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Dados biográficos de Fernando da Matta Machado 

Fernando da Matta Machado nasceu a 4 de dezembro de 1943 na cidade do Rio 

de Janeiro (RJ). Filho de João da Matta Machado e de Alzira Versiani da Matta 

Machado. O pai natural de Diamantina (MG) e a mãe de Teófilo Otoni (MG).  

Fez o curso de admissão e o ginasial no Ginásio São Francisco de Sales (Colégio 

Salesiano); o científico no Colégio de São Bento, ambos na cidade do Rio de Janeiro. 

Bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Economia e Administração da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, colou o grau em 15 de janeiro de 1971. 

Concluiu o Curso de Formação Plena – Especialização, ministrado pela EBAP-

Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, Rio de 

Janeiro. 

É membro da ABPHE - Associação Brasileira de Pesquisadores em História 

Econômica. 

Participou da 6
a
 Conferência Internacional de História de Empresa, realizada em

Caxambu (MG), no período de 7 a 10 de setembro de 2003, organizada pela ABPHE, 

com a publicação nos anais e a exposição verbal do trabalho intitulado “Empresa 

Viação do Brasil” sobre a sociedade comercial que efetuou no século XIX a navegação 

regular a vapor do Rio São Francisco. 

Pertence às seguintes instituições: 

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - IHGMG, designado sócio 

correspondente em 25 de outubro de 2003.  

– Instituto Histórico e Geográfico do Ciclo do Ouro - IHGCO, antes denominado

Instituto Histórico e Geográfico de Sabará-IHGSa, designado sócio correspondente  em 

23 de setembro de 1996. 

Instituto Histórico e Geográfico do Alto Rio das Velhas – IHGARV, designado 

sócio emérito em 16 de julho de 2010. 

Academia de Letras Ciências e Artes do São Francisco – ACLECIA , diplomado 

membro efetivo em 4 de outubro de 2007. 

Academia de Letras de Teófilo Otoni – ALTO, admitido como membro 

correspondente em 17 de março de 2012. 

Autor do livro “Navegação do Rio São Francisco”, publicado em 2002 pela 

Topbooks Editora, do Rio de Janeiro (RJ).  

Organizador do livro “A Companhia de Santa Bárbara: um caso da indústria 

têxtil em Minas Gerais”, publicado em 2006 pela Topbooks Editora. 

Organizador do livro "Memórias", de João da Matta Machado, ano 1995,  que 

contém aspectos da história política, econômica e social do Brasil, de Minas Gerais e de 

Diamantina, além da do grupo familiar. 

Autor da monografia "Contratação e liquidação de câmbio de exportação", 

apresentada à Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. 

Publicou diversos artigos em jornal e revista. 

Publicou no site na internet de nome:  www.fernandodamattamachado.com.br , 

o que se segue:

a) com o título de “Estrada de Ferro Bahia e Minas – Relatórios de Pedro Versiani”,

dez textos, da autoria de Pedro Versiani,  que contam a história da construção da 

Estrada de Ferro Bahia e Minas, referentes sobretudo ao período de 1892 até o primeiro 

semestre de 1897, mas incluem quantidade elevada de dados sobre a estrada desde 

1878. Pedro Versiani os redigiu na qualidade ora de fiscal ora de engenheiro-chefe da 
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construção daquela ferrovia, que se estendia, na época, de Caravelas (BA) até Teófilo 

Otoni (MG), com organização, introdução e notas de Fernando da Matta Machado; 

b) texto a respeito do distrito de Urucu, município de Teófilo Otoni (MG), em 1892;

c) artigos sobre o vapor Benjamim Guimarães para a navegação do Rio São Francisco;

d) Tijuco – lendas e tradições. Autor Edgard Matta, poeta e prosador do Simbolismo;

e) tese de medicina de Pedro José Versiani Filho, denominada “A higiene da velhice”

publicada em 1845; 

f) Que representa a criança pré-escolar de Belo Horizonte? Autora Mariana da Mata

Eulálio; 

g) Dados biográficos de Pedro Versiani, construtor da Estrada de Ferro Bahia e Minas;

h) Dados biográficos de Pedro José Versiani Filho (médico);

i) Dados biográficos de Fernando da Matta Machado;

j) Dados biográficos de Mariana da Mata Eulálio;

k) Genealogia da Família Matta Machado Antiga
k.1. Dados biográficos de Amélia Senhorinha Caldeira da Matta (Mamãe Amélia).

Rio de Janeiro (RJ), 16 de julho de 2014 
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