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Pergunta nº: 1016/Question nº: 1016 

 
Título: /Title: Informações sobre Octávio Vecchi 

                   Por: / By: Elisabete Priedols 

 

E-mail: elisabetepriedols@gmail.com 
 

Questão: /Question: 

 

Boa tarde, 
  

Meu nome é Elisabete Priedols e sou aluna de Mestrado na Universidade 

Mackenzie, em São Paulo. 

Minha dissertação é sobre  o Museu Florestal "Octávio Vecchi" em São 

Paulo e sobre a vida de seu idealizador.  
  

Encontrei referências em seu site com o livro:  

Les bois indigènes de São Paulo. Contribution a l'étude de la flore 

forestière de l'etat de S.Paulo. E.N. Andrade; O. Vecchi. Cia. Paulista de 
Estradas de Ferro. Typographia Alongi & Miglino. 376 pp. 74.8 MB. 

(1916) 
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Gostaria de saber se vocês têm alguma informação extra sobre Octávio 

Vecchi e se vocês têm conhecimento: do porquê deste livro ter sido 

publicado em francês e se existe publicado em outro idioma.  

  
Desde já, agradeço sua atenção e aguardo o retorno.  

  

Atenciosamente, 

  
 Elisabete 

  ________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 
 

Cara Elisabete, bom dia. 

Não há muito publicado sobre a vida e as obras do engenheiro Octávio 

Vecchi. Tive inclusive alguma dificuldade para elaborar sua biografia, 

quando lançamos diversas das publicações dos engenheiros Edmundo 
Navarro de Andrade, Armando Navarro Sampaio e Octávio Vecchi em 

nossos websites.  

Sugiro que você leia a Eucalyptus Newsletter nº 23, onde temos algo 

relatado sobre eles: 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html 

Sugiro também que entre em contacto com o Instituto Florestal de São 

Paulo, no Horto Florestal da Cantareira, onde há o Museu Octávio Vecchi 

e talvez eles tenham uma melhor base de dados sobre o Dr. Vecchi. 

Entre em: 
http://www.iflorestal.sp.gov.br/ 

e navegue em: 

http://www.iflorestal.sp.gov.br/museu/index.asp 

Sucessos e um abraço 
Celso Foelkel 

 

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Elisabete Priedols 

 
E-mail: elisabetepriedols@gmail.com 

 

Celso, 

  

Muito obrigada pela presteza da resposta e pelas informações. 
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Estou em contato constante com o Museu, que inclusive permitiu que eu 

pesquisasse seus documentos.  

Consegui alguma coisa lá, outras consegui em contato com Portugal. 

  
Defendo em agosto e talvez ano que vem a dissertação seja publicada 

online no site do Mackenzie. 

Envio o endereço, caso haja interesse em lê-la. 

  
Mais uma vez, agradeço a atenção e o boletim que me enviou. 

  

Atenciosamente, 

  
Elisabete Priedols 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Celso Foelkel 

 

Elisabete, gostaria muito de ter o link, espero que não se esqueça de me 

enviar ao término de seu trabalho. 
Um abraço e sucessos 

Celso 

 


