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Dr. Antonio Marcondes de Almeida nasceu em 6 de julho de 1927, na cidade de São 

Paulo. Filho de Joaquim Marcondes de Almeida, cirurgião-dentista que, por hobby, escrevia 
romances que foram levados ao microfone da Rádio Tupi, Antonio Marcondes de Almeida 
mudou-se com sua família para Cubatão e, em seguida, para São José dos Campos, onde 
viveu até o ano de 1946, quando voltou sozinho para a capital a fim de iniciar seus estudos 
científicos. 

Graduou-se cirurgião-dentista no ano de 1952, pela Universidade de São Paulo (USP), 
e, em 1953, casou-se com Dulce Naufal Marcondes de Almeida, com quem teve quatro filhos. 
O casal e as crianças viviam na Av. Moaci até que adquiriram, em 1958, um casarão na então 
Vila Congonhas (onde hoje é o bairro Campo Belo), próximo ao consultório que o Dr. Antonio 
Marcondes de Almeida havia montado. O novo endereço da família era a Av. Barão do Rêgo 
Barros, 164. 

O Campo Belo era uma região de loteamento de propriedades rurais, na Zona Sul de 
São Paulo, subprefeitura de Santo Amaro, que foi se desenvolvendo com a instalação do 
Aeroporto de Congonhas. O bairro é hoje delimitado pela Avenida dos Bandeirantes, Avenida 
Washington Luís, Avenida Prof. Vicente Rao e Avenida Santo Amaro. 

Sempre com espírito de liderança e ganas de progresso, o Dr. Antonio Marcondes de 
Almeida fundou e presidiu a Sociedade dos Amigos de Congonhas, que foi declarada utilidade 
pública pela Lei estadual N. 3.353, de 24 de abril de 1956, durante o governo Jânio Quadros. 

Na presidência da Sociedade dos Amigos de Congonhas, o Dr. Antonio reivindicou e 
conseguiu, junto à subprefeitura de Santo Amaro, o asfaltamento das ruas do bairro, que era 
todo de terra. 

Em 1957, o Aeroporto de Congonhas ocupava o terceiro lugar entre os maiores 
aeroportos do mundo em volume de carga aérea, ficando atrás apenas dos de Londres e Paris. 
Nos anos 70, as reclamações dos moradores do bairro sobre o barulho excessivo dos aviões 
começou a aumentar. Por ser líder do bairro, o Dr. Antonio reivindicou uma restrição de horário 
de funcionamento para o aeroporto, a fim de preservar a qualidade de vida dos vizinhos. A 
partir de 1.º de março de 1976, seguindo portaria do Departamento de Aviação Civil, o 
funcionamento do aeroporto passou a ser restrito ao horário que vigora até hoje, entre 6 e 23 
horas. 

Este grande feito para os moradores do bairro causou a revolta de alguns interessados 
no funcionamento non-stop do aeroporto e a família Marcondes de Almeida sofreu um 
atentado. A casa da Av. Barão do Rego Barros foi alvejada com metralhadoras. Graças a 
Deus, ninguém ficou ferido. 

No ano de 1985, o Dr. Antonio foi homenageado pela comissão Pró-Memória do 
Plenário das Sociedades Amigos de Bairros da Zona Sul do Município de São Paulo, com um 
diploma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade paulistana. 

O Dr. Antonio Marcondes de Almeida residiu e trabalhou no Campo Belo durante toda a 
sua vida. Seus filhos se formaram, se casaram e alguns também trabalham e residem no bairro 
até hoje. 

O Dr. Antonio Marcondes de Almeida morreu em abril de 2015, aos 88 anos deixando 
um legado importante para a região e, por isso, merece ser homenageado. Muitos moradores 



sequer sabem que conseguem dormir à noite, sem os barulhos ensurdecedores das turbinas 
dos aviões de madrugada, graças a ele. 

Diante da importante personalidade que foi Dr. Antonio Marcondes de Almeida, 
expostas acima, solicito aos nobres pares a aprovação deste Projeto de Lei. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2019, p. 69 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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