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NITEROI EMI TRES TEMPOS
Quando Alberto TO!Tel, eae eselareeldo homent
de imprensa que, a duras peau, triDiformou o ve1ho
e detlclürio O FLUMINENSE em um WJÍO moderno e
financeiramente independente, soube que eu bavia

escrito um Uno 80bre Niterói e que lutava para en·
rontrar quem o editasse, decidiu publici-lo nas colu·
nas de seu jornal. t obvio que, para tanto, foi preciso reescrever o livro, condensand!> suu 335 páginas
de seus sete capítulos, sem lhe prejudicar a essência.
Ao escrever "NITEROI EM
TRtS TEMPOS" não me propus a fazê-lo em profundida·
de, como fizeram José Matoso
Maia Forte e Antônio Figueira de Almeida e, em menor
escala, outros historiadores.
A bibliografia do Estado do
Rio é paupérrima . diante da
de São Paulo, Bahia, Minas
Gerais ou Ceará, mas, quando se trata de Niterói, esse
pauper~o se acentua tanto
~ue, nos fornidos arquivos da
:Biblioteca Naeional, só figu:ram as obras dos autores citados e a de J. Demorais e Pe.clro Pinto, "O Livro do Cen.
-tenirio", que está desaparecido. Aliãs, ainda está por
ser escrita detalhadamente a
História do Estado do Rio
que, em largo perlodo de tem·
po. se confunde com a própria História do Brasil. A
terra natal de tantos wltos
eminentes da Hlst6ria Pátria

esti esperando que apa~a
um novo Alberto Lan\ego que
escreva com as mlnudfnaj.as
e amor da ''Terra Goitacã" a
sua história tão rica de glórias, tio patriótica, tio sin·
gularmente brasileira.
Quero prestar minhas ho·
menagens aos cronistas niteroienses, Manoel Benfcio, Lacerda Nogueira Salomão Cruz
no passado . e a Divaldo de
Aguiar Lopes. Luiz ADt6nio
Pimentel, Carlos Couto e a
Emmanuel de Bragança Ma·
eedo Soares, dos dias de hoje. 2 eomo pesquisador que
desejo ardentemente que os
exemplos desses cronistas fru.
tifiquem para que apareçam
outros que contém a vtda da
cidade, glosem os acontcl·
mentos aqui desenrolados e focalizem figuras e figurões citadinos, pois a er6nica, em
qualquer de seus aspectos,

De HIITOR GURGEL

t~

um

sempre para a Rist6rla

t~munho ~alioeo .

Perguntui o leitor: - Por
que Niterói em trfs tempos!
E eu responderei: - Fazer
uma coisa em três tempos é
fazê.Ja rapidamente; no easo l!m apreço, é fazê-la eonden·
sament&-. E ainda mais, o
meu livro éonta oeda~os tla
história de Niterói, de três
periodos de sua vida; tempos de Araribóia, tempos de
Praia Grande e tempos de
Niterói, isto ê relato po~es
da historiogrAfia niteroiense
de 1573 a 19'73, ano que mar·
ea o seu quarto centenflrio de
fundação. Dai os três tem·
pos.
NOTA: Para escrever "Ni·
tf'rói em Trê!' Tempos", além
dos autores citados nesta apresentação, consultei virios historiadores, neles eolhendo
subsídios preciosos atinentes
à história de Niterói e às antigas coleções de O FLUKI·
NENSE e "O Estado".
'

TIÇAS REF~RBNCIA.S A NITERói E A A.lURIBõiA
O padre l'lnlo

carcu.. .. 1585,

uo "Tra·

do da Tem e Geate do Brull", 181 'r eferiu·
·a a Araib6ia e a Nlter61, oa melhol', à Al·
ela de s. Lourenoo. Do primeiro, dilae: Havendo eles - os jesuftas - trazido em wn
os navios uma relfquia do J}orioso Sio Sebasião engastada em um b~ de prata. esta fi.
u a bordo para visitação do povo da cidade
e que é padroeiJ:o. Entre 01 barcos que foram
costar ao uvio, 1'illha um eom :Mutim AfonComendador de Crlato, fndio antigo "baetê''
e "moçara", grande Cavaleiro e valente que
iudou muito aos portugueses na tomada deste Rio". A outra referência deu-nos Cardim
quando escreveu: - ''Têm os padres duas al·
elas de índios, uma delas em São Lourenco, a
uma légua da cidade por mar, e a outra em S.
Barnabé, 7 léguas também por mar, terio ambas 3.000 índios cristãos. Foi o padre visita·
dor à de São Lourenço, aonde residem os padres
no Dia de Reis, lhes disse missa cantada oficiada pelos fDdios em canto d'órgão, com suas
flautas; casou alguns em lei de graça e deu
comunhão a outros poucos" .
Na crônica (1628) do muito alto e muito
esclarecido Prfncipe D. Sebastião, 16.9 rei de
Portugal, que contam os sucessos deste Reino
e conquistas, em sua menoridade1 há a seguin.
te referência: - "Entre os fndios nossos con·
federados que nos ajudaram nesta guerra, foi
chamado no batismo Martim Afonso de Souza.
nome que se lhe deu por t!ausa do descobridor
do Rio de Janeiro, o qual fel tais proezas con·
tra os tamoios que eles, agravados, do muito
que os afrontou, tiveram sempre o intento de
se vingar dele" .
O padre Simão de Vasconcelos, em suas
..Noticias Curiosas e Necessárias das Cousas do
Brasil" (1668) , escreveu: - "Do Cabo Frio,
18 léguas leste-oeste, estA o rio ou enseada a
que os índios chamavam Niterói e nós chama·
mos Rio de Janeiro" .
Frei José de Santa Rita Durão que fez crô·
nica em versos ("Caramuru", poema épico) sobre a expulsão de Villegaignon do Rio de Ja·

aeiro • a fuadaçio da eldade (do Rio ele la·
Deiro) dlue:
.. Nlgueter6i • chama a nata enseada
Que estreita boca como barra eneerra,
Fedwldo em vuto porto a grande l1'lllda
Um lago, que em redoDda c:iDp a terra;
e mais adiante:

.. Mu Iludo para a bhbara disputa
Fu que um ebefe tapuia o mar defellda
Ararlb6ta aos 1eus nomeia a fama
Martim Alon• por eriJtio se ebama".
No século XIX .&rios visitantes estraDgef.
ros estiveram em Niterói e. deles, o mais explicito, depois de Rlbeyrolles, foi o itaHano Dr.
Alfonso Lamonaeo, que nos visitou em 1885.
No seu livro "A1 Braslle", assim ele se manifesta a prop6sito de Niterói: - ''Na cidade
achei bairros graciosos e ridentes. Em parte
alguma verificara ainda tal profusão e beleza
de jardins elegantlsstmos, impondo tonalidade
verde, alegrfssima a todas as vias públicas. Estas vias são largas e muitas delas bem calça·
das e arborizadas. Estupenda é a visão da margem carioca da Guanabara, contemplada de São
Domingos; deliciosos os arredores da velha Vi·
la Real da Praia Grande, sobretudo de lcaraí.
onde se divisa um dos mais belos e admiráveis
cenários maritimos crladoa pela natureza" .
~ Von Leitbold e L. Von Rango, no livro
que esereveram depois de visitarem o Brasil
t"O Rio de Janeiro visto por dois Prussianos" ) .
há esta referência a Niterói: - "Do outro lado
da baia e relativamente perto, está a cidadezi·
nha de São Domingos, que é um bairro residencial e se assemelha a um estabelecimento
Herronbut. Residem lá ingleses e franceses.
Faz.se a travessia a canoa. A pitoresca aitua~
deste ponto encantador atrai constantemente o
estrangeiro" .
Mas foi Charles Ribeyrolles quem deixou
consignado, em sua obra, "Brasil Pitoresco" a
mais fervorosa descrição da Praia Grande.
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pnll eDeiDtldon • •bllllmada de
Nlten\J, eade • .
JII....CIIIB es' pumas do m1r. !Qter6Jf De oacle ftiD eete nome ~Une eo1110 uiJa aaclo? Del lacUoa Cari·
bu, da trlba 'l'luaolol. ........ 'IU4
.. . • • -

deteonhecem a pamltlea, ...., elwunm à

graade ...S. q1le quer c1llér. "Atua eseoJio
dida". Vem mdl tarde . . . Blreelhela, o ST.'.
Martlm AfoDio de Soala que, tendo-a duc:oberto (a Mia) ea :faneire de 15112 e tomando
esse mar por 1llll rlo, lbe deu a deoomlnaelo
burlesca ele ltld ele luelro. Pnftro Nlter6i. .a
água que se eMODcle, qae tio bem a defin.,.
Não 6 fantasia, 6 a lmapm ftl'da~elra. Nease
doee rincio de Nlter61 erpe • atora uma
bela cidade (18!18) . _ desponta da prata. eom
igrejas e seu teatro, o MU pequeno botei
e a sua quinta Imperial. Daqui e dali, o ne
falta ao Rio, alpmu alamedas de 10mbraa Belas ruu bem u.adu eonduzem a arrabaldes

tu••

nacentes: Sio Domingos, Juruiuba. T~ais f") ,
Pendotiba, Santana, Maruf, Armação, Santa Jlos& e as par6qula1 afastadas de Slo Gonçalo,
Itaipu e Sio Lourenço".
Mais adiante, o enamondo francês da Praia
Grande continua: - "NNo bt ali, eom efeito,
retiros delleio10s eom seus boaquedos e foates,
sem colinas verdejantes onde repousam euotas brancas, nem veio1 d'iena. praias alcantifadas, cais arborizados, de ·10mbra? Nio hA ali
barcas a vapor abrigadas e ripldaa que fuDcionam a~ l noite através dessa bala tio amada
do sol e sempre eomblante e nem eodo a mulher e a esperança?"
A terra de Niter6i, que o poeta e MUitor
francês tanto amou, guarda em Manll 1e111 restos mortais. Sobre a campa, um belo eplWio
em verso de Vietor Hugo:
.. fi aecepta l'exil; il aima les IOuffrlbee&;
Intrépide U voulut toutes lei cléHvnDces~
n servlt toas les drolts par toutes lei wrtut
Car l'Idée est um glaive et l'Ame tat ue
foree
Et la plume de WUberforee
,
Sort du même fourreau que le fer de =BrutaL
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A.HISTDRIA.DE NITERDI COME

OSEBA.STil'O DO RIO DE JAN
'F.xcelen~ para a Banda de Lá' foi a declsio de Mem de.Sá.
mudando a cerém~crlada cidade de junto do Morro cara de Clio.
ua Prata Vermelha, para o Morro do Descanso. que dei>OI! se
chamou Morro do Castelo. E veto o assalto a Uruçu-Mirlm, a
20 de janeiro de 1565, que terminou com a derrots dos franceses e tamoios, derrota que os portugueses ficaram. em grande
parte. devendo ao precioso auxilio de Araribóla. Feliz com n
\1tórla, Mem de Sã resolve11 premiar aquPles que o tinham ajudado e ao sobrinho na expulsão dos franceses. E foi assim que
Araribóla recebeu uma se&narfa nas ''barrancas vermelhas". em
1568, mas de que o morubixaba só tomou posse efetiva cinco
anos depois, a 22 de novembro de 1573. Mas, desde 1567, já
cXJSUa gente morando e trabalhando suas tei1'8S na. "Banda de
Ló." e tanto que, quando Arartbóia mudou-se para a Aldeia de
São Lourenço. lindeiros às suas terra.s, encontrou os sesmei1'06: Manoel Machado, Diogo da Rocha, Gaspar de Fígue1redo
e o próprio Antônio Mariz, que cedeu a sua sesmaria l Ararlbó!a. Apesar disso, a História dá a Araribóia a honra e a glória <L. fundação de Niterói. <I> •

VILLEGAIGNON E .t PRAIA GRANDE
Há uma pergunta histórica que, ao que nos coosta. ainda
11áo foi de\ idamen~ respondida. Teriam sido os franceses os
primeiros brancos a pisarem a terra da Praia Grande? Para
tanto é mister atentar para os fatos ocorridos na Baia da
Guanabara, entre 1531 a 1555. e depois, em 156f>.

O primeiro navegador luso que explorou os arredores da
:Safa da Guanabara foi Martim Afonso de Souza, em 1531, que
"n1andou quatro ele seus nomcns empreenderem uma. arrojada
Investida pelo sertão, no quo gastaram doia meaea e que os te11& levado at.e territórios que hoje são de Minas c;)eral.s ou de
Sil.o Paulo. UI) Logo, acrescentamos n66, os expeci!CloDArios de
Martlm Afonso seguiram o rumo oeste. Além dessa• excursão,
a História não registra, por todo o resto do aéculo XVI, ne~
nhuma outra; maa se a1gWla portugueses penetraram depois
às terras que circundam a baia, f.!Jeram-no aem o propósito de
artllhar qualquer um de seus lados. Vinte e quatro anoe depois
do na'fepdor Kart1m .A!ODIIO, em 1866. o francts V1lJep.lgnon
chegou à Baía da Guanabara. disposto a tundar em auaa margena a sua sonhada França Antártica • .Já inatalado Da llba de
Sergipe, Villegaignon te\·e o cuidado de fortiticar-se, não aó na
ilha como em pontos eatratégicos por ele escolhidos, entre os
quais a ponta de Santa Cruz, na parte oriental da baia. (ID)
Assentados e comprovados tais fatos históricos, tira-ae a con·
clusio de que a fortificação de Santa Cruz fot CODStru1da pelos
franceses de Villegatgnon, que. para l.&eo. Uvenm que palmilhar a terra niterotense. Asstm, nessa ordem de idélaa, foram
08 fnmceses os primeiros hDmeDs brauoos a pl.sar o soAo da
Praia Grande.
·
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MAIS DOVJDAS HIS'l'OBICAS
Onde foi travado o combate havido em 15M et*e os te8l1JiUados pelos portuguesea e os tamoios e mais oe

mlminó&

franceees~

Para JOSé de Mat4so Maia Forte, esse combate

t.eYe

lugar -

na Praia Grande e não no Rio de Janeiro, e para tal afinnar apoiou-se em Varnhagem " Fernandes Pinheiro. Para .Matoso,

Araribóia. morava antes de 1568 em sua sesmaria e que a data
de 22 de novembro de 15'73 significa apenas a pOII8e solene do
chefe temimlnó como aesmetro. Para JOBQUbn Norberto av>. o
combate se deu no local onde hoje se encontra o centro comercial de Niterói. Vieira Pazenda, Antônio Figueira de Almeida
e outros acham que o local do referido préHo foi a enseada da
Bica dos Marinheiros, em terras pertencentes à grande sesmaria dos jesuitaa e que ta do Rio Aguaçu <rto em catumbn
à8 taperaa de Inhaúma, no Rio de Jane!ro. Araribóla, disse o
grande historiador carioca, só conseguiu mudar-se para São
Lourenço em 1573, durante o governo Cristóvão de Barros, cinco anas depois do combate. Quem terá razão? .Matoso Mata
ou Vieira Fazenda?

Outro ponto controverso diz respeito ao próprio Araribóta.
Vários autores acreditam, entre eles Matoso Maia, que o chefe
temiminó morreu afogado, já velho, depois de 1637. Contudo,
outros historiadores, como o padre Pedro Roiz (V) dizem que
Araribóia. que viveu mUitos anos <perto de cem IIDGI), Ullistiu à festa de São Sebastião, em 20 de janeiro de 1654, e teve

"'uma morte eem dorea e Uo qUieta como ftdea e deeta maneira
dE-u .sua alma a Deus, com muita CODIOlaçio e ed!ficaçlo dos
parentes''.
Na oportunidade vale a pena realçar um docwaento ortglnal que o historiador cearense, Barlo de Studart, presenteou
a Vieira Fazenda, no qual ae lê: - "SU& Majestade que Deus
guarde tendo respeito aos terv1ças de Mart1m AfODIO, fndio,
uatural da Capitania do Rio de Janeiro, no Bstado do BrasU,
r!:'spondendo consulta dá 1& do preaente, houve por bem lbe
fazer mercê do cargo de CapitAo-Mor de t4dos os indlos da repartição do sul e a seu tllho, Manoel de Souza, foue seu Sargento-Mor, e manda que se lbe dê a cada um delea um vestido e aez mil rél.s em dinheiro de aocorro para embarcarem no
prtmeiro navio que for para aquela capitania. Do que dou avlso a V. s. para que, tendo entendido, faça dar execução a
C'rdem de Sua. Majestade. A Divina Providência guarde V. S.
como deseja . Do Paço, 28 de ... ... .... de 1842. <assinado> Antônio Pereyra, Para D • .Miguel de Almeida. No alto do
papel, escrito em letraa menos claras, estão lançadocs um despacho dirigido ao Marquês de Montalvão e a data de 28 de
. .• ... .. .• de 1642". ·
Mestre Vieira Fazenda, de p06Se do documento, perguntou:
- "Tratar-se-á do próprio Araribóla, que, em idade avançada,
tPrla ido a Lisboa ou de algum filho com o mesmo nome?
Assim, ease Manoel de Souza aer1& ne&o do verdadeiro Araribóla..
NOTAS

cn -Há registr06 deasu aemnariu n01 eódtces do Arquivo

'

Nacional e na obra "Memória HLo;tórlca e Documentada das Aldel.aa dos índios da Provincia do Rio de
Janeiro", de J. Norberto.
CII J - in ''Aparência do Rio de Janeiro", de Gastão Cruls.
UIIJ - in Memórlaa Hlatóricas do Rio de Janeiro, de Monseuhor Pizzaro;
CIVl - in "Memória Histórica e Documentada das Aldeias
does índios da Província do Rio de Janeiro'' .
<V) - Anais da Biblioteca Nacional, 1907, vol, pág. 218, in
Bloir a do
Joeé e

Preocupados com a Cidade de 8io Sebutiio do Rto de
Janeiro, os governadores ae de&cuidaram de ~us di.strUOB, maXlllle do localiZado na ''banda d'além", embora pouco «b&tante
da sedP. da Capitania. ''A história nio rqlatra qualquer ação
e06 aovenwtorea !a.vorivels ao lado arient.al d& BIJa da. GuaDabara, que permaneceu anos e anos seguidos complet.ament.e
abandooada. O. governadores só ae lembravam dela "para dar
sesmarias ou para nomear apaniguadoe ccmo autondaàell polk:j&~a
e fl.scaís ou tomar conhecimento de uma ou outra providência
mal& uraente recomendada por es&ea prepoekls...A nomeação
de al&WliS militares e tabeliães para .ervtrem no lado oliental
da be.ia. de tempos em tempos, era. a úniça cousa que lembrava
aos fllboa dt. tem. de Ar&ribói& que existia. ainde. um lllll &oftl'DO •

Há, c:ootudo, um!. explieaÇ1o plauaivel para eue aparente
desprezo, e quem no-la da e mestre Alberlo ~iro Lameao 10
Homem e a Guanabara 1 • Para ele, o looao periodo. de tempo.
uns duzentos anos, durante os quaiS &io rarialima.s aa noticias
QUe .se tem da. Praia Grande, decone de um paradoxo hiatórlco-social, pois !oi no século XVII que o desbrarador tomou
conta efetiva da lnT&, nos arredores da bala, arando-a e pian·
tando com tal a!IDco que, alnda neae 5éculo. já se enccotra\am. com fartura. no Rlo de Janeiro, os produtos agricola.i por
e:es colhidos em 8\lU fazenaas e enaenl101. principalmente noe
localizados no fundo da baia e que eram escoados atraves dos
numerosoa pequenos portos na. !oz dos rios que al1 deaacuam' .
;Na época, continua o meatre, o Rio de Janeiro era • o úmco
centro lnrermedlirlo e conaumidor facilmente aceas1vel aos colonos. e por isso. talvez, nenhum desses portos creac:~u bastante para se tornar um po\'oado".•
Por sso tempo, N1t6ói não contava além da

ald~la

lndf-

gma, seniio com um arremedo de llO\·oado. em São Domingos,
o qual ju,tlflcava uma m~ia centena, se tanto, de choupanas
espalhadas pela "!>raia do Cabaceiro. Na própria Praia' Grande
pudia.-se contar as casas existentes, quue todas pertencentes
a algum dos dearcndcnles elos indios temlrnln68, companheiro.~ ·
de Ararlbóla, que, cansad\16 da enseada de s4o LOurenço, foram
trocando pa1·tf' de suas terras por outras mais perto do mar.
mquantG ou r.o$. bhn nost41gicos da. floresta, bartsnha\'am
u suas por outra& maia para o sertão ' .

O fato, lembra Alberto Ribeiro Lamego, "de OI\ pequen06
ma.a oper060S portos fluvta!s nAo aerem transfonna.dos em pot.oados, mas apenas eScoadouros de produto6 agricolas da.& fazendu próxilnas, corre por conta. ainda das curtas distâncias
ttntre a cidade IR!o de Janeiro) e os centros produtores e dos
ficela transportes fluviais t' marftlmos" . Por outro lado, os
colonos, empenhadO'J a06 comeo.rclantes da c1dad qtte lhes adiantavam o capll.al em troca da produção a!P'fcola, ·'qua.se tmposstbUitavam a presença de intermediArias naqueles porto&".
C:uocebe-se, poll;, mostra ainda Lamcgo, ·•o d~interesse dos coIonizadote$, absorvidos em seus cllís rurais, para a fundação óe
JJOHl8dOS, que, ademaiS, lhes vtriam cercear o absoluto man·
donlamo. Igualmente, não convinha aos governadores do Rio
de J~iro a criação de outros núcleos populacionais, !Ciosos
que estavam no aumento da Cida.de do Rio de Janei.l'O. E a.s
cott.sas foram u.~im correudo, a vontade dos colonizadores c
doo repreuntantes de El Rei , afe que a Igreja. • ciosa do domfnío espiritual de seu crescente rebanho católlco, lançou com
a fundação daa fregueaias, aa verdadeiras rafuts das tut.uras
vilas e cidr.des. o que ocorreu dos tin. do século xvn para o
XVIII, quando aurgiram aa cbamadaa ''Vilas de C<Daêrclo". em
Illuaçu, Pilar, Jacuttnga, E6trela, Inhomirlm e Porto das Caixas. esta bem mais perto de Niterói do que aquela.s. situadas
no fundo da baia. Enquanto lsso, a Praia Grande progredia
tão pouco que. no seisef'ntoa nem mesmo pudesse sofrer paralelo com Campas, Ji ent!o mais do que uma. almples miragem d06 Sete Capitães, poau!dores de .se.smarta.s entre o Rio
Mncaé e o Cabo de Silo Tomé. Fronteira à Praia Grande ergUia-se a capital da capitania, subot·dlnando 1 sua administração e ac aeu comércio toda a sua atl\1dade agrlcola daouele povoado. Dai, concluiu Alb6to Lamego, "'a. tardia aparição da capltal fluminense, por desnecessária. Os fatores rttol!l'áfkos da Bafa da Guanabara Interferiram asmn dJre amente em aua evolução econômteo-aoclal".
·

•

Por 11110 tudo ae expliea, em parte, a ,falta de noUcias da
Praia Grande c:turanu, quue duzentos anos. Sem um c:ornêrcto forte. com pequ~na agrlcultura e aiDda com mJnguada poP<~I~o, o Pcwoado de 8lo Dom1n(JGe da Prata Grande aó se
tornOtt noUcla de intereue pral a partir de sua eleftçio •
VUa .Real, quando CCIIIleÇOU a independer poUtlc& e admlnlatral.tvamenW: de sua co-lrml. a cidade que Elltieio de Sá
tuudou J1l8 a ajUda de Ararib61a e da q1II.J en. um dtetrito.

Aliu, nlo 6 aomente de Nlter6l que bl. falta de ldclaa no
e em lf&Dde parte do aetecentc.. pcü do próprio
Estado do Rio a hlatória pouco reptra aMm dali aealU"'as
dos sete capitAes e da volta de cabo Prlo • C«oa e IIUU eonaeqü@ncias. Mas tal pauperimto ~ também da entio j09em c1dade de Sio Sebastião do Riode Janeiro. tanto que o saudoso
historiador Vivaldo Coaracy, na introduçlo de sua IQ'tentc6a
obra "O Rio de Janeiro no SécUlo xvn". escreveu: - "Na
hl&tórJa da Cidade do Rio de Janetro, o aéeulo XVII pennanece oblcuro. em penumbra, aobre ele d19comlm l'aiPldame~.
com PrtiiiL de ehepr ao periodo llllg'U1nW, de 1IIAior brilho e o
relevo, os autores de ClOIDJ)êndiO''.
a.~ntos

O próprio Monsenhor PIZEarro, cODBlderado, par sues ingen-

tes pesquisas. o grande nome da hiatoriorrafl& do Rio de Janeiro, ~ sua obra pula da mudmça da. cidade para o Morro
elo castelo. oco1·r!da. em 1568, e para 1710-1711, trata.Ddo das
invasões francesas.
Vale a pena focalizar que, na época dos vice-reis. as causas
para a Praia Grande comecaram a mellrorar, com a aberQ!ra
de estrada!; e caminhos para o interior, permitindo os transporte.&, com o que deram escoamento à produçio agrlcola, ao
Rlfl'car e à aguardente, e que, ainda em final do e6culo XVII
e principios da centuria seguinte, o que e hoje o centro de
Niterói achava-se dividido entre proprietirios ruraSa que ali
cultivavam a cana e a. mandioca.. A propriedade de um deles,
lruorma Mat060 Mala. "ia desde o mar até o Morro da. Conceicão e seKUia por suas vertentes ate o morro de Sio João.
e dai novamente até ao mar•·. O curto perfodo dos vtce-reia foi
extraordinariamente benéfico para Niterói. Apesar dl&lo tudo.
df> 1573 a 1763, esses quase duzentos anos foram para a bistonografla. de Nitet·ói um espaço de tempo tão pobre de nottctas que valeu a Antônio Figueira de Almeida a. sofrida expressão: - •·páginas em branco no grande livro da história de
Niterói".
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O "CHEIRA"
Hlter61 ou mt'l.
a P~ de 81o
~OI da Praia Grande, antes mesmo 9
11ft' YH& e ter o oobSQ&do Utulo de Real, fal
ll!de da Oarie ., portanto, do IOfti'DO de
Portup.1, BruD e Aipnes. O Prtnelpe Re-

pnte D. Joio, aonmeelbado a curtir

110a

dor

"em altum aftfo de 110111e10 onde nlo o molest.Mie a multa etiqueta da Corte, reeolveu
PUlar "011 dlu de nojo" n&q1:1e1a prata grande, que ele a~n nu ftii8S que ta i Ipoeja
do OUteiro da 016rla". A noticia eorreu dlere por ~a a P«Wo.olo. alvoroçando seu.
pac&toe h&bltamea, que na wtta prtne!pelea.
Ytram que aJco de bom J)OC"!rla Te1111tar para
sua terra. E 1010 '11111 rico trafteante de N•
craYOS, eu,Jo nome a htat6rla nlo wuardou.
otmceu a D. Joio uma moradia eondtrna
(I). Mas, ee nio se registrou o nome do
ofertante, fez-Sft p\1bllca a pitoresca alcunha
pela qual ele era conhecido em todo o povoado e que lhe advier& do estranho vezo
de ehetrar todo o dinheiro que lhe cala nas
mios. De fato, nlo havta residente em Blo
Domlnros da Praia Grande e até mesmo em
alruns de aeus dlstritoa que nlo 80Ubeae
quem era o "Cheira". dono do palacete que
ficava no Campo de 8lo Dom!nlf08 <atual
~ Lefli1J RamM) e que era o melhor })ridto entAo ni3tente em Ulda a rewflo. D .

Joio a])l'OYeltou-ae da oeaalio para. al~ de
revistar a tropa doa Voluntirlos :Real& de~
dlear-ee i caça no Morro do Joio Hcmem,
entlo afllda o ''habitat" de macacos. cotlu.
pacas, cabritos monteses " de vistosos panaralos. "'E tanto ptou sua Alteza da vflertatura na Praia Grande que a foi compr1-

dando até muito

depola

do necessirlo. A

propósito de.ua tropa, Debret (n) deplla: "e
para ·dlst.ralr o príncipe, o general tnglh Be-

resford, comandante em chefe das tropas

PGI'tuiUesu no Bru11, mandou acampar aaa

J5J·l0

proxJmJdada da Praia Grande 011 reglmentruldoa de Lisboa, qUe pratlc.1vam exercfcloe cUirJoa com o que atraiam muitA gente
para •~los". <m> VIvaldo CO&rMy <tn Memórias da Cidade do Rlo de Janeiro> dlue
flUI: .. • • • Ji era fDWnlo o Vlnldto entre o
RJo de Janeiro e a Praia Orallde, 111811 •
aoemaou eom • ida da Oorie, quando multa
dellocada pelo pessoal do 16qulto real,
• mudou para a "Outra Banda", ~do
o exemplo de D. Joio, que UDba 1llll t.a~

ceme.

I*'UJleDto ...S.jd"~

Tre. anc. depoll della 't'falta, D. Joio
VI deu .obejas moatru do quanto lhe agradaram aquelea d1as pasudoe na Prata Grande. dllq\leles "&rea moe e puros", ao criar
a VUa. Do "lftfo e JIOV'OaCio de 8lo Domin101.., tromelra i cidade e Corte, Jaettfle&n·
do o a~ peloe "lr&Ddea emb&rap que oe
seua moradorea e 011 das quatro treruestas
confrontante. experimentavam no largo trajet{ do mar, a fim de promoverem na Corte

os seus Iltfctos e recursos. bem como o

c~s

clmmto d · populaçlo nue ji excedia de
13 .000 almu em toda a sua extenslo. e, ainda "pela clreunst&ncla de ter sido " dita poYOAelo eiJ)eC1almeDte bcmrada com a AUilJSt&
~ de Sn MaJestade e da Palld11a :Real
no faustoeo dia 13 de mato de 1818, aniYersl.rio de SUa Majestade, ficando uslm
perpetuada a memória desse IOlene tUa". A
VIla Real da PraJ& Gnnde compreendia as
freguesias de Slo Joio Batista de Iearaf.
Sio 8ebastllo de naJpu, Slo Lourenço doa
tnd1011 e 8lo Gonçalo.
Coube ao Desembarpdor José Joaquim
de Queirós rtar exeeuçio ao alvará rf'lgio. para o que reuniu os moradores da vila e povoaç6es drcunYlzlnhas no dia 11 de agosto
de 1819 e lhea fe- ftr que, no aftlo designado. nlo se poderia estabelecer convenientemente a vila, ••porque all ae encontrava o
Palklo Real, em trente do qual m havia

espaço para o Pl'lourin.ho e nAo convinha
molestar Sua Majestade". Expostas ao r~:>l
tais clrcunat4nclaa, determinou Sua Majesto.de "rosse a vila f'stabeleMda na povoaçllo
<'onUgua, a Prata Grande, que oferecia mal ~
espu.ço de terra e era plana .. larga P oi se
achava o perto pelo qual se c:omunlca.ve.m
todos os distritos com a Corte". Mas. se o
local satisfazia, tinha, porém, dono. fazendo
parte da fazenda. de D. Helena Francisca
Casemira. Mas, ji naquele tempo se confiava no célebre "jeitinho bTa..t1Ue11'o" e. anPar de se saber que a terra Unha dono,
chantou-se <tll o pelotlrlnho da VIla ~al da
Praia Grande. no ehamado campo de D.
Helena. Muitos &DOI depois, já falecida. D.
Helena, a Justiça deu sranho de eausa aos
herdeiros, os quafs num 3esto de generosidade, doaram lncondlcfonalmen~ ao munldplo de N1t.r6t u terru, Rm quaquer re-

do Carlmbé CCalimbtl, atual Rua Marquês do
Paraná) . Para evitar futuras d!atorç6es de
seu plano urbantstico, Joaé Clemente deter•
minava que "todas as ruas eontar!o uma
largura. de 60 palmo!! fl3m5!>) e ao mmot'J
50 palmos as que por um obsticulo atencHwl
nlo possam ter 60". E o JuiZ de Fora fOl
mai8 aJ.ém. mandando que ''nos cantos e es•
quinas das quatro ruas que enquadram o
"rossio" e nos cantos das praçu BObre o mar.
a ninguém seri permitido levantar aeniD
casas de sobrado e nin"\Jm poderi edifiear
:fora do allnhamer.to das ruas", e nem tun•
pouco "se pmnltlri. terreno devoluto na par•
te central da Yfla, ob•'.;ando-ae Clll Pfi4'lletárlos deSIIe& tenenos, no ~po de tr6s auoa.
a edificar, e n1o o querendo ou !llo o podendo ser1o CODIIt:ranl'fdos a ftllde-toa a
quem possa edtflear, papuclO acMI dODDe • IH terrmoa o justo valor".

J~~U~Ber&çlo.

o traçado em xadres d• parte central
Pelos mUitos aerviços prestado• a D. Jollo
e i. Familia Real pelo C&pltlo Jo!lo Homf'm
do Amaral, dos mais antigos moradores da
Praia Grande. foi ele recompeaado rtnerou.meaw por D. Joio VI.

d& vUa, em ruaa paralela& e perpeadtculu'el
l praia, pouco eomurn na ipoca, elwmoa •
atençlio de vArtos viajantes eatranptroa, que
visitaram Nlt~ról. como Ch&J'tes JUbeJIOII•
que aeabon aoatzooado "Dela t.ra de Arvl·
bóia.

UM GRANDE ADMINTSTRADO'R.
J06é CleMente Pereira foi o primeiro Juiz
de Fora da Vlla R~al da Praia Grand:: P a
ele se deve os primeiros fundamentos da vila,
a urbanização do Campo de D. Helena. o
traçado de suas n1as f' praçAs, o Infeto da
arboriraçio das via:. públicas. o primeiro
aervlço de Agua potávtl e a construrAo da
capela de N. S. da Conceição. no "rossio''
Municipal, depois chamado d.J Largo de São
João e finalmente Praça D. Pedro II, que
:ficava no alinbam~nto da. Rua da Rainha,
hoje Visconde do urug\tal.

No rosslo ficava o prédio da Câmara f'.
por baixo dele, a cadeia pública; ao lado se
colocara o açOUfue e uma. casa para rec~:>ber
as farinhas, milhos. !~:>gumes df'stlnados à
venda pública. No Iaelo opo~to da Câmara e
fronteiro a. ela. se reservará terrrno sufiC'Iente para um templo dedicado a Síio João
Batista., que é o orago da freguesia da Vila
e seu padroeiro. ''Na Rua 16, eontlnuavn o
Juiz de Fora. serA colocado o chafariz que
deve apre&entar ao povo a tgua do Morro

No Arquivo Imperial <Petrópolisl
existe um documento curioso, com o
próprio titulo que D. Pedro l lhe
deu: - ''Disposições Cl1ltl faco de minhas propriedades ~".
F.ntre as atTolada• figura:
··-. Casa da Chieara da
Praia Grande. .sem as
t'ochelras
.. . ..•..•.•••• 12.ooot000
as cocheiras só ........ 30.000$000
e tudo junto . .. ........ 40.000$000
f!I) - Como Oapltão de M111c1as dessu
tropas e~~tava o Oficlal SuperiOr Antõnlo Dlogo Parretru, crue fol o prt..
meiro Parreiras que pisou Jnter61.
Deln descendem <lS Parreiras 1lum1•
nen.~es, entre os quais, o laureado
pintor Antônio Parreiras, que nas·
ceu em s. Domingos e o saudoso
Comandante Arl Parretr111, ez,.Interventor Federal no Estado, DO mfclo da revolueAo de 1930.
Cm> - "Vlag~m Pitoresca e Riat«la do '
Brasil".
fi) -

.
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VELHOS TEMPLOS

Senhora Auxiliadora. ac}fmada em decreto
pontifício em 19~3.

O prlemiro templo sob a lnvocaçio df'
São Jollo Batista foi uma !'!rmlda corv;tntf-

--ooo-

da em morro próximo ao campo da Fazenda do Mosteiro ~ S§o Bento. em um lugar chamado Pedra e pouco dL<~tante da Praia.
de Icarai. Como asaevera Mon.,enhor Pizarro
Cob. clt.). Esse morro pertenria à sesmaria
de Pedro Martlm:; Namorado. talvez o mais
antlio dos sesmeiroB da "outra banda', concedida logo após a fundaçlo da Cidade de
Bio Seba.st1Ao do Rio de Janeiro. Como capela curada, diz Matoeo Maia Forte, fol ali
fundada em 1660 a paróquia. de 86D Jollo
Batista. Anos depola arruinada a ermida. a
aede da frerueata pulOU para a capela de
Noua Senhora d&l Neceuldadea, levantada
em um doi utremoa da pi&DSc1e de Icuat
e que 6 a atual capela de N. a. do Rolf...

no.

Foi Jos6 Clemente Pereira Ql.lem 1nlclou
em 1821, a cooatruçlo de um novo templo para aervtr de lide da frque.ta. Contudo, &pe•
aar dOI eatoi'ÇOII e ded~lo dele e doi freruesea, somente em 1831 foi acabada a COM·
truçAo, levantada em um terreno dOido 1 Ir·
mandade de Slo J'olo Batlllta pelo Brlladelro Manoel Alvts da P'onaeea Coata. O atual
templo da Mat.rtll de Nlter61 teve lUa construçio 1nl.c1ada a 1 de março de 1M2, cem
o produto de uma aublcriçlo popular, mas
e6 fol conclufd& em 1857. Antea. diz Matoao Mala Parte, em 18 de março de 11M. foram trasladadu u tma;ena uiatentes na
velha matriz e a teata do J*b'oelro reallzou·
se com a presença do Imperador Pedro n.
Dias antes do Natal de 1882. a cabeça de
São João Batilta fol roubada de seu nlcbo.
A cabeça do ~~anto era uma bela obra de arte, toda em madeira, medindo cerca de melo
metro. &!tcvam no nicho tamb6m a espada
e a bandeja na qual Herodes ofereceu l Sa·
lomé, a cabeça de BAo Joio, como conta a
lenda. O roubo causou sensaçl.o na cidade
inteira e, nos dlaa seguintes, a catedral foi
Visitada por centenaa e oentenas de católl·
cos que quiseram eonatatar com seua próprios olhos o ~acrlléglo, tio lmpoulvel pare·
ela ser ele a muitoe. Nl.o faltou quem lmpUBelllle aos adeptos da macumba. o roubo.
No dla 10 de setembro de 18'12, dez ance
depois do roubo. Monaenhor Ant6nio Macedo,
Vigário da Catedral, ante a demora da Policia. em encontrar a cabeÇa do santo, re&Olveu oferecer um prêmio de 2. 000 cruzeiros
a quem devolveue a peça rout.da. que era
de grande valor sentimental e artiatlco. mui·
to embora no Livro de Tombo da Kat.r1ll
nada conste a respeito dos nomes do wtlllta e
do doador e nem mesmo da 6poca da feltu·
ra da cabeça do Plldl'Oelro de Ntteról.

l

A prop6slto. vale contar aqui uma dlivtda a respeito do Santo Protetor da cidade.
8e perruntarmoe a um filho da terra quem
é o Santo PadrOeiro de Niterói, cert&mente
ele noa dlri que ~ Blo J oio Batllta. porq~
ouviu isSo dos pala e leu centenu de ve~~e~~
nos jornais e nu publicaç6es da Ilfeja. A
esse respeito. auraiu hi pouco uma dllvtda
ll!vantada pelo COnero PraDclsoo de ASila
santos, pl.roco da IgreJa de Bio Lourenço.
be acordo com u peaquisu que o sacerdote rer.Uzou, São Joll.o nio é o padroeiro de
Niterói e sim, 8lo Lourenço. Em abollo daaa tese por ele drfendida em entre'rilta que
concedeu a o FLUMINENBE. em 10 de aetem·
bro de 18'12, o padre Aallia Bulkla al!Dhou o
fato de que a Bula Papal de 18M, que criou
o Blapado de Niterói, f~lo com o n<me de
Sio Loaenço.
Entretanto... 6 eantrovereo o nome do
padroeiro da Prata Grande. Dlo hi d6vtda
a1paaa . . . - . . . plldralln. que 6 -

Sanú> lndclo, fundador d:t Ordem dos
Jesuítas, de11 nome a uma pequenina ermida
outrora exL,tente na Armada das Baleias
<Pont.a. da ArmaçA.o> e construfda pela. fé
dos contrabandL~taa de azeite de balela, açúcar e aguardente. A ermida durou até 1625,
quando então para sub6tituf-la foi iniciada
a construçAo de uma nova capela com o mesmo orago e que terminou mais ou menos em
171M. Mas, em 1893, na revolta da armada
contn Plortano Peixoto. uma granada, de
bordo de um doe navto. rebeladoa, c:alu na
capeiJDba provocaMo o tncendlo que a destruiu,
~..._

Era um ftlho coatume portuJuk: os
marlnbetroe, ao lalrem do Tejo, oravam a
NOIIIII& 8eDbora da Boa Vlapm, recomendando o •a delt1no. No BruU, ou, melhor. na
parte orientei da Bafa de Guanabara, havia.
desde 1183, uma capel\Dha dedicada a Nosso.
Senhora da Boa Vlagem. construfda num outeiro de uma 1lhota, logo após a entrada d:\
barra. Aa naus que deixavam a ba.1a ou n~~
que nela entravam faziam, defronte da llhn,
uma 1Jp1ra parada para que os marlnhelrC's
reverenciassem sua padroeira.
A capelinha 6 daa maJa antlf&ll reUquiM
nlterolenses dos tempoa coloniail, e da ilha
ht. muito penlnsula, dl!8eortlna-se uma belíssima vista oo toda a bafa. A Ilha, seu abandonado forte e ~;ua capelinha tAm tudo uarn
&e tornar atração turf.atica. :! da Pra!a de
Icaral que se tem a mais perfeita \1sta da
capelinha, onde e~~tlo tambbn aa lmagen.'! dP
N. S. dos Navf'gantea. São Jorge e Santa
J oana D'Arc. aa duas últlmaa padroeiras dos
l!ll!ootelros e Bandelrantf'.s. que elo, f'm vf'rdade, os donos ou melhor. oe poMelros da
1lha. Aa escadarias que levam ll Igreja ainda
conaervam a coMtruçlo original de fi'Pnito,
apesar dos trAe 16culos que 1e puqram desde entlo.

A Uha abrigou. em 1840. um lazarl'to.
mantido pela contrlbulclo de todOfl os navios ltV'rcantes que cruzavam a barra. Df>poil, por algum tempo, a ilha foi sedf' dn
Escola de Aprendizes Marlnht'lros. Em 1918,
extinta a AalociiLÇio Protetora dos Homf'na
do Mar, que desde os primeiros anos da cent'CUia estava de posse da Ilha. a Imagem de
N. 8 . da Boa VIagem. que fora para a 11ha
tnaladada da IgreJa da Lapa doa Mercadorea, Do Rio de Janeiro. foi recolhida ao Hospital Central da Martnha, onde permaneceu
aU UH. ano em que, em memortvel procilllo maritima, voltou para noar em sua
capellnha nataurada, DA Uhota que tem o
aeu nome.
Durante a llltlma ruerra, a Marinha
conatnllu. atria da Igreja. uma casa: hA outra que servia de cMa do guarda, na entrada da ponte de atracaçio, na praia, visando
a dar ao Comando da Defl!ea do Porto maiS
um ponto estraUgtco para a defesa da bafa.
Passada a guerra, nlo mala precllando das
instalações que tlzera na Uba, a Marinba
entretou IIOS Eacotelroll do Mar, dos quais
o IncUto e estimado Almirante BenJamin 5odr6 ~o Comandante. U hoJe eatã. a16m do
Onlpo 9o!g1ona1 doa Dcotelroll do Mar. a sede d&l Bandeirantes. Quanto l igrejinha. hi
cerca de 20 anos pall8lldoe vem sendo mantida pela esposa do Almirante BocW. que
f UDdou o Apostolado de Nossa SeDhora da
Boa VJacaa. Na bfatórtca capelinha tamb6m

• ~ •••• clu Real zldldtt.
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Relíquias civicas • bélicas
e Velhos Templos
No Oceano Atlântico, do lado fluminense.
o primeiro forte que se encontra, chamou-~e
lt~orte S. Luis e, depois,
Forte Rio Branco.
Construído no século xvm, sob o nome d!!
Forte Vargem, por ficar t-m uma vit'Zt'a entre o oceano e a praia de Jurujuba.
Ex-D. Pedro ll, depois Forte Imbui, é artilhado com canhões de Jl"OISO calibre, montados em torres couraçadas, !18Ddo ata construf,'ão
de 1863.

. A entrada da barra, em um promontório,
ftca a Fortalna de Santa Cruz construída
ao
que se supõe, por Villegagnon. Em 159S, a
Santa Cruz impediu o ingreuo da esquadra ho·
landesa de Van-Noortb. No entanto, a fortaleza, por e~tar ~esartllhada, nada pôde fazer nara tmpedU' a entrada da uquadra de Du,Üay
Trouin, como fizera com a de Du Clere, em
1710, De tal maneira era importante a fortaleza de Santa Cruz pan a defesa do Rio e de Niterói, que os franeeses de DUJUay Trouin logo
a ocuparam, lá permaneeendo enquanto estiveliam no Rio .

o Forte da B~ Viagem data de 1863 e foi
reconstruído no governo Sebutilo de Castro
Caldas e no do Marquês do LaV1'8dlo.
Dominando a fortaleza de Santa Cruz, foi
construido mais tarde o Forte do Pieo, ao alto
do espigão, a cav11leiro da Seta Cruz.
Outro forte que nio mais existe é o <W
Gragoatá, que já ae chamou Forte de S. Domin·
gos. A ld~ia de sua construcio partiu de Castro
Caldas, conforme se lf da "repreHntaçio dirlgida à Metropole, em 15 de julho de 1700 e
assinada pelos Oficiais da Clmara, Pedro Gar·
cia Pimentel, .Miguel Aires Maldonado. Cláudio
Gurgel do Amaral, Pedro Barbosa de Si
e
Ventura Rodrigues Velho, que fizeraD1 ver ao
reino que o forte de Graroatá • fizera aem
péndio da Fazenda Real, pois foi o próprio povo que contribuiu coll) 8.000 cruzados para sua
construção, mas que até aquela data não era
propriamente uma fortaleza porque os canbões,
cunhetes, balas e mais artefatos prometidos por
Lisboa, não haviam chegados". Contudo, a for·
taleza de Gragoatá só foi artilhada em 1718,
tom 12 peças de ferro e 126 balas. Depois a
fortaleza foi aos poucos sendo abandonada, e
em 1831 a Regência a IUPrimiu.

cn.-

Sobre a Gragoatá conta-ae uma recente e
curiosa estória que nada tem de comum com o
:;eu passado bélico. O prefeito Gustavo Lira,
ao tempo do Interventor Arl Parreiras, resol·
veu, certo dia, criar o Museu da Cidade, localizando-o no Forte de GragoaU. Depois das de·
marches oficiais entre o Interventor Parreiras,
que era Oficial de Marinha, e o entio Ministédo da Guerra (hoje do Exército), o forte foi
cedido ao governo do Estado do Rio para que
nele a Prefeitura de Niterói fizesse o Museu da
Cidade. Mas o Comandante Ari Parreiras saiu
do governo e com ele deixou a Prefeitura mteroiense o Dr. Gustavo Lira, e a idéia foi es.
quecida . Acor.teceu, porém, que, em 1941, ou·
tro Oficial de Marinha, que era também lDterventor no Estado, o Comandante Emini do
Amaral Peixoto, Ignorando o destino dado ao
do
forte, lembrou-se de sugerir ao Ministro
Exército, General Euri<'o
Dutra, que cedesse
o abandonado forte ao Ministério da Justiça,
~a nele ~er instalado o Museu da República.

1H· J'f

O mais cngt·açado é que o Miiiisfédo do l!;ürcito acolheu favoravelmente a kl& do Inter·
ventor Amaral Peixoto, conforme c:omunl~o
oficial recebida. O Estado do Rio pnbaria, em
seu tenitórlo, mais um museu - o da Repu·
blica - que faria pendant com o Museu Imperial, sediado em Petrópolis. O mais intereuan·
te disse tudo foi que, o velho forte não foi nem
uma coilll\ nem outra; continuou o seu destino
militar e abrigou o Quartel General da Segun·
da Briaada de Infantaria . O Jluaeu da República teve sorte; foi instalado pelo Presidente
Juscelino Kubitschek no Palácio do Catete, enquanto o outro, o da Cidade de Niterói, ficou
no papel. No entanto, o pre1cito Gustavo Lira.
para simbolizar a pntrel!a do forte a municipalidade, destinou-lhe o Primeiro Estandarte de
Niterói, uma bela carlr1ra rle jacarandá, um
\"elho tinteiro ele pra11 com .;.: armas da República e mais alJ::uns obJ~to> ti los e havidoa por
históricos, e com os qum' o prefPito iniciava o
acervo do mu~eu.
Quando em fins do ano passado, A procura
dessas peças históricas visitei o Forte do Gragoati, nada lá encontrei nem poderia eacoatru
porque, "nada no forte pode haver que nio •
teja ligado à sua 10rte bélica'', como IDI bafo~~.
mou o sargento eacarregado do Serrico de Relações P4blleaa da U Bripda "de InfaDtarla.
Por onde andario 01 objetos que o Pr.reito
Lira mandou para o forte!

Neste ano de 1973, das velbas fortaleua a
que me referi resta apenas em atividade o For·
te Darão do Rio Branco que é um poderoso
conjunto de fortificaçõés, ao qual cabe a 4ef•
aa da entrada da barra DO litoral fiamioenae.
Esse conjunto compreende 01 Fortes Sio Lula,
Imbui e Pico. Quanto 1 Fortalea Santa Cruz
roi tranaformada, em 1988, em Pntfdio do
ExWto. ao pauo que o Fort. de Gnaoati
puaou a abrigar o Quartel GtMnl .. Dl'lldo
elo &drcUo, ao Jl:ltta4o d8 Blo.

V&BOI ftiiPLOI
Por iup1racio do ,.... .._ ~
jesufta, DOI idOI de 1.1'»11'11 fal eoutnaJda aa
aldeia doa lDdiot, aa ....na de Anrlb6la.
uma capelinha to.. eomo 1DU cllouppa. onde
o Padre Gonealo de Oliftlra puaoa a reur
misaas em wn pequeao altar. A CapeliDiaa de
São Lourenco reeebeu lfiDd• reparos em 1904,
• na prolfesailta admillim'aclo do primeiro prefeito de Niterói, o -.aeabeiro Pnlo Alftl e,
em 1916, por Deliberaçio IIUDidPil. quando o
prefeito foi autorbldo a eDtnr • aoordo com
o Bispado para incorponr 10 patrtm6Dio da
municipalidade, como moaameato bllt6rlco da
funda(ão da cidade, a capela alta no outeiro
pertencente a Ararib6la. Polteriormente foi a
capelinha tombada pelo SPAN, flUe fea obras
para assegurar a eonse~ do pr6dio. Há
tempo a capelinha puaou a ebamaHe Capela
de São Louren~ dós fnd101, pera difenaeli-la
rla Igreja Matriz de Slo Loareaco, que f1ea no
bas.TO do Fooseea. A eapelJDba onde tantas
ve.zes Ararlb6ia e aeu pntiOI llllJtlram t
m1ssa. teve fec:hadu sup porta até 11H9,
quanrlo o Bispo D. Joio 1!1 Jlata, de audosa
memória, mandou abri-lu. Conlado hoje quem
quiser visitar a famoaa capela teri de avlatars.- primeiro com o zelador, que pouu1 u eba·
vea. Mas, vale a pena t111 Yillta para yer que
ainda eati perfeita, apear dOI quatrocentos
anoa, a imatem do padroeiro~
Sob a invoc:açio de São Dominloa na Prata
do Gragoatá foi eritida em 18&2, por um devo••• chamado Domingos de Ara6jo, uma capeli·
nha que boje nlo maia exlste. Com 881Dolas
dos fiéis a capelinha tosca paaaou por uma completa remodelaçlo e de simples capela pusou
a ser a Igreja de Sio Domingos. no mesmo local onde o fiel Domingos de Araújo poaaufa um
terreno por ele destinado l ~apelinba.
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VELHOS TEMPLOS
Construída no morro da
Conceição, no fim da rua· do
mesmo nome, a capela sob a
invocação de N. S. da Conceiçio foi fundada eom "as
esmolas dos fiéis e em terre•o doado pelos herdeiros de

c'c

(~Ot-mNUAÇÃO)
Laribóia". "O templo primitivo, datando de antes de 1663,
desapareceu depois de ter visto passar cerca de 220 anos
de sua eonstrução. A atual
igreja data de 1761.
Ao lado do Colégio Salesia·

~~==========~~~~

no, em Santa Rosa, Santuário ~
de N.s. Auxiliadora foi construido pela Ordem, com re·
cursos próprios e auxílios recebidos. Por sua imponência,
figura entre o.e mais belos mo·
numentos de Niterói.
Dedicada a São Francisco
Xavier, "sobre o mar do Sa·
co de Jurujuba, em anos anteriores a 1696, segundo inscrição cravada na frente do
armirio da saerlstia, "a igreja foi eonstrufda, não bi dis·
so a menor dúvida, pelos jesuftas. que também fizeram,
ao lado, uma pequena casa
conventual. Contam que
a
igrejinha, sob a invocação do
Apóstolo das lndias, foi erigida por Anchieta, ao tempo
em que foi Chefe Provincial
de sua Ordem, no Brasil. A
verdade, porém, é que não se
pode precisar a data exata da
creçio da capela, que deve ter
ocorrido, na década de ••..
1~7B-1580. Contudo, não
se
pode esquecer que Anchieta
voltou para São Vicente, em
1569, e lá fieou seis anos di·
rigindo o Colégio dos Jesuítas.
Em 1578, estava ele na Bahia, '
ano em que foi elevado ao
cargo de Provincial, retomando então ao Rio de Janeiro,
de onde seguiu para o Espfri·
to Santo, encarregado do nú·
cleo que coqrepva as al·
deiaa de Beis, Sio João de
Guarapari e Raritiba, "de ca·
tequete gorda, onde fervilhavam ao1 milhares o gentio".
José de Anchieta taleceu,
num "belo domingo, nove de
junho de 1597". Segundo os
assentamentos do Serviços do :
Patrim6nio Histórico e Artis· '
tico Nacional, que tombou a
capelinha de São Francisco
Xavier, ela foi eoDStrufda em
1572, porém nio se sabe em
que provas se baleou o Patri·
mõnio para essa afirmativa.
Por sua situaçio em cima
de um morro, a capela foi refúgio de religiosos no tempo
das invaaões francesas, eomo
tamb6m foi fortl*a · eontra
1

1

'
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os tamoios, jã que, na época,
a igreja ficava numa ilha.
Uma preciosidade ainda exis·
tente, c que a igreja guarda
com desvelo, é uma urna fu·
nerária dos índios, de barro
cozido, trabalhada em relevo
e que serve de pia batismal.,
O antigo proprietário das ter·
ras onde se encontra a igre..
ja, Major Luiz José de Menezes Fróis, vendeu a capela e
o terreno ao governo provincial para a formação de uma
praça e do cemitério. Nessa
venda foram incluídos os imóveis, alfaias e imagens, com
exeção da de São Francisco
Xavier.
Mas não poderia faltar l
velha capelinha o mistério de
algumas tenaas, entre as q\lllls
a que se refere à casinha que
&e encontra defronte da tgre.
ja bem antiga, onde teria
m~rado o funaador de Niterói.
que está enterrado logo_ abaixo. Outra tenda, diz respeito
a uns túneis que o povo do
lugar acredita que exis~
debaixo da capela, e que semraro como esconderijo dos in·
dios e escravos que fugl8m
de seus senhores, até poderem, com o cau da nolte, gal·
gar o morro da Boa Visla para cujo sopé dava uma da.a
aaidas dos túneis. Há quem
afirme que nesses túneis exiso
tem numerosas inscrições rupestres feitas, há milênios, pelos primitivos habitantea du
costas cuaubarillas.
Niterói ainda possui OU·
tras igrejas e capelas, como
as de N - ~ do Rosário, N .S.
das Dores do .Ingá, Sio S.
bastião do Barreto, Santa .ao.
aa do Viterbo, N. S. da Penha, Porciúncula de Santa
Ana, São Joaquim, São Jorge, Santo Ant6nio de Lisboa,
Santo Cristo, Santa Teresinba, Santo Expedito e Santa
Bárbara, além da Igreja de
São Pedro, no cemitério municipal, em .Marui, e Santa
Leopoldina, no Asilo do mes.mo nome. Há pouco tempo,
cousa de uns dois anos, foi
inaugurada, no Canto do Rio,
uma linda capela cujo orago
é São Judas Tadeu .
O Estandarte do Município
A ele jã me referi quando
tratei do Forte de Gragoatá.
Mas, o estandarte municipal
tem uma história que vale a
pena contar. Em 1824, a Câ·
mara da Vila Real da Praia
Grande mandou confeccionar
a bandeira do município, com
as mesmas eores da bandeira

HEITOR GUIGEL
do novo império . Um pintor
fez o painel simbólico, representado S . João Batista, pa·
droeiro: um artista em pa!·
samanaria IIOrdou o globo e
a coroa imperial e uma hábil costureira costurou a ban·
deira, em panos verde e amarelo, e a competente lanea. O
estandarte tinha duas faces
numa, o Santo Padroeiro, de
corpo inteiro em cujos pés
se encontrava o cordeiro que
acompanhou o Santo, símbolo
do "Agnus Dei". O fundo do
painel, terroso no primeiro
plano, de uma terra escura e
feia, apresentava no alto um
eéu adorivel. A outra face,
em trabalho a fio de ouro, a
coroa imperial e a esfera ar·
milar, Armas do Império. O
painel, pintado pelo artista
Manoel Simoens, custou à Câmara Rs: 105$000. Em 1915,
o estandarte, que havia sido
recolhido ao arquivo municipal, foi restaurado pt>los artistas Edgard Parreiras e Moi·
sés Nogueira. Depois, . em
1933 o estandarte foi manda·
do {teria sido?) para o Museu da Cidade, no Forte
de Gragoatá, desaparecendo.
Nessa mesma época sumJram,
al6m da cadeira de jaearandi
j6 eltada, a Coroa da Imperial Cidade de Nlter6t, que
sem ser de ouro, valia Jllllito
por sua sl&nificaçio Jüst6ri.
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DOSBOTESREMADOSPORINDIOSAS
RONCEIRAS BARCAS DE RODA.S
o primeiro personagem importante deste País a fazer
ropaganda da pitoresca "bana d'além'' foi inquestiona·
elmente o bonacheirão D.
oâo VI. Depois foi o filho,
o estabanado
e inteligente
edro I, que visitou várias
vezes a já Vila Real da Praia
Grande, trazendo com ele al·
gumas dezenas de fidalgos, fi·
dalgotes, moços de cavalaria
etc. Pai e filho se to,.,..aram-

1

Paluas armadas oom velas latinas, botes e
la\'elros

t
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propagandistas das belezas
da terra de Araribóia. E en·
tão o carioca, que era chama·
do de "fluminense", começou
a ouvir falar com mais detalhes da '·banda de lá". Mas,
para conhecê-la era mister,
como se diz agora, "ter peHo",
já que a viagem entre as duas
bandas da baía era feita em
quase duas horas e isso se Neturno estivesse de bom hu·

eram s.s embarcaÇÕeS usadaS e movidas

pe~., vento ou pela força dos braços dos índios e,
depois, dos escravos. Mas, em 1835, ln.augurouse o primeiro serviço a vapor entre a Corte e a
Vila Real, feito por três barcas inglesas da Companhia de' Navegação Niterói e que se chamavam "Prata Grande", "Niterolense", e ''Especuladera" que, em trinta. minutos, faziam o percurso.
Um dia. a ''Especuladora." foi pelos ares, por ter
explodido a sua caldutra. Foi um Deus nos acuda,
com gente que ia via.j11.r a seguir, desistindo.
Mas, dias depois, tudo entrava. nos eixos e as
duas barcas restantes, pachorrentamente. iam
e vinham, trazendo e levando gente e carga. Um
<Ua, o ~>ervlço mudou de dono. A C!a. Ferry
pôs em trànstto mOdernas barcas americanas,
com duas pr0118 c movidas l roda. Três eram
as novas ba.rcas: "Primeira", "Segunda" e "Ter~
celra", O Imperador Pedro n, a ImperatriZ,
Pr1Dcesas e uma comitiva de deputados, sena~
dores, ministros, militares de altas patentes e
diplomatas acompanhara.m os dlnastas na. via~
gem inaugural. Mas, logo a barca "Primeira'•
!azia. feio, abalroa:~do de salda, um patacho, chocando-se a seguir contra o flutuante dos ba~
nhlstas e quase pondo a oique um esca!er que
se metera em seu caminho. Mas, a "Ferry'' foi
indo de vento em popa e aumentando sua frota

mor.
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eom as barcas "Quarta", "Quinta", "a.ta" •
"Sábado". Outra companhia, tundad& por Oar·
los Fleuis.s, fazia também o percurso com peque•
nas barcas à h~lice. A concorr!ncla. entre a.s
duas companhias foi nociva e a "Ferry", mats
forte economicamente, acabou adquirindo a outra. Havia então dois pontos de embarque e de·
sembarque, em São Domingos e defronte da Rwr.
Marquês de Ca.xia,. A cha.mada Ponte Central,
na Praça Araribóla, em frente à Rua da Conceição, só foi inaugurada em 1908, na. admlnlstração do Visconde de Morals que comprara a
"Ferry". F a. "Ca.ntarelra", al~m das barcas,
t 1nha. também o monopólio do serviço de bondes. Dois grandes desastres marcaram a "Ca.ntarelra.": o incêndio da barca "Quinta.", em Sáo
Domingos e o. tragédi~> da "Sétima", cheia de
a!Wlos do Colégio ~alestano, na Ponta. d'Areta.
O resto é de ontem. A "Frota do Barreto", a
''Frota. Carioca" e o atual serviçO que é uma
autarquia federal. N~ tempos da "Ferry" o
mesmo no principio da "Cantareiro.", haVIa. dois
preços para. as passagens, porque as pessoas descalças pagavam menos do que aa calçadas.
PEDRO I, A INDEPENI'll:NCIA E A PRAIA
GRANDE
Mesmo antes do FICO, as reaÇÕeS entre ..

j6

"'Dl.sdo A.....tlled-a", IOb o oam•Mo do CJeDeral A.U., e o Prtaelpe D. Peclro. Dlo eram bou.
COm o correr do tempo, eatremeelmmto chegou a tal ponto que fol aqertclo a AvUez que
acampuae IQU tropu na Prata Grande, a fim

de evitar um ehoque com os brasUelros. Contu~
do, loro que ae pesou na VIla Real. o general
luao começou a trabalhar em surdina para ror~
talecer sua nova base. até a chepda dos re!orcoa que vtrtam de Portugal. Mas. como AvUez.
D. Pedro, enquanto se correapondia ativamente
com seu augusto Pai, tratava de pôr as tropAs
portuguesas da Prata Grande entre dois fogos.
mandando tropaa brasllelrP.B para Slo Gonçalo
ao meamo tempo que reforçava o podt'f bélico
ela Fortaleza de Santa Cruz. Quando o General
Avtlez tentou uma sortida era tarde demais .••
E. ainda para oortar ao mJUtar POrturufs toda
e qualquer sorte de JD&Dtbnentoa, D. Pedro ordenou aoe moradores da VIla Real que fechassem sUIB casas e foeaem para o Interior levando
"todos os bois, R&ltnhu e porcos" que tivessem,
ao mNmO tempo que lhes proibia a sua venda,
eob pena de severas sanções. Os dias se foram
pas~~ando e, com elea, a paet&ncla de O. Pedro
q\oe, na manhA do .aa 8 de fevereiro, se transferiu com todos os seus mtntstros para a trarat.a "ONL\0", de ODde em termos enérsicoe,
nm verdadeiro Ul~111418Um, dirlgtu-se ma.ts uma

JS

10

vea a AYiles. OU ele IIDIIarcaft Imediatamente
para Pcrtural ou Dlo lhe aerla dado mais qoar~
tel em parte nenhuma. Trocado em miúdos, o
prtnclpe dlzla que a "DDvlalo Aux!Uadora" serla
atacada, por terra e por mar, pelas tropas de
Slo Gonçalo, pela Portaleza de Santa Cruz e
pelos uavloe. A !rapta "UNIAO'' tomou postção para atirar contra 11 Prala Grande. No dia
15 serutnte, saf&lll., barra fora, o General português e a sua tropa.
O SENHOR D. PEDRO I
Vila Real da Prata Grande conqUistou
tam~m o !Uho de seu crlador, D. Pedro que.
em 1824, &qlll passou &6 festas de Sio Joio e
Slo Pedro e tanto folgou nelas que tl've necessidade fJslca de passar mais uns dlaa de me.recldo descanso. Mas, mesmo ficando para descansar, o imperador n1o era homem que ficasse
de papo pro ar, na dok:e vlt4, contrt.rlo ao seu
ardoroeo temperamento. Assim, talvez para 1e
distrair pel&a manhA&, marcou exercfclos m.W·
tares daa tropas aqUi aquarteladas, para o Cam·
po de Slo Bento aos quais ualstlu e tomou parA

te. A. tarde, conta a História, Sua Majestade em
uma claa barracas adl ;de preparadar, jantava
lautamente, como era de seu feitio, que laso de
fome era cousa que nio lhe faltava, não foue
ele fübo de um rtutAo. Mala um dla e a 29 de
jUDho, D. Pedro saiu a cavalo visitando aa fre-

•
•

peslas de 8io Bento e Slo Oon(lalo. A BOAte,
com a presença da ImperatriZ, D. Leopoldtna, e
da8 Princesas, Conselhetros de Bsw.do e cs MInistros da Guerra e da. Marinha, realitlou-ae um
banquete que foi encerrado por um brande do
Imperador terminando com estas palavras: ··o Brasil sera. salvo ou nós todos morrerem011".
Os eternos maled1cent~s . ao tempo dessa vi·
sita ~ Praia Grande, espalharam que a melo
caminho entre a \'Ua e o distrito de ele Gonçalo, em um chalet, construido a cavaleiro de
um morrinho, Sua MaJestade paasou a maior
parte das noites, amando e sendo amado pela
bela paulista, a Marquesa de Santos, que para
ali fora por determJ~acão de D. Pedro.
No dia 30 de Junho de 1824, D. Pedro e comitiVa deixaram a VIla. Real da Prata Grande
a qual nll.o mais voltou, embora gUardUIIe excelentes recordações dos dias aqUi passados DO
famoso palacete que o "CHEIRA" dera a aeu
pai.
Maria Graham, a esperta inglesa que então
nos visitou e que foi recebida pela Corte, escreveu em seu diário que "as tropas portuguesas
que estavam na Prata Grande, para lê. haviam
sido transferidas pelo próprio D. Ped!'o logo
após o dia 7 de setembro de 1822, porque elas
se haviam revolta.Qo contra a Independência do
Brasil".
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NITEROI FM TRES TEMPOS (IX)
(de Heitor Gurgel pera O FLUMINENSE)

Reunida a tropa, o Conselheiro expGs fraa·
o que se pauava e pediu a todos qqe
cumpnuem o seu dever, que era. DO lfUeetr
do Conselheiro, defender a monarquia. Mas,
como nio obtivesse nenhuma solldarledade; pusou o comando da Força Policial e do pr6prio
governo ao Comandante da Força. Coronel FoD·
seca e Silft que, IIIUIDindo, naquele ~
instante, mandou deter o Coneelheiro Allia Ft.
peiredo, na Fortal• de Santa Cruz. Na aotte do dia 18, cberava l ~hefia do rovemo o Dr.
Franciaeo Portela.
camen~

Ora, soldado 6 parte tio povo, e se as praças e oficiais da FOl'ça Policial nio se solida·
risaram com o Conselheiro, isto é, com a monarquia, é porque eles foram ou, melhor, tinham sido trabalhados pelos repahllea:u.. E
isso é de crer, porque, na ban em que a Força foi reunida, já pUIIdu li 11 lloru da manhã, nem mesmo o próprio ColulelMiro poderia ter a certeza de que a mourqaia 1aavJa caido sem esperanças. O Conlelhelro Allla Flpetredo t.omou eonhedmento dos fatos que 118 estavam desenrolando na c-te pelo eor.el Gen·
til de Castro, emilairio do VIJcoDde ele OUro
Preto que lhe viera pedir que fiJeae e111buear
para o Rio a Força P6liclal flami,.,.. Se o
chefe do toverno p1'0YlDcia1 Jllo tiDha, como
muitos poucos poderiam ter, eomo abeoluta, a
vitória dos republie&DOI, Dio lll'iam os solda·
dos e ofieials ela Força que ecmheceriaiD a verdade elos fatos. Disso tudo Nllllta qaa !Oter6l
não estava HSim tão por fora do .-to. como
parecia,. Seu povo era, como o bruilelro em
geral, republicano, nio por desamor ao velho
monarca, mas por medo de um tereelro reina·
do, chefiado por uma mulher, intelileDte e boa
sem dúvida, mas casada com um prfncipe estrangeiro. E, depois, havia ainda a peur na balança das preferêacias populares, a lpaldade
e a fraternidade eom que a Bep6blica acenava
a todo o povo bruUelro, II8JD clistiDçio de cor
e nascimento. E o povo Jdterolense, se no AmalO do coraçio aentiu infinita pena do bondoso
e sábio Pedro D e, 1e mesmo por ele eborou ao
saber que o embarcaram "como nepo falido"
diu depois do 1S de novembro, fazia coro com
os demais bralilelros, ldtanclo alto e boa 10M:
- "VIVA A REPOBLICA! ...

O fato de maior importincla para Niterói
não foi a visita de D. lolo VI nem a de seu
filho e neto, mas a decretaçio em 12 de aaosto
de 1834, do Ato Adicional l Constituição do
Império, ao tempo da Re&ência. Não foi so·
mente para a- Vlla Real que o Ato teve suma
importlncia, mas para toda a Provincia do Rio
de Janeiro que, até então, era admiDiatrada diretamente por prepostos do Jllnistérlo de lm·
pério, sob cuja jurisdição estavam u Clmaras
da cidade e das vilu. Nio tinha Presidente
nem Conselho Geral. como aa demais Províncias. O Ato · Adicional deu l Provfncla do Rio
de Janeiro a mesma orpnizaçio das outras, de
terminando, porém, que o municlpio da Corte,
embora conünuuae a pertencer territorialmen·
te à Provfncia, eseapava à jurisdiçio de sua
Assembléia LeJislativa. Era a eriação do Mu·
nicfpio Neutro, depoJa Distrito Federal. A 20
de aaoato desse DliiDlO ano, era escolhida a Vi·
la Real da PnJa Grande para capital da Pr(Jvincia, eom o nome de Niterói,
i cJ.
dlde por lei de 28 lqUbrte.
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POR QUE INVICTA7
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Por que chamam Niterói de Cidade Invicta? Contemos a ruão. Resolvido a terminar a
revolução c1e qualquer modo, Saldanba da Ga·
ma pensou em dar um grande e espetacular
golpe estratégico, de maneira a levantar o elan
de seus companheiros, marinheiros e 110ldados.
que estava bem por baixo, com u seguidas vitórias de Floriano Peixoto. Para tanto, o almirante Saldanha da Gama deeidiu atacar 1 Pon·
ta da Armação, na noite de 7 para 8 de fevel"eiro de 1894. Com um contigente de 520 m•
rmheiros, por ele mesmo comandados, delembarcou na Armaçio, silenciando as bateriaa que
a defendiam . Tomacl01 de plnico, pelo iDOpinado do ataque, os defensores da ~ foram quase todos mortos ou fuliram. Coatudo
na manhã do dia 8, u tropas fiéis a J'loriano
Peixoto iniciaram o CODfn.ltaque obripado os
marinheiros a voltarem para seu Dnio8. Era
a vitória das forças lepliatu do Bdrdto, dot
Batalhões Patrióticos e das Pollelu flnadwJse
~> carioca, além da Guarda Naelcmal, tropu essas comandadas pelo General ArtoJo e c...l
Fonseca Ramos. Niterói eontinuna limita,
malgrado o intenso eaDhoneio doe craacJorel
"Tamandaré" e "Aquidaban" que :li bnlam
silenciado o forte de Gn1oaU. pondo-o fun de
combate. Mesmo debaixo deuea terrfvell bombardeios, que ateou f01o • vúlel pddJol ela
cidade, com a notlela lop eapa1Julda de qae oa
marinheiros baviam retornado 1 Amacio e 1e
aprestavam para lltacar 1 ddade, Nlteltl No
sistiu 1 tudo e yeneg, reealtudo c1al • _...
<"ido e perrelro eptt.&o de A JNVIC!'A..
A revolta da armada eontn J'JoriDo Pel·
xoto chegou ao fim com a ehepda. em março
de 1894, da frota que o lbreebal de F.-ro or·
ganizou comprando DOI Eltadoa t1Didoa e na
Europa, navios de perra. A wa deles um eru·
zador, Floriano deu o nome de NITER61, ho·
menageando, assim, a cidade onde o destemor
das tropas que defendiam a Armação fez gorar
os planos . do Almirante Saldanha da Gama. Di·
ga-se de passaeem que, para essa resistfneia, u
po,·o niteroiense muito eontribulu. colocando·
se. desde a primeira hora, ao lado das for('ns
legalistas, às quais incentivou de todos os modos.
F. NJTF.Ról LEVOlT A MELHOR .. •

Capital que era da Prov(ncia db Rio de J!l
neiro, desde 1835, Niterói perdeu o priviiPgic
no primeiro ano da República
Francisco Portela, primeiro governador do
Estado, entendeu de mudar a capital para o
interior, longe das influências da Capital Fede·
ral, escolhendo a cidade de Teresópolls para
sede do governo. Mas. como a cidade escolhida
não tinha condições de abrigar todas as repar·
tii,'Ões do Estado, resolveu-se que a mudança :>e
efetivaria quando estives em prontos os edifi·
c1os públieos que a Cia • da Estrada de Ferro
Teresópolls construiria. Ness~ m~io tempo, po·
rem. houve uma revotuçao ra da Arm.adal e
um contragolpe de que rcs1.1 1tou nova Consti·
tu1ção para o Estado, estabelecendo que a ca·
pital seria transferida para local escolhido pela A~s('mbléia Legislati\'a. E Teresópolis voltou
" ser a preferida pelos deputados estaduais.
Aconteceu que, por causa da revolta da Arma·
da,_ a Assembléia só \'oltou a reunir-se em Petropolis, estabelecendo-se nPla a capital do
Estado. Mas, há sempre um ·mas. e esse foi fa·
vorável a Niterói. Nilo Pe('anha era indicado l
sucessão de Quintino Bocaiúva e dele obteve a
volta da capital para Niteroi, o que foi feito
pl'la Lei de 4 de agosto de 1902. Mas, esse vai
não vai Interessou a um esrritor e 11m poeta..

•
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E NITIROI LEVOU A MILHOR~...... [(FINAL)'
:A. JII'OP(Jelto dellla m:adança, Llacbedo de
Mlls elelNV'eU uma crônica no dia 22 de jaMlro de 1883. Depois de focallaar a id~a da
tiPooa da eapl$a1 arpnttna, de Buenos Alrea para CIQt.la e!tWle, troca que agitava o país smi·
110, ~o dilee: - ''EDVe nós a questão ê
-.i8 ~. Trata-s& de mudar a capital do
-...do do Blo para outra cklacie. A questão
é eecdber ettre tantae cidades. A idéia ieglsIIM!va M6 11801"& 6 Tere!6polls. Em. verdade, Teneópolis esti liwe de um assalto, é fre6C'l, tem
.,... de ~obra. ondo se edifique para oficiar,
para letPalar e para dormir. Campos também
qUer a capUaH•çio. Reúne-se, d.l.scure, ped~.
iDIS&. Vauouraa náll quer flear atrás. Velha
cidMie do caf6, jUlga-se com direito a herdar de
N1t.ról e otezece diDhdro para auxU1ar a ad·
lll1DJitn.;io. Petrópolis também quer ser a caPital e invoca ali'Umaa raa6es de elegA.ncia e
l.leJ.eza.. Tambfm há. qu11m illellqne l'rlburgo''.
Depois, de recordações lipdaa a No'l"a Frl•
b\ll"io, o autor de Dom Casmurro retoma o asIUllto: - "Niterói nAo pede nada, olha, escuta,
"i\W'd&. Val para a barca, se tem cá. o emprego; se o tem lã me:smo. vai ver chegar ou
sair a barca. Vê sempre alguma cousa - outrora lancbaa - depoia as barcas. !'obre subúr·
bio da Velha Corte, não teDS força para rea·

delctoPtw•MGAn: Dlo repa---. Dlo:...
queres. Vai para a galeria da Aaaembl6la ouvir
as raa6es com que te tiram o cbap6u da eabeef,;
não inda8Ues se boM ou mAs. Sio Ral6ea".
Noutra cr001o&, datada de 28 d.e janelro óe
lSH, o au~ de "QWDcaa a.taa" OOIDIV& ....
51m:

• &ir t.

''Dillem que eet& semana _..

~

a

lei que iranstere pro\'isortament.e S*'1Po PeUópolis a capital do Estado do Rio. Ji 10 tra*a da
mudança; c:ompram-ee ou arrendam-ae casas
para alojar 8oS repartições públicu. Com poucos dlaa eati Niterói rest1Wida àa Yelhu tl'a·
dições da Praia Grande. A eeoolha ele Petro.
polis fez-se sem bulha, sem matinada, com pou·
ca e leve oposição. Campos queria a eleição.
Vassouras e Nova .Priburgo apresentaram igualmente; maa Petrópolis é tão cheia de graça que
náo lhe fo1 dWcU ouvir: Ave, Maria, a Aaatn:.blé1a é contigo; bendita ú tu entre as clc1ades.
Tereaópoll$, que tem de aer a capital detlnlUva.
11iio ved. naturalmente eMa eleição com olb0t1
qUietos. Conhece os feitiços da outra. e receará
que o provisório ae perpetue. Bem pode ser que
V8880uras, Campos e Frlburlo ttveesem a mesma idéia e dai os seus requerlmentos. E muito
difícil &&ir donde se esti bem. JD!peramos po·
rén1 que o medo não passe do medo. 1!lm verdade, Petrópolis ficari sendo uma cidade eseen·
cialmente federal e internacional. sem embargo
dos aparelhos da adm1nistração complexa e
numerosa da capital do Dtado. Que faser?
Deixemos P"'lmpéa a Diomedes " aos !'f'Uf ócios.
O meu "to, ae ttfelle voto, tel1r. por Ni&eról,
não provisória. mas definitiva".

•

Nltlllll • .a.t. ... c•••
"Pennitt que YOS dirija
Com todos os meus n.pettos,
Uns versos mUito mal feito~,
:Meu 1lunre OeDeral.
Para dar..Jhe aü embonl
Pela meDiar 4M not.fclu

A ClQI'Ur tio dufM I * *
A rado fOi elà apenas:
Mio _. oldslde -*-1 .

.

I

.

um IJ'8IIde

110

oentro,

Bem~bemdaWo

A

Reoel*la c:oaa dllfoiu
l!l com aiNda ftQal.

sua eede oflcW:

N"'ao bA daftda. 6 -prudente,
E bem lembndO, 6 aenaato
'l'raDaterir Ph~• o PlaD&lto
A capital llle<ifl'al.

DiZ POr ú mUita 1ente

<Citar aliWl8 nomea

Pall 6 certo

Deve ter bem

poao)

Que. ao principiar o vouo
Aff.~tal ,

Mas o Rio de Janeiro,
General digo e ndJgo:
Nio corre nenhum perigo,
Nenhum perigo~.
Tendo em Niterói, a bela.
Tio linda, tio eobraneelra,

ProporeL'> logo ac Congresso
Que a Praia Grande (com 'tiMo)

Do belo Bltado do Rio
Sej11. outra vs capite.l.
~tr&Ddo

\

Daa c:&l»ltafs, a primeira •
Par n1o haver outra 11u&l.

eetA pelos OlbOIS

Mesmo de gente tape.da
Que a med1da. 6 reclamada
Pelo crlto Wúvereal,
E que a muc:la.nta em que pese
A tudo qua.nto me diga
Quem eate ju1Eo nio siga,
Não fOi um bem; foi um mal.

Parece-nos que Petrópolis
Fol8e benefic1ada.
Quando ae nu arvorada
l!lm capital? Ora qual!
O antigo Córrego Seco
Perdeu a fisionomia.,
Deixou de ter poesia
E de eer original.

.rmeroi, bela terra
Eln prosa e verso cant ada ,

P erdeu ela, a coitade.,
A sua força moral,
E para que a. condena&Sem

\

j

Aquele ,_meno reduto

AoDde o ldP-IIfe OMioo&
Pufi& loto ' mMioc&
Chep.Ddo a quadra .uvat.
HoJe nio tem 011 encanto.
Que DOUà'ol tempoa tiDU,
De alelre ckladesiDha
TnaqUUa e pMriarct.l.

Com a mudaDça, lftde,
Pola kto é 001116 proftoda,
Niterói não vale mais nada,
Petróp~lls

nada mais vale.

General, lindas OOI'OM
Bels de ter - que o povo M Moe -

Quando a capit&l ~
Ao ~eu sntseo ~Mal.
Nesse dia haYeri feetaa
Foguetório, muatoata,
EspetAculo, regata,

Con1daa. etoetra e tal,

·~

E o Pompeu, mUlto contente,
Dará de ~· Lanterna,
Folha eeplendJda. mod_.,
Um DiiiiDefo eapeclal".

I

Nota: oe vence ele Artur Aleftdo (em car·
ta) foram dirigidos ao Gener al Ql,lint!n• de
Boca.t6va. toro que uaumtu a I01WIID do Dt&do . o poeta no case, alb de sua simpatia 'POI'
Niterói, fee-H eco ao deseJo de J11llo Pompeu,
diretor de "A LAM"l''!:RNA.., jiH'Da.J que drculava DO R1o e em Niterói.

--
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Niterói em três tempos (XI)

HEITOR GUIGEL

Pioneirismo teatral.
Em Niterói, sim Senhor!
JllR dt> .'\nrhieta., que tanto andou J)f'la PntJa. Grande, era um espírito sempre
aberto a. todos os mE'IOS de comunicação entre os homens. Além da catequese pessoal,
de seu inflamaào verbo e de suas Inspiradas poesias, Anchieta empregou outros meios
par& atrair para ~ I~Ja e para a clvll!zaçio os nossos dt'soonflados indjgenas. Assim
e que, após ter consegui-to, com o auxfllo precioso de seus co-h·mãos, a arrumação da aldeia dos temlmlnós, resolveu construir uma
capelinha onde os índlcm pudessem ouvir a
palavra de Deus. E foi no adro dessa capelinba. que Jose dC' Ancluf'tn fez representar
os primeiro.., atos. Era o teatro que chegava
à aldeia de São Lourenço, possivelmente
(diria melhor t'e.rta.menteJ antes qut' o mt'smo a.contt'c'esSe no Rio dP Jant>lro ou em
São Vicente.
Em abono desse plonelrLc;mo da Praia
Grande na arte teatral, Adolfo Morales de
Los Rios Filho, em 11eu livro "Grandjean de
Montlgny··. tratanca. do teatro em terra.~
brasileiras informa que " Os f' ti)S. diálogos,
Pcoglas e dramas r<'presentados primeiro na.~
aldeias indígena:; como c!!! São Lou!'enco "'
Espírito Santo, acabaram ttndo como palco
os adros das igr,.jas do Rio de Janeiro. Tais
obras eram de autoria. en· grande parte,
dos jesuita.s Ancllieta. Nóbrega E> Manoel do
Couto, escrltns t>m tupi, portugub e espanhol".

E o tea.tro pegou de ga.lbo em Niterói.
mas depois... O primeiro leatro construido
em Niterói foi em 1827, por um grupo de
amantes da arte dnica e que tinha o nome de Sociedade do Teatrlnho. E foi nesse
tea.trinho que, quatro anos depois. trabalhou o grande ator J~ Co~>tano. Entre oa
seus mais retumbantes sucessos oa época.
nenhum superou IW da peça "O Príncipe
Amante da Liberdade" que estreou no dia
2 de dezembro de 1833. quando D. Pedro li 1
tlnba apenas' 8 anos de idade. Foi t.a1 o sucesso do teat.rinho, sempre lotado, que Joio
Caetano resol\'eu construir um teatro maior
que pudesse acom·•dar q•tatrocentos espectadores. Homem arrojado, conslder&do por
tooos. conseguiu rapidamente a aprovat:lo de
seu projeto pelo VIsconde do Uruguai. Dias
após. JoAo Caetano lançava a pedra funda- ~
mental do teatro, num ~reno da esquina ;da Rua d'El ~~ Catual V•~ronde do UrugualJ ·com a Rua da Imperatriz <hoje. 15 de
No\'embro•. Infelizmente. apesar da boa
'ontade do Vlsoonde P dos esforços do artista, a idéia morteu !'Ob a pedra fundamental e Niterói ficou uns anos sem um teatro
digno, o que aó velo a possuir em 1M2, ainda graçaa a Joio Caetano, reconstruindo o I ~
antigo teatrinho a que deu o nome de Tea- 1~
tro Sant-a Tereza. Posteriormente. o teatro
passou a se chamar Teatro Municipal João
Caetano.

Niterói te\'e outros dois teatros. Um foi
o Fenix Niteroiense, a.ltuado na Rua d"El Ret.
NQUina de Imperador <atual Marechal Deod.oro) e que durou pouco. Vendido o prédio.
aurrlu no terreno uma grande panificação e
depois uma cocheira. O outro teatro, que
exlltlu na lftCUDda década do eéculo XIX, !1~va .Da Rua Vl.lconde do Uruguat e nele deram e8PC'Wevloe '"'du companhias de ópera
Urlca.
Querendo incentivar o t~atro em Niterói.
a prefeito Jo'el!ciRno Sodré, por DC'llberaciio de

2 de abril de 191!!, disperu;ou dos impostos
municipais as Companhias teatrais que se propusessem realizar uma s.(rie de ~«petáculos no
Teatro J~ Caetano. Outro administrador
que pensou no teatro em tena de Aranbóla
foi o Interventor Amlll'al Petxoto. que. por mterméd!o da Loteria do E.~tado, ~tipendlou varias companhias teatrais que levaram à cena
no Municipal nlterolense peças dP nutores nacionais.

Por pouco o Teatro Municipal nfto foi
vendido. Pela 'neliiJt:'rnçiio a prO\' mia pc>la Câmara. Municipal E>m !ll de d~>Zembro de 1925.
o Prefeito foi autorizado a vendar em hasta
pública o Teatro Municipal e o respectivo mobiliário. Pelo me~mo ato. o~; verrndore~; d'-'ram ao prefeito a faculdade de nplknr a Importância obtida. na "ronstrução d!' um mttt•o
'"teatro··. df' pn·ferêncla na praça onde \ai .<:er
erigido o monumento aos prócere.'l da Repl1blica. Ora. se o l>l'Cft>lto ur.o ouisrs:u~ construir outro teatro. 1 a Dellberação núo o obliga\'aJ Niterói teria Jl"'rdtdu o ~;eu unltcatro
de tantas tradições. p,· l!mentc o prefeito
Vilanova Machnd:J atendeu ~o clamor pübl!co
contra. a descabida deliberação da Câmara
.Municipal. ~e recttarmos ·o tempo. veremos
que era sina dl' Joiío Caetano andar de mãoem-mão. ser vendido a quem de5.'>C mais. Tanto assim QUI', quando o teatro ainda ~;e chamava. Santa. Tere7.a, tevr suas porta!: íer.hada.s por falta. de compa:thlas teatrais que qw-

IX.

sessem T!r à Praia. Grande, o Go\"erno do
Estado resolveu vendê-lo em hasta pública.
Mas. por sorte de Talma em terras de Ara.ribóla, o prefeito Paulo Alves estava atento
e adquiriu o teatro por quarenta e e!Dco eontoa de réis. Reformado, o t#.atro rMbrtu auas
portaa em 19M.

Ainda a propósito do T~atro Santa Tertza. contam que Joio Cat"t.ano obte'fe uma snb,·enção do Presldct1fe dA. Pro\'incle para -.ir
dar espPtâculos em Niterói. uma vez por sl'mana.. Para. tanto. JrMio Cllf'tano tinha que
trazer. além dos artista~ dl' sua Companhia.
os ~Pus músicos. Uma ve7., din d~ espt>tAculo
1'01 N1terói. chovin a clnt:tro!': no Rio de .111.neiro quando o !lt'lisla embarcou rom sua
troupe para a Praia Grande. Em aqui cheI?Bndo. encontrou a cidade debatxo de um
tremendo tempo1·nl. Mas. contrato F- contr~
to e João Caetano pôs n Pf.'CR rm cena. Na
platéia, um único e.>pectador. A certa alttJra. o grande artista não <e conte\·e e perguntou ao solltãrio ass•st,.ntt> ~e podia susprndf'r o tspetáculo, obtl'ndo 11 sPaulnte rrsposta·

Pode sim; estou aqui apeni\S me resguardando da chuva ..•
Pouca gen~ sabe que Joaquim Manotl de
:Mnc do. o f!111' cl• rorru net In r autor d~ "0
Moço Loiro~. cuja 'lÇ!Io, em p~tr•f'. t:"' p!!~~a
em Niterói, E-ra mMiro dP grande rllnlca Df'l'ta l'ld!lde. oml<• residiu. Joaquim ManOt'l df'
Macedo. na.~cldo em Itaboral. f'scrit.or e poeta. Pra tambrm tt ntrolo~C". lendo í'scrilo comédias r drama~. em '~o c prosa. caprichado;; documentos da vida brasileira. Sílvio nomero. C'm sua ''História dn Literntura
Brasileira". disse QUf' "1\Iacedo foi o ma~ 1ecundo dos nossor escritores. um dos fWldactores do nos,_o teatro. lmt dos mestres da
nosse. poesia'' InC('llzmenle. não ~e sabe se
alguma das peças de Macedo foi levada à cena nos tpatro~ de Nltt>rói.

NITERói EM TRêS TEM~OS (XIf)
HEITOR GURGI:l

ÃGIJA PARA O NITEROIENSE
'f li
primeira âgua
nn
a

A
potli\el cantada
P ratn Granrle r,1i
rlo
rio da Valéda nu do Valtl.rio, b em antf'- da . crinrao ela Pro\ fncJa. aí pl'lo<: irlos rle 1650. Antes, os mriin~ hrhiam â~ua rle
uma fonte junto ao ;\forro cl,.. São. Lo11n•nr·o f1~ Ua que t>iPc; r!lziam posc;uir vh'lu rtes m!ldiclnnis . C'om I• <'rí"!<rim••nto da ''ila, ·
romo não basta .;em oo; chafarizes que a Cfim ~o ~a m;mdou r n n'~·
truir c as fontes naturais, o governo provinrinl tomou 011tra~
medl(las visando n dar maic água an PO\'O, canalüanrlo n água
da Vícência, no Fonseca . Contudo. perdura\ !I a falta d' ~gua e
novas cnptar.iies foram fritas
rle ''olhos d 'água' ' ao mr<;mu
tempCl que se dava licença!! a particulares Nra a e..'<p tnJ ar.ão
dos chamados ' 'carros-plnas" . 11m desses. v•·• dia, , ámm rol h ida na Chácara do Vintém, (le gra nde ncei t.Jcão popuhr cn·
quanto outrn mercacleja,·a n água rlc sua chftrar:t no ruhango . :\Iesmo a~slm. a fnlta d'Dt!Ua continuava . lmpunhr. se a
construcão de uma adut ora que aproveitac:se :o águ;, ao ';'é da
~erra rte Frihurgo. e o Visconde
de Seprtiba, AureliaTJO dE'
Souza c Oliveira Coutinho. Pre~idcnte da Província. mandou
elaboram um pro.icto completo, isto é, de captaçlio e J i-tr ibll!ção. Embora feito e aprovado em 1846, 'Omente em l81l0
fOI ele !melado, completando-se o scrvtço um ano P meio dt>·
po1~ . A rede de distribuição, contudo, ~r) cervia a uma pe·
quena parte da populatão que dia a dia aumentava, ao me..~mo
tempo que a cidade se ia estendendo além de Irarai . Encon·
trando deficitário o servito ele água. o Conselheirn Costa Pin ·
to, então na presiGêncla da Província, assinou contrato com a
Companhia Melhoramentos de Niterói para a construção de
uma adutora com a c.1ptação da água do rio Macacu. na ~erra
de Friburgo. que go~ava de excelente pot.abilidade . 'F.:nterrou~e o re~ervat6rio no morro, a 30 metros acima do nivcl do n1ar
e a àgua descia por gravidade, parn a rede oc di~trihuir;~ o ~
captando Aguas dali c dacolá, a velha rede diottríbuidora ia rl a n·
do conta do recado apesar de não poder acompanhar o aume nto
da cidade e o de sua população. E a cousa vcir. assim at e u no\'erno Feliciano Sodré que projetou a 2.3 adutora com ág•w rt.L~
vertentes da Serra de Teresópolis. Embora tl'nha iniciadr 11•
obras civis da nova adutora. Sodré termmou o !'leu mandato sem
poder concluir os servtços, cabendo ao sempre bem lembrado
Almirante Ari Parreiras terminã·los. inaugurando-os em 1933 .
Essa adutora trouxe para Niterói 11 mtlhões de lltTos .:l'á~t•a
por dia. que tinha então um pouco mnl; de 100.000 habitantes.
De 1933 em diante. a cidade cresceu bastante, como cresceu a
falta d'ilgua. Em 1937 assumia o governo do Estado o Comandante Amaral Peixoto. a quem o prcfejto Brandão Júnior tratou logo ele pôr a par ela situação ralam1tosa que atrave• " 1 a
capital fluminense. máximo no verão quando n falta do nrerioso líquido chega\'ll a ser um tormento. Foi então elabora :> nm
plano para aumentar o volume d'água captada pela adutora· "Onstruida por Sodré c Parreiras. Propús-sP ex1•t·11tar a obr. ~"'elo
preço do projeto a firma Dahnc & Conceição que faliu ante mt'smo de iniciar a construção . Voltando ao governn do .::stado
pelo voto popular, em 1951, o Comandante Amaral Peixoto r cs.,J.
veu enfrentar o angustioso problema. sob nevos molrles
E
surgiu então a possibilidade financeira da ronstrurão tia 3 ~
adutora. Feito o projeto e realizada a concorrência. sa1•1 vencedora a firma Yamagata, Engeharia Ltda que tnicioll imediatamente as obras pelo custo aproximado tle Cr$ 250 .000,00,
em moeda corrente . Financiou a obra o Banco Predia', graças no descortinir. do banqueiro Jnão Manorl Goncalvcs que
muito amava a terra r1ue elegeu como sua. F; em 1954, !"literól
passou a ter mais 4:i mllhõe_, de litros d'água por dia . Mas
Niterói continua a crescer, como tem cre~cido a falta d 'água
para atender satisfatoriamente aos 400 . 000 •em númeru<~ re·
dondos) habitantes. O atual governo deverá concluir em 1974,
uma nova linha distribuidora. reforçando a que existe para
Icarat. )las, o resto da cidade? Segundo os técnicos é "Tlister
fazer uma nova adutora que seria a 4.@. cuio anteprojeto iá
existe. O que !alta é \'erba para sua execuç;o, de custo aproximado a Cr$ 1 . 500 . 000.00.

E por falar em água. . . No hvro de Ord{>ns e Mais Papéis
pertencentes à Câmara da Vila Real da Praia Grande rreção
de manuscritos ela Biblioteca Nacional), há u registro de uma
resposta da Câmara ao Ouvidor, sobre uma representaçno do
povo de São Lourenço, na qual pedia à Câmara q11e desse ordens para que os moradores das proxlmidad~s da Aldeia dos
!ndios pudessem colher água na fonte ali exiEie. Na mencionada resposta, a Ilustríssima Câmara disse que tão logo recebera
a representação em tela, mandara carpir e limpar a estrada
que liga a vila à aldeia mas que ainda estavr. a meo:ma ~endo
trabalhada, quando foram à Câmara vários 1epresentantes dos
fndios para se oporem à idéia da cessão de sua ãgua. E, pe
remptórios. protestaram. esclarecendo que s~ a estrada vies
se a dar franco acesso a todos os moradores da vila. eles. o~
índios, ficariam sem água para beber, porque os brancos. serodo um número muitissimo maror. a gastariam toda e 1•ind11
porque a água da fonte não e.·a assim tão farta. E Jogo !;IJge:!·
giram ou, melhor, lembraram que havia outra fonte. bem, mat!J
perto da \'ila, junto do morro da Conceição que poderia ser m~
lhor aproveitada se nela se fizesse um chafariz. Esclareceram
mais os indios que a fonte e a terra per!en<Ham à capela c.lr N.
S. da Conceição, cujo vigário. certo, não se negaria a m,ltar 'l
sede da '\!.ila E a Cãmal'a, a11:e is~o. m1n · ,,, t: f'OlllO nut• r!ar
razão aos índios, concluia o Ouvidor, salientando a esp~rteu
deles que, ao mesmo tempo que expunham suas razões ll Câmara, recorriam a Sua Majestade.

Di,rersões daqueles tempos
FESTAS RELIGIOSAS
O ENTRUDO
AS CAVALHADAS
A prtmelra grande festa a que o Po"oadn de S!o Domin·
gos da Praia Grande assistiu foi quando da visita do Princípe D.., João, visita que marcou um tento na vida do povoado
com sua elevação à Vila Real. Depois, foi a festa de D . Pe
dro I que, com seu gênio folgazão, gostava de mó.sica e de
<lanças. A Praia Grande vibrou como nunca. Já c- filhfl. D.
Pedro II. ao \'lsitar pela primeira vez a Vila Real, era apenas
um meninotc não afeito a festas e feslanças. Pm· isso, não •oram
retumbantes os festejos organizados em S\IR homenagem, como
foram os prestados a seu pai e avô. Mora essas digamos festns
imperiais, Niterói só 110TtC.:U a assistir a fest.n~ públicas rle arromba, quando das comemorações do primeiro centenário da
Vila Real, em 1919. Em 1935. a 26 de março cabiam bem ern
comemoração à efeméride. grandes festas puhlicas. que todaVia não se realizaram por dois motivos espaciais: o prirneil'o
foi o feitio Umido e taciturno, pouco dados a festas_ do l.'ntão
Interventor Federal, Comandante Ari Parreira~. que vivia preocupado em fazer o maximo de econoDlla no" gastos .Públicos.

Niterói em três tempos '(XUI);
HEITOR GURGEL

Diversões daqueles tempos (final)
O segundo motivo. o mais decisivo. foi o
clima de aeitação poHtira em que estava mel'
culbado o Estado .
~os tempo" coloniais e do império, o po.
vo divertia-se mais dentro d9 casa, nas festa!'
e reuniõe!õ familiares, do que na rua, afora a
espaventosa época do entrudo Havia, é verd~t
de, as festas religiosas, os Te Deum !õolenes e
as procissões. como a de São Pedro, que tanttJ
renome deram no passado a Niterói. E como
havia procissões no final do século XIX! . ...
No minlmo, percorriam as ruas niterotenses
tantas procissões quantos santos oragos da.q
igrejas e capelas. E as que eram realizadas pan conjurar calamidades públicas. como t' sera
ou as chuvas torrenciais! E as soleníssimas procissões da Semana Santa! A do Enterro era a
mais afamada delas e saía da Capital, descia a
rua de São João at6 a rua da Praia e voltava pP.
las ruas da Coneeição e Visconde do Uruguai. Nas
festas profanas, a mais popular e ruidosa foi
sempre o carnaval, que até o 2.9 quartel do
XIX, chamava-se "entrudo" O "jogo d'entrudo" que nos veio de Portugal, perdeu ao Rio
de Janeiro suas mais rústitas características e,
aos poucos, de festa proibida. vigiada, tomuu
se a maior festa do povo brasileiro, máximo do
carioca, fluminense,
baiano e pernambucano .
'fambém intramuros, uma parte minima do po
,.o niteroiense divertia·Sl" no 'l'eatro Sta. Teresa e depois nas salas dos cinemas (cinemat{).
grafos, como se dizia) do começo da atu111 een·
túria. O mais eram os bailes e os ••assustados'
familiares e dos clubes
esportivos. Também
não havia casamento, aniversário e batizado
nos fins do século passado. sem festas e ''cu
meS+bebes'', jli que era hábito dos Joãos, Ju
sés e Pedros assim comemorarem .auu datas
natalíclai, de esponsais etc.

Havia, no Barreto, um certo João de Sá,
negociante forte, morador em uma soberba ca·
sa assobradaqa, com um imenso quintal e gran·
de jardim na frente que todos os anos dava em
homenagem ao santo seu xará e padrinho, fes·
tas que duravam mais de dois dias e duas noi·
tes, pois começavam na manhã do dia 23 de
junbo e 16 terminavam mãdrupda alta do dia
25. O que esse homem gutava em fogos, eoml·
das e bebidu neasas folpnças, daria bem pa·
ra alimentar, por 24 horas ou mais, todos os
pobres que moravam no bairro. Ah! as festas
juninas! Os jogos de prenda e de advinbações!
E os fogos de artifício! Foguetes chorando lá·
grimas de fogo na amplidão do céu escuro. on·
de luziam centenas de falsas estrelas, os balões
de S. João!
O ENTRUDO

O " Correio da Província do Rio de Jane iro", jornal que saía às 2~s., 41!-s. e 6~s. feiras c
que custava 120 réis, em seu número de 29 cif!
janeiro de 1845, publicou um edital assinado
pelo fiscal Teotônio Neri da Silva, da Fregue·
sia de São João Batista. da Imperial Cidade de
Niterói, no qual faz llaber qu~ ficava .. proibic!:~
c jogo do entrudõ, publicamente no centr(. do
município e qualquer pessoa que o jogasse, in·
correria na pena de Rs:2SOOO a Rs: 8$000, e
não tendo ou não querendo pagar a mutta, so·
freria de 2 a 8 dial! de prisão. Sendo escravo
sofreria 8 dias de cadeia, se seu senhor não o
mandasse castigar com 50 açoutes; devendu uns
e outros infratores serem conduzidos pelas ron·
das até à presença do Juiz de Paz, para os iul·
gar à vista das partes e testemunhas que preosenciassem a infração.
As laranjas d'entrudo
qut' forem eneontradas pelas ruas e estradas
seriam tnutmradaa pelos enc:alTelacloa dal ron-

das".

Jn 30

CLUBE DE DANÇAS

'1./f/

Na rua da Praia, 122, existiu, na segunda
metade do século XIX, a "Sociedade AJ)(Uinea"
fundada em 30 de maio de 1846, cujo fito pri~
cipal era o "recreio dos sócia. por meio da mú·
sica e da dança". Nos saraus realizados, "todos
os primeiros e terceiros sábados de cada mês"
uma orquestra de dez profes!~s animavam a<;
danças da época: o mtnueto. quadrilha, polea,
scbottiscbe e a valsa .
AS CAVALHADAS NA PRAIA GRANDE

Eram muito apreciadas pelo povo niterol·
ense e carioca as Cavalhadas de São Gonçalo,
então próspero distrito da Vila Real da Praia
Grande, nos idos' do XIX. Essa Cavalhada era
um arremedo dos antigos torneios e justas da
fdade Média. Em campo, prestes ao combate,
as duas hostes rivais Cristão~: e Mouros . Ve&tidos a caráter e empunhando compridas lanç~ts .
sauda,-am os as!listentes. que os recebiam entu·
siasticamente. Os mouros eram sempre f'S provocadores; por isso, um deles adiantava-se e,
para dar coragem aos companheiros, dizia et:.·
fático:
"DU3tres Guerreiros lnft!llcf'fti!!!
Contra os cristãos a guerra para nós se fu preciso . .Jurai, pois, pelo Alcorão, eumprir o nusao lema - ve11cer ou morrer pelo Profeta e por
noua Slllta Causa". Os perreiros mstiol aeettniiD o repto, .U..Go, em linpa,_ IODJ6r·
rica, qae a Cruz de Crilto veneeda. COMo Mm·
pn, o Creecente do nprobo lfaOIH. Seplam...
os combatlll, u eaearamaou, jop de deltreza
e ali"'.!ade. A vitória . . IIIDP1'e doi erlltlos,
e os DlCMII'OI ~dos eeafeaavam-~e prislonei·
ros, pelo que eepoucavam . u girbdolu, repi·
cavam oa sinos, assinalando o término da luta.
AI Cavalhadas Jeguia-te o aio menos popula"
jogo da al'IJolinba, quando os cavaleiros a galope JII'OC'U'IVIDl enfiar em suas lanças PODteaguclas IS UIOlinhas presas em postes de ma·
deira. Tais joJOS eram altamente sugestivos e
aaradanm ao povo tanto que muitos cariocas
deiuvam a Corte para Yir apreciar as faeanhu
da gente da ..terra da loiaba". E foi neaa flú·
za que, no stbado de alelwa de. 18M, cerca de

duzentos cariocas tomaram a bare.l •"Esoeeuta-

dora" com destino a Niterói. Partiram ansiosos
por chetar a tempo de escolher os m'!lhore~
lugares a fim de apreeiar as famosas Cavalhadas. O destino, contudo, assim não quis: mal
a barea largoq do Cais Pbaroux, explodiOJ, cau·
sando a morte de muitos P11981eirol e ferimen·
tos em outros.

'TR.ANSPORTES

UR.BANO~

OS BONDES DE BURRO AS SEGES DE ARRUAR

Bonde de burro! Era deue modo que nlteroienses e cariocas chamavam os bondes puxa·
dos por muares. Conta J. Demorais em artig,
para O ESTADO, que os bor~des que serviam
Niterói tinham por parelhas muar"s trôpegos e
velhos; por isso eram eles muito mais vagarosos do que os seus congêneres cariocas.. As lillhu, continua o cronista, eram todas 'limples;
dai a existência, de quando em quando, de uns
demoa, onde o bonde esperava o outro que vinha em sentido contrário ..

JSJ . }j

NITERói EM TRÊS TEMPOS (XIV}
TRANSPO RTES URBANOS:
(IS BONDES DE BURRO
E A ç ~EGES DE ARRUAR
Não raro.

llllt

cochE'iro mais

nrn·essado ou calcUlando mal o
11orilrio, a\·ançava além do des,·io, E'ncontrando-se adlnntc
rorn outro bonde que vinhB .
Nascia. então o seguinte dlfÍ-

HEITOR GURGEL

Jogo:

-VOlte.
- Volte \ocê.
- Nnda: volte ''ocê quf'
nvançou demai~.
- NilO VOlto. já diS.~P. POIS
você é quf' C!>tá. adiantado.
E a. que.stilo se ía etemizando, qusndo uma voz irada
de um !Ja.Ssagelro amee.ça\·a
faze1· queixa a díreçâo da em-.
presa. Era água na. fervura.
Os ânimos dos cocheiros es:fruwam e um dele.s, o llla t~
cordato ou o que não tini1H
razno, vlrava a part-lha de

e tocava o bonde até
o aesvio, pa1a que o outro
})8.8.'7as:H.' •
A rmpresa, para. que os
unuanos pudesseUl distmguil',
ao longe, as divcr;,as linhas de
bondes, mandou pintar umas
tabuletas de madeira, cpm val'IV.S co1·es. AI; tabuletas dos
bonde~ de Ical"ai eram verme-

muare~>

lhas; tlli de Santa Rosa, ve.rde e encttrnado; do Fonseca, •
,.~l'dt>; do G1-agoatá., roxo; de
Neves, lllill!l'elo. e da Ponta.
d'.l\rela, roxo e orar~~o. Em• bo~Jõ as tapulétas tossem presa.'> junto d'os vid.t·os das lan-

terl'IIW ilun1'Ino.tlas pot grossas
,·elas chama<ias archotes, elat>
nao er:un \'isLS5 a noite, a nao

"

se1• quando o

bo}ldc cllrgEWll.

:perto do us\ulr!o. Por .iSso, a
l'Ompanhia aeu ordens aos coché'iros que parassem à no1te
t'm toda::; as e.squloss e, para
evitar des..! tres ou ac1ctenres
com pP.des•rrs e &ervir ao mesmo tempo de lWiso aos ouu·os
coclleiroo da mrsma. linha, lorJleccu aos mesmos um apito.
:Pela mâ qtW.:hdade do apito
ou pela pouca \·ocação dos cochetros, o .,em tirado doe; pequnnos l.nstrumentos de sopro
erà lúgubre>, soturno, triste.
E dat. o .. p1o da coruja" como o po:vo apelldou tal assovio.
AS SP.GPS DE ARRUAR
Antes, btm antes desses pltotéc-cos bondinhos, existiam as
"dUigénrtas", :iazendo a lig14çao entre o Utoral e o.s bairroo a:.;,a;;tacJ.os, como Icanu e
Barreto. Ta.mbem para S11o
Gonçs lo, n. dtligencta.-> Jam e
vinham em dias alternados,
partmdo ae Niterói às 2a<>.,

':lns. e r.as. 1eims, e regt·essando nOli cuas lmpares. As dlli~
gencla.s eram cru.Tos llESadõ(•s,
com 4 rodas, tirados por 4 cavalo: tr n."-po taudo, além dos
p
eiro , bagagens e as ma·
Co

los

I

Matoso r la Forte, em seu
l \' o • HIS orla de Nlt-"ro1", Ps~
creveu q
o prlme1ro ensn1o
de ~1ação ur-bana por meio de
dlligêncla.c fot maugurado em
1864. pela f ffilR. Vila Real &
Cla., en t o BIUTeto e Ica-

ral.

'f! V

N. o se sabe ao certo que

outras espe ·1es de calTUagens

existiam em Miteró1, ma.s a
Prma Grande conheceu as seges de arruar. Em 1854, na
rua da Pra.lf. havia 3 cocllel1'11· oom seg
de arxuar e ani~
ma:.s de ela. Dlgn.-se de pas~
sn em q le o \erbo arruar, no
caso, sigru! :tva passear. As~
stm, sege ele pMseto ou para.
pa · ear. Una de:;sas cochetrllS, a d Januáno Ferreira
Moreira, nunciava no Almanaque Lo.anmett de 1854 que
"em sua coçhe!ra havia sempre- seges e animais de :,angue plu trotl." e andadura."
Ntterót
u também as caleches de 2 e 4 ho1'as, também
chamadas
• \i.s-n-vts",
por
caLSa da pai: c;ao dos pancos
co1oco.dos u.n dcíronte do outro. As vito a • berl1ndas pal'R 4 pe<:soas, o landau e o coupe uam carros puxados pot· 2
e 4 ammrus para igual nume:ro de passageiros~ foram mutto usados em N1ter01. Mas
carro popular ua Praia Grande, como no Rto de Janeiro,
:torrun os ttlburies ou o tilburl. '\Pirulos leves, pequenos e
de custo baratlssuno. Eram os
pre1er1dos ~lo.'> padres, medtcoo e peJos qtle tinham preli-

ba.
Nao se encontrou nenhum
YestigJo ou existência das célebres e românticas "cadeiri·
nhas"; por lSSC nao se pode
aftançar que a.Jguma dama da
Viia Real da Praia Grande,
no século xvn1, teve a sua
"cadeirinha" carregada por e.scra\oo do c.ontie.nça. t:, contudo bem provável quo stm.
Senhora a quem a. fortuna
sorriu ou que tinha pai ou
marido alcaide ou fidalgo enrtcado, .moradora na Vila Real,
pelos fins de uma tarde calmosa, para ir da Rua. do Imperador n. Rua da Conceiçao,
deveria usar a sua "cadeíl'lnha". Se era moda na Cot·te,
deveria. cer tam~m moda. na.
Y Ia Real.
Mas de1xemoo as "cadeirinhas" c demos um salto até
1906, quando o irrande Nilo
Pcçanha governava com maos
sãbias o Estado do Rio. O VIsconde de Morais havia comprado, havia pouco. a Companhia Ferry, que envolvta.
tambem os transportes citadinos. Pressionado por Nilo, o
visconde muaou o sistema de
traçao animal dos bondes que
serv.am à cidade pelos dt>
traçlio elétl'lca. A inauguraçao
:!oi :festlva, correndo, no dia
31 de outubro de 1906, o pnmdro bond eletnco entre a
Ponte das Barcas e Icarat. itJ•
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IS!QU A OUTRAS MAOS
EOPODER MUNICIPAL
O exeeutiYO, que at6 entt.o era exercido t.amWm pela CAmara Munlcipal, pueou a ser da
eompet6.DCla do prefeito.

formou e ln&UIW'Ou o Teatro Joio Caetano e
&uprlmiu a vala comum nos cemlUrlos. •
OS GRANDES PREFI:I.T08 DO PASSADO

O primeiro prefeito de Niterói 1ol o engenheiro Paulo Alves. cU.)a obra adm1nilltrallv&
tol ··o trabalho preparatorto doe governoa po::;tet1ores e, PQ1' ilso mesmo, não consistiu em melhoramento~~ materi&ls. •
Ao fim do goYerno
Paulo Alvea, Niterói deixou de ser "um bw·go
sem aàm1n15traçào, para tn.nsrormar..se em uma
cidade, capital de um Estado. Para tanto, o
prefelto Paulo Alves te\·e que agir com mio de
leiTO, cont.rariar llllel·es"Ses 1Dc1ividual.6, para so
atender à conveniência d& cidade, agindo po1s
em faYOr da colet1Vlc1ade" . PaUlo Alves teve
nma tremenda tarefa: a "remodelação da vetusta Níterol., amarrada impiedosamente e. uma
rotina de anos o anos, a!ogada na lama e no 11xo, puto pUblico de galinhaS e de porcos, na oeprtmente decoraçio de eoradouroa c tmaa cte
barrelas, nas suas praças c jardins". O grande
engenheiro, quando passou o governo a t~eu succ:;sor, já haVia. orga.'liZado um vasto programa
de melhorament.os matenal.s, inclusive a da rede
de esgoto. Mas não ficou IOillente n.lsso; o prefeito agitou a vida da cidade, lembrando a nacionalidade, reata.beleceu o monumento de o.
João VI, celebrou a .testa da Republlca em torno da casa oude nasceu Benjamin Constant, re-

J53 - H'

Depola de Paulo Alvea, os prefeitos niteroienaea !oram quue todos excelentes administraaores. O dr. Pereira Nunea, médico, foi o segunao
pr~f~!to e a ele a cidac:le deve a c:rlação do liorto Botânico, a abertura de escolas e o Inicio <la
sub6tituiçAo da Uummação a llás pela eletricidade. obra enonne que foi concluída por seu su.
cessor, o advogado Leoni Ramos. A este, segutuM: o engenheiro Joao Pereira Ferraz, un1 dos
melborea preteltoe ctue NUeró1 Ji teve. Eut.re
11ua& maiores obraa, reasaltam o &,Jardlnamento e
embelezamento d& Praça Martlm Afonso (Arll.rlból&), os ea1a de Icaral e Gracoata, o calçamento a paraleleplpedos de DWDe1'08&S ruas do
centro, a esttada para Santa Cruz, no ToqueToque, a abertura da Alameda S6o Boaventura,
a conatruçio do cala no litoral citadino, a lntroduçlo do serv1ço telefônico e &Oberbo Campo
de S6o Bento, um doe mais lindos e vatoaos parques exiatent.ee no Brasil. E Niterói continuou
com IOl'te, pela., depois de Pereira Ferraz, ve1o
outro prefeito trabalhador e progressista, o Tenente de Engenharia Feliciano PlrPs de Abreu
Sodre, a cujo crédlto se eleve lançar, entre outros menores, a ampliação da rede de distribuição de água, a construcáo de varios edificlos pu-

bUIDa para a m\IDJclpalldac1e, a remodelaçlo e
amp11açlo do Boapltal 8lo Jof.o Bau.t.&, Wúco

D&

da c:ldade. o ajardlnamen\.0 daa rampu d& Alameda S. Boaventura, a paYlmentaçt.o com ctmento du calçadaa que laàcam a citada alameda e aua arborll&çio. Mala tarde, Fellc:lano So<tte, na Preeiclfnct& elo Eltaclo, clo\.Ou Niterói de
um porto ele mar, aaneando com u obras do
porto todo o bairro de SAo Lourenço. Sua obra
em favor da cidade. dP. maior \'Ulto urbanisttco •
t: de hlctene, 101 o aterrO do campo Su)O em
}Jarte do qual ele construiu a linda e espaçosa
Praça da Republlca, hoje de&aparecida. E a sorte de Niterói prosaegutu com a administração de
VDanova Machado, outro Tenente do En&enharia. aml(o cie Sodre e que ocupou a prefeitura

que

ouaa Yelel. em 11U4 • 11124tlm, deixando na aeruod& um bom DWIW'O de eerviçoa executados,
inclualve a morma e ampllaçio do PalidO da
Prefeitura, que depola J)loiiOU a ser Chamado de
Palâelo Ararlbóla. E vieram Ot.t.vlo Carneiro,
EDélaa de Castro, Boc&l~a Cunha. Pellpe Senés,
Homero PI.Dbo, Vll&Dova Machado (2.• vez) e
Manuel Ribeiro de Almeida, para 10 !alar noa
J)rt'feltol até 11130.

J.Dt.eneDtoria

e

DO

coveroo cooatltuc1onal, rez

II'UJdea obru em Niterói, como a 3• Adutora. a

Jt. za referuooe, 01 bool\01 Grupos Escola-

res, o D*lo calo

Ma.rtiDa

e 01 Edlfic1os uu

Becretariu, Dlino Oflelat e a :D~ Rodona.
ria. O "Comandante", como ainda boje e cha-

mado no lnterier do Estado. DO nllmero de suas
obras na Praia Grande, aetxou o Mueeu Anto·
nlo Parreiras e a bela avenida que t.em o seu
Jtome. outro governador que. multo Iez por NtteroJ !oi o MareChal Paulo Torre;. que &Juaou
a Prefeitura a renovll' o calçamento asfalttco
de quue todu u ,ruu de Jcarat e do centro,
aformoseou a aala-de-vl&itaa da cidade, remOClt'lando lnt.elramente a Praça Ararlb6ta. Ao Marechal Paulo T"Ornll se deve tamt>êm a ilumina·
ção n 1:w1 de mercúrio du praiu de lcara1 e das
Pleehu e a arUsUca eatt.tua de Al'arlbóla, na
Ponte claa Barcu.
Houve um governador que multo farta pela
ddade se a mone nio o t.lveaw kvacto t ão prematuramente. No. poucoe meM.s que governou.
o falecido Roberto Silveira aataltou ~arias ruas
de Santa Roaa. Barreto e do Saco de São .f'rancJSCO. 0<-lo também rJto os estudos para

Niterói teve sorte t.ambfm com alguns governantes do Estado que olharam com cat·tnho
para a capital nuntlnense . Nease cuo, at~m oe
NUo Peçanha, Fellelano Soclre e Arl Parreiras.
esta o Almirante Ernám elo Amarnl Peh:oto que,

a

•-

Adutora c a nova i'ede de esgotos.
NTTEROl SEM LUZ

A Vila Real da Prnla Grande nlo conheceu
llumln&Çio p\lbllea. 8e baYi& lUAr, l&lr t. DOlte

era uma cousa ft.cU, mu, au DOhel
se saJa de !amplio oa m10; Pol o
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Mm lua.
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de Itabotai, Joequim .7016 R.ocll'llu. Torres.
quem montDu 60 "revérberOI" .ou prtDCipaia nau
da Vila Matoso Mala Forte. Aut.Gr em quem Jemos a noticia, acha que ''reftibero" ~ .er po5·
o sobre o qual ae aaaentava o canc'Nriro de uene
de petxe. E, de azeite de peixe, a Praia Grande ro1
rt'ndo alumiada até qve chepram 01 "lúaleJ los", que o Zé Po\inhO chamoU de "'trás liQUIdo •• com o que melhorou um pouco a iluminaçto daa viu publicas. Allfm, a1ncla ae poc1la Damorar na porta de cua, sem eacjndalo para a
l1zlnhança, com a mae da pequena firme :na
janela. A pouca luz do. 1uopnioa ajudava
multo... Um dia, 01 namoraclol enwaram e.a
pânico. NlterOl, Imitando o Rio de Jabeil'o, aria iluminado a ps. O autor do QlelhorameDt.c !oi o Barto ele MaUá, QUe pauou cSepoll eae
eervlço la mloa da Socllt"Mt ~ de na~aux ei d'Entreprlsea du :Srilü. MM. a ~poca
ao gáa puaou e Yelo a lu ~- Oa D&lllOnLClOS cleaa.nimiU'&ID de ves... NUo f'e9anba 1o1
quem au ortzou a .ublt.itulçlo do pa peia IJetrlcida~e .
Chf&OU enllm, o grande dia: 11 de
maio de 1909, .J1i1a balrrol nlo t1col1 ~
t!m ~a· tenaJf' t.o(loe para a "pont.e" para \W
com os PI'ÓprJOS olhOI • luz aem paYiO e sem
cheiro" Niterói nrma\·a-~ I.'OlllO uma cidade
progresshta.
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Com menos ele 60 mil habitante. Nittr6i tinha então uns ares de cidadezinha
provinciana, mas era justam('ntc ncss~ prnmcialismo que residia o seu maior en<'8nto. A vida na Praia Grande decorria
calma, sem tropeços e, como o clima fosse sempre ameno. era uma gostosura morar-se em I carai, Santa Rosa ou no Fons~
ca, considerados os mais !'andáveis bairros
niteroienses. Os mgleses foram, depois dos
franceses de Villegaignon, os primeiros estrangeiros a descobrirem as delicias de
Icarai e para lã se dirigiram aos magotes
e, por serem muitos, resolveram fundar um
clube - Rio Cricket - só por eles freqUentado. Com o tempo, e sobretudo por
uma politica mais aberta de seus dirigentes, "filhos de ingleses, ma~ nascidos em Niterói, o clube foi aos poucos se abrasileirando. }<"oram os filhos da Loura Albion
que trouxeram para a Praia Grande a moda da calça de flanela de côr creme e casaco de xadrez, o uso do cachimbo semprE'!
na boca. mesmo apagado. o gosto pela pesca em mar alto, o futebol e o halterofilismo. Viviam eles. no cllmeço, quase sem terem relações com os brasileiros, metidos
com sua vida, prazeres e esportes. Não
que fo95em racistas ou não quisessem relacionar-se com os da terra, ou ainda porque
fossem esnobes: apenas as cli!iculdades do
idioma, tanto deles quanto do nosso, cria·
ram as separações iniciais. E, depois, hl·
glês que se preza só fala com alguém que
lhe tenha sido apresentado.
1\tas. como
apresentar um brasileiro a um inglês se
eles, em geral, só sabiam a própria língua?

Heitot GurgeZ
A e~e tempo podia-se contar pel01 dedos
das mãos os brasileiros que falavam in·
tlês ....
Mas, deixemos de lado os patriclos de
Cburchill e vejamos como passava o dia a
dona-de-casa niterolense, depois que o ma-

rido saia para o. trabalho, no Rio de Janeiro ou mesmo em Niterói. Figura essencial
numa casa de familia era a criada, preta
ou mulata. que ganhava entre 10$000 a
20$000 por mês e que trabalhava das 6 h oras da manhã até as 10 e 11 horas da noite. Além de cozinhar. pôr e tirar a mesa,
arrumar os quartos, lavar a roupa, passála a ferro (''ferro de engomar", de ferro
mesmo, que se esquentava com carvão de
lenha que nele introduzid~ era depois
aceso), varrer a casa, lavá-la com sabão
todas as semanas, levar as crtan9.as à escola e apanhá-las de volta. A criada ainda atendia à patroa em suas exigências e
os resmungos do patrão, porque a calça
não ficara bem \•incada ou a camisola de
dormir não tinha botão . E em só depois
disso tt1do, lá pelAs 11 horas da noite, que
a empregada dava um jeitinho e ia, às escondidas, namorar no portão da casa ou
na esquina o cmpregadinbo do açougue ou
do armazém, quase sempre um português
desejoso de povo:ar a Praia Grande com
mais mulatinhas escuras ou clarinhas.
A dona-de-casa passava o dia nos pequenos arranjos do lar. cosendo, bordando ou cerzindo as rne1as dos filhos e do ma·
l'ido, e ainda arquitetando doces e quitutes
com os quais espel!ava agradar o marido,

que "iuo de homem ae prende maia pelo
est6mqo do que pelo nxo" - como serr
teuc:ian sua mie •. Daa fllhu, baTia pelo
menos uma que eatudava piano, que era o
forte da educatio du ·~ • por iuo ra-

ra

era a eaaa cmde aão houvesse

um

"Plaeyel", fabricado na Fraça e dos mais
reputados piaDos do mundo. E, além de
tocar piano, a mocinha cantava as mocl.inhas brasileiras da época, espniçando-se
em "Quizera amar-te, mas nio posao, El·
vira". E tome exercidos pianísticos e escalas musicais, além de solfejos, durante
grande parte das manhãs ou das tardes.
No tempo, era comum no comércio a
varejo o sistema de cadernos, onde se anotavam os "fiados". Logo que uma família
se mudava para determinada rua, as pn·
meiras visitas eram dos empregados do
açougue, padaria e do armazém dàs redondezas que vinham disputar a nova freguesa. Para melhor conquistá-la, eles deixavam com o cartão comercial onde trabalhavam, o caderno de fiados, onde era escritos as compras feitas, dia-a-dia, até o fim
do mês, quando então eram somadas e apre·
sentado o debito ao freguês. Não raro, as
somas eram erradas propositadamente, mas
se algum freguês reclamava a soma era
imediatamente corrigida. Mas, como brigar com seu Manoel, se ele era tão bonzi·
nho, vendendo fiado e até às vezes, em·
prestando dinheiro .sem juros? E, ~m Nlte·
rói. por esse tempo, as donas-de-casa tinham ainda à porta o verdureiro que vendia também galinhas, frangos. ovos e frutas da estação. Vinha ele com um ou dois
burros carregando jacás com a mercadoria.
Hoje, ainda se pode ver tais mercadores
nas ruas nlteroienses, parando quase de
casa em casa. onde os esperam as donasde-casa mais comodistas ou as que residem
longe das quitandas e supermercados. Há,
contudo, quem deles se afeiçoe deixando

para neles comprar tudo o que precisam,
du banaDas aos lepmes. Mas, naqueles
fdos do prineipfo do sble, o jeito era

meamo comprar

DOI tropelrot.

Nu esta-

ções pr6prlaa eles veDdiaDl earambolu,
abiUJ, coeoa de catarro, jaboticabas, coiabas, cajás-manga, pitangas e cajus, para
não falar nas bananas e laranjas. Nas poucas quitandas entio existentes nos bairros,
além dessas frutas, galinieeoa, verduras,
ovos e legumes, eram vendidas também as
varas de marmelo com as quais os pais
costumavam castigar os filhos rebeldes ou
malandros, açoitando-lhes o corpo com varadas que doiam, mas doíam de verdade
mesmo ... Além dessas varas, era vendido
uma espécie do bambu, próprio para se armar os "papagaios", as bonitas pipas de
papel de seda quo a menlnada empinava
nos dias de vento. E de papel de seda que
essas quitandas vendiam, se faziam também os balões de São João e de São Pedro, que subiam aos céus nas noites frias
dos santos festeiros. Bons tempos esses, dt• rã algum saudosista. . . Nas ruas uiteroienses, na primeira década do século, além
dos tropeiros. havia os vendedores de vassouras e os leiteiros, estes acompanhados
de uma vaca da qual tiravam na hora, e à
\'ista do freguês, o leite fresquinho e apa·
rentemente sem água. E os doceiros e sorYeteiros? - "Sorvete. , ialá, é de coco da
Bahia!", cantavam eles pela rua afora, nas
noites de verão. E os outros pregões citadinos? Os do baleiro. verdadeiro acrobata
que fazia malabarismo nos estribos dos
bondes de onde salta,•am desafiando a lei
da gravidade ... os dos vendedores de an·
gu, dos roletes de cana. dos compradores
de garrafas vazias. enchiam o ar do ambiente sossegado dos bairros niteroienses. E
no meio desse vozerio todo. os berr·os dos
apanhadores dos nauseabundos barrjs, indo
de casa em casa ....

I
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O CENTENÁRIO DÂ VILA RU.L (2)
A municipalidade de Niterói tinha o orçamento de
Rs: 1. 560. OOOSOOO e o imposto predial comandava a receita. apesar de forte sonegação. Durante os trinta e um
dias do mes a imprensa da terra protestou contra o mau
serviço de barcas P de bondes, a sujeira das ruas, o deslet.'<O na apanha do llxo domielllar e a etema falta
d'água. O ESTADO. de 8 de agosto, publlcou uma reportagem, com f'Jtograflas ilustrativas da Praça Martiro Afonso, sala de ~sitas da cidade, mostrando o pé~
sJmo estado de conservação do calçamento da Rua Visconde do Rio Branc(' e a falta de lampiões de luz pú·
bllca, cujas lâmpad~ pouco ou nada alumlavam. O
FL{)MINENSE, dt> 211 do mesmo mês, dizla que "50 anoo
antes, Niterói prursuia, praticamente, uma bica d'água
em cada esquina, bicas que estavam reduzidas a 5, as 2
do Jardim Pinto Lima, 1 na Praça Floriano Peixoto 1
no Rink e 1 no Cemitério dos Prazeres. As demais, eonclula o jornal, haviam desaparecido, como desaparece·
ram os mictórios pút)ücos, Já que apenas o do Largo de
Sào João, os laterais da Câmara Municipal e o da Ponte
das Barcas, em Sào Domingos, atendiam ainda o povo.
Apesar d1Jso tudo, o niteroiense vivia fells e, embora
ganhasse pouco, pod1a pagar por uma casa no l'onleca.
de 2 salas, 3 quartos, dependências, jardim e quinta.!,
Ra: 35$000; se essa casa ficasse em Icarai, na praia ou
perto dela, poderia valer, Ra: 45$000 a 50$000 e, se slte
no Barreto, de Rs: 25$000 a Ra: 30$000. Em 1919. Jcarat ainda atraia 01 lngleaes, como Mlater W1lllam Plek,
que botou o seguinte anúncio em O FLUMINENSE de 8
de janeiro: - "Cidadão inglês deseja alugar pelo prazo minlmo de 3 anos uma caaa na Praia de Icarai, com
4 quartos, 2 ou 3 saJas e dependências completas, inclusive para empregados, e que tenha bom quintal e
jardim. Aluguel: Rr: 80$000 a 100$000. "Uma familla
de 5 pessoas podiJl viver com certa folga com Rs~
300$000 mensais maa a diária de um bom pedreiro não ,
ia além de Ra: 2$500:- o ordenado de um empregado no
comércio, em casa ae primeira ordem. não era muito
superior a Rs: 200$000, enquanto os vencimentos de um
s.o Oficial da Seeretaria do Governo ldo Estado) eram
equivalentes a Rs: 2M)$000. Uma coztnbelra de fomo e
fogão, do trtvia1 fmc e também doceira (0 FLUMINENSE de 9 de agosto de 1919) alugava-se por Ra: . . .
35$000 a Rs: 50$000 <~em dormir no aluguel. Uma outra
empregada para t.odo o serviço queria de ordenado Rs.
40$000. A "Pensão dP D. Maria Angela", à Rua Vl!conde do Uruguai, 174, fornecia pensão completa, a domicllio. por Rs: 75$000 com direito a oi pratos, no almoço.
e a 5 no jantar. Em 1919, ~á era considerado antigo, de
mats de 50 ano$ rie existência, o "'Restaurante Amaranttn.a". então na Rua Visconde do Uruguai, 526. Ai a retelção com vinho importado, 2 a 3 pratos, doce e frutas
de estação, pão e manteiga e café, não excedia a Rs: .
3$000, incluída a gorgeta. Nas sextas-feiras, o Amanmttna encbta-se de gente desejosa de aaborear o ''Bacalhau a Gomes de Sá'', regado generosamente com o fino
azeite português, como dizia o anúncio. publlcado pelo
o FLUMINENSE. de 18 de setembro desse mesmo ant'
de 1919. Entre os seua fregueses, estavam os deputado'!
estaduais residentes nos municípios distantes que al1
faziam suas refelçõe~o e o seu ponto de encontro com
seus muntcipes. O "ltestaurante Mira Mar", ao lado d'
antiga Estação das Barcas, com mesinhas ao ar Uvre.
bem afregueaado, era aos domlngoa o único restaural1te que ficava aberto além das 10 horas da nolte. AU.
também, os politic~ do interior marcavam encontroa
com seus eleitores, CS. passagem ou a passeio por Niterói. Outros de seus freqüentadores, os Uteratos e ~
mtos, tinham ali seu quartel general, depois que foi
abaixo o Café Londres, para a abertura da Avenida Er·
nâni do Amaral Peixoto. Dos boêmios, o mais asstduo
era o poeta Luiz Le1tão.

Na década 1910/ 1920, o jovem praiagrandense, como
o brasileiro em geral, começou a ter um novo amor à
vida simples. aos esportes, aos sadios divertimentos ao
ar livre, enterran~o de vez a figura do moço esclerótlco, de olheiras profundas, magro e quase tisico, romantizado ao maximo, contemporâneo da Dama das Camélias, para dar lugar a uma juventude forte, animosa.
que praticava os esportes do remo, da natação e que jogava fut~bol, além d~ dançar os toxes-trotss, charlestom,
os ones-steps e outras danças amercianas que o cinema
difundia, de muitos trejeitos e de passos rápidos e I!Omplicados, tão diferentes das nostãlgl.cas valsas vt.anenses, mais consentAneas com o raquitismo e o romantismo da mocidade dos fins do século XIX. Dançou-se
muito nesses 10 ;mos, máxime nos anos posteriores ao
término da primeira grande guerra mundial, nos cluoes e casas de famílias e até mesmo durante o carnaval, quando, então. os bailes começaram a substitult a
festa de rua. Os bauarinos momescos realizados em ..
1919 nos clubes C~ntral, Canto do Rio, Icarai Praia Hotel, Byron, Fluminense, Fonseca e até no Regatas Icarat fizeram enorme sucesso. E quando alguém, nesse
ano do centenário da Vila Real, ficava doente pelos excessos praticados no reinado de Momo, podia contar
com o Dr. Luis Palmier que, na Farmácia Barcelos, dava consultas a Rs: 2$000, e com os doutores Jerônimo
dias, Oscar Font.enele, Costa Soares, Antônio Pedro,
Hemãni Melo c Alcides Figueiredo, para só falar nos
que habitualmente aLunciavam nos dois diários da terra. E se alguém tivesse que ajustar contas com a Policia, nada de mais que uma brtguinha na rua, procuraria a habilidade e o prestigio do jovem advogado Homero Pinho, que estreara há pouco no Foro defendendo, com sucesso, um coronel reformado da Policia Militar que matara a esposa por ciúmes. Como advogado
no Cível, começava a se impor o Dr. Ramon Alonso, queo
"podla ser encontrado diariamente no Foro ou pelas
manhãs, no Cartóric Peixoto", como rezava o anúncio
publicado pelo O ESTADO, de 26 de setembro de 1919.
Mas, se o niterotense precisava de um pistolão forte para
arranjar um emprego público, ia certamente procura!'
o benjamin dos deputados estaduais, o inspirado poeta
Nélson Kemp ou o não menos moço vereador Acúrcto
Torres. E, por falar em moços, a imprensa noticiava
que fora nomeado Prefeito de Nova Iguaçu o médico
rec~m-formado Dr. Mário Plnotti, e que o jovem médico Professor Vital Brazll aceitara dirigir o Instituto
de IDgiene e SOroterapia que o governo estadual v1nha
de criar em Niterói. 1:, por falar em aoro, nJe recordar
aqui um an6nelo Que ficou dlebre: em ltlt, oe Jomall
do Rio de Janeiro • alpu da terra flumtweMe publtcaram o anúncio de "uma m.Uagroaa Puta RUII& que
endurece, endireito. e aformosea os ael01 por mals ealdot
que .ejam". o Semanário "A orus", ed1ta4o no No. em
aeu nilmero de G de dezembro, prote.tou toaVa "a Imoralidade doi diMr. dllle aáeio. JU& ele 'h'eeDdo
. . . . . . da ~..... (eoabft) •

. ........
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OCentenário da Vila Real
.Mas, nem a6 anúneloa de remtdlo8, CIIU comerciais, médicos e advogados, dOa editoriais,
sueltos, reportagens e cr6mcas havia noa jornais
niterolensea de entio. O que de mala p(toftlco
acontecia na cidade, em seu dia-a-dia. vinha aempl-e publicado na aeçio de A Pedldoa. O FLUMI.L\~SE de 28 ele aetembro de 1918 publicou nessa seção o seguinte: - "ProteiJta..ae contra certa
sennora 1'811dente numa caaa de cômod.oa, na Bua
Marquês do Paràlli, entre as ruas Coronel aomeb Machado e Dr. ceaeat~.ao que tem por hábito
comer gaUnbaa que oa ouUOB ezigOl'dam. se a
dita senhora continuar, vou dar qa.elD no Dlstrito Pollclal. Quem avJsa. 8o11Ji10 é." Um outro
cunoso aviao da JDNtN aeçio do jOl'll&l, em sua
edição de 16 de dembrO, dJalâ: - "0 proprietário da Farmác1& UDlão conV1da seus ~ em
a,rasc a virem saldar auaa contas em déblti9, aob
penas de, no pr6zllno número deste ~ publicar aeus nomes por inteiro e de oa pOr na uata
dos caloteiros". Outro avJBO: - "J.. Aloaso Rodrigues A Roddpea, com C8$8 de pasto i- Bua da
Conceição, vem a púbüco ped.ir prov1dêa:leiaa àa
nutllridades da leção ae Blpm8 da Preteit11ra
cunua o mau obeiio da Tra\'ella ~ que fi-

ca

lllll

lmedl.-. a. aua caaa ~

eiC'la-

recendo que eae cbeho é ~ de a.uaeios que hA Da
ora tnb~ em um
micJ.ádo p.\b~W,.
·
Em meto a tantaa comemoraç6es e homenagens, nlo poclerSa faltar wn toque JD.Uiical, .mt-

tta--.

xime com o ~to auaptcu.o da SOclet' t. Sint6Dica l'huDineDII e o DOVO fardameDto
e inatrumental da "Lira Ouarani" com sec1e D&
Rua Oenelal caatrtoto. 219. A eom•uio Promoton. dal re.titldadea do Pr11Ueiro Centené.rio de
e.evaçio do Povoado ckt Sio Dommgas à catep.
rta ae VUa, apos ouvir áezeuas de ninai, escolheu
a n. us1ca que seria o amo ~ centenArio, de autor.& de FeUdo To1edo e letra do 0r. Sena Campos. DeMa letra, um pouco 011& demais, as seguintes estrofes dio bem a ID08tra da arte po6tl-

::a áe> seu autor.
"Valente Arar1b6ia
Da campa ll1rp .ner6ll
vencendo ~ tnlzmgo, alçaste
Trofeu a .N'1ter61.
E 88ldm, 6 Praia úrande
Teceu-te o berço 8 01óna
Teu nome em letras de ouro
R8tu1ge na nossa Jlistór.ta'' .
"õbel&W&~

õ sedutora pJap
Que em leVe barpejC' de Õf'Culo
A Guanabara afaga.
Sê Ju.ta, DO altar da Pátria

..,_ grata e reverente

fJ'íW de 'fordes láureas

JGID aezta. JCII6 Ciemeafe!t

51
Depois de tan~festas, NiterÓi já centenária
recomeçou a sua VIdinha o.e sempre, encantad~
com quantos se encantavam com ~Suas belezas natur~.'A e lendo sofregamente as nottcias vindas da
Capital Federal, referentes ao novo Presidente da
República, Epttácto Pessoa, em quem o povo niterOlense, como o carioca, em sua maioria, não
votara, preferindo o grandt:: Rui Barbosa. "Tio
Pita", irreverente mas carin11oso apelido popular,
de tal modo agiu na presillência que dela saiu
sem deixar ódios ou malquerenças. Niterói e sua
octrra metade, o Rio de Janeiro, decepcionadas
com a extrema contingência verbal do brilhante
baiano após as eleições que perdera para Epitácio
Pesso~ nesse mesmo ano de 1919 cantaram no
carnaval seguinte (1920) como desabafe politicoeleitoral, o gostoso "chorinnc" de Sinhô, cujos
versos criticavam o silêncio de Rm Barbosa. Nesse carnaval, nas ruas cariocas e niteroienses, o
povo cantou:
X VIII
·'A Bahia não dá :n&is coco
Pra ootar na tap1r.c~
Pra fazer um bon, rúingàu
Pra enganar o canoca".

"Papagaio louro
Do b1co dourado,
Tu que falavas tanto
Como é que agora e.~tás calado ... "
"Não tenhas medo,
Coco de respeito,

Quem quer ae fazer, não pode,
Quem é bam, ji I1UCI feito".
E,

com mais

a1guzaa dias, agosto de 1919

aca-

bau e a primavera chegava tornando Niterói
mais linda, mais requestac1a, maia romântica.
336 ANOS DEPOIS •••

Niterói festejou também, a 26 de março de
1935, como veremos com detalhes em capítulo postenor, o centenário da escolha da Vila Real da
Praia Grande com o nome de Niterói para capital
da Província, tato ocorrido Pm igual dia e mês de
1:.)35 .

Contudo, Niterói s6 neste ano de 1973 ê que
comemorará, pela primeira vez, o centenário de
sua fundação. Mas, contemos a razão desse grande

atraso.

Em março de 1909, Niterói já tinha, então,
336 anos de fundada, um consangüineo do Arariból&, José Luís Ararlbóia Cardoso, achando in-

justo que o povo e a camara niteroienses não festejassem como Magna Data da cidade o dia de sua
fundação e, sim, o da elevacão à Vila do antigo
Povoado de S. Domingos, co.T.Iseguiu do então prefeitv Leoni Ramos fosse exumado do arquivo da
C:i..~ara Municipal um proJeto de lei de autoria
do Vereador Otávio Kelly (I) estabelecendo como
o DIA DE NITERói, o dia da mudança do chefe
te!llllilinó para as "barrancas vermelhas". Aprovado o projeto e transformado na Deliberação n.0
126, de 10 de março de 1909, o dia 22 de novembro
desse mesmo ano fol festivamente comemorado.
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NITERói EM TR[S TEMPOS (XIX)
ADIDA 1919 - QUE 1·AMANJIO TEM NITEhl'!
- A ARCADIA FLUMINENSE - O PALACIO
DA JtlSTIÇA

HEITOR GURGEL
Manoel Beniclo fol quem focalizou o proble-

ma. Niterói, escreveu ele para O ESTADO, ao
que se sabe, t.em 89 qullOmetros quadrados ~e
é.l'eo.. Ma.<;, terá mesmo? Pergunta ele.

Beníclo
duvida, "porque, em verdade, oflclalmente o muninclpio nunca !ol medido e nem mesmo tem tlmltes legalmente fixados ''. E ironiCamente. termlDa o arttguete, perguntando: - "Quem sabe
quantos quUOmetroo tem Nlt.eról"? Beniclo, em
outro artigo para o mesmo jornal, disse que "<lS
limites da Praia Grande deveriam ser os mesmos
da sesmaria de Arartbóla". Mu, logo, como b.lstoriad.or cuidadoso. esclarece qUe •as medições deSsa sesmaria, desde a primeira, haviam sldo rumultuadas propositadamente. por Interessados em
prejudicar os fndlos". l'or 1uo ele propunha, p~
ra um estudo criterioso, como ponto de partida.
"que se seguisse a divl.&l!.o feita pelo espirllo abservador, pennanente e eclesiástico das fl'ei\lesias". Em suma, o articuliata 10brepunba toOS U•

mites encontrados pelos representantes dos ;JO<leres civis, aqueles outros, a seu ver mais oorre- 1,
tos, organizados pela Igreja, quando InstitUiu a
freguesia de Vila Real. E Benfclo concluía 11- 1,
zendo que "Niterói de\·e ter a superficte somada!
das freguesias allnhadaa por José Clemente tS.
João Batl.&ta de IC&nu. São Gonçalo, S. Sebastião de Italpu1, esclarecendo que deveria .er
exclulda a freguesia de S. Gonçalo, por se •er
tornado municfpio•.
Dezoito anos mais tarde, em 193'7, a angustiosa pergunt& de Bemcln veio a ter uma resposta oficial, no "Anuário Estatfsttco do Brasil" publicação do IBGE, o que dó. para Niterói a 'iU·
perficie de '71 Jc:n2; 18 quJ16metros menos do que
a. focalizada pelo jornaliata. Em 1970, um pouco antes do recenseamento realizado nesse ano. o
Departamento Estadunl de Dltatfstlca, em uma
sinopse, deu pata Nitel'Ól a. super!icle de 130 lr:ma.
E o leitor curioso acabarA. perguntando: Atu.al
em que ficamos? - Nos 39 lcn de Benicio, nos 1,,
'11 do Anuário ou nos 130 da Estattstica do l!'.&ta- "
do"? De ~. deeaflante conUnua a pel'IUDta que 1;
Benicio fez em 1919: - "Que tamanho tem Nlter61"?
A resposta aó ser& csaaa quando se filer o
levantamento aerotopogrittco do munlcfpio. 1: um
serviço caro, mas neceasârto, como é o da Carta
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càdastral, d<' que a Prefeitura niteroiense se ressente.
A ARCADI.\ FLUMINENSE

A pré-história da Academia Fluminense de
Letras teve lugar no Cartório Peixoto, habitualmente freqUentado pelos jovens intelectuais niterofenses e por outros do tntertor quando de pas sagem ou a passeio po: Niterói. Lá., após o expe.
dtente do d1a, Peixoto, doable de tabelião e de
homem de letras, reunia na ehambre roure <uma
salinha forrada de vermelho) amigos e companhéiros para cavaquear (bater papo) como se dizla.
E foi numa dessas descontraldas conversas que
surgiu a Idéia da criação de uma Academia de
Letras, para o que uma lista de adesAo ficou à
• disposição dos intere&'!adOS. Em pouco tempo, o
livro ostentava as assinaturas dos Intelectuais: J .
Cortes Júnior, Homero Braslllense Soares de PInho, Salomão Cruz, ,.ntao apenas com 19 anos,
Alvaro Leite Bastos, Artur Neves da Silva, Antonio de Morais Lamego, Franklim Coutinho, Bernardina de Almeida, A. Berpa Pinto, Altino Pires e vl.\rtos outros. A 22 de julho de 1917, reuniram-se os fundadores na Associação Comercial,
para a leitura e aprovação dos estatutos, nos quais
constava um artigo Inusitado: a admissão de só·
elas aspirantN. Aprovado o diploma legal, no dia
de julho de 1918, comemorando a Tomada da

.: 1•

Bastilha, eram escolhidos os patronos das 40 cadeiras e eleitos os Imortais. Mais um ano, !' a
Academia Plumlnense rte Letras fazia ., seu débu~
Instalando-se solenemente no salão nobre da ~">
cola Normal, a 11 de agost~ de 1919. por ocasiáo
das festivic:Wies do centenário de Vila Real. sendo orador oficial o acadêmico J. cortes Júnior.
Conquanto vencedora no campo Intelectual, a nóvel academia só veio a ter sede definitiva em
1934, quando o Interventor Ari Parreiras resolveu
mandar cumprir a lei "F'ellciano Sodré" que :teterminava fosse a Academia inatalada no cot'P')
central do Palâcio da Biblioteca e ArqUivo PUblico.
O PALACIO DA JUSTIÇA
DE BERODES PARA PILATOS
Quando Niterói voltou a ser capital do Estado, a Justiça não teve onde se alojar condignamente; por l8so o Tribunal da Relação foi Instalado precariamente em um velho prédio, e a
Justiça local numa saia de fundos, imunda e escura da Escola Normal e que antes servia de eafua para a guarda dos utensmos de limpeza da
escola. Tempos depois, conseguiu o Presidente do 1 ~
Tribunal mudar o órgão para o paviment<J térreo do prédio da Secretaria Geral do Governo do
Estado, Inaugurando-o no dia 28 de junho de 1919,
mlnense até que, no governo Alfredo Backer, foj
iniciada. a construção de um edlffcio parll ntmgá-la. Ficava em frente ao palácio destinado a
Assembléia Legislativa, em terreno sito no Cam·
po Sujo. Coube ao PresidentE: Raul Veiga renmnar a obra P dar posse do edlf!clo à Justica rto
E~tado. Inaugurando-o no dia :.18 de junho de 1919,
com a Instalação solenfsslma dO J'Qrl Popu1a1 o
primeiro réu julpdo, no já chamado Palácio da
Justiça, fOi Demócrito Francisco da Rocha, acusado de ter UIIUII!Dado um português, dono de am
botequim, que não lhe quisera vender fiado uma
bebida. A defesa esteve a cargo do jovem advogado Acúreio 'Torres, que con.seguiu a absolvição
de seu constituinte.
Passam-se os anos, o Estado prorrtde, Niterói se expande e ganha ano a ano, mais popu.
lação. o Pall.\clo da Justiça torna-se pequeno pa·
ra a. tarefa. Várias reformas e atnnentos sio f~
tos no edif!cio, em pura perda, porém. A JUI!tl•
ça local esié. cada. vez mais espalhada. O Tribunal üve em salas apertadas. Há necessidade de
outro ediflclo. E o governador Geremlas Fontes
Inicia, em 1970, o novo Palácio da Justiça, amplo,
moderno e funcional, que deveria ficar pronto em ,
três anos. Pena, lamentável mesmo, fOi que para
a construçAo desse palácio se sacr1ticasse a lD&lS
bonita praça (da Rep~bllca) de Niterói, onde estava o mais imponente monumento niterolense.
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NITIROI EM TRIS TEMPOS '(XX)'
HEITOR GUIGEL

OS ANOS VIKTE
Nttsól ji. alwnoçara e retomara seu trabalho quancto
11m terriYel estreado abalou o centro da cidade, cauaando plnico gera!. E logo uma eapessa nuYem negra su·
btu ao céV para oa lados da Armação, denunciando o fogo
devastadõr. Em pc.uco. toda a cidade sabia que um
grande incêndio, moth"&do pela exploaâo de um depósito de tnflamáve~. ameaçava toda a Uha. O poyo q•te
ae encontrava por dever do otlclo ou por lazer no centro
comercial correu para a Rua Visconde do Rio Branco
a f1m de melhor nsslstir ao terrifico espetáculo. Nm uovo estrondo .tez com que os menos afoitos saiasem ccrrendo para as tua::~ maia afaatadas da orla marittmn,
temeroeos de que ~ horrivei.s explosões que se sucecllilm
pudellaem atingi:- as ruu mais perto do mar. E pelo resto do dia 28 de novembro de 1920, o fogo crepitou forte
nas dependências da Marinha de Guerra. No dia seguinte,
verificou-se que n:lDlerOI&S casas das ruas próximas à
Ponta d 'Areia ficaram destelhadas, com paredes racnadas e vidraças ~idas pelas violentaa deslocações do
ar produzidas pe1aa explosões. Extinto o incêndio é que
se veto saber que a catástrofe poderia ter sido maiot st>
fossem atingldo:s os depósitos maiores da Marinha. Fe!lzmente também o total de mortos e feridos ficou muito aquém da el.tra dada nas primeiras horas. Mesmo asB1m, dezenaa de famillaa tiveram que pôr luto.
o FLUMINENbE d(" 20 de dezembro de 1920 publicou
o Orçamento M'JnicipaJ da Prefeitura de Niterói para o
exerctcto seguinte ~lo qual a receita orçada atingb . .
Rs: 3 .085.309$0CO e a despesa, a Rs: 3 .085.163$000 na
1-poca, o tesoureiro da Prefel,+.ura ganhava anualm'!nte
Rs· 8.000f00(); um 3.o Otlclal, RIS: 5.800$000 e um conttnuJ, Rs: 2.400$t'00. De impostos e taxas munlc1pa1s,
uma barbearia ele 1.• classe 1rla pagar, em 1921, Rs: .
12$000, um bote<!tdm. Rs: 21to<IO, uma confeitaria-padaria, Rs: 38$000 a R3: 40$000 e um hotel com comida. P..~·
48$000 a 80$000 Um caminhão pagaria Rs: 50$000 a .
Ra: 55$000 (de~nd~ndo da força do motor>; um curo
de passeio de 2 rodas, Rs: 40$000, e com 4 roctas.
Rs:: 60$000; potém. se as rodu fouem de pneumáticos,
Rs: 35$000 para os carros de 2 rodas e Rs: 50$000 para
oa de 4 rodas. Uma vendlnha na zona rural (Jurujuba,
PendoUba, C~r1tasJ pagaria Rs: 10$000.

o IMENSO Dli. !.lARCH- Não, leitor amigo, não tire conclusões apre~adas, pois a qualificativo em epÍirrafo não significa que o Dr. March fosse demasiadamente> gordo e alto. :> que nele era imenso era o coraçio, a
prestabllidade, o amor ao próximo. ''Pai dos Pobrt's''.
foi como o FLlJ.\fu'lENSE o qualificou, ao noticiar, a 30
de agosto de 1922, a grande homenagem que a Federação Espirita Flumlliense iria prestar em sua sede no
Barreto, ao caridoso médico, qUe fl.zera de sua proflssao
um verdadeiro ssct:rdócio. Quando ele morreu, o B.t.rreto Inte-Iro e 0'5 bairros circunvizinhos cobriram-se de
luto: mmca hou\·e, disse o jornal, morte mais sentida
na zona norte da c1dad.e. Após a missa de sétimo dia,
o povo dirigiu um abaixo-assinado, com cerca de 5. 003
aSSinaturas, à Câmara Municipal, pedindo que fosse dado à rua onde n>.o•ara o abençoado médico, o seu nome. A Câmara, flnuhdo ao pedido, deu à antiga Rua de'.!
Tlmbiras o nomf· de Rua Dr . March. Foi es.<m a maneira que o povo, em sua singeleza e sinceridade, encontr,u
para demonstrar aos porvindouros a sua Imensa ~':'1\
tldao ao grande ml-dico dos pobres, Dr . Guilherme Taylor March.
COMO AS ROS~S DE M.ALHERBES - Niterói esta·
•a. em festas. Tomava posse, nesse dia 2 de janeiro d~

~
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1923, na Prealdêncla do Batado, o Dr. Raul l'ei'Dalldea
uma das maia lesittmaa expressões da inteligência e
cultura flumtnex:tes. que fora eleito em pleito memcrá-

vel. Dez dias depois, Niterói tomava luto, luto cinco. o
Presidente da República decretara a intervenção fec!eral no Estado yJngando-ae, .asatm, dizla-ae, de Nilo ele ·
çanha que fora ae11 opolltor nas eleições preaidenciais
realizadas em 1922. No entanto, eue mNmo Preside.ot~
da República redinúu-se depola de todos oa aeus erro~ .
ao ficar com o Bras!l em queatõea nas quais estanm em
jogo vultosoa interesses estrangeiros. Guardemol, pol~ .
o seu nome: Dr. Artur Bernardes.
Houve quem. na época, fizesse restrições à conduta
do Dr. Raul Fernandes que, logo que soube do decreto
de intervenção, apressou-se em deixar o Palácio do Inga, sem esboçar um gest.o sequer para salvaguardar o
mandato que o po; o lhe confiara.
A IIJIA DO CAJU NOVAMENTE- Foi a 28 de few•reiro de 1925 e O Jo:STADO, eni sua primeira página, noticiava em tipo.~ grandes o tétrico· acontecimento . A
Ilha do Caju ha\la-se transformado de novo num terrivel vulcão vomlt.ando fogo e morte. O incêndio, de
enormes proporçõca, começara na chata ..Europa" que.
ancorada a poucos metros do ceJs da ilha, se incend\ara quando descarregava guollna. O vento forte levou as
chamas para o armllZtlm onde estavam depositadas . .
3.000 caixas cor11 dmamite, do Mlniatério do Exérclto.
A explosão foi aterradora e sacudiu a cidade inteln.,
quebrando vidraç:~.s, rachando paredes, incendiando prédios na Armação e matando gente. Seus terríveis efeitos se fizeram ~ntlr até em São Domingos. Inúmel't'~
foram as vitimas e os prejuizos materlala. Três dias
depois ainda foram encontrados corpos dilacerados entre os escombrli~ . ~iterói comoveu-se até às lágrtroas
e seu povo contrit>uiu com forte aoma em dinheiro p ara as vítimas àa catástrofe.

Niterói em 1rês tempos

Os Anos Vinte
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HEITOR GURGI!l
llehJe c..., . Ntteról - Nlo ae falava nou~
trt. coisa, na Terrt. Goitact e ~m Niterói, OI doia
dliriOI nltProlenam aoraam manchP\'.s part. nott·
elar a ltruJac!onal Pl'IWI esportiva . No dia apra·
ado, 2 de utembro ~ 1926. largaram 01 concorrenta da Praça Sio Salvador, rumo l capital do
Estado, Eram ~rca d~ 1100 qullOmetroa a percorrer e inumeros tro~011 a vencer. Finalmente, no
dia 10, 01 AutomobUist:u che~taram à Prata Mar·
tlut Afonso. depois de Tiaja~m 131 horu. fau:ndo o percurso - frlauam os jornais - apenu em
8 dlaal Para tanto, oa tr.otori&ta~~ tiveram que fa·
ser at~ aterroa em alqacliços, consertar pontllhOes
e v,.ncer atoleiros, ãtrave5S&lldo 28 estradas carrO('áVeill. At~ ompanho•t os 15 conc~nttos uma
ambullncia. c:om um médico e enfl'rmelro. Apó..'l a
trlunflntP rhrKada ~ Niterói os automobillshll'
dt' Campo~~ ff\l'am rl!t'f!b!dos pelo Presidente do
:r.at.a do. qui' O& f!'Ualt'"'U pelo &ll:traordtnirlo 111C!HIO .

1.• ClreuUo de lfiterót - Bllpleaçado& J)I'IO
!Pito doa camp!atu, oa automobUistu nlteroiPMf'S
resolttram f~r tamt-em • sua prova de roao I'
a 31 de ou:ubro do rr~mo ano ~ 1928. em urros d11 fabrlraçlc alll'"ncana. estrearam u elltra·
das zn~ad11mln~a.s qt• e Hgavam diversos balrr,.
l Praça Marttm A!onsü. Era o 1.• Circuito Automobillatlro dt Nltero' cujo pm:urao Ponto das
Barcu-Baoo de 8io P'ranelsco Ida e volta, semI>~ ~Jrando o mar n~t{l no trecho dl! São Do·
minaos. :rol coberto em pouco mala dP. 1 hora, ~
aclc1~n~ alsrum. Nitl':-ilr Mporltn rPJubl1mH!e com
o ftltn .
~ate di! Natal - No dia 22 doe d.e~embro
de 1827 na l.naugurado o Porto de Niterói, com
a PTI'atonca do Pre~~id~nte da Repdbllca. Washlmrt.on Lufs. Para 11 construc;llo ~o cais haVIam sido
ff'ltR ~ drenAIIl'n$ de m1u11 de l.'fOO.OOO ~ cdbl·
r o;: nu" rnmo &R obru civl.il do pnrto. fóram intl't·
ramt>ntl' rusteadM ~lo erário Mtadual. O porto,
_!ustUil'ou l'tn dkccu:rl-t n Presldwtl' P'Pllelano Sodrl. tot coMtl"Ufdo I'"J)e(!talmer:te para HeOar o
cafl do Nort11 do Estndo, que er• onnado com u
d~pesas df' transpl'lrt• pntrP Ni~l e o Blo de
Jane!ro, a fim df' ser enbareado 1)8ra o Ntrang!'lro. EM8 d""Sprsa " uma sobreta:u cnbnrla
~lo porto da Ctlpital .Federal onen.nm o cat6
numtnenn tomando~ de custo ma.la alto quP nt
eafé!l pauiL~tu ,. mw.lr~ E mal o PTI!!'Sident•
Sodrl' acabava ~"U Cl.<:turso. eL~ (!UI' chPJ:!B tii!U
~t'Crttárlo ti,. Financa!'> c-:>m um r"tegramll r~bldo.
rnlnutA~ ant e~. co g(\vemo do J!:.<rt:ado do 'J!:.qpfrlto
ánto. confirmando ou• aMinar:la contrato <'om o
ronmn nummerue P!lft\ utilizar o Porto ~ Nite·
rói cnmo f'ltCORdonro rtu ea:té caplnba. lnfl"ll?:·
mt'nt.to, o Oovl'rno F•~t'lll nãC\ concluiu ft dral!&·
~~:em do canAl d~ ace~s" ao porto. de eUJto vultOIIO
para aa flnn.ncu M•~u&l.!l~ -por !Mo 86 podiam
ter aeet~~o ao porto d" Nlt~ról nav1oe 6t 'P~\tl'no
,. mtrdlo calado.

Nno Bt11po Die«li&II.O - !m 1928, a 20 de
mato. aaaumla a dloe!'fll' do! Niterói o Bispo D.
Jod P8e1ra Alves tnlmferido de Natal. O novo
blspo dloe~no . por oca.r;lão dss I!TandH homen~ (lu~ \hl'l fora~• prestadlo~. ~beu um 'li·
vro d .. ouro" co~ a ~matura dos ~!nnf'ntns mals
rl'p~ntatlvO!I da fRl!l1'.Ja catõlit'a fit.nnlnense. KQ
'lbum haVia uma ~iJI do ~t" flumln,.IW' Alberto dl" Oliveira. qu,. rora .., oortsdor do livro.

•

A beta e o poeh - Em 1930, o Rio de Jar:eiro fol aede do Co~V\11'10 Internacional de Beleza
Feminina, conet!l"!IO qu.- levou ê. Capital Federal
tOOCaa de quase tod~ OI" Bst.adll' e df' vt\.rlos t>afaea. No Estado t!o Rio, o ESTADO foi o promo- • ·
tor do certame do qual foi vencedora a &onhorlta
Marta NUtt~th Lamero Viglanl. MiM Niterói.
Para dar cobertura à e~io de Mls.'l Estado do
Rio, A NOITE. o gntnde vespertino carioca. a.ue
assumira a dlreçio !fera! do concurso, mandou '
Niterói o jMfm jorn~'t• e poeta Raimundo Mal&lhiN Júnior que. ,.ntustumado com a ~õe!'f'na
~IH& de MIM Est!lk'!.- do Rio. df'dlcou-lh"' um
.oneto 41'H' O BSTADO publicou. f'm aua edlc;io
dfl 29 de julho:

"Jeovah, bulcando raras fmocões .
Quil fuer vm mila~ de ~Je1a
Que ~nfeinNe 01 Np!Andldos florõt-11
Da rra<.'a , da f'led.ncla. e da nobreza.
Suptrando as

m!!~

altL'! exoress;ões
da natureza,
Deu-v01 da formosura aa eeduç6ea
E o porte augusto de Ideal prlnCH&.

Of; pmdtgte~~ ~m p:v

Por Zeua! A voasa herildk:& figura.
ExprMI!!lo ~ belen exeelaa e pura.

No grande ~lio ..Utieo triunfoU:
Com tant.o encanto e tanta majeetade
Não sola mulher: 1011 ma1s. cots divindade,
8oi'l uma fa!la qu,. l!f' humanizou" .
.~ REVOLtTÇAO DE 1930
1930 prl!lClpiara e corria sem maiores sobt'H·
saltos, quando. em m;tubro. 11. roneeira paz quP
cobria o Braall et~boMou-ee. A receita cambial do
Pafs, cuja maior parc:.-:11 ~rn c;ustentada pelo caf~.
começou a dar &Inala d~ extrema fraqueza, desde
o ano anterior, conseqücmte ao terrível enek ha·
vldo n01 l'}!tadOll untck.. com ruinMOS ~~
para a noua eet'DOmta eafftira. O lll!tado do Rto.
que tinha tambtm parte de I@U oreulento altce~ado no 1m-posto d• e~lo de .ea eaff.
aentiu sobremodo Nlltlll eonseqiibclu danoUS. A
1Mo tudo, junte-ae G mal-estar gerado -pela der·
rota nu umas do e!l'Od1tfat«J Gett\Uo Varru. da
oposiçio. Ineonformado. eom " denota, • polf-

tlcos ll«ados a Get6H<>

~vottaram-ee

eootra e

poder constituldo, lenntando tropu ncutares •
organizando batalhtlell de partidários, eom. 01 quatl
marcharam rumo aG Rto de Janeiro. Da a n·
voluçl.o qu-e explodia. Niterói viveu dias angustio·
101 tio logo o aoverno federal, sob a chefia de
Washinrton Lufa. flummenae de Macd, que fes
sua vida públlca em Slo Paulo, 11em. eonfi&Dça !lO
Exército. chamou às fileiru os reservistas. o Que
precipitou a ade&lo c!as tropas r.quarteladu no
1\lo de Janeiro e de "OI! populaelo.
Em proclamaçãl) dirigida ao povo brui.leiro.
os revoltOIIOS dia6eram que l&m pôr o Bruil de
pé. !: puseram mes:ro. O Otpnte adolmecldo
acordou, em 1D30. Pc.llticamente, Niterói que asalatira à revoluçio en1ore medl'CI8& e decepcionada,
retomou aua COitume1rl\ Y141Dha dllde que o lniA
foi entretUtl pelos revc.luclonirlm a um emfrlto
JUrl&t&, o ~r Pjtnio Caaado.

Niterói em três tempos (XXII)
HEITOR GURG.EL

Niterói entre
duas revoluções
O MUDA-l.lUDA Por isso ou por aquilo
pouc06 rn~ depois, o Dr. Plfnio Casado era :substituído pelo ~neral Ml'Da Barret-o que t•rnpouco se ;mantA!ve no Oovemo, dando lugar ao Coronel Pantaleão Pessoa que, por sua ,.ez, teria a
i.Ubstittú-lo o ::::oma.ndante Ari Parreil'lls, nomeado a 12 de deze'ltbro de 1931. Com essa norneacâo,
a aguerrida ala d06 Tenf'nt"" deu-se por satisfeita quant(l & ~urul governament~l do Estado do
Rio. Assim. em pottco maia de um ano, o Estado
\iU·ae governado por ~rfA r~ntanttoc da Revolução de ltSO.

A CATEDRAL DE S.l.O JOAO BKdSTA Na manl1íi de 1~ ele março de 1931, era. t'ntrcgue

ao povo, completamente remodelada e restaurada,
a Catedral Metropolitana. O :Sispo D. Josr Perein Alves rezou missa. solene acoutaclo por Monsenhor João de Barros Ucho , Jncansável batalhador da. obra e pre3idente cln comissão que angariou fnr•'o, ?ara n teallzaciío do grande empreendimento. Monsenhor Uchoa, no dia seguinte,
embarcava para Campos em cuja catedral ia. exercer o cargo de Vlgário.
EXPLOSAO DA PONTA DA ARMACAO .-\bril ia a findar quando ocorreu nova explooão nos
depósit
dr ::tunlcão da Armada. onde t'XIstlam
grandes quanti11Wirs de rupturita, dtnmnltt', balas
e bombas. Feo!i7.Tl1ef1te os Bombeiros. ajudadoo peIP rnaru1ada. con!õeg-Ui111m apagar rapidamPnte o
fogo. Me.'ffilo Ali~im, hom·e ,·ftimas r o dr.'lloramento do ar. orc\·oca!lo pela explosão quc;b•·ou \'Ídraças das cas~s ~"esiclen!'lai.:. próximas.
VISITA ME.'TEóRIC.'\
Na tarde de 8 de
abril de 1931 e~tlveram em Nitt>rói, o Príncipe de
Gales e seu. irmão, o Pr!ncipe Jorge quE' dias ant~>s haviam cheoade> ao Br:~. íl. Oi: ilustres visitantes foram recc>':lldPs pe!n colónla britânica t'orn um
cpquetel no !1to-Cricket. Não passou de hora e
meta a estada dP s. s .A .•a,. em Nlt.N'ó!. o tempo

de um scoth... Um Natal f~liz - tot de fato
Natal feliz para a cla.sse médica Diteroiense e
mesmo flumln~.'lse, com a colaçio do grau da
mrira turma de m~dícos da Paeuldacle Plumlne. e
de 1\I~dicina, ambieiO&o JQllbo do Dr. AntOnio
dro que, no fntanto, por ter falecido no final o
ano anterior, n11o \'lu a tão dellejada solenidade.
orador foi o doutorando Vasco Barcela. que depo .
como aanitartsta, iria prestar muttoe 'bons aerv!ç011
& Saúde PtibUca do Estado, como flmclont.rio '·

maia

~e,

o

como titular da

BtiilCO lN:J -

A

~.

nda

da cidade ia sOl'

poucos e normallundo, &Ob o comando do Prefeit(l Gustavo Ih'll que wbltttuira o Dr. Oaailo
Braga, quando, a 11 de julho, eetalou o morimen·
to revolucionário COMtUucionaJIIta em Sio Palt·
lo.
ntteroteme PMfiOU dlaa de ridio, colado n'
ouviuo, sintonizado para as es&aç6ea de ridio pa<Jlist. à espera dt'! OU\'ir novidade; que aa staçôef<

<l

cal'loeu, aob

~e.,.sura. não davam. Nellle me., Nl·
teól, como o Bruu tntetro, eobrla·&e de luto
com a. morte ~e Sant.CII DtlmcJilt, O Pai âlo A v\11.·

çilo.

No tngá, o Comandante Ari Parre!.:ras gover·
na\'a o Estado como governaria a aua easa, to·
mando conta de tudo, olhando as degpesa.s. tazen·
do economias e economiza.nrlo ele mesmo as ver·
ba.s palacianas, ·'' que fazia $\IM rf'feições em ca·
sa para onde ;a e vinha a. pé. dispensando o au·
tomóvel oficial.
FESTAS RELIGIOSAS - 1933 to! um ano d~
festas na; Igreja Católica. em N1~r6i. No adro do
lgt'CJil do Colégio salesiano, em meio a. uma soletúdade que a.traiu grande número de sa.cerdot('s
f' d~ católicos. D J~ Pereira Alves, Bispo Dloce::~uo. ·-·· o Decreto Pontlftcio aclamando NO&'a
S"nhorll' ~uxili<~dora Padroeira de Niterói. Mês e
melo antes comemorara-se o clDqllentenâ.rlo da
chegada ao BraSil dos primeiros saleslanos e sua
po.-.tertor vinda para Niterói. Foi o Bispo D. Pt'·
dro Maria de I..at!erda, do Rio de Janeiro, quem
nronselhou aos seguidores de D. Bo.sco a vir~m
para Santa Ro-;a lPt'ionar o't .iu~·enturle fiuminen·
seo. Também ~>m 1933. os saleslanos festejaram outra ctat.a, a das Bodas-de~O<lro dO colégio.
1933 termillou com os b~..sileir06 em paz e Nl!Rról assistindo a uma cerlmOnla religiosa pouco
t'omnm. Era trasladada. em solenfssima procissão.
da c~tedrru para a Igreja do Rosârlo, a imnRcm
de Nossa St:onll•>ras c!M Necessidade<>, que tora tra·
1ida de Li..o:tion, t-m 1656. pelo Brigadeiro Balt.awr
de .Abr,.u Car:l<'lSo. o mesmo que tnlcit.T& a cons-

y6

1934., CONSTITUCIONA.

-

N~

primeiros

dias de..c;se ano, Ntteról foi homenageada pela Ma·
rlnha de Guerr.~., com o lançamento ao mar, nc.
estaleiros do Arsenal de Marinha, na Ilha da.s c~
bras. de uma corveta com c nome de NITERói.
A 18 de julho fol enfim promulgada a nova
Constâtut~~o Federal votada pelo Congre&o Nacional. Em ses'Sio extraordlniria, foi eleito peiG
Parlamento o DI'. OetúlJo v.p. ,_.. o pwfodo
liK/11188.
Em setembro de 1&34 ~· UlaUI\ll'tiQO o Instf.·
tuto de Proteção à Inff.ncla, em prtdlo próprio,
na. Rua Visconde de Morais, r~lo do abnepdo e saud<»> :nédioo Dr. Almir Madeira .
O CENTEN.AlUO DA ELEVAÇAO DA VILA. REAL
A. CAT-.GORTA DE CIDADE E SUA ESCOLHA,
COM O ~OTtlE DE NITERói, PARA CAPITAL
DA PBOV1NCIA

1&35 nlo começara bem, pots além de um grande incêndio na ~qota d'Arela, logo no dia 8 de jantlro. estalou uma greve do )Jeiii08.l da Ctmtarein,
parando os serviços de bar-: a e de bondes. Depois de muit.as marchas e contramarchas. a. rrtve t.erminon no dia. 12, e mai:: uma vez o preço
du passagens !oram aumentados.
E até 26 1e ma~o. a. data festiva, Nitel'Õi vi''eu em calma, ~em qualque; acontecimento de nota. Nesse dia f&.t<tejava.-se também a mudança. do
prosa.ieo nome de VU~t Real da Pra.l& Grande, ti·
pictUJlento port.ngué11, pelo eut6nico e significativo vocábulo tu}li, NITERói. TUdo aconteceu em
ronseq\i~nci$ do Ato Adicional à Constituição do
Império. de 12 "'e agosto dt> 1834 e da 11'1 n.0 2 de
~6 de março de 1835 .
A rnator ~olt"nldade> do dia 26 dt> março de
1935 teve lugar na Academia Fluminf'nst' de Le·
tras, com a pr~sencn do InterventQr Federal. Comandant~ Ari Pa.nett·as. e do PrefPito Gu.st.avo
LiTa. Pela mnhá. na catedral. havia sido ~!ebrada. Mlsea .r:~lP.nP pelo Bispo Diocesano, à qua.l
se ~>eg~ · <m. na parte da tarde e da noit.e. ''áriOI':l
festejos só<'lo-esport!YO..~, como o jogo de futebol
entre oc times t!o Canto do Rio P.C. e do Fonsf'CII A.C. e o b~tle oficial, n1 Clube Crntral. O n1t{'roiell.Se, comurio, Ptnbora o cila fosse ele festas.
estA\'a longe de se mostrar altgre, antel! dl.'mons·
tr~\'a pt'f'ocupao;ão. (Contlnual.

NITEROI EM IRES TEMPOS (XXIII)
Iieitor Gurget

A CIDADE E SUA ESCOLHA, COM O
NOME DE NITERói, PARA CAPITAL
bA PROVINCIA
l!: QUt' a. cicUI,de vhia num cl.lma de e.lta ten~
si.o pol.ltlca, com as lutas entre Radicais e Pt·ogresslstas, dois partidos aguerridos e lmpor~antes,
dlsseJilina(l06 por todo o Estado. A proximichlde

de eleJções

pat·a. a A.sliembléla Legl.Sla.tiva

Cli\W>II.H!.

enorme agl~ão nos meiOS politícos .e noa Sintilcat<l6 de CJ.a.sse, agitação que se fazia sent11· .na!Jl
fortemente em Niterói. Os pródromos eleitora~
roma.ram o pleito que se aproXimava, 1JlSLia i:lisputado e renhido. Para. tumultuat· ainda ma!::I o
periodo pre-eleltoml, estavam também na J1~â
dois pa.ti.idos que !ugl&m do !igurtno clásst<:p, Integralist:a.s e Comuni&tas ~Allancistalil. Ferid.a a
elelç~. o partido do Gt'neral Barcelos lProgr~
&lsta.J levou a melhor, ma.s, na.s eleiçôel! suplementares, o quadro politico mudou, Ji\ que o rtum~ro de deputado& eetaduaJB, radicata e prerr.esslstas. era. Jsual, o que fazia. pre\·er que a eleição
do Govemador era. dificll, senao fmpol!llivet, a meno& que um daqueles c:teputaclos se pa.snsse, à últl·

ma hora, para. o partido a.d"erso. Fol, realmente,

o que aconteceu. Pela. maiorla. de um votq. e à
cuata de um ti,ro, o Almirante Ptotórenes GliiJllllriea elepa.,. oo.era.dor.
Por todOII eues motiVG&, 01 fea~jO& de -mal~t
um f«ltenárto, deccllreram- frios, ..n o ~
tl.smO e anlm~io dM fe&taa do outro centeDirJo,
ocorrJdo eln 1919. Ntterói, com minguada. reoelta
em tomo c.ie lO.OOO.OOOSOOO ~ com o aeu
peaoal quaae 83 por cento de sua ~. viTi& &em crédüo, c:leMaQo & t.oQo O ~. iDI:lU·
shle & eeus t~• .AAo àe llllli. mie te~Uvo
de l:DIIot'90~ e a .Prefeitura só havia ~ aa fOlbu
do peiiiiiOCÜ reltottvas a novembro do ano anterior
(1934) • • • No ent.amo, Niterói h&vJ& proeredldo
baata.n~ eo.tre 1919 e 1935, apeear de sua :tilllOaomja clt.adin& nio apresentar, nel!llleS 16 BdlO&, grande cllferença, para. melhor. EJdatlam DO muntc1pi0
: fábriea& de fumO, 3 de tec1dos l2 de a lgOdio e
1 de sede.>, 1 de fódlllos, 1 de cerveJa, 1 de botõe&, -' de m6vei8, 1 de maaea aUmentlcl&. 1 de
art.etMos de VidrO, IIJém de outna de doce5, t&m&nCOB, ladrilbos e de fogos de a.rtifíclo. Havia,
é verdade, 011 conjll.DtaB ind.Uatrl&Sa Wlloos do aovemo Federal e a iDdústl'ia.. mariUnla, no ToqueToque. A maia tmPOrta.n.te lDd"Clatria, afora eiiiiU
últimas, era. a qufmioa..ta.r:tD&Cêutica. do !Mtit.uto
Vital Bra&il.

o ruteroiense em 1935 cootinwwa a. lutar
oom a falta d'ãpa, a de~Jciência da sua. rede de
esgot011, mau est~o do calçamento urbano e 011
l'llO&quitos que lhe perturb&VQP o aooo. Se adOecesse ~ nio tivesse dinheiro, teria que subir o íngreme Morro de S. Joio para. enfrentar as filas
dos ambUlatórios do Úllico hospital da cidade. o já
l'rnio Hocsp1ta.l-Escola da. Faculdade l"luminéDIICI
etc Medicina, cuja ma.ternldade foi in.&uaurad&
naquele a.no. Havia, é verdade, o Centro de Saúde, mss como 'R. medk:.ln& oficial ora. voltada. para
o sanlta.rislll(), cul.dando. antes de W(lo, de eritar
as epidemias e não o tr~to de doeu9aa não
transmissivels, o ,jeito eta. o povo proe\U"tU' o velho
hospital, deficiente em t.udo, ex<:eto na. ct~o
e competêru::Hi. de seu corpo clinico, de primeira
ordem. Mas, ae o niteroiense estivesse em perfeito
estado de saúde e tivesse alguns mil réia no bolso,
além da. praia e dos clubes e;;porth'OS e socltú <o
Clube Central reunia a elite) poderia dlverti!'ote
indo aos c:Jnemas Eden, C&n~ Imperial

to :me--

!hor deles) • Paru;. OdeQn e Royal, ae nlo- pe!'GIIIIe
vlsitnr a Prlmetra. Feira. de AmciBtnls de Ntterót,
inaugurada. no dia :K de abr1l, qwmdo delücN
aobre a ddade um terrivel ~ ,ue iiDidnu
" Ctontro e alluns bairro&.

E 1935 ia-se fin.d.a.ndo, tumul~uado e 8Gb "ftl·
tado de guerra ·• Jmpo.stos ao País, quando explodiu
em novembro a revolta do 3.• Retrtmento ele Infantaria, sediadO na. Praia Vermelha (RJo) e da
~ola. de Aviação do Campo dos Afo~ lcJco,
porém, sufocada pelas forças fiéis ao Governo.
Niterói, sempre t. merc! de ataques vindO& do DI.BZ',
viveu hol"88 de angústia, com o boato que d&v&
como cena a in.surretçlo da Armada. Coube t.
"Prefc.>itura de Niterói dar a nota. de paz e traba·
lho, inaugurando, ff!l'ltiva.mente, o ct.lçameDto da
extema Rua Dr. March, secundada pelas festas
rJ.os ex-alunos do afamado Externato Balfeld. em
1899, pela ProfeMOra Colina Halfelcl e auaa i!'IDia
Maria e Judlth .
';L«nl l

Finalmente, o Almirante ProtóreDN OUlma·
rães pôcle paaear o '1\ltlmo d1a de lt36 DO N6eio
1o Ingá <atual Palácio Nllo Peçanba), oca .sua
famJlia, amJp e atttilillz'el, com o B.ttldo em pu,
como em pu. .tava todo o P&lls.

o

ano

com~

d&Ddo

22 de.> janeh•. uma nova

•

a~
dia
pGISe dO

CoD8tltWelo e a

'lOD.\'0 prefeito da
Capltal, elemellto l!Ado 110
··macedlsmo·, pequena, mu. stuaD&e corrente .política dirlaida pelo jOmaljllta J. E. de Macedo.
~res. jâ falecido.

Outros prefeitos forám ~tio nomeados pelo
'3ovtarnador Protógenes, enh'e elfs. o de Tealó·
polls, cuja eacolb& recaiu no eotlo M1JCn; hulo
Torrf!l'l, que aS8Im lnicl&va sua vida públk:;a com
.., pé direito. t&Dto que cheaOU. anoa ~ ao
Ingá 'e ao Senado, men:f de sua boa Mtr~a i ck
seus \'a110805 atributo& peilii80&l$.

Em 1936, o Governo Peder&l. umenU,
dos resealdoa do "~ YenDelhO",

prorrogar o "estldo de guerra" e e&terui•l~..l
do o PaJa, caben4o 1.08 Gavemlldores &
::ução. Mas, Venua nesse m8ls ae ~ &
no Estado do Rio. er& IlOIDftd&, par&
Reis, a primeira mulher prefeita do
fe8i0l"a HorondiD& Vllhala.

1936 foi o ano do jogo. Jopva-ae tudo em
Niterói e rm alguns municfpf011. Jot~-llfcho.
roleta, bacará, campmta, etc .. etc . oa ta..,...
proliferavam. Em Niterói, havia. .sela d4li~: um

na Rua Visconde do Rio Branco, R dez puiiOB da
Praça Martlm Afonso. ,JUnto ao clamor das pee•
eoas sensataa. uma \'OZ jO\"em le\'antou-se caotra
a jotatina - R do vereador .Brigfdo Tinoco. O
moço edll fora De-legado de Polida no GovernO
Art Parreiras e dfrlglra a Delegada de Contra\"~
çõea, deRncadeando pe.rttnu campanha coDka o
fQIO, o qUe lhe \'&leu certa popularidade Jlf, -.~iã~.

De atitudes sempre elegantes e corretas. o Dlteroiense BrJgido nnoco <naaeeu no BarreW, .tllbo
do estimado farmacêutico Mário Tinoco), ocupou
sucessivamente, depola de lt37, quando perdeu a
vereança, os carJC6 de secretário ela Prefeltara de
Sio Gonçalo e da PrefeitUra de N1t.eróJ, a CUjO

Go\·erno aacendeu em IM5.

~ JJepaiado

Federal pelo PSD, do qual fera ma doaflmdadans,
Brigfdo TinOco foi, ao tempo do pemo-ftlimplr
go do sr. JAnlo QUadros, MlniiiU'o da EdUeaçlo.
Reatando eom a polftlca depala de dez ~ aoa
quais serviu oom brUbantlsmo l Ju.tiça dO Tn.btllho, BrfPio voltou à Clmara cq llepl...,..,
em 1971, eleita pelo MiDB.
E o ano de 1138 ftudclu-.e .em JMie !a&Ga
reP*o pu-a· a blatcrtopatl& de Nitftót.

dJgnos de

,
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1937, UM ANO DIFER~NTE

T.;~ào " pr!mell·o Rmútitrt! desse ann rol
d.eàicaiJu á~ .:leiçôes pn~!Sidencaal~. co::• u
.Jka,iil voltado para elali quando, em junho.
começf'ram a surgir boatos ·alarmistas. Nau
bavena mais eleições. Vargu.s não quer'a.
entrega'!' o poder. Havia sido descobertD um
tenivel plano com~ista. p~ra o País. E entre boa~ chegou o mês de outubro, quando
a cousa principiou a ferver. O dia 10 da uuvembM amanheceu como todos os demaio:. dlilS,
pelo menos para os brasileiros que não eitavam acostumados a ouvir radio pela manhãZillha ou ler os jom!l-ÍS nas primeiras uo~as
dO dia. Mas, foi pelo ráàlo que a. notícia cilegou ao povo. DeseJe a véspera, o Braslt ti·
Ilha ~~ nova Con$tituição. Haviam sido tecbaclotl os poderes legialativos federal. estadual e municipal . Para o Estado do Rlo o
aCQiltecireent.o tinha outro particular aspel'·
w, ePJn a exoneração do .A.Up.i:rante PrOtôie·
J:UJf Omm~t,rães, muito 4®1\te e pf11.t1eamen~ lluado do Govemo ativo e a nowação
de um Interventor Feder~. cgja eteol.ba r~
c:&iu - . QUi;ro Oficial da )Ãlinba.

A OOE~A DO ALMIRANTE

DPide janeiro de 11*37 que o Estado do

Rio ~.via nun1 cüma de Jn!legurawça politica., oom & grave doença. de ~~eu Qovernatlor .
Meses depois de inve.stido, o Almirante ProtóJeQN Guiln&rjes Viajou, licenciado, para
Europa a fim de- f11-zer uma. operação ela qi.lal
1ntel1Zmente não ttrou gran~ e esperados
reaultadob. Depois, toi preciso concede! :.o
Governador doente nova Ucenç*"- durame
gran4f parte da qual esteve internado nwna
c.a de saúde, no Rio de Janeiro. li&via,
poia, um enorme vazio na adJilinlatr~J,Çátl · do
Estado, embora. no Ingá., estivesse inter.mamell.tc um collhecido e estimado pol:hco
H.eitot· Collet, que muito se esforçou p.u a
preent'her ease vâcuo na adminh>tração publica.
O INTEGRALISMO

..

'

\

Ho quadro político naci-Onal. aa amf'ac:>'>
doe lntegl"alistas naqueles últimos mese~ de
193'1, lnt~nsificadas depois da célebre '.1oite
dos l<unbores silenciosos", traziam o !>U~·o
brasi!"'iro apreensivo. o "sJogan·• - Quem
não e ilitcgralista e comuniSta - levou ,,ara o qunt;tel general da Rua Sacr..et multas
conte!las de brasileiros qije aasint penS'il''afl•
salvar o Brasil de Moscou. Certos l?acerdotcs
p r o t eg 1 n m aberta meu te o ín tegralismt. e
muit'l<; católicos. olhos voltados para o l~l}la
"Deu!:, Patria e Família". ideologicamente
perfeito. L\umental·am a caudal verei~. o
própr1a Governo Federal parecl.a apoia-i.:~; ..t.
Policia J'eaeral protegia-o e o Presidente da
República chegou certa. vez a assistir nu
sacad:ta do Palácio do Catete, a uma perada. monstro d06 seguiqores de Plmio SB.i&ado. Enquapto isso, os polittcos democra~ se
aprest~vam para as eleições em torno de
dois "aDO!datos, Armapdo Sales de OUveir~J
e JOSP. Américo oe Almeida. No Estado do
Rio, apenas refeito das terríveis lu~ politicas de 1935, nenhuma deasa.s ca.n.dida.t.uras
parec!a reunir u preierênctas d06 eleltotes.
E o d~a 9 de novembro terminou sem noo~
dac:ies nc político-eleitoral. Nesse me:>mo
mês tfe uovPmbro. Niterói assistiu a vit..t'ria
de uma tt>náZ campanha contra um il•lSlr~
Oficilll da Marinha, o Comandante Migllt~Jo.
te VIana; afinal atnsta.do da Prefeitw·a niteroiense e substituído ~ 114YOiado AiJredo B&l11enae.

MORTE, DOR E LUTO
N1tero1, que se cobrira de luto quand.> da
morte do poeta fluminense Alberto de Oli·
veira. ocorrida em junho d.esae ano, voltava
a entriltecer-se mais ainda com o tal.ecimentt.. aL grande· pintor brasileiro AntJ,nlo
Parreiras em outubro seguinte desse mesnto
triste ano António Parreiras, laureado artista do pincel, de renome mundial, n~~.SCP.u
exu &lo Domingos e era primo do Coln~
dante Ar1 Parreiras, um dos vultos da KHtcria do Estado do Rio que e1tá, à esper~ de
quem the trace o caráter firme e a conduta tmpar no cenário ãa politica nacional.

O ESTADO NOVO
• O Estado Novo. insti~uido a 10 de no
vembu1 Ot 1937, marcou uma época. na ail>tória do Brasil. Descontando-se seus inúmeros erros e lnj ustiçat, o saldo clelUdo em
8 &nOR de Vigência U93'1~19ü) foi CO~D
SadOl

pat·a o País e para o povo. Para exen•-

pllftcu esse saldo favorável, blltt vêr·se o
que se pusou depois de lO de JWVembfo d.e
193'1, na ,t~refeitura de Niterói. Dai par$ ~
fren~. holive como que uma nova era. Que
mareou novo método de Govemo, P!)ndo
aclmd do~ intereues pessoais os da eoletl\lidade. os próprios vereadores de após i)l3'1
vl.tram com outra mentalldade, eom um desejo mala forte e aad1o de f&atl' a1&o de oom
Pll'l. a cidade e para aeu povo. !lfio Qut llli·
tea do Elt&do Novo nio t.t""* b&Yido ~·
n01 '!JCba e opelOIOI e procreaslatu prefetws,

mu ..> próprio conceito de covernu tomou
outra.. orientação e seDtido.
UM MOÇO NO INGA

N9 dia 10 de novembro de 1837, ton1a.Vfi.
poese do Governo do Estado o Coma.nd.onte
Ernàf!l
o.o Amaral Peixoto. A aolen1da.r'..e

compareceram funcionários estaduais

t·~jos

paga.a>e.ntos t"Stanm ein gr.ande atraso. fornecedores habituais do Estado, a m l c o s e
companheiros do empossado, além de politieos seguidores do jornalista J. E .•de Macedo Soares. o jovem Oficial da Mal'ilma, ·
que deP<Jis se reveiou operoso a.dmtnletra.oor,
foi reeel.lldo com geral desconfiança nos
meios ligaClOS ao Estado do Rio, por sua juwntude e inexperiência.
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OS PRIMEIROS ANOS DO ESTADO NOVO
Ainda com o oovo e a8 classes conservadoras apalermadas com o inopinado golpe de
10 de novembro d~ ano anterior, 1938 começou com dWculdadeP virias para o novo regime, oriundas, e:n parte. do aaravamento do
custo de vida, de enorme repel'CUISI.o popular. Para o Este.dt. do Rlo, o principio do
ano foi de pesar, com o falectment~ do Almirante Prot6gencs Ouimarie.s, após longa
e cruel doença. Mtuól, que acompanhara de
perto todo c droma vivido pelo Almirante,
sentiu a sua mt)rte. por ele mesmo e por
sua desdita.
A 11 de maio, o Braail inteiro parou de
respirar por alguns segundos, preso à.s noticias sobrt o ataque de alfims afoitos integrallatas ao Palãcto Guanabara. residência
oficial do Chefe do Governo, ocorrido pela
madrugada. Mas. e.os poucos, o povo ficou
sabendo, e C<Jm alegria, que fracassara o as·
salto e que o Presidente Get(Jllo Vargas e
seus famUillres nada haviam sofrido além
do susto. F: o povo voltou a respirar allviado.
E 1938 tol flu ·ndo entre a incompreensão
de uns poucos e a esperança da maioria em
diaa melhores, já que Varps muita col.sa boa
prometia ao pOvo. l: o Elltado Novo. que ta·
nhara novas força:; e prestfgto popular com
o fracassado golpE' pOde terminar o ano em
paz.

O PREFEITO NJTD.OIENSE
Em 1939 Niterói foi aos poucos se acostumando com o moço Interventor e com o
seu prefeito <João Francisco de Almeida
Brandão Júnior• . homem carrancudo, pouco
simpático, de pouco falar e desconfiado ao
extremo . Não S! conhecia ainda o . seu pro·
grama de ob!·a.,, mM sabia-se que ele tinha a
ml.o pesada sob1·e os que deviam ao erário
municipal; qu" ha e relia tudo quanto en·
volvesse aumento de deapesa, dedicando especial atençã<l às concorrências públicas e tomadas de preço. Oma limpeza em regra. começara a ser felte na Prefeitura. O Homem,
dizla·se nos corredores e sacuõea da Prefeitura, mas )l~:e Chefe de Policia do que
Prefeito ... O fato 6 que & Prefeitura começou a tomar jeito e a papr 1111 dia aeu.•

compromiasoa.
O ESTADIO ..CAIO MARTINS"
Em 193!1 realizou-se o soano dos desportistas n.ltero;enses, com a inauguração do
Estádio Calo Martins. Sua história é simples.
Em 1936. wn grupo obteve autorização para
explorar, em Niterói. as r..orrlda.s de cachor·
ros. E célere um cinódromo foi precariamente con.st1uldo l'm Santa Rosa. Mas, contra a função l.e'lflllt.ou·ae a Associação Pro·
tetora dos Anima!s e a corrida de galgos michou. O cinódromo ficou aem utUidade até
princípios de 193!.1, Quando o Interventor Flu·
minen.se resolveu transfonná·lo em um es·
tádio de futebol: construindo dois lances em
cimento armP,do de arquibancadas e murado
o campo QU'!' foi convenientemente gramado.
Depois foi constnúda a piscina oltmpica. Mas
quem foi Caio M"rt!ns? - perguntará o lei·
t<lr. Caio Mariw.s !oi um ef'Cotelro mineiro
que faleceu em rrlnciplos de 1939, procurando salvar a vida d• uma dezena de compa·
nhelros. Ers, pols, um her61. Dol.s clube.'!
niteroien.o;es foram os usufrutuários do campo de futebol e da piScina: o Canto do Rio
FC e o Clube de Regata.'i Icaral. Graças a
isso, pôde o primeiro disputar o rampeonato
carioca de iute~IOl !por ter campo próprio),
onde fez boa figura, e o segundo, devido à
TJI.scina oltmpica. JJôde treinar suas equipes
de natação de tal modo que, durante sete
anos seguidos, ganhou o campeonato de natação infanto-juvenil carioca.
._ SEGUNDA GUEB&A MUNDIAL

Em agosto cte 1B39 eclodlu a Segunda.
Guerra Mundial ensangüentando a Europa,

Africa e Asla. com os exércitos alemiea in·
vadindo a Tcheco-:&Joviquia, sem declaraçio
de auerra formal numa conflagraçl.o que 16
iria terminar em 1945.
UM TOQUE DE SENSIBILIDADE

Depola de um 1940 em pu e aem malores
novidades, lNl começava bem, no J:atado do
R1o. Em janeiro e>õ 1nal1frW'&do o Museu Antônio Parreiru, C(.oDJ a aquJaiçio pelo sovemo
do Estado da casa, ateUer e telaa do grande
pintor. E no reato do ano, Niterói aselstiu u
inaugurações de tr~ belos Grupos ko~
e o inicio da ccmatrução de outros três, na
cidade. lll&s em novembro de 1941 a ruerra
chegava i América. com o inopinado ataque
aéreo japonês à base aeronaval de Pearl Harbour. que levr.u os etates para a carniflcinll.
E LA SE FOI .\ J'.\Z CASF:IRA ...
1942. A paz c~e1ra qur o Bra.sil desfrutava terminou e el~ !o! arrastado à. guerra, por
causa dos naviOct mercantes nacionais afun·
dados pelos ~ubmarmo.s alemães. o niteroten.se, como os bras!l!!irOS em geral, foi para aa
ruas prote.<~tar con. ra o Insólito ato de banditismo nazl·fa.sr:·sí ... e dar largas ao seu pa...
t.r!otlsmJ Inflam:\([') E vieram dias de aruções, de choro ~ ":Ir medo. Era o sofrimento
que chegava ao ll''' <>. a esse mesmo povo que
daria à Pátria, mP.srs depois. para a PEB
rForça Ex~dlcbnârla Brasileira) o que de
melhor tinha: .. rua ,_entude. E com a
guerra, o BrJEil pa.f.llou a fo~cer viveres aos
navios de guerr11. americanos e ingleses QUe
combolavam os r.a·•tos mercantes brasileiros
e de outras nacionalidades que chegavam aos
portos nacionais. E com Isso começaram a nos
faltar gênerr..'l de primeira neceasldade. Também era pequenina a nOBSa frota de cabotagem como deficiente era igualmente o nosso
sl.stema roclovlirt..... interlllando aa zonas produtoras aos eentrol consumld018. Deaaaa deflclênciaa naaceu o combatido "c&mbio-necro"
e as intenniDals fltu de conaumidorea nas
portaa doe a90U1Uea e mereeariu.

NOVO BPIRTO PABA NITERói

Logo apóa o a1'Wldalbento dos DOII08 navios, os estudantes, que lleDlpre naa horaa dl·
fice1a para a Pitrla t6m a1c:lo doa prlmetros a
acudi-la, Pr\lll'&maram para a C&pltal d&
Repllblica <Rio de Janeiro> um arande comlcio de proteato. Mal, como ainda eattv•·
semos "neutros.., .& Polfefa Pecleral nio deu
conaentlmento para sua reaUzaçlo. 1: os moços vieram então a Niterói falar a um outro
moço que governava o Eatado. Vieram e ven·
ceram. 22 de Junho de 1M2. Aá 21 horu o
amplo anfiteatro da. Pac:ulclade de Direito es·
tava auperlotado; n& rua, ouvindo os alto·falantes, outra mu~tidio se compr1mi& defronte
ao prédio da Rua Presidente Pedreira. Dentro do edlffcto, P.studantes doa quatro cantos
do Pafs começaram a protestar contra o torpedeamento dos navios brasileiros e a pedir
declaração de guena ao Eixo Berlim-Roma.
Presidindo a. solenidade, o Interventor Federal. que nunca escondera suas prefe~neiu
pela causa ot!iad..- abriu o arande comfclo di·
r!gindo um !érvlcio apelo à mocidade estu·
dantil e ao povo ~ara que cerrassem fileiras
em torno do soverno para o combate &Cl8 ini·
mlgos de amanhã. O orador oficial d& U'n1áo
Nacional de Estudant~. promot.ora do con<'lave, focaliZando (• apolo do Comandante
Amaral Peixoto e sua Intrepidez cfvica, chamou-o de "Comandante da Mocidade Brui·
!eira". outro orador, eatudante em Sio Paulo, depois de verberar em termos e&Ddenkos
a proibição da Policia Pecleral, 4fMe Que o comfcio dos estudlintea só pOde ser realizado
~naquela abençoada França Livre, que era a
cidade de Nlteró!".

HEITOR GURGEL

NITERói EM TRES TEMPOS (XXVI)
NOS IDOS DE 1940

O I Congresso Eucarístico de Niterói
Heitor Gurgel
Em Niterói, &PNar da guerra, n~m tudo
tinha o sabor amargo, dl' sang~. de decadência. No turbul•nto 1942 houve dias de paz.
de amor ao próxtmr. e a ~us. Entre os dias
2'7 e 30 ãe agosto reallzou-!'le o Primeiro Conrreaso Eucarfstico de Ni~ró!. em comemoração do jubileu tureo da DiooeRe. organizado
pelo saudoso bisJ)I) o. Jos6 Pereira Alv!'.s,
uma das melhoreA e matol'f'S expressõell do
clero brasileiro. Foram quatro dias de festa
para 01!1 fluminense~~. Ao Con'!resso compareceram o represmtante do Papa Pio xn.
D . Alolst Ma.sselll; o Cardeal A~bL'po do
Rio de Janeiro. D. Sebastião Leme; Bispos
fluminenaes e de outroa !!Btados, autoridades
civis e mllltares. tendo l frPntfo o Interventor Federal e sua ·esposa. o. Alzlra V~as
do Am&ral Peixoto o Prefeito Brandão Júnior, Secretêrios de Estado e numero.<Jas asIOCliaçõea rellgtoau .
1M3 foi um ano dlffctl para os brasileiros por causa da ruerra. 011 jornaL'! noticiavam que o Brasil mandaria uma Força Ell"pediclonirta pera os campos de batalha, ao
lado dos aliados. 'Para a FEB. o Estado do
Rio deu 491 .1oveM. dos qua!B 87 eram filhos
de Niterói. Com • guerra. Niterói viveu dias
de ang-6stla e de .snfrtmento. E velo o btuk·
nt, com o lltora!, dtllde o Baco de Silo Francilco, u eseuru. ll o ano de 1943 tenninou
eom esta capital u.slatlndo a malll uma expost~ de Betu.-Artea, DO aallo do Clube
de Regatas Iearal • IV I!Jallo de PotolraftU

Arlfltfcu.

08 NOBIOI PRACINHAS
1JM mareou a tda ct01 DOI!IIoa Practnhu
para a IWia e & Innalo da Dlropa peloa
eúrc1t01 aliadoa comandadOI!I pelo General
Blaenhower. Nesse mumo ano começan.m oa
uen:fclOI!I o1Jrlla,Mri01 da DefM& ClvU para
todos 01 eldadiOI. Niterói . .tauu a um deles, em julho. A uma determ1nada hora, as
slrenu de aviao RO&ram. A cldade inteira
parou; 01!1 bondM e automóveis estaearam
onde eatava.m e M pe.seou tiveram que procurar em minutos onde se refugiarem . Os
que eatava.m nos r.inemu ficaram quietos,
com as salas de orojeçio As escuna. Apenas tratep.vam ambulAnclu ~ carros das autoridades encarregadu do exercfclo. Quem
quisesse acender tom cigarro teria que f~
lo de modo a <1'1"' nlio orojPtasse luz nem
para frente r- ntm para os lados. E o povo
ordeiro de Nitel\11 tomon o e:cerdclo mllis
fácil, por suJL comprf'tnsáo e obediência. Uma
alta autoridcde mi11tar amf'ricnna que. convidada especialmen~. &S$lstla ao exercfcio.
falando depois à impl't'nsa elogiou a di~cl
plina do nJteroien~r.
A ACADEMIA NI'J.'EROIENSE DE LETR.\8
Antes df' termtnar o ano dr 1944. surgiu
ausplciosamente a Academia Nitero1en.~e de
Letras par· abrigar a quanto.c;, homens e mulhere.q de Inteligência e cultura. residiam ou
trabalhavam efettvrunentc tm Nlteró!. Dentre os intelectua!.s que acudiram no chamamento do Desembargador M. de Toleto Pizza. ldealizaclor e nrtnclpnl lncentlvador do.
.ANL. estavam: Late Villela, Macárlo P icanco, Aridlc. Martin."' Marcos Almir Madeira.
Luiz ~!:lmler. Monsenhor João dt' Barros
Uchoa. Valfredo l\Iartlns. Gt'raldo M. BeZt'rra de .M:eneze'l. l"'aldino Alcântara. Mauricio Caminha de Larerda, Dtsembargador
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Guaraey Souto Maior, Bli~tldo Tinoco, Alberto Torres. Jl!ff'rsnn d'Avila, Ramon Benito Alonso. RttT Buarque Nuareth, Rubens
Falcfi.o, Santa Cl"tli, Lima. Raul de Ollve1ra
Iloodrlgues. H"1tor Gurgel, Sylvlo Lago. Va.~- •
conceJo..q Torrt's. Horéclo 'Pacheco e outros.
I!U5, O ANO DA PAZ
A prim~lra gronde notfcla delllle periodo
foi dada por JOllé Amêrlco de Almeida, que
fora ministro de \ 'argas, tm 1930. Em entrevista ao "Correto da ManhA" o autor de
''Bagacelra" dlsst que "era hora de modar,
que era necessir!o acabar com o Estado Novo e que enfim erR mist~r convoear eleiç&o$
gerais, em todo • País''. Em resposta. oa
"queremt.stas" Cpart!dãrios de Vargasl com o
Uder comun.iSta Lul:! Carlos PrP.stes l frente.
lnlciaram no Rio t!P Janeiro, 8Ao Paulo. Recife, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e tmt
Niterói. comfclos relll.mpagc~t pedindo "Constituinte com VarraA".
Outra notfcla. ctf' relevo que iria abe.far
a primelra. foi a. rl'nd1c!l.o 1ncondtelonal assinada pelo.'! alemll's. O mundo tntriro vtbrou. Em Niterói, a "França Livre" do BrasU. o povo quP 1a havta começado a trabalhar, parou e foi 11ara as ruas dar larga.'! l
sua incontida ale~la. Nas sacadM dos ed!fíelo.s da.c; nJas do centro surgiam bandf'lraa
dos !:stadoa Untdo'J, P'rança. Inglaterra. Rúsala e do Brull e oa ntteroleDM~ em paaseataa
pelas ruas e aventda.,. davam vtva.c; aos pafaes alladOI!I e o Unntno da ruerra. Nesee
mesmo mfs de ms.io de 11411 eom~a a
eoaatnlçl.o do primeiro edJftelo da A'fenlda
Amaral Peixoto - o "Ararib61a".
Doia mMea depois, em julho <dia 1>, uma
notfcla bem triste J!&r& oa numJneneea e em
particular para Nltnót: faleela o bravo Almirante Art Parrelru. Seu enterro fot doa
maiores a que a cidade &lll.sttu .
A 4 de setembro. as barca.s aafam para
o Rio de Janeiro a'lnhadas de !Jt!Dte desejosa dP asslstir w desflle do 1.° Conttn~te
da FEB que regl'('Mava l P6.trla. coberto de
glória. 08 "Pra.elnha.s"' tiveram apoteótica
recepção popular.
FIM DA GUERRA E DE UMA EPOCA
Antes do ano de 19ol5 terminar. duM
bombas atlmllcas ounham fim l ruerra do
Pa.cffico. entre os !!Btados Unldos e o Japio.
No Brasil. o »;tado Novo perdia terreno. dia
a dia. Em outubro rhuv011o. no dia 2t. cht'gava ao fim o reg1me 1mplantttdo em 1937.
com a depo.o;icão rlr Oehlllo Vargas pela.s
Fore!IS Armadas . Nesse met~mo dia, horas
antes. no Ingá. o Comandante Ernani do
.t\maral PPlxoto passara o governo ao Dr. Alfredo Neve.;. de'lln~ompatlbllizando-se para
concorrer às elPirO'll marcadas para 1946.
O PODER NA BALANÇ.& DE TEMIS
E os governM federal P. estadual foram
parar às mii.o..'l do Pre.sldent.e do Supremo
Tribunal Federal (Ministro José Linharesl e
dos Tribunais de Justiça do.~ Estado.'!. No
dia 29 dessP mesm<• m@.s. tW;umla., no Ingã.
o Ol'Sembargador Abel Magalhlies que no•
meou para 11 PrefrHura dP Niterói. o en~e
nheiro Babino M~ungeon. No diR 2 de dezembro. rPell?.aram-se as elf'lrOI:ts para a.
Presidência da R.Ppllbllca e CongreliSO Nacional. '!ainao V!'nCedor, na prtmelra. o GenPral E'1rico O!L'Il>&r Outra, candidato do
PSO e com o apolo de Vargas.

•

o

Bll*lldo elo Rio dur&IMe o eoverno do~
Da:~ foi IJOYml&do por doia inter.-entore&, um governador interino e por outro
eleito por todos O& partidos (coalizão) . No dia 12
de fever.tro de 11K6 era nomeado para a. intervenb-1& thuntnense o Comandante Lúcio Martins
Meira que governou meees, sendo substltuldo pelo
Coronel Hugo Sllva, que também foi governo me6eS apenas ,
Para a Prefeitura, o Comandante
Me.lra nomeou, o médico José de Moura c suva,
que nem Wmp<> teve de assenhorear-se da a.dm1nistração, sendo substltufdo pelo General Manoel
Anjunes de Castro Guimarães <no governo Hugo
Silva> que iniciou o ano de 194.7 com o ato justo.
estabelecendo a denominação de Fellciano Sodré
à aftlllda que 011 revolucionários de 1930 tiraram
para dar o nmne de um dos aeus, o Capltio Jansen de Melo. Nas vésper~ do Carnaval, quando
ae aproltava JMU'a comparecer ao baile do Clube
Central (que habitualmente freqüentava ) fol o
ebal lhrtco

In~en~

Huao SUva substltuido por um grande fl\llllibenae, o Dr. Alvaro Rocha, que, no m~s
mo dia, nQIJI.eOu para a Prefeitura n1terotense o
eJlienhelro Breno de Abreu Sodré. Durou 17 dw
o aovei'IIO Alvaro Rocha, que deixou o Ingá com
o coro11e1 Edmíndo de Macedo Soares e Silva. E
Nlteról pusou a ter novo prefeito, o Comanclante
Celso Aprigio de Macedo SOares Guimarães um
prefeito bastante trabalhador. Assim, em menos
de 2anos, de outubrode 1945a fevereiro del947,
dirigiram o' Estado 1 baeharel (Abel MagalhAes);
um Oticlal da Marinha <Lúcló Meira) ; dois Oficiais do Exército (Hugo Silva e Edmundo de Macedo Soares), enquanto dirigiam a Prefeitura de
Niterói 2 engenheiros <SabiDo Mangeon e Breno
de Abreu Sodré), 1 médico <Moura e Sllva), 1
Oficial do Exército (Castro Guimaries) ~ 1 Oflc.la.l ele llarlDb& <Oello Aprigio),
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Nite.r6J Yiu o eamaval de 1M'7 como 011 demau,
mais de salão que de .-ua e uma quaresma debaixo de chuva. Ia março acabando quando uma
tragédia ocorreu no mar com mortos e feridos.
A lancha "OubangO''. da Frota Carioca, superlotada. incendiou-se ao se aproximar do ea~. no
Rio de JaneJro, . os paasqelroa que sabiam nadar
atiraram-se ao mar e se salvaram: outros foram
salvos pelas bóias jopdaa daa barcaa Iacraf e
Niterói que estavam atracadas no cafs. O 1n~n
dlc destruiu completamente a "'Ilbarcaçio. A
maioria doa fertdca e dos mortos residia em Niterói.
Setembro de 1H7 seria um mês de festas pan
a CAmara Municipal de Niterói, fechada desde
1937. Para receber os novos edis. a Casa paasou
por uma reforma em.,r~gra que tot da pintUra teral do prédio & raspagem e enceramento do assoalho. E, na Ata lavrada pela Mesa, nesse dia.
constam os nomes dos novos vereadores: snvlo
Plcanço, Newton Guerra. Jorge Sador, Alvaro de
Bart05,Teófilo Braga Rodrigues, Moacir Dario RI•

beiro, Onacir Pereira da Silva, TobiaS Barreto,
Alvaro Caetano de Oliveira, da UDN <11nlAo Democrática. Nacton&I> e 'mais. Palmlr snva, Alêdlo
Oberlaencler. Enéas CrUz Nune. e Hemani Silva,
do PTB-PSD, além da Sta. Edith Caatex de
Oliveira e Teot6nlo Pra.nc1aco Vl.elra. do PL: Norival tiL' Freitas, do PR; Jamil Sabrf.. do PSP e,
!inalD»Dte, o m6dfco FraDcl8co Pimentel. 4o PRP.
UJ4 NATAL TRI8'l'E

Véapera de Natal. o povo nlterolenae ee apreetava para comemorar ff6tlvamente o DMCimento
4e .JflfiiJ OI'Wo. A &lepi& remava em Wda. a.

lares. po~ e rf001. TOdos l!le afanav&bl na comJ)ra. de presentes ])ara os seus entes queridos. Nas
caaas, jl se viam armados o Presépio e a Arvore
de Natal. Mas no dia 23. Niterói Pôs luto. luto
pesado, por seu querido Bispo, D. José Pereira
Alves. O Ilustre prelado:, dllll' antes de morrer.
como que adVlnhando que seu ftm estava pr6~1mo. eacreveu uma. cart&. ao PP.dre AntOnio Macedo e a MODJJenhor JoAo de Barros UchOa. pedindo-lhes que amparalll!lern sua \Telha mie. D.
Joeé morreu J>Obre. como pobre vivera. O Nat.al
de 1M7 foi bem triste para Niterói. Por wo, a
tradicional Bata.l..h& de <'.onfete.<- que o jornal O
ESTADO ~izou na noite de 31 de dezembro,
foi neue ano um fraoaaeo.
OOMUNISTAS

JI'ORA DA LEI
\

Loro noe primeiros dias de lHa, os jornais
abriram colunas para noticiar a cassaello dos
mandatos dos deputados eleitos pelo Partido Comunl!ta. E, de fato, dtaa depois perderaTTI o numdato os deputados estadua.Ja fiumlnenses: Walqulrlo de Freitas, Llncoln Oest, José Br!gagão,
Celao Torres, HorAolo Valadares e Pascal Daniello. Sem imunidades, os cassados acharam melhor trocar Niterói pelo mtel'lor e por outros ~
tadOII e quando a PoUtlea despertou nlo encontrou Mm um 16 .••
o ea.rnav&l de lHB foi anp-ento. Na. aegunda:telra apareceu cravemeate ferido a golpe de machado, no interior de sua reSidêncla, à rua Gat.
Cutrtoto, 1lm. jovem caaa1 recém-cherado de Mln.u Gerais, Abtl e Aracl Abelha. Deaconfi&Ddo
desta, por ~erem cw aeus ferimentos superficiais

n~quaato 01 de Abel eram profundos e mortais, a
Polfcla conseguiu do Juiz Orim1nal a deeretaçio
de sua prisão preventiva. Enquanto se processavam a.s demarches com o magistrado. AracJ fugiu. Descoberta. muito tempo depois. no Rio de
Janeiro. ela foi finalmente presa. o crime abalara a cidade, nAo Só porque se revestiu de crueldade. como porque a Polfcta custou muito a
encontrar uma pista. Diariamente, durante cerOl' de um m@s, nume!'OISOB suspeitos foram detidos, em pura perda, por~m. Um dia deu um
"estalo de VIeira" no Delegado que presidia o
Inquérito e Aract aeaboU na prisão. Allis. o experimentado repórter dl' A l'iOI'I'E. em Niterói. o
Jornalista Aristides Melo. vinha chamando a
atençio da PoUcla para as contraditórias deelaraç6es de Arael. E foi por uma dela.a que os pollelala pu~am eaclarecer o caso.

E março terminou com a exoneração. a pedtdo, do Prefeito de Nlterót, Comandante Celso
Aprfgto de Macedo Soares Gulmarfi.es que, no

mesmo dia. foi subatltuldo pPlo Dr. Josê Inâcio
~8 Rocha Werneck. poUtlco flltadr- A. UDM. Era
o come(() do rompimento do Governador Macedo
Soares com o PSD e o Pl'B. A substltutc;iio de
um prefeito apoUtlco por um poUtlco mUltante
tradUZia bem a lntenQio do Governador.
E antes de findar o mês. !1011\Je-ae no Palicto Episcopal que o Papa havia traneferldo o
BispO de Mariana, D. Joio da Mata Amaral,
para o Bispado de Niterói.

1948 !lndou com a absol.Vlçlo de Araci Abelha. pelo Tribunal do Júri. Causou espécie ao
povo a rapidez com que andou o proeesso de
. Arad. entTe sua. prisão e o julgamento. O promotor, Dio ee ccntormando oom a alllolviçio,
d1see 1 Imprensa que iria recorrer da eeDtença,
nr forma da lei. mas. o prazo esg~u-.e e a
apelaçio nl.o se conflrurou.
•

BALEIAS EM NITERói
O c:artoca de 1858, com D. Pedro n Ao frente.
fot a Copacabana para ver duas enormes baJe1u que ficaram encalhadas no areal. Diga-Sf'
de paasagem que para se Ir entio a Copacabana
"t·r precl!o viajar de carruagem ou a cavalo,
umaa duas ou três horas. Niterói, quase um século depOis, no Ano da Graça de 1949, tev~
também 8 8U8. baJeta oara ver e apret'.lar. O fato
ocorreu na madrugada de 18 de fevereiro e logo
8 notJ:cia se espalhou, eom brevidade. 011 bondes, ônibus e automóveis foram poueos para
transportar os que deaejavam ver de perto o cetáceo. apontado como a maior balela 3amais vista. pelo homem . Aconteceu que una rapues do
Audax Yatch Clube estavt.rr pescando um pouco al~m da entrada da baJTa, lá para 011 lados
da Prata de Adio e Eva, quando avtatatam a
llaleia e a 8rpo&ram. Embora. o ''Pfaeo" fosse
um barco forte e feito para enfrentar o mar
gr0880 e seus tripulantes adestrados mar1nhelr08
e pescadores, nJo fOi fiell puxar • balela até as
águas tranqüilas de Jurujuba. dada a resistência
oposta pelo lrande peixe • .Aa boru tantas, o
oet;éceo COMeg\liu enfim livrar-se do arplo f'
foi Pll1'a o m&r alto, embora perdendo bastante
sangue. Trê11 dias depois. a. bateia apareeeu morta em llaeaé. Maa os niterolenaee que eouberam
cedo da. notfcla - e foram oentenaa deles - puderam chepr a. Jurujub& a tempo de uellttr à

p~te de

ba.lela.

gnacte luta

en~ 011 ~

e

._
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Coube a abril dar a nota sensacionalista do ano, em Niterói. O desastre com o notorno de Campos. Era
uma qoarta-feira de Trevas. A lgreia
comemorava a Semana SalTa, como
de hábito, como de hábito o noturno
campista deixara a estação da leopoldina, em Niterói. com alouns minotos
atrasados. E a viagem fÕi indo. indo
qoando de repente ao se tproximar o
comboio da Estação de l~boraí, na
garganta de um desfiladeiro. deo-se o
descarrilhamE'nto, projetando a locomotiva e a maior parte dos vaç:1ões no
Rio dos lndios. Dos 24 vaoões, da rornposição. apenas o<: oito ·últimos fica·
ram tombados na linha 56 mortos e
61 feridos foi o dramático saldo do
desastre qu~ emocionou Niterói, cuio
Hospital Antônio Pedro socorreu qraf"lde parte das vítimas.
E jolho chegava tra7endo am~
ríssima dPCPO~"i'íl"' oam ()<: hrr~"iiPi roc-.
No dia 1(1 ~ fpm n "0 f'rno hY"'c;ilr->im (l.o
futebol d isot t ;:p,--10 no Maracanã o
Çarnpeonatn Mu11dial. depo1s de Qanhar dn vários adversários, no jonn
final, com o Urugoai foi por este derrotado. O Brasil inteiro chorou e lamentou a derrota
Julho findou com a notícia do roMQimento dE'finitivo dn novernilrlnr Macedo Soares com o PSD e o PTB fica.,do somente com a UDN.
Em acosto, oma nova entrist~cia
o Brasil e~ especialmente o Estado rio
Rio e a sua capital. falecera no Rio
de Janeiro, o sábio Vital Brazil. benPrnérito fondador do Instituto que tinha
o seo nome, em Niterói.
5 dE> dezembro de 1950. Os brasileiros foram às urni'is para eleger o
Presidente da República e vários governadores. No Estado do Rio, dois
candidatos disputavam o lnoá: o (n.
mandantP. Ernllni dn Amarai-Peixnt" ~
o advoocdo José Fduardo do Pra:io
Kelly, d~ UDN e apoiado pelo GOV"''·
nador Macedo Soares e vista com b<Y.l5
olhos por várias autoridades federais
Mais de 180.000 votos separaram o
vencedor Amaral Peixoto. de seu ilr ~
tre oponente. Prado KE>IIv. No campo
federal. Getúlio Vargas derrotava ~"
demais cándidatos

Um dos últimos atos ao Governador Macedo Soares foi inaugurar o
Hospital Antônio Pedro, no dia 6 de
janeiro de 1951, cuja construcão e~ta
va quase concluída quando ele ass•;- '
miu o governo de 1947. Coube ao Governador Macedo Soares comprar torlo
o aparelhamento e isso ele fez o;em
olhar a gastos, dotando o hospitai do
que havia de melhor.

I

A VOLTA Df VAR~AÇ E DO
COMANDANTE
Estava escrito que Getulio Vargas voftarai ao poder pelos braços do
povo Cnmo escrito estava qoe o Comandarf & Ernâni do Amaral Peixoto
retornaria ao lnqá pelo voto popular.
E os retratos de Vargas voltaram às
paredes de repartições e casas com"'•ciais. Em Niterói, no prédio contígu0
ao Palácio Nilo Peçanha. que entfin
ainda se chamava Palácio do lnqá
ocupado pelo Serviço Estadual de lrr.prensa e Propaganda. foi um servert~
de repartição quem oôs "o retrato d0
Velhn nn mesmo lugar" como dizia o
povo cantando. O servente loqo que a
apuração demonstrou que vàrgas seria o vitorioso. foi ao por5o. pegon a
fotografia. limpou-a e colocou-a nn
gabinente do diretor. Acontece. oorém. que esse ilustre funcionário era
antígetulista. mas como fosse bastr~n·
te inteligPnte não acreditasse em "ie'lt'itaç~o espont8nea", pensou doas vezes e fez de conta que não via o •retrato do velho no mesmo lugar'' ...
Apesar. contudo, das esperançosas promessas feitas por Vargas e a
confiança aoe o povo brasileiro nele
depositava, os prometidos dias felizes, de fartura e de contenção de preços, não chegavam nunca; pelo contrário, o custo de vida a partir de 1951
subia cada dia mais e mais E foi então que o Zé Povinho ouviu falar pela
primeira vez numa tal de "espiral iPflacionária", culpada de todo ...
Em Niterói, o Comandante nomeava para a Prefeitora de Niterói, o
engenheiro Daniel Paes de Almeida
que aos poucos foi se assenhoreando
dos problemas municl'pais. Foi ~m
1952 que o niteroiense começao a v'!'r
que o prefeito Paes de Almeida es~a
va trabalhando, com o início da retificação e asfaltamento da importante
avenida Estácio de Sá. Meses depois,
os moradores do Canto do Rio e adjacências ouviram. numa manhã de março de 1953, um enorme estrondo que
sacudiu várias casas. Assustados per.saram logo na Ponta da Armação e na
Ilha do Caju. Nada disso, felizmente.
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Antes de junho findar. os
niteroit>nses encheram-se de
f!Speranças de ver t•on!'rl'tl7:tdos os planos de Pmb>lezamt>n·
to da cidade ft>it~s ao tt-moo
do Prefeito Branc;láo Júnior.
Com a "União Territorial Flu.,~_inense", suce~sora da fintJG
<que projetara taL<; melhora-

mentos urbanisticos. fDabne &
Conceição!, durante o governo
Miguel Couto Filho, a Prf'felturn. n1tt>rolense. com intavenl~ncla. f' o aval do E-;tado.
iniciou uma. vultosa openH"\O
de crédito com a.<; C&1XR!' Eco·
nômica.s do Estado do Rio. do
Rio de Janeiro e do Rio Gran-

de do Sul, no valor total d•
400 mllhõPs de cnueiros cnC>'5

antigOS) para reiniciar as obra~
pa rallsada.~ desde 11843.
Multo se tem escrito sobrl'!
o assunto que já mereceu are
sl'r debatido na ABsembléia Legislativa estadual, para onde
fol ll'vado, ao t-empo do iOVernador Roberto Silveira, que
amando como amava Niterói,
. tentou continuar o projeto em
questão. Tal projeto se resu~
mia em obras urbanfaticas na
orla marttima. ligando a Praia
Vermelha à das Flechas, isto
é. seria a sonhada Avenida. Litorânea. Além dessa importante via pública. dl' inegável valor turístico. obras seriam feitas nos morros do Gragoatã e
São Sebastião, donde surgiriam
no,•os e modernos bairros. o

. ' e primltivo
prazo contratual.

de 5 anos. esgotou-se com a

firma contratante em falêncln,
pelo que surgiu a UniAo Tl'r•
ritorial Fluminense que ficou
com acervo de Dahne & Con<'e1çã.o. Mas, o governo Miguel
Couto Filho acabou e o de Ro·
bPrto Sllvetra terminou de modo abntpto e lamentávPl e a~
obras contlnuara.m paralisadas.
O enrocamento ficara parad'>
em 11141. um pouco depois da.·
Ponta da Armacão, por ter a
Marinha se utlliZadó dos terrénos marginais necessários à
dPfesa nacional <estávamos em
guerra> para neles construir a
fábrica de torpedos r outra.~.
Antes, porém, a "União Tf'rr'torlal Fluminense" consegul'.l
da Prefeitura. cgovemo Alnerto Fortes• novo prazo adicJcnal. A essa renovarão ·<;egulra.m-~ outras e outras ate g;:e
em 1964. o então prefPito <Emílio AbunabmanJ resolveu l'l'lP·
larlzar de vez a. concessão. f,.

>(>(I X

.-. .J_

~---·

xando o prazo dP 4 anos pan
11. t'Xecuc:ão e
conclusão !18~
obl'L'> da. litorânea e a abex·t ura dos ba.!rro.'l nos ci~li
morros. Jú. então f!ra conci!.C.·
aionérla. a firma PLANURBS
que tinha. como intervenlente.
a flrma· YAMAGATA. ENGENHAF>olA E O"BR...._S qut' lá d~"

ra provas de RU3 15Uflclê"Cl:l
tecntca ao •:xecutar Uh obra.~
da :-1.• adutora. t'm 1932(1954.
PaP.o;ou-~;p wn ano t' mais um ,.
.,.m 1966. a PLANUR.B8 mos-

f

HEITOR GURGEL
trou que não tinha aufielêncta
financeira ao confeuar que eat>ava lut-ando pal]l conseguir
financiamento do Banco Na·
clonal de Habltaclio. DPcolTt'•
ram mais ciois an06 e como
ainda. persistiam as dlflculda·
des rmant'elras !la concesslonéria. a Prefeitura ~solwu dPsaproprtar o Plano de Urbanlz~ão e Remodelação da. CIdade de Niterói, ad refereaéhnn
da. Câmara Municipal I'! dQ. Poder Leglstatlvo e E.~ecutn·o do
F&t.ado. Enquanto isso. o Pre-

fPito Emillo Abunahman tra7.ia o enrocamento ati' bfom
jlUlto da Ponte das Barcas, fl!lda o atll!rro, pavimentava-o e
pouco depolS inaugurava maia
uma a.venida a que foi dado o
nome de Avenida. ChurchUl.
Esta.vam as coisas neae pé,
quando o Prefeito Abunahmo.n
saiu, sem ter podido solucionar
dt>finitiv~tc
o problf'Dla.
Em 1972. o Governa.dor Raimundo Padilha atentando para a. grave questão, resolveu
em boa hora encampar a concessão, passando o rovemo do
Estado a e:orecutar as obra&
programadas. Nel'Se dia nasceu
o "PROJETO PRAIA GRANDE'".

ELEIÇOl!:S PRESIDESCIAIS

No dia 3 de outubro de 1955.
foram às Ul'll8ll
para eleg~rn um no,•o Presidente da Rep~blica. Disputa·
vam então o alto cargo, o,tr,
camlidatos Juscelino Kublt.c;t'bek de OU\·elra, Adernar de
Barros. Juarez Távora e Pl.inio
Salgado. Em Niterói bouve
uma abstenção calculada de
35%, tendo o go,·emador Ml·
guel Couto Filho, dc origf'm
pessedista, flrado com a candidatura Ademat· de Barro.<:.
Apesar diS.!IO, o candidato do
PSD, Jusrel1no Kublt.c;cbek ea· J
nhou as elelc~s no Estad() do 1
Rio e em Niterói. com cerca de
130 mil votos a mal-; do au~ o
udeni.o;ta. G!'n..ral Juare7 'I'á.·
vora .
0$ brasil~lros

•

FL'\1 DE ANO AGTT.WO

Novembro de 1955 tro:.tXe
para Niterói e para todo o Pa.J."
um11o grande e surpreendellte.
noticia: Qdoecendo gravemente.
o Presldent.e João Cafe F!lM
renunciara e se recolhera a
uma Ca.sa de SaúdP ficando o
governo na.s mãos do Presi·
dentE' da Câmara dos Deputa•
das, o mlnel,ro Carlos Luz. Dias
depois, a Câmara dos Deputa·
dos em agit ada ~t>ssão I'Otou o
iJDpeacbment
áo
Deputado
Carl~ L\IZ. pela qua: chegava
à Presidência da R epública, o
Senador Neren Rsmos. presidente do Senado. E Niterói,
enquant~ se passa.n1 na Capital Federal <ainda o S io de
Janelroi . vh·eu dlas dt> angústia, aumentada cil' nu ro quando o Dp.putnr1o Car.ns L11z e
seus ministros 0111,1\rc~"ram no
que
cruzador "TamanrJar·e"
saiu ~Jarra afora. sob c togo do
Forte de Copacabr.nn. 1!. togo
uma notlcia a llU1Ilanrt> agitava Niterói: - a:; fonnleza.~ de
Santa Cruz e Rio Branco haviam tido ordens para r~spon
der o fogo do ·'Tnm:-wiare" o
que feli zment e não o;contef'eu.
E com maJ.<~ a lgun-1 dls.'>. o Pms
volt.ou a calma eom a po.~'>e do
Presidente eleito, Dr. JttscPllno
Kublh;C'llek. Nn oportunldnrle
vale rPalcar o i!nw•rt:mti~sJm o
pa.pP.l

1\P!lZI.:l;URdor

nhS.dO pelnl' J:"Qlr• •

cti!'SI'U1['1€'-

\rmqr1as.

E 19~5 tcrmltltl\ · cou u rerr!vel cxplo:,fio na r::I Nro-QUl·
mir a. na Pon ta da 1\nnaçtio.

com morco.o. e ' fPti< n.~

Boas perspectiva" para 19:18.
com as alvissareiras novas dadas na. fala. rlo Presidente
Kubitschek ao po\'o, no dia de
SUA
posse. E o Diteroiense,
melo afogado pela inflação,
voltou a ter ânimo e ~ran.•
eiS em dias melhores. Mês •
melo depois, uma enquete feit a pelo O ESTADO mostrava
que o custo de vida subira
mais 20%. Para far.er faoe à
escassez de alimentos e combatf'r a ganãne~ da alcuns. o
Governo do Estado, por inter médio da COAP. noticiou que
iria importar gêneros alimentfc!os a fim de ba.rateá-lo.<>. Mas
1956 terminou sem qlle essas
provld ~ncias
fossem ~umprl
das .
E 1956 iniciou com os mel'mos problemas de !alta df' gêneros e alt a crescente de <;en~
preços. fal ta ~ alta que fornm
sentidas em todo o decorrer do
primeiro semestre do ano. E
o ano de 1956 acabou C{)ID uma
noticia lroportantf.<;Slma para o
Pa1s: o Presidente Kubitschek
começara a constrwr a neva
capital bra.sUelra. no planalto
cotano. cumprindo assim um
a.rtl.io da Constltulcão \rlg;en·
te, artigo que foi wna r>onstante nas ConstltuJcões desdi"
a de 1891. a primeira que a
República teve.

•
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O difícil finalzinho
dos anos 50
Heitor Gurgel
Disse O ESTADO, em sua edição de 15 de Ja·
nelro que 19~. começou para Niterol multo bem
porque no dia 13 passado, não morreu ninguelD.
Em compeusaçao, ne:il:ie mesmo dia foram rcgta·
trada.s 46 cnançaa, das quais 2S eram cio sexo ie·
minlno. E o ano 101 indo assim, quando o nite·
rolen&e, acompanhando o braaUelro de toc1011 os
QUadr&ntes, explO<Ilu num 10 Kflto: - BRASIL!
V1va o Brasil! 1o; que na dta 16 de Julho, o Bra·
sil aagrava-se Campeio Mundial de Ful.ebol, na
Suecla, acabando de vez com o eompte:xo que 'itnha carr~ando desde 1960, quando em casa pet··
demO:> para o UrUiUOI. ••
UM CAMPISTA 110

L'iG~

Uma not.1c1a po.Ut1ca encheu os camplstu de
jw;tUicado oraulho: depoia ele wn w·ao lnterrc"no de tempo, voltava ao ~o .Nuo Peçanna
\então Pa.laelo do IngâJ como governador ao Estado, um êonterrfweo. J: Nitero1 cou1p&n1lhou aa
alegria. á06 camplstaa. O Dr. Miguel Couto Fill1o
1euunciara. para poder ccmcorrer à senatona, sendo ~oublit1Wido pelo Preatdente da Aaembh:!ta,
Deputado Toio de Barr01.
C~"DDDATURA

TRABALEBSTA

Foi em aaQSto que • deckilu. a!inal, a candidatura ao eoverno do Eatado do joYem lider tra·
ba.lhista. Roberto suveU"a que. em Yel'Q&Qe, na
DlUito &e vlllha. prepar&Dd.o para o evento, pe1··
correnáo em propaganda de aua caoá.ldawra to·
do o Eatado. E 101 então que a eatórl& do tunel
Niterol-Rio tomou I.DCJ'emento com a. &Juda da
wt.ell&ência e •presti&1o cio aaucloeo Roberto Silvei·
ra. Llvre por ter renunc1ado, o Dr. ll41i\le1 eouLo :f'ilho rewúu-se ao JOVem traballu&ta apo1an·
ào-o ao ID&a. eUQU&nto Roberto SUvtura, elD troca, o apoiava para o Senado. Fo1 de 1.a1 ~arte esse
apoto que " CJL·&overnador Couto Filho COJlleiWU
derrotar nu urna.s o ja emão Vlce-A!mlrante Er·
nani do Amaral PelXoto. i: que o "Comanáanl.e"
estava ausente do Bras!.!, Embaixador que era nos
.Est. Un1.d05, e aó teve doia mese~ para percorrer
u &t.ado em campanha eleitoral, quanpo tO<io o
lDtet·lor já havia tomado poa1çao po.Ut1ca. &liliu.
m.indo compromil6o com o Sr. MiCUel Couto Filho. Acreá.lto, porem, que se não toase a &JUda
de Roberto Silveira o Colll&Udante ni.o teria per·
tl.ldo a ewção.
Mali a. sellllll.clonal noticia do ano 101 laaa pclo .PSD que, por l.lldlcaçao c1e aeu prw<ienl.e lanÇOU a candidatura do Uw.tre flwninenae, Dr. Raul
Fernanàes, a aenatorta.. Foi wn terno;el l.Dlpacto
nu h05toeS uàewatu e do a~t;uacionwno es&aaua1.
Ma.5 a UD.N, àe CUJ06 quadroa pa.rttUárlos lazta.
p&~·t.e o Dr. Raul Fernandes, não ace1tou a mdt·
cação de aeu corre~ion.arlo.
Para a Prefeitura àe Nlterol, o •rra.balhiamo
indicou o candic1ato vencedor, o médico Dr. Wil·
aou de Oliveira, poUtlco DOYO, mu cWlhectdo eunico em Nttero1.

I

O CLUBI: DRAMATICO

I'LUMIN.EN~E

Em 19~, quase no .final, U"allSCorreu o 43°
aruversárlo de tUildaçáo do Clube Dramát ico F lumiDeDae, fundado em Niterói, em 1916. Seu dlretclr, Profeuor Daoiel Gonçalvea, falando a o ESTADO, lembrou que no clube fiZeram 11eu aprenc11zaclo 01 artlatas llmênia doa Sant.ofl, Luía Deltino, Castro Viana, Dulcioa de .Morais, zeze Macedo, Am611a ele Oliveira, Eduardo SOuto, Estetarinia Lopes, Oila Louro, lria Fróia, Joyce de Oliveira, Carlos Cou&o, JeAB Ruu, Ramos JWúor e

mul.oe outroa

.UeirU.

co~ DOI pak:oa

e tevn bra.-

tJII BOIDII DE SETE INSTRUMENTOS
Carlos Couto, bomem ele

sete

mstrumeutos,

Jomaliata, ator, compoai&or, e produtor de TV -

J

Colau da Praia Grande -, com este meamo titUlo t.eve uma leÇio naa colunas de o ESTADO,
noa anoa de 1115'l e 1968. A COluna aponta uma
relaçio de oompositoreas Diteroiensea doli anoa cte
1940 a liSO, muitos com mus1cas de sucesso. De
1940, li.o: Paulo .Medeiros <Sorris da Minha Dor);
Américo Seixas t Vida de Ba.Uarina1; Oomes Fllho (Festa Duminada); Almanlr Grego (Policntnelo): Alcebt.ciea Nogueira lCon!lançaJ · Paulo
Borges (F'arrapoi; e SUvio Viana llcaràt) .
Helio RoA. medico e l.rmão de Noel Rosa;
Ivo ll4art1nl, Hélio Naacimento, lrani d l! 011ve1ra,
.Luís OarlO& Re1a, Silvio .LaiO, medtco e poeta, <.:1cero Nunee, Amél1c0 Setltu. Rosailno Serra, Ari
Fraaáo, Oarl01 MedeirOs, GUilherme Pel"eira, Oto
Borges, Wilmar Brap, Beber Lobato, radialil>t.a
e joroaliata· M.irobeau PiDheirO. Luiz Ant.ooW Pimenl.el,
e eecritor; Paulo ~ Walfr1tlo suva, Prancieoo Pimentel. médico e poet.a;
Nelaon Souto, Roberto de ADdrade, jornaliat.a e
homem de teatro· e Paulo RenMo IAo al&u.na d011
compgai~• de illiO.

poeta

NITEIIOIBNIEI DE COUÇ&O
Caubl Peixoto, admirável earuor que todo o
Braliil aplaUde, em entrevista a o BBTADO, num
domlnlo de 1969, cliale Que naacera DO Rio de Janeiro, maa que aoe c1DcO anoe de 1daele, por 1ier
perdido o pai, ae mudara para Nlteroi para caaa
de uma tla, pro.teuora Cor1Da Peixoto. o artiata
dia&e que tillera o curtO primário no Grupo Escolar B11irlo Ribeiro e parte do KinúiO no Colêiio
Saleeianoe, concluindo-o mais tarde, no Liceu de
Artea e Oficloll, no Rio de Jane1ro para onde vot""' a reaidir. Maia tarde, Jà no primeiro ano de
Direito, eltreou na Bidio Mayr1nk Veiga, com
butante auceuo. Poi aua ~ Codna quem llle
deu aa primeiru aUlu àe mlllica e llle eDllinou a
cantar. Do muito que aprendeu com D. Corina, deu
mostras allflclentea quando aiDda IR&Y& no Salesianos, ao ser incluido no coro do co1élio. Fot
nessa época que ele toi tocado pela rellgio.sld&cle,
chepndo até a pensar aeriamen~ em 11e tomar
padre. Com a volta ao Rio ele Jcmelro, eamaeceulle-lhe a idéj& rellglou. Foi neaa OC&Slâo que
Caubi teve que tuer nova opçAo, cleade Lelta entre o breviário e o ndio. E o conhecido artista
concluiu sua entreVista assim: - "Foi pena que
i8ao acontecesse, pois eu bem que poderia me tornar um José Mojlca brasileiro."
Ctro Monteiro, prlmo-irmao de Caubi, sempre talua com saudades do t.empo em que morou
em Nireról, da Escola Hilário Ribeiro, onde aprendeu a ler, e da roda boêmia, que 1reqüentava em
Niterói, ao ae tomar rapaz. ll4eaea antes de talecer, C1ro Mon~ remou que 1o1 numa tan:tenoite, no Restaurante .Mira-Mar, numa d&Q\Ielas
meainhas do mirante. ao ar Une, que ele compôs
o aeu primeiro lamba. E 1ot também em Niteról
que ele aprendeu a "tocar caiu. de f.óe1oroa" tendo como professor um dos malanc:lros mais t emidos do ValonSUinho. Na época. C1ro era um rapaz timldo e marérrlmo, ao passo que o malanclro era. além de mwscUloeo, um verdadeiro artista na arte da capoeira, o amor t. nossa mUBtca
os aprozlmou o tanto que, quando Ciro estreou
na ~o Mayrink Veiaa, eotre os que o foram
cumprimentar pelo bito estava o seu amigo malandro, cujo nome Ciro jama1a re-relou.

61

