
BREVE LINHA DO TEMPO SOBRE A VIDA DE

AYRES GEVAERD

Projeto “Restaurar para Preservar: Restauração do Mausoléu do Conselheiro Brusque e busto de Ayres Gevaerd”, 
viabilizado por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020) no município de Brusque



AYRES GEVAERD
(1912-1992)

Pesquisador dedicado, torcedor do 
Paysandú, colecionador de selos e moe-
das, o relojoeiro Ayres Gevaerd (1912-
1992) foi fundador da sociedade Amigos 
de Brusque (SAB) em 1953, entre muitas 
outras atividades comunitárias, culturais, 
associativas, cooperativas, políticas e 
esportivas, no qual esteve profundamente 
envolvido. Considerado historiador, zela-
dor da memória local e regional, idealizou 
o museu histórico e organizou documen-
tos por meio da Sociedade Amigos de 
Brusque (SAB). Posteriormente denomi-
nado Museu Histórico do Vale do Itajaí-
Mirim, conhecido atualmente como Museu 
Casa de Brusque. Autodidata, leitor e 
escritor assíduo, publicava suas anota-
ções, análises e registros de fatos impor-
tantes que marcam a trajetória de perso-
nalidades que construíram o município de 
Brusque. 

A crença na organização comunitá-
ria cotidiana movia Ayres Gevaerd, no tra-

balho pela coletividade para o bem 
comum e na prática convicta de suas 
ações em prol do reconhecimento da his-
tória. Trabalhou por seus objetivos e acre-
ditou na possibilidade de concretizá-los. 
Sua atuação é respeitada e reconhecida 
pela comunidade brusquense, pois os fru-
tos de seu exemplo e conhecimento per-
passam gerações. Sua personalidade é 
admirada em razão de suas ações em prol 
da memória de seu tempo, por haver cons-
ciência na escuta e no tratamento dos 
fatos históricos. O passado é relembrado 
no presente em documentos, objetos e 
fotografias históricas, sendo pilares impor-
tantes de análise dessa mesma comuni-
dade, construída por muitas mãos. O hábi-
to de registrar os acontecimentos e sem-
pre anotar as informações levou Ayres 
Gevaerd a ser profundo conhecedor da 
história e cuidador do patrimônio cultural 
herdado pela Sociedade Amigos de Brus-
que (SAB). 

autodescrição de Ayres Gevaerd em um discurso registrado 
por João José Leal em artigo intitulado “Uma vida dedicada  
à Comunidade Brusquense”, publicado na edição especial 

da revista Vicente Só em homenagem ao centenário de 
nascimento de Ayres Gevaerd (1912-2012).

“Historiador com cheiro de papel velho”,



1912

1924

No dia 9 de março nasce Ayres Gevaerd, filho de 
Carolina Rosa Müller Gevaerd e do relojoeiro Evilásio 
Gevaerd (Doca). Teve como irmãos Harry, Edu, Edith, 
Jeny, Iris e Maria Aurora. É neto de Carlos Luiz 
Gevaerd.

Inicia a profissão de relojoeiro e se afasta da 
educação formal. A Relojoaria Gevaerd, de seu pai 
Evilásio Gevaerd, iniciou as atividades em março de 
1910.

Imagens da época. Ayres Gevaerd e a Relojoaria Gevaerd, de seus pais, à direira. Acervo: SAB.



1928 Ingressa como associado no Clube Esportivo 
Paysandú levado pelo tio Victor A. Gevaerd, clube 
ao qual dedicou toda a sua vida. Em janeiro de 
1929 foi eleito secretário, de 1936 a 1939 foi eleito 
presidente. Integrou a equipe como chefe da 
delegação em vários jogos. Participou de 
atividades como jogos, torneios, bailes, carnavais, 
festas de São João, reuniões cívicas, criação da 
biblioteca, melhoria na praça desportiva, 
construção da nova sede, entre outras

1929 Fundador da Liga Brusquense de Futebol.

Imagem da década de 1930. Acervo: SAB.



1931
Carnaval no Clube Esportivo Paysandu.

No Clube Esportivo Paysandú, Ayres com seu Bloco 

Marinheiras. Carnaval de 1934. Acervo: SAB.

Acervo: SAB.



1935

1936

Em julho é sócio fundador do Clube Filatélico de 
Brusque. Organizou exposições pelo município e 
ocupou diferentes cargos de diretoria na entidade, 
inclusive a presidência.

Foi membro da diretoria executiva, do conselho 
deliberativo, bibliotecário, secretário, diretor 
esportivo, orador e presidente do Clube Esportivo 
Paysandú entre 1936 e 1939. 

1937 Em 16 de janeiro se casa com Evelina Ana Niebuhr.

Imagem retirada da revista Notícias 

de Vicente Só em homenagem ao 

centenário de nascimento de Ayres 

Gevaerd (2012). Acervo: Família 

Gevaerd.

Fundador da Associação Esportiva do Vale do Itajaí 
(ASVI) no mês de dezembro.



1942

1946

1949

Sócio fundador da Sociedade Musical 
Concórdia.

Foi secretário do conselho deliberativo do Tiro 
de Guerra 317 em vários períodos e fundador 
da biblioteca.

Em 27 de julho é sócio-fundador do Rotary 
Club de Brusque.

Em novembro, foi inaugurada a nova sede do 
Clube Esportivo Paysandú com a contribuição do 
trabalho de Ayres Gevaerd, que se pronunciou em 
discurso na ocasião. O historiador guardou muitos 
documentos, atas, notícias, fotografias, 
correspondências e registros do clube, que estão
preservados do Museu Casa de Brusque.

Ayres Gevaerd, em São Paulo, no 

Estúdio Ritz, em 1950. Acervo: SAB.



Em primeiro de agosto o Jornal semanal O Rebate traz 
notícia sobre a criação da Sociedade Amigos de 
Brusque (SAB)..

Acervo: SAB.

1953



Em 4 de agosto é fundada a Sociedade Amigos de 
Brusque (SAB).

“Preservar a história para as futuras gerações”, 
disse Ayres Gevaerd, que foi presidente da 
entidade até 1990.

Abertura do livro de criação da Sociedade Amigos de Brusque (SAB) em 1953.  Acervo: SAB.

Livro ata do ano de fundação da Sociedade Amigos de Brusque (SAB) em 1953.  Acervo: SAB.

1953



Ata da Assembleia de fundação da Sociedade 
Amigos de Brusque (SAB) em 4 de agosto de 
1953.

 Acervo: SAB.

1953



Em 8 de agosto o Jornal semanal O Rebate 
traz notícia sobre o evento de criação da 
Sociedade Amigos de Brusque (SAB).

Acervo: SAB.

1953



Assume a presidência do Rotary Club de Brusque. A 
gestão tem como slogan: “Criador de Amizades e 
Edificador de Homens” (Gestão 1953-1954).

Galeria de Presidentes do Rotary Club de Brusque. Acervo: SAB.

1953



A Sociedade Amigos de Brusque (SAB) recebe 
reconhecimento de utilidade pública por meio da Lei 
Municipal nº 73 de 9 de Março de 1954 e da Lei 
Estadual nº 1162 de 12 de novembro de 1954.

1955

1956

1958

Em 14 de setembro é fundado o Instituto Santa Inês, 
entidade mantenedora da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), onde ocupou vários cargos 
em um período de mais de 20 anos, participando da 
diretoria executiva e do conselho fiscal.

Preside a Assembleia Geral de fundação da Associação 
Comercial de Brusque, na qual atuou por mais de 20 anos 
em diferentes cargos e na presidência. Anos depois a 
entidade foi integrada à Associação Comercial e Industrial 
de Brusque (atual ACIBr).

Osvaldo Rodrigues Cabral publica a obra “Brusque: 
subsídios para a história de uma colônia nos tempos do 
império”, com depoimentos, entrevistas e documentos 
reunidos por Ayres Gevaerd. Relevante obra sobre a 
fundação e os primeiros anos da Colônia Brusque.

1954



Integrou diversas comissões temáticas para os festejos 
do centenário da fundação de Brusque, tais como a do 
Selo Postal Comemorativo, do Folclore, do Álbum do 
Centenário, da Expansão Industrial, presidindo algumas.

A renda obtida com a venda do livro “Folclore de 
Brusque”, de Walter Piazza, foi doada para a Sociedade 
Amigos de Brusque (SAB).

É lançado o Álbum do Centenário de Brusque, 
organizado pelo presidente da Sociedade 
Amigos de Brusque (SAB), Ayres Gevaerd.

 Acervo: SAB.

1960



Comemora Bodas de Prata com a família. A esposa Evelina 
era fluente em alemão e traduzia textos para Ayres Gevaerd.

 Acervo: SAB

1963 Em 3 de agosto prestigiou a inauguração da Biblioteca 
Pública Ary Cabral.

Integrou a comissão de criação do Sindicato do Comércio 
Varejista de Brusque. Além da fundação, participou da 
diretoria provisória e do conselho fiscal por muitos anos. A 
entidade sucedeu a Associação dos Lojistas e do Comércio 
em Geral.

Fez parte do Conselho deliberativo e fiscal do Clube de 
Caça e Tiro “Araújo Brusque” - Schuetzen Verein - fundado 
em 1866, considerado o mais antigo do Brasil. Nesse 
período, atuou na Sociedade Esportiva Bandeirante - 
antiga Sociedade Ginástica de Brusque por seis anos.

1962



1968 Lançamento em 4 de agosto 
da pedra fundamental da 
Casa de Brusque (SAB).

Ao lado, o cunhado e amigo Willy Hoffmann (família), grande colaborador da SAB. 

Imagem retirada da revista Notícias de Vicente Só em homenagem ao centenário de 

nascimento de Ayres Gevaerd (2012). Acervo: SAB.



Década de 1970/1980
Visita do Embaixador da Alemanha ao Museu Casa de Brusque (SAB). 

 Acervo: SAB



1970

1971

Integrou a comissão de criação de um estabelecimento 
de ensino pela Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos (CENEG). Por sua sugestão, a instituição 
recebeu o nome de Colégio Honório Miranda, onde 
participou do conselho consultivo e fiscal, além de diretor 
entre os anos de 1970 e 1973.

Década em que foi diretor social da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL).

Inauguração do prédio que abriga o Museu Casa de 
Brusque (SAB) em 8 de outubro.

 Acervo: SAB



1971 Inauguração do prédio que abriga o Museu Casa de 
Brusque (SAB) em 8 de outubro.

 Acervo: SAB



1974 Participa, em Joinville, da Exposição Filatélica Estadual. 
Além de selos, hábito que incorporou aos 10 anos de 
idade, guardava e colecionava moedas, medalhas, 
cartões postais, revistas, jornais, livros, entre outros. 

Acervo: SAB.

1973
O acervo passou a ser oficialmente denominado de Museu 
Histórico do Vale do Itajaí-Mirim.



1974 Com a sobrinha e historiadora Giralda Seyferth na 
Sociedade Amigos de Brusque (SAB) durante o lançamento 
do livro A Colonização Alemã.

Acervo: SAB.

1975
Criado o Conselho de Cultura pela Lei 637, de 23 de 
março, onde presidiu a Comissão de Patrimônio 
Histórico.



1977 É lançada a primeira edição da revista 
“Notícias de Vicente Só - Brusque ontem e 
hoje” (jan./fev./mar.) pela Sociedade Amigos 
de Brusque (SAB). 

Foram publicados os principais documentos da 
historiografia como cópias de relatórios, atos político-
administrativos relacionados à Colônia - leis, portarias, 
ordens de serviço - notícias e reportagens de jornais, 
entre outras publicações. Novas edições da revista são 
impressas até os dias atuais.

Acervo: SAB.

Publicado artigo sobre o pioneiro da Família Gevaerd, 
Engelbert Gevaerd, na revista “Notícias de Vicente Só - 
Brusque ontem e hoje” nº 4 (out./nov./dez), escrito por 
Ayres Gevaerd.



1985 Publicada crônica familiar de Evilásio Gevaerd (Pai 
de Ayres Gevaerd) na revista “Notícias de Vicente 
Só - Brusque ontem e hoje” nº 33 (jan./fev./mar.) com 
dados genealógicos.

Acervo: SAB.



1987 Um junho foi homenageado com uma ala na escola 
do bairro Volta Grande. Atualmente é denominada 
EEF Rotary Club Companheiro Ayres Gevaerd.

Imagem retirada da revista Notícias de Vicente Só em homenagem ao 

centenário de nascimento de Ayres Gevaerd (2012). Acervo: Família Gevaerd.

Comemora Bodas de Ouro com a esposa Evelina Gevaerd e a família.

Acervo: SAB.



1988 Participa de encontro alusivo aos 42 anos de 
fundação do Rotary Club de Brusque.

Acervo: Rubens Kormann, Rotary Club de Brusque.



Década de 1980/1990
Construção da Casa Enxaimel.

Acervo: SAB.



Década de 1980/1990
Faz visita à Francisca dos Anjos, Fanny.

Acervo: SAB.



1990 Foi instituída para Ayres Gevaerd a 
Presidência de Honra da Sociedade Amigos 
de Brusque (SAB).

1992 Em 8 de dezembro, com 80 anos, falece o 
amigo da sociedade brusquense Ayres 
Gevaerd.

Acervo: SAB.

Jornal O Município de 22 de dezembro de 1992. 

Acervo: SAB.



1994 Em 11 de março, o jornal Correio Regional 
publica notícia de capa sobre homenagem a 
Ayres Gevaerd.

Em 8 de dezembro, com 80 anos, falece o 
amigo da sociedade brusquense Ayres 
Gevaerd.

Acervo: SAB.



1994 Em 12 de março é 
inaugurado o busto de 
Ayres Gevaerd
A peça está no jardim em frente à construção 
enxaimel no Museu Casa de Brusque, uma 
escultura em bronze encomendada para o artista, 
escultor e pintor Walter de Oliveira (in memoriam) 
em uma homenagem do Rotary Club de Brusque, 
ao qual foi sócio-fundador. Gestão de Geraldo 
Antônio Tonelli (1993-1994).

Acervo: SAB.



1994
Em 18 de março o jornal Correio Regional lança um 
caderno especial com quatro páginas, em uma parceria 
com o Rotary Club, sobre o evento de inauguração do 
busto de Ayres Gevaerd.

 Acervo: SAB.



1994
Em 18 de março o jornal Correio Regional lança um 
caderno especial com quatro páginas, em uma parceria 
com o Rotary Club, sobre o evento de inauguração do 
busto de Ayres Gevaerd.

 Acervo: SAB.



1994
Em 18 de março o jornal Correio Regional lança um 
caderno especial com quatro páginas, em uma parceria 
com o Rotary Club, sobre o evento de inauguração do 
busto de Ayres Gevaerd.

 Acervo: SAB.



1994
Em 18 de março o jornal Correio Regional lança um 
caderno especial com quatro páginas, em uma parceria 
com o Rotary Club, sobre o evento de inauguração do 
busto de Ayres Gevaerd.

 Acervo: SAB.



1994 Em 18 de março, o Jornal O Município publica 
notícia sobre a inauguração do museu.

 Acervo: SAB.



1996 Homenagem a Ayres Gevaerd no livro dos 50 anos 
do Rotary Club de Brusque (Gestão 1996-1997).

Acervo: Rubens Kormann, Rotary Club de Brusque.



1996 Homenagem a Ayres Gevaerd no livro dos 50 anos 
do Rotary Club de Brusque (Gestão 1996-1997).

Acervo: Rubens Kormann, Rotary Club de Brusque.



2012 Em 9 de março é realizada uma homenagem da 
família ao centenário de nascimento no jazigo 
municipal.

É lançada a edição especial da Notícias de 
Vicente Só, em homenagem ao centenário 
de nascimento de Ayres Gevaerd.

Imagem de capa revista Notícias de Vicente Só em homenagem ao 

centenário de nascimento de Ayres Gevaerd (2012). Acervo: SAB.



2013 Textos que descrevem a vida e as obras de Ayres 
Gevaerd são publicados na revista Notícias de 
Vicente Só - Brusque e Região. Sociedade Amigos 
de Brusque. Ano 1 (1977). Ano XIII, nº 61. 
Blumenau. Nova Letra. Jul./Dez. 2013.

 Acervo: SAB.



2017 Lançado o documentário Ayres Gevaerd, um filme 
de Darlan Serafim, com roteiro de Saulo Adami pelo 
Fundo Municipal de Cultura.

*Este material é um compilado de informações que 
representam uma parte da memória e da história 
registrada de Ayres Gevaerd, pertencente ao 
acervo do Museu Casa de Brusque.

2021
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2021 *Este material é um compilado de informações que 
representam uma parte da memória e da história 
registrada de Ayres Gevaerd, pertencente ao acervo do 
Museu Casa de Brusque.

Notícias de Jornal

O Rebate. Semanário Independente e Noticioso. 01 de agosto de 1953. Ano 
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Acervo Sociedade Amigos de Brusque (SAB).
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Projeto “Restaurar para Preservar: Restauração do Mausoléu do 
Conselheiro Brusque e busto de Ayres Gevaerd”, aprovado pela Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc no município (Lei no 14.017/2020), na 
categoria Manutenção de Espaços e Empreendimentos Culturais. Com o 
recurso, o Mausoléu que guarda os restos mortais do Conselheiro 
Francisco Carlos de Araújo Brusque e familiares, e o busto de Ayres 
Gevaerd foram restaurados pelo escultor e restaurador Karl Guenther 
Theichmann. A pesquisa do material referente às obras foi realizada pelo 
historiador Hugo Grubert e pela jornalista Drª Vandreza Amante Gabriel, 
responsável pelo material de divulgação. Supervisão da historiadora e 
diretora do museu Casa de Brusque, Luciana Pasa Tomasi. Fev./ 2021.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41

