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NOSSA GENTE: Dr. PHILIPPE WESTIN CABRAL DE VASCONCE LLOS. 
Por Raul J. Nechar 
 
Foi o primeiro presidente do Rotary Club de Piracicaba e seu consolidador, de 15/02/1941 a 03/10/1941 e 

permanecendo rotariano até o seu falecimento. 

Nascido em Santa Rita do Passa Quatro (06/12/1892), passou a maior parte de sua vida em Piracicaba, 

onde estudou Agronomia, tendo sido presidente do centro acadêmico “Luiz de Queiroz”. Formou-se em 

1912 e na ESALQ, fez sua brilhante e longa carreira de professor e pesquisador, no departamento de 

Horticultura (1914 -1960). Professor Emérito e Diretor por duas oportunidades (22/05/1939 -17/6/1941) e 

(07/06/1954-13/08/1954). 

Editor da Revista de Agricultura. Grande incentivador da Fruticultura de qualidade, realizando pesquisas e 

desenvolvendo variedades de laranjas, caqui e maçã. A Sociedade Brasileira de Fruticultura nominou a 

variedade de laranja Westin em sua homenagem. Tem o seu nome o parque da ESALQ, que ele tanto 

atalhou para consolidar. 

Recebeu a medalha “Luiz de Queiroz” galardão destinado a destacar personalidades por méritos pessoais 

em atividades ligadas à Agricultura no Estado de São Paulo.  

Publicou inúmeros artigos e vários livros em diversas áreas da agricultura. 

Aqui casou-se com a Dolmea da Silva Furquim, uma elegante e bem humorada pessoa. 

Foi também um cidadão prestante, conselheiro por dezenas de anos junto à Santa Casa de Piracicaba. 

Como vereador de 1921-1925, mostrou ser um legislador sempre voltado para o bem comum. 

O companheiro Losso Netto assim se expressou para saudá-lo pelo octogésimo aniversário natalício, em 

artigo publicado no Jornal de Piracicaba, de 11/10/1973.” Uma legenda de honradez, humildade, 

sabedoria, bondade, digno dos adjetivos mais preciosos da língua portuguesa”. 

O Legislativo em sua homenagem  nomeou uma rua no parque São Francisco. 

É nosso companheiro Paul Harris desde 1978. 

Tivemos a felicidade e orgulho de ter convivido e conhecer o companheiro Philippe, do qual tornamos 

fervoroso admirador. Um exemplo ético e cidadão exemplar. 

Faleceu em nossa cidade em 27/09/1983 e foi sepultado no Cemitério Parque da Ressurreição. 


