
CHARLES BAFFET

Francês (+ ou – 80 anos) falecido no ES por volta de 1990. Era casado com uma nobre belga, prima
de Lili de Carvalho, esposa de Roberto Marinho da TV Globo. Morava ultimamente num sitio na
estrada velha para Paraju (próximo a Domingos Martins – ES).
Após obter na Índia informações sobre o tesouro da Catedral de Lima – Peru, veio para Paramaribo
– Suriname, onde foi tradutor e interprete dos piratas que contrabandeavam café e terras raras para a
China na década de 60. Segundo dizia com o apoio de Roberto Marinho através da radio Globo e de
José Sarney, latifundiário do Pará que depois chegaria a presidente do Brasil. Segundo me contou deu
toda a documentação deste período, provando o envolvimento destas pessoas ao ex-governador
capixaba Max Mauro, para que esse se livrasse de um processo movido contra ele (na época Deputa-
do Federal) por Jose Sarney (então presidente).
Nos anos 60 veio para o ES como diretor da companhia de navegação Delta Line e adquiriu a Pedra
da Concha, que no passado era uma ilha e fica no mesmo paralelo que a ilha da Trindade. Ele defendia
a tese que o tesouro muito procurado por diversos aventureiros na Ilha da Trindade na verdade estaria
no morro da concha. Usando operários que cavavam, fotos com infravermelho, detector seletivo de
metais, bombas de água e trator, procurou o tesouro por 22 anos, Segundo me disse encontrou
apenas cachimbos, fragmentos de louças, poucas moedas de cobre e talheres de prata.
Pouco antes de falecer vendeu o Morro da Concha pa a família Vivacqua e virou pintor. Retratou toda
a sua aventura em Paramaribo, inúmeras paisagens do ES e realizou fantásticas cópias de Gougain e
Van Gough.  Possuo 5 telas de sua autoria. Organizei uma enorme exposição de suas telas em minha
galeria em 1988 (?) foram mais de 300 pintura a óleo. Nesta época o jornal A Gazeta publicou matéria
de uma página da jornalista Andréa Curry Carneiro – Tel.: 3324 0123   -    9892 704   -  3252 4898,
falando sobre o inesquecível Charles Baffet.
Ele escreveu  e publicou um tratado, ilustrado por Fausto Aguiar, “Como se defender do perigo
atômico” Além de engenheiro ele era Físico.
Kleber Galvêas – pintor
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