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ALTINO LOPES, que foi batizado com o nome de Altino Lopes da 
Silva, nasceu no dia 28 de agosto de 1874, em verdade, na cidade 
de Palma, Estado de Goiás (hoje Estado de Tocantins), bem na 
fronteira com o Estado de Bahia, mas viveu toda a sua infância na 
cidade de Bom Jardim, Estado da Bahia, onde permaneceu até os 12 
anos de idade, voltando, ao depois, a morar em Goiás, na cidade de 
Poços, cujo lugar teve toda a influência dos costumes baianos, daí 
ter ele recebido, ainda muto jovem, a cognominação de “Baiano 
Altino Lopes”. 
 
Aos 20 anos mudou-se para Paranaíba, onde começou os seus 
trabalhos como Chefe de Comitiva de Boiadeiros, conduzindo gado 
para o vizinho Estado de Minas Gerais.   
 



Eis, a propósito, o importante registro feito pela Secretaria do 
Município de Paranã, Estado do Tocantins: 
  

“Para facilitar a administração, a aplicação da justiça e, 
principalmente, incentivar o povoamento e o desenvolvimento da 
navegação dos rios Tocantins e Araguaia, o Alvará de 18 de março 
de 1809 dividiu a Capitania de Goiás em duas comarcas (regiões): a 
Comarca do Sul e a Comarca do Norte. Esta recebeu o nome de 
Comarca de São João das Duas Barras, assim como chamaria a vila 
que, na confluência do Araguaia no Tocantins se mandaria criar com 
este mesmo nome para ser sua sede. Para nela servir foi nomeado 
o desembargador Joaquim Theotônio Segurado como seu ouvidor. 
Alegando a distância e a descentralização em relação aos julgados 
mais povoados, o ouvidor e o povo do norte solicitaram a D. João 
autorização para a construção da sede da comarca em outro local. 
No lugar escolhido por Segurado, o alvará de 25 de janeiro de 1814 
autorizava a construção da sede na confluência dos rios Palma e 
Paranã, a vila de Palma, hoje a cidade de Paranã”. 
 
De modo que em Palma, antiga Vila Palma, foi onde nasceu Altino 
Lopes, bem mais tarde, por volta de 1.890, recebeu a denominação 
especial de São João da Palma e, em seguida, São João das Duas 
Barras, hoje transformada na cidade Paranã e está situada na 
confluência dos Rios Paranã e Palma. É uma cidade do Estado 
de Tocantins que fica na região Norte do Brasil e faz fronteira, a leste, 
o Estado da Bahia.  
 
Ele era filho de Antonio José Lopes Filho e de Dona Cândida Maria 
da Conceição, casou-se  com Dona Cherubina Rodrigues de 
Figueiredo no dia 7 de janeiro de 1.905 (com o casamento ela 
recebeu o nome de Querubina Rodrigues Lopes), faleceu na cidade 
de Paranaíba (MT), hoje Estado de Mato Grosso Sul, no dia 2 de 
junho de 1955, aos 85 anos de idade, segundo informações obtidas 
junto a sua neta Marlúcia Lopes (leia-se: Candia Vitória Lopes 
Rodrigues, vulgo Bizuca). 
 
Foi pai de dez filhos: Maria da Luz (Filhinha), Durval (Benzoca), 
Napoleão, Magnólia (Dinda), Julia, Geraldo, Bruno, Walter, 
Cândida Vitória (Bizuca) e Naurides (Naura). 
 
Ele se firmou na região como um homem bem sucedido no mundo 
político, social e financeiro, segundo pesquisas realizadas pela 
saudosa professora e escritora paranaibense Maria Aparecida do 
Amaral Brandão. 



Relata-se, ainda, que Altino, Lopes, inicialmente adquiriu 400 
alqueires  de uma área rural às margens do Rio do Peixe. 
 
Mais tarde, Altino Lopes adquiriu mais 1.220 alqueires no Município 
de Paranaíba, no lugar que ficou conhecido, por suas várias glebas,  
como “Barreiro de Cima”, “Barreiro do Ariranha”, “Furna do Cascavel” 
e “Grotão”. 
 
Adquiriu, ainda, mais 400 alqueires no Estado de Goiás,  abrangendo 
inclusive a turística “Lagoa Santa”, tanto que deixou a cada um de 
seus filhos um lote  terreno naquele maravilhoso lugar e uma grande 
parte da área maior na região, sendo que mais tarde todos foram 
desapropriados, isto porque tais áreas ficaram, lamentavelmente, 
abandonas e foram, então, sendo, aos poucos, invadidas por 
terceiros. 
 
A área reservada à “Lagoa Santa”, por conta do abandono de seus 
filhos e  herdeiros, certamente porque tal área não possuía valores 
expressivos, foi  cedida pela Presidência da República em favor da 
empresa INDAIATUR - Indaiá Turismo Limitada, com  direito de se 
lavrar água termal no Município de Itajá, Estado de Goiás, por força 
do Decreto nº 77.397, de 7 de Abril de 1976. 
 
Na região da chamada “Lagoa do Aporé”, Altino Lopes foi nomeado 
“Inspetor de Quarteirão”, cargo equivalente a um Delegado de 
Polícia. 
Ele foi líder do partido político UDN por muitos anos (União 
Democrática Nacional). Em razão dos excelentes trabalhos 
realizados em prol da segurança pública e no sucesso das 
revoluções das quais teve participação efetiva em Sant’Ana de 
Paranaíba, recebeu a insígnia de Capitão, título outorgado pela 
Guarda Nacional. 
 
Apesar de um homem do campo, Altino Lopes foi muito vaidoso, tanto 
que se apresentava nas cerimonias políticas e sociais sempre de 
paletó e gravata. 
 
Por conta de tudo isso, o Capitão Altino Lopes recebeu inúmeras 
homenagens, a exemplo da conhecida “Rua Capitão Altino Lopes”, 
na cidade de Paranaíba e da “Escola Municipal Capitão Altino 
Lopes”, em São João do Aporé, no  município de Paranaíba, criada 
pelo Decreto Municipal nº 306, de 8 de setembro de 1971, dentre 
outras moções honoradas. 



 
O Capitão Altino Lopes deixou filhos, netos, bisnetos, trisnetos e 
tataranetos. Aliás, é oportuno saber, que os dicionários Aurélio e 
Houaiss, por exemplo, definem o trisavô como pai do bisavô. 
Tataravô é a forma paralela de tetravô, ou seja, aquele que seria pai 
do trisavô. 
 
Vale a pena transcrever aqui, apenas para ilustração desta biografia, 
senão para homenagear a conhecida Professora Arlene e a não 
menos conhecida Pedagoga Gislaine (Laninha) pelos relevantes 
trabalhos desenvolvidos por ambas na área da Educação e da 
Cultura do povo paranaibense. Ambas são oriundas dessa geração 
que forma a árvore genealógica do Capitão Altino Lopes, a saber: 
 
ALTINO LOPES é pai de  MARIA DA LUZ LOPES, conhecida 
como “Filhinha”, esta é mãe de ALTINA LOPES (Fiica), esta é 
mãe de ARLENE (Lopes), esta é mãe de Cynthia (Lopes), mas 
também de THIAGO (Lopes) e de LUIZINHO (Lopes)  e estes são 
pais de WALDEMAR GARCIA LEAL NETO (Lopes), ENZO 
(Lopes), LAURA (Lopes) e GUILHERME (Lopes); 
 
ALTINO LOPES é pai de  JULIA LOPES, esta é mãe de ODAIR 
LOPES (Maninho), este é pai de GISLAINE LOPES (Laninha), 
esta é mãe de Heitor Cássio Lopes (solteiro), mas também de 
NARAYANA LOPES e de VICTOR LOPES e estes pais de ANA 
CLARA LOPES,  MARIANA LOPES, E CÁSSIO CAIRES LOPES; 
 
Lógico que muitos outros descendentes da sua sexta geração 
existem, mas, por mera curiosidade, limitou-se o seu agente 
autorizado a trazer ao conhecimento público apenas os tataranetos 
do Capitão Altino Lopes advindos da sua fina estirpe -  
Arlene e Laninha, as duas únicas bisnetas que, hoje, já são, avós. 
  
 
Enfim, há, ainda, uma homenagem especial dedicada ao Capitão 
Altino Lopes por um de seus netos (Aldo Lopes), numa obra literária 
publicada pela Editora Alvorada de Campo Grande (MS), no ano de 
1985, denominado de “CHÃO TEMPORÃO”, na qual é apresentado 
o lado pitoresco dessa grande figura humana, eis que, apesar de 
sério e sisudo, ele tinha o costume de brincar muito com as pessoas 
com quem convivia e trabalhava. 
 



Vale a pena registrar aqui ainda as últimas manifestações do  
Capitão Altino Lopes, já no leito de sua morte: “O que está me 
matando é a saudade do berro da vaca, é a lembrança do canto dos 
passarinhos, o cheiro de curral e até o barulho do monjolo, é... 
quisera estar lá no sertão para apreciar de perto todas essas 
maravilhas” (Chão Temporão, pág. 28).  
 
                                                                                     Aldo Lopes 
                                                                                     (13/05/2020) 


