
do oficialmente a Fulgêncio 
Simões a proclamação da Repú-
blica e determinando que a 
Câmara Municipal continuasse a 
exercer normalmente a gestão 
pública do município. 
Conquanto fosse o principal 
líder local do Partido Conserva-
dor, e, portanto, monarquista, 
Fulgêncio Simões recebeu com 
naturalidade a notícia da 
implantação do novo regime e a 
determinação da Junta Provisó-
ria, pois o seu partido, no Pará, 
já adotara, desde 16 de julho de 
1889, como princípio programá-
tico, o regime federativo. 
Na noite do mesmo dia 21 de 
novembro de 1889, os vereado-
res alenquerenses reuniram-se 
no Palacete Municipal em sessão 
presidida por Fulgêncio Simões 
e proclamaram a Adesão de 
Alenquer à República, formali-
zada em Edital assinado pelo 
presidente da Câmara e publi-
cado no dia 22 de novembro. 
Cerca de um mês depois, na 
noite do dia 25 de dezembro de 
1889, todas as lideranças políti-

Fulgêncio Simões foi um jurista e político 
alenquerense de projeção nacional e de 
grande prestígio no Segundo Reinado. 
Embora conservador, foi mantido na presi-
dência da Câmara Municipal de Alenquer, 
com o advento do regime republicano.  
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cas de Alenquer, incluindo os 
ferrenhos adversários Fulgêncio 
Simões e o capitão Ramiro Cae-
tano Duarte, líder do Partido 
Liberal, uniram-se sob a bandei-
ra do Partido Republicano e 
fundaram o diretório municipal 
dessa agremiação partidária. 
Fulgêncio Simões permaneceu 
na presidência da Câmara até a 
sua dissolução pelo Decreto nº 
107, de 15 de março de 1890. 
Mas logo assumiu, porém, a 
presidência do Conselho de 
Intendência de Alenquer, então 
criado pelo Decreto nº 108, de 7 
de abril de 1890, continuando 
em tal cargo até o início do ano 
seguinte, quando passou a inte-
grar, como senador, o Congresso 
Estadual Constituinte, sendo um 
dos signatários da primeira 
Constituição Estadual republi-
cana, promulgada em 22 de 
junho de 1891. 
Além dessas tão altas funções, 
Fulgêncio Simões exerceu tam-
bém os cargos de Chefe de Polí-
cia, Consultor Jurídico de Terras 
e Viação e Procurador-Geral do 
Tesouro Público, aposentando-
se como Procurador Fiscal da 
Fazenda Estadual com proven-
tos anuais fixados em “quatro 
contos e oitocentos mil réis 
(4:800$000)”, consoante o Decre-
to nº 176, de 10 de março de 
1931, assinado pelo interventor 
federal no Estado do Pará, o 
então capitão Joaquim de Maga-
lhães Cardoso Barata. 
Fulgêncio Simões foi o principal 
artífice da criação do Grupo 
Escolar de Alenquer, instituído 
pelo Decreto nº 722, de 1º de 
julho de 1899, que teve como 
primeira diretora a professora 
Veridiana Rodrigues de Oliveira 

Corrêa. Oficialmente instalado 
em 1º de setembro de 1899, o 
Grupo Escolar de Alenquer foi o 
primeiro a ser criado no Pará no 
bojo da reforma do ensino leva-
da a efeito na gestão do gover-
nador José de Paes de Carvalho, 
que, atendendo integralmente à 
sugestão da professora Rita Cás-
sia dos Passos na sessão de ins-
talação do Grupo Escolar, deu a 
este o nome de “Fulgêncio 
Simões”, conforme o Decreto nº 
820, de 10 de fevereiro de 1900, 
denominação essa que se con-
serva até hoje. 
Além de político de prestígio, 
Fulgêncio Simões ficou conheci-
do como um homem estudioso e 
culto. Foi sócio correspondente 
da Sociedade de Geografia do 
Rio de Janeiro, além de jornalis-
ta, jurista e historiador. Fundou 
o jornal A Gazeta de Alemquér, 
que começou a circular em 23 de 
julho de 1883, data, por sinal, do 
27º aniversário do seu fundador. 
A Gazeta era “a folha mais antiga 
do Estado depois de A Província 
do Pará”, conforme registrou o 
próprio Fulgêncio, que também 
publicou a obra jurídica Regimen 
Municipal, em que dissecou a 
intrincada lei orgânica e eleitoral 
dos municípios paraenses, e o 
precioso livro Municipio de Alem-
quér – Seu desenvolvimento moral e 
material e seu futuro – Estudos 
históricos e geographicos (Belém: 
Typ. e Enc. da Livraria Loyola, 
1908, 200 páginas), que, até os 
nossos dias, é considerado o 
melhor repositório histórico des-
se município. 
Casado, em primeiras núpcias, 
com Maria de Souza Simões, 
dela enviuvou provavelmente 
sem descendência. Casado, em 

segundas núpcias, com Olympia 
Burlamaqui Simões, com esta 
teve nove filhos: Amadeu, Alice, 
Antonieta, Rosina, Humberto, 
Hilda, Haldéia, Edgard e Alber-
tina. 
Fulgêncio Simões faleceu em 
Belém, em 10 de agosto de 1942, 
aos 86 anos de idade. Seu corpo 
está inumado no jazigo nº 
31.772-Q do Cemitério de Santa 
Isabel. Seus funerais foram cus-
teados pelo governo do Estado 
do Pará, por ordens expressas 
do interventor federal José Car-
neiro da Gama Malcher. Por 
ocasião de sua morte, governava 
Alenquer, como prefeito 
nomeado no Estado Novo, seu 
filho Amadeu Burlamaqui 
Simões (gestão de 1938 a 1943). 
Na enfermidade que o vitimou, 
Fulgêncio Simões foi assistido, 
em Belém, dentre outros faculta-

A obra mais que centenária de Fulgêncio 
Simões, lançada em 1908, constitui, ainda 
hoje, o melhor repositório histórico do muni-
cípio de Alenquer.  
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tivos, pelo clínico alenquerense 
Pedro Vallinoto. 
Talvez por modéstia, Fulgêncio 
Simões não deixou registrada a 
sua própria trajetória pessoal, 
muito embora tenha anotado, 
com rigor científico temperado 
com verdadeira paixão, tudo o 
que aprendeu ou que testemu-
nhou sobre a história da sua 
cidade natal. Sua omissão, quiçá 
involuntária, foi parcialmente 
suprida pelo jornal A Folha do 

Norte, do legendário jornalista 
João Paulo de Albuquerque 
Maranhão, que, em sua edição 
de 11 de agosto de 1942 repro-
duziu os dados biográficos que 
complementam as informações, 
garimpadas, em fontes diversas, 
sobre a vida e a obra do jurista e 
político paraense. 
Ao fazer o elogio fúnebre de 
Fulgêncio Firmino Simões, A 
Folha do Norte destacou que ele 
foi um “cultor apaixonado da 

verdade” e que ele “nunca se 
desviou da estrada da dignida-
de.” Como acrescenta o referido 
jornal, “havendo ocupado posi-
ções salientes pereceu, pobre, 
como simples procurador fiscal 
aposentado do Estado. Mais de 
meio século de vida pública não 
o enriqueceu, mas serviu para 
evidenciar sua inquebrantável 
honradez.” Fulgêncio Simões 
legou, destarte, à posteridade, 
um belo exemplo a ser imitado.  

 
 

✽ 

 
 
NOTA: Credite-se a Roberto da Cruz Mesquita a localização, na Biblioteca “Arthur Vianna”, do Centro Cultural e Turístico 
“Tancredo Neves” (CENTUR), em Belém, a obtenção de cópias microfilmadas das edições do jornal A Folha do Norte de 
11/08/1942 (contendo o elogio fúnebre a Fulgêncio Simões) e de 16/08/1942 (com os agradecimentos públicos de seus filhos aos 
que se solidarizaram com a família no desenlace do jurista e político alenquerense). Ambos os textos estão disponível no site 
Alenqueremos  (www.alenqueremos.com.br/historia). 

 
 
 


