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Na faculdade de medicina - 1954             Formatura na Universidade Federal Fluminense - 1957 

 

 O Dr. Francisco Felix Mendonça nasceu em 30 de março de 1932. Filho de Ernestina e 

Jorge Mendonça; teve seis irmãos - três homens e três mulheres. Ainda jovem foi para o Rio de 

Janeiro para cursar medicina na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. Formou-se 

em 1957, quando então conheceu Lauricy da Silva Botelho. Casaram-se em 1958. Foram para 

José Bonifácio (SP), cidade natal de Francisco, onde ele começou a trabalhar. 

 

 
       

Casamento - 1958 



 

 Sua família tinha longa e tradicional história política na cidade. Foi eleito vereador e 

presidente da câmara - o mais bem votado da história de José Bonifácio até hoje - mas renunciou 

e entregou o mandato logo na primeira sessão da câmara por não concordar com os meandros do 

poder. Resolveu, então, abrir seus próprios caminhos e mudou-se com a família para Palmeira 

d´Oeste, que necessitava de médicos, em 1967.  

 

 
Com o presidente Jânio Quadros, do tempo em que foi vereador em José Bonifácio (SP) – 1961 

 

 
Dr. Francisco, sua esposa Lauricy e os quatro primeiros filhos: Christina, Palmyra, Francisco 

(Kiko) e Luciana, ainda em José Bonifácio, pouco antes da mudança para Palmeira d´Oeste - 

1965 

 

 Inicialmente, trabalhou na Santa Casa com o Dr. Paulo Costa. Depois comprou o Hospital 

São Francisco. Já tinha quatro filhos na época: Christina (médica), Palmyra (administradora 

hospitalar), Francisco (médico) e Luciana (dentista). Na época, sua esposa estava grávida do filho 

Jorge Odilon (médico), que acabou nascendo em José Bonifácio. Em 1970 nasceu Ramon (artista 

plástico, ator e diretor teatral), este, o último de seus filhos, nasceu em Jales (SP) porque o pai 

achou prudente não fazer sozinho o parto do filho. 

 



 
Hospital São Francisco – 1967 

 

 

 
Hospital São Francisco - 1970 

 

 
Palmyra, Kiko, Luciana, Jorge e Ramon com a mamãe Lauricy - 1974 



 

         
O casal: Dr. Francisco com sua esposa Lauricy, em baile de debutantes de Palmeira D’Oeste, dos 

quais foram padrinhos - 1975 

 

 Dr. Francisco era muito exigente consigo mesmo e com os filhos. Gostava das coisas 

muito corretas. Não devia a ninguém e não permitia que os filhos comprassem fiado em lugar 

nenhum.  Apaixonado pela esposa e seus filhos, cuidava destes com dedicação extrema. Era 

muito trabalhador e não tinha preguiça para nada. Gostava de pescar, bater papo e beber uma 

cervejinha – em casa e nunca na rua - com os amigos. Pena ter ido tão cedo! 

        Este era o Dr. Francisco - um excelente profissional, um chefe de família severo e exemplar, 

um homem empreendedor que fez diferença nos lugares por onde passou e que ao longo de sua 

vida fez mais amigos que desafetos. Sua forte e marcante personalidade sobrevive ao tempo.  

 

 
Lauricy na casa de Palmeira d’Oeste, que ficava de frente para o hospital, com os filhos Palmyra, 

Francisco (Kiko), Ramon, Jorge (Jopó) e Luciana – 1974 

 



 
Família reunida – Christina, Kiko, Lauricy, Dr. Francisco, Luciana, Palmyra, Ramon e Jorge - 

1977 

 

“Dr. Francisco Félix Mendonça foi um médico cirurgião exímio, perfeito nos 

procedimentos cirúrgicos que realizava no Hospital São Francisco. Um profissional com técnica 

apuradíssima; extremamente habilidoso. Há quem diga que a cirurgia é uma mescla de ciência e 

arte. Dr. Chiquinho (assim também era carinhosamente chamado) tinha como poucos esse dom! 

Tive a felicidade de conviver e aprender muito com ele. 

Merecidamente, a rua em que residiu e trabalhou nos longos anos que permaneceu em 

Palmeira d´Oeste recebeu o seu nome”(Relato do Dr. Hermenegildo Jose Ferreira). 

 

 
 

A família com os pais de Dr. Francisco: Palmyra, Francisco (Kiko), Lauricy, Dr. Francisco, Dona 

Ernestina, Sr. Jorge Félix, Luciana, Jorge Odilon (Jopó) e Ramon. A filha Christina não 

aparece, pois estudava, na época, no Rio de Janeiro – 1975 

 

O Dr. Francisco trabalhou em Palmeira d´Oeste até 1992, quando já adoentado mudou-se 

com a esposa para a Fazenda Santa Ernestina, em José Bonifácio (SP), onde passou os últimos 

oito anos de sua vida. Dr. Francisco faleceu em 02 de dezembro de 2000 no Hospital da 



Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto (SP) e foi sepultado em José Bonifácio. Lá, 

foi homenageado pela câmara municipal e, logo após sua morte, foi inaugurado um posto de 

saúde com seu nome. 

 


