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[ "Nl:ERQ! EM TlttS TEM~~S" (XXXI) 
HEITOR GURGEL 

A AGONIA DA TERCEIRA REPOBLICA 

O TOSTÃÓ CONTRA O MILHAO 

1961. Fins de agosto. O Presidente 
Jânio Quadros inopinadamente renuncia 
à Presidência da República, para onde 
fora levado por uma maioria esmagado
ra de 6 milhões de brasileiros, batendo 
seu -ilustre oponente, o pacato, sadio e 
equilibrado General Henrique Teixeira 
Lott. O País inteiro ficou estarrecido com 
a insólita atitude do Presidente Jâmo 
Quadro!. 

Em Niterói, enquanto se processa
vam as de marches para que Jão Goulart 
pudesse assumír a Presidência, crescia a 
ofensiva dos vereadores contra o prefeito 
\Vilson de Oliveira, ja completamente des
prestigiado politicamente desde a morte 
~~ Roberto Silveira. E em poucos dias 
mais a Câmara Municipal aprovava o im
pedimento do prefeito . 

NOVO PREFEITO 
Na madrugada de 13 de setembro 

assumia a frefeitura o vice-prefeito Dal
mo Oberlaender, que encontrou o paga
mento dos funcionários em grande atra· 
so. E mal o prefeito ia pondo a Casa em 
ordem, ocorreu o incêndio do Gran Cir
cus Norte-Americano. Ao tempo, o Hos
pital Antônio Pedro, que passara a per
tencer à Municipalidade, estava pratica
mente fechado, não possuindo em sua 
farmácia nem gaze ou mercurocromo. Pa
ra ajudar o prefeito Oberlaender nessa 
terrível conjuntura, começaram a chegar 
a Niterói, de todos os cantos do País e 

até do estrangeiro, dinheiro e remédios, 
graças aos quais e à dedicação do corpo 
médico do hospital pôde o prefeito pres
tar a devida assisténcia à maioria das 
vitimas do incêndio· 

Depois d~s terríveis eventos, já 
.saneadas em parte as finanças munici
pais, é que o prefeito Oberlaender come
ç-ou a executar o seu programa de obras, 
do qual constava o prolongamento da 
Rua Belisário Augusto, em Icaraí, o reca
peamento asfáltico da extensa Avenida 
Estácio de Sá e a construção da Rua Amé
rica Oberlaender, justo preito a um anti
go e saudoso médico que se notabilizou 
por exercer a Medicina como um sacerdó
cio. 

Ul\1 ANO TRAGICO 
1961 foi mesmo um ano trágico para 

o Estado do Rio, mormente para sua ca
pital. Principiou com a morte do Gover
nador Roberto Silveira que, embora não 
t1vesse nascido em Niterói, aqui morou e 
estudou desde os 6. anos de idade. Anti
go morador de Pé Pequeno, o pranteado 
Roberto Silveira amava Niterói como seu 
torrão natal e a ela, quando governador. 
prestou muitos bons serviços. Ainda la
mentado a morte prematura do grande 
líder trabalhista, Niterói foi palco de 
uma tragédia, na tarde de 17 de dezem
bro, uma tarde quente e bonita. Havia 
matinée no Gran Circus Norte-America
no, com a casa lotadá, cheia de crianças. 
A horas tantas, ouv~u-se um grito terrí
vel partido de centenas de bocas aflitas: 
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-FOGO! FOGO! Duzentas e vinte e uma 
pessoas, a maioria cria,nças, morreram 
carbonizadas ou pisoteadas pela multidão 
em pânico. Outras 609 ficaram feridas 
ou queimadas. Um débil mental, contra
riado porque não conseguira entrar de 
graça no circo, ateou fogo e uma parte 
cta lona velha e seca que cobria o pica
deiro. Niterói nunca assistira a tão gran
de tragédia. 

Mas nem tudo em 1961 foi trágico ou 
triste, pois Niterói assistiu também a 
inauguração de dois ·bonitos Grupos Esco-

~. lares construídos pelo Governador Celso 
Peçanba, que também aumentou o nu
mero de salas-de-aula dos Grupos Esco
lares Noronha Santos e Meneses Vieira, 
assim como a ampliação do edifício da 
Assembléia Legislativa. E antes de !in
dar 1961. Niterói estava ligada às pratas 
oceânicas de Piratininga. Itaipu e lta
coatiara, por uma estrada asfaltada. 

seis horas, a água já cobria todo o Cam
po de São Bento; dele, de fora, só as co
pas das árvores. A Rua Dr. Domingues 
de Sá, Mariz e Barros, 5 de Julho, Aveni
da Sete e outras mais transformaram-se 
em caudalosos rios, invadindo residên
cias e casas comerciais. Os ''Trolleys" 
pararam; a luz elétrica falhou, os telefo
nes emudeceram. E a água caindo em 
cataratas ... Nisto, surgiu na Rua Dr. 
Domingues de Sá, um barco; dentro dele, 
remando, ia um rapaz de capa de borra
cha, como se estivesse no mar. Era um 
leiteiro na sua faina diária que nem o 
aguaceiro impedia. Só se viu a grama 
dos canteiros do Campo de São Bento. 
Já eram passadas as 5 horas da tarde do 
dia 22 de janeiro· - ''Nunca choveu tan
to em Niterói, disse a O FLUMINENSE, 
(23 de janeiro) D. Jerônima, antiga mo
radora cia Rua Gavião Peixoto, bem de
fronte ao Campo de São Bento. " 

O úLTIMO PREFEITO ELEITO 
DE NITEROI 

O dia 31 de janeiro de 1963 encon
trou um novo prefeito, aliás, o último 
prefeito eleito de Niterói, o Dr. Silvio Pi
canço, que achou a Casa em ordem, al· 
gumas obras importantes em andamento 
e o pagamento do funcionalismo efetivo 
em dia. Nesse mesmo dia tomava posse 

· como Governador do Estado, o D1·. Bad
ger Silveira, irmão do desafortunado Ro
berto Silveira. eleito em pleito memorá· 
'el. 

Em sua administração, o prefeito Síl
vio Picanço, médico de renome em Nite
rói, obteve auxilio dos governos do Esta
do o Federal. Com o primeiro, o prefei· 
to executou um intenso programa de ilu
minação pública em ruas do Saco de São 
Francisco e Vital Brazil, começou e con
cluiu a ligação das Ruas General Andrade 
Neves e Visconde do Rio Branco, no Va
longuinho, para a qual teve que desapro· 
priar duas casas nessa última rua. Essa 
ligação (Rua S. Sebastião) melhorou 
sensivelmente o tráfego entre Santa Ro
sa e Icarai e o centro da cidade. Graças 
à ajuda do governo federal, o prefeito Pi
canço iniciou as vultosas obras do canaJ 
da Av. Ari Parreiras, ao mesmo tempo 
que, com o Ministério da Educação, assi
nava c;onvênio pelo qual o Hospital An· 
tônio Pedro se transformava em Hospi
tal Escola (da Faculdade Fluminense de 
Medicina), o que aliviou bastante as fi· 
uanças do município e deu suficiência ma
terial ao nosocômio. Preocupado com as 
finanças da Prefeitura e com a melhoria 
do serviço público, o prefeito Sílvio Pi
canço conseguiu que o Corpo de Bombei
ros de Niterói fosse incorporado à Poli
cia Milltar, no governo Badger Silveira. 
Ao renunciar ao mandato em 26 de ou
tubro de 1964, debcou o prefeito Pican
ço os pagamentos em dia e várias obras 
iniciadas, como iluminação a vapor de 
mercúrio das Praças Martim Afonso, 
Enéas de Castro, Largo do Marrão, Cam
po de São Bento e parte da Praia de Ica
ra\. 
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.... 1 FIGURAS & FIGUROES ..• 

Foi dos &DOS 20 & So que 08 retratada. 
De&tes lllelrilllmoa perfll 1e tarDaram popu
larea em Mlterôt, poha.Dclo M8iln o cl1relto 
de f!~War neatell art1&GS que trata d& hlató· 
na e do eUa-a-dia da capltal flumioenae. 
Evidentemente, multaa outras peaaoaa th·e
ram atuaçk marcante na vlda e na polJtl
ca Dlterolenle oesae mesmo IoDao período de 
~mpo, lDl&8 nenhuma. talvez tenha tido o des
taque popular das que aqui aio focalizadas . 

DEPUTADO NORIVAL DE FREITAS 

Um dos mais atuaDt.es, pre&tlaioaa. e po
pularea políticos de Niterói o que por mais 
larto tempo emve no cartaz tol o a4VO(Ia4u 
Norival de Freitas que, nas ho1'84 vagas, óe
dlcava-ae com amor e pert1Djcia às ~w
sas bla'óncaa, o que lbe valeu aer membro 
influente do In&tttuto Hl&t.ôrtc:o e Geo&ratl
co Braslleuo. 

Até a r.epoda década do aéculo praen
tt. um dCIB m&Lorea cbetea poUtlcCIB ele Nite
rói foJ o Dr. LUla C&rlos .l'róla da Cnlz, cuja 
casa, onde se localiaa hoje o ColéBlo Pllolo 
Ldte UJ vivia aempro cheia de sente, de 
manhã à nclte. Cabos eleitorais, polfticOI elo 
mesmo part.iao e c1os parUdoe aciverao~, can~ 
dldatos a empreao púbUc:D, prof~a e ai
runs CODStltuintea. 

La pelas l0h30mln, clelz&va o Dr. Fróla 
da Cruz aua relkl6ncl& e 1e dlrlli& pa.ra aeu 
escritório <1e advocacia e c1epcU para o Fo
ro, acompanhado por doia Of1clais ele Justl
ça, Otorclano BrunO, que t.tnb& o apelido de 
'·Lambldlnho'' e Paula Bela, o m&1a elepn
t.e de q~ treqüentanm a CUa da Jua .. 
Uç&. ooaavam ambos da conflanç& do en
tio Julz P'ederal, nr. :t.eoo BouaiOUêrea an 
e eram Udall e bandos por bomena valenties 
e destemidos, al~ de reçeltlvets "cabos 
eleitorais" cia pr.róqula. Foram esaea eervido
rea da Justiça do Estado que encamlnharam 
o então Jovem caus1dico Norlval de Freitas. 
na eacabr•u e dlficU estrada da politlca. For
mado pela Faculdade de Dlrelto do Rlo de 
Janeiro, da qual o Dr. Próis da Cruz era dl
r~tor e residindo perto dele, em Nlterót, fol 
fácil ao tntell&ente moço aproxlmar-ae do 
mestre e vizlnho. Est:reltadaa as :relaç6ea en· 
tre ambos, puaou o Dr. Norival a freqllen
tu-lhe a casa, todas as manhiia, ajudando-o 
a atender ao público, após o que com eiP 
sala para C• Foro, carregando-lhe a volumo
sa pasta. Essa convemencla a amizade to
ram benétlcaa para o Dr. Norival, multo o 
ajudando na COilQulata, pela primeira vez, de 
uma cadeira de Deputado Federal. 

Orador fluente, possuindo boa. voz e per
feita dicção, Norival de Freitas reuniu atrAs 
de si uma quantidade apreciável da moci
dade flum1~ e que estava ana1cl6a por ae 
mostrar. Ora. Nilo Peça.nha dominava a po
lit!ca ·do Dtado havia mais de vinte anos 
e os jovens achavam que era tempo de mu
dar. E foi para mudar e dar ID06tn8 de 8\la 
lndependêncill que os moços elegeram Nor1val 
de Freltu tris vezes conaecuUvas para a 
Cimara Pederal. Depola, Norival envelheceu 
e nio mala acertou aeua J)UI08 pelo cHapa.-

&Ao ela juventude, perdeodo lllllm o 8N apolo 
e ccmseqüent.emente o P"$tlaio eleitoral en
tre OI 1D00Q1 flnmt~, mábae 08 de Ml
tnól. Sobreveio a Revoluçlo de~. Morinl, 
como todas 08 politk:Os bruiJeboa8, -.d1boll 
armas até !934. quando o pais ae constltueio
nallr.ou. .Raltzadas as e1elç6ea para a Cclal
titutnte, !'forival de Preltu elepo-ee de no
vo para " Clmara Federal ali perm&Deelen· 
do a~ 10 de novembro de 193'7, isto f, all6 
o advt!nto do Estado Novo. 

Contam os intimca do j6. falec:ldo DoU• 
tor Nortval de Freitas, que te nio era uma 
ve.stal em questões polit.tco-eleltorala, eata· 
va contudo longe de ser aqUilo Cl1Je eeua te• 
mfve!s advenãrlos proclamavam: que, meaea 
antes da5 elelç6es marcadu para dezembro 
de 1945, foi ele coasultado pcn pasoa Up
dlaslma ao lngá, entio ocupado pelo COman• 
dant.e Amaral Peixoto, &Obre sua adeslo ao 
PSD, o já entAo vlg0J'060 Partido Bodal De
mocritico. Tt'll~ combatido de peito aberto 
o Estajo Novo, Narlval nlo qula aceitar o 
convite, p!efertndo o Partido RepubUcauo, 
dirigido Dor Artur BernardM. 

Houve uma época em que o Dr. Nori· 
vaJ polarizou a oposlçlo a Nilo PeçaDb&. de 
quem a1ij,s sempre tora adftrdrto. B por 
falê-lo, foi obrigado a aer um dos chefes 
do "bernardlamo", corrente polftica doe par
tldirios de Artur Bernardes l Presldetu:la da 
RepdbUat, elelçAo na qual Nilo Peçanha tam
bém se apresentara candidato <para o qua
driênio 1922-1926). Essa atitude de Nortnl 
causou-lhe ~arme despste polfUco porque, 
embora não pareça, o nlterofease 6 frauca
mente rertonalista. Ora, trocar NUo Peçanh& 
por Pellctano Sodri. que DaiCfta em Barra 
de Bio Joio. para a Prestd~ncla do E'ltado. 
como flllera NOrival, vl lA: maa trocar o 
IJ'&nde camptata e para a Prealdfnda da Re· 
pdbllca, por outro candldato, ClUf' nem ao 
menos sabia eutam~te OQde neava a Praia 
Grande, era ' demais. E eue prejldzo Rodval 
só veto a Bt'ntlr-Ihe os efelt.oa em lM'l, quan
do seus adversários exploraram amplamente 
r-m comfel011, pal~tras e converslnhaa ao pé 
do ouvido. a troca de Nilo por Beman:lea. 
E a cam;>anha vingou de tal sorte que No
rival ach(l\J prudente retirar sua candidatu
ra à Clmnra Federal, eonuntando-ae com a 
verean~;a em Niterói. Proceaaadas as eleiç6es, 
a votaçio alcançada pelo antigo lfder da mo
cidade fluminense decepclooou d~ t6o Pl'· 
qUeDa qUe fora . (C'OntlnUa) 

cn - Antes de ser ocupado pelo Col~ 
glo PUnio Leite. o antJro casaria do Doutor 
Próis da Cru2. foi sede do Blapado de ~ 
rói, nele residindo o Bl4po D. Aptmho Be
nL'!&I que ec notabilizou por aeu amor A po
breza . 

m> - um dos filhos do Dr. Leoa ~ 
sollltêres, .o.ntõnio. foi durantr mUitce anos. o 
titular do Cartório do 8.0 Oficio de Motu. 
em Niterói. Foi também Chefe de Polida nos 
pr:lmeiros mtses da In~enturla Amaral 
PP!xot(). Indicado pelo "macedlsmo". pequena 
mas atuante corrente polftlca cbetiada pelo 
jornalista 4Diirio Carlocal J• Eduarào de 
Macedo Soares, :lá falecido. 

HEITOR GURGEL 
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"NITEROI EM TRES TEMPOS' ' 

A REVOLUÇÃO 

EM MAR~ v.~ ,,1 
Heitor Gurgel 

Após sucesaivas Jl'eftl que abranreram 
praticamente todas as atividades da indústria, 
comércio, bancos e até da burocracia pública e 
que começaram em fins de 1961, em quase to
do o Pais, o Rio de Janeiro foi sacudido violen
tamente na noite de 13 de março de 1964, com 
a realização de um comício-monstro na Central 
do Brasil, ao qual compareceram vários Minis
tros do Estado, Oficiais das Forças Armadas, 
operários, comerciários, marinheiros e solda
dos . Dias depois, a rebelião da Marinha saía 
dos navios e quartéis para as ruas. Marinhei
ros querendo mandar nos Oficiais . Era a total 
subversão da hierarquia militar, era o caos. As 
indecisões do governo federal criaram uma gra· 
l'e crise, tão grande e nociva, que só poderia 
ter fim com a intervenção oportuna das Forças 
Armadas que assumiram o poder na noite de 
31 de março de 1964. Elas, que logo após a re
núncia de Jinio Quadros tiveram o poder nas 
mãos e o deixaram com João Goulart, dessa fei
ta acharam, pntdentemente aliás, que a gravi· 
dade da situação exigia que fossem elas a se 
responsabiU.arem pela volta do Pais à norma· 
!idade democrãtica . 

Em Niterói era preso o governador Badger 
Silveira, que clias depois retornava ao Ingá tra· 
zendo no bolso do paletó o nome de um oficial 
do Exercito para ser nomeado Secretário de Se
gurança . Tal nomeação visava conservá-lo no 
governo, em pura perda por6m. 

No dia 11 de abril, o Congresso Nacional 
escolhia para a Presidência da Republica o Ge
neral Humberto de Alencar Castelo Branco. E 
, ·ieram os Atos Institucionais. Cassado Badger 
Silveira, a revolução entregou o governo do 
Estado ao General Paulo Torres, eleito pela As· 
sembléia Legislativa a 30 de abril . 

Em seis anos de governo 

Há muitos e muitos anos que o niterofense 
nio tinha um prefeito que se incomodasse com 
as coisas do espfrito. E desacostumado estava 
quando. em fins de 1964, assumia a Prefeitura 
o bacharel Emílio Abunahman, eleito vice-pre
feito em 1963. Além das obras materiais nas 
quais se empenhou, o prefeito Abunahman vol· 
tou-se, logo que pôde, para a cultura criando a 
Feira do IJvro, e o Instituto Niteroiense de De
senvolmnento Cultural, além de cuidar, por 
dentro e por fora, do Teatro Municipal .Joio 
Caetano . E Niterói anistiu aos torneios de 
poesia, às exibições teatrais nas Escolas, aos 
Festivais Qe Bandas de Música, As exposições 
de Artes Plútlcu e l festiva reabertura do seu 
único teatro. 

Para mostrar a beleza da mulher niteroien· 
se e o que de bom e de belo e~te nos bairros, 
o prefeito, através do Centro Niteroiense de Tu· 
rismo, por ele eriado, instituiu as "Semanas dos 
Bairros", com festividades diversas, entre as 
quais a eleieão de Miu doa bairros, de inigualá
vel sucesso. 

Materialmente, a administração Emflio 
Abunahman foi pródiga, atingindo os quatro 
cantos da cidade. Para principio de conversa, 
Niterói lhe ficou a dever a extinção do nausea· 
bundo e sórdido "Mercado da Bagdã" que fica· 
va junto da Estaçio das Barcas, favorecendo 

...._ assim a sua higiene e estética. 
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Aquela Obra de Santa Engrácla" vinha .se 
eternizando demais; entrava governo, saia go
verno e a Planurbs continuava a atrapalhar a 
eontinua~ão do aterro. Um dia, o prefeito de
cidiu acabar com aquilo. Chamou o procurador 
da Prefeitura, estudou com ele o assunto e de
nunciou o tratado da Planurbs. Feito isso, con
cluiu por conta da Municipalidade o ate!To da 
orla marftima até defronte ao Edifício dos Cor
reio e Telégrafos. A seguir, pavimentou, fez as 
calçadas, e uma nova avenida surgiu em Nite
rói a que se deu o nome de Avenida Churehill. 
Mas Niterói deve ainda ao Prefeito Abunahman 
a construção das Praças José de Alencar e Ma· 
rechal Mascarenhas de Moraes, a pavimentação 
de cerca de 180 mil metros quadrados de ruas, 
o bonito ealeadão da Praia de Ic:araf, a reforma 
do Campo de São Bento e o moderno Código 
de Posturas da Municipalidade. EmOio Abu
nahman destarte alinhou-se entre os grandes 
prefeitos do passado, aos Paulo Alves, Pereira 
Ferraz, Feliciano Sodré, Ribeiro de Almeida, 
Vilanova Machado, Brandão Júnior e outros. 
1: verdade qtle Emílio governou seis anos se
guidos, o que em parte favoreceu a execução de 
seu plano de obras; contudo ele poderia ter pas· 
sado os seis anos sem nada fazer, ou fazer pou· 
co. Mais do que ele, govet'llou Niterói o prefei· 
to Brandão Júnior (7 anos e meses) que foi um 
excelente chefe de executivo tendo deixado 
uma soma bem grande de obraa executadas na 
cidade. 

Emili<J Abunahman esteve à testa da Pr• 
feitura durante os governos Paulo Torres e Ge· 
remias Fontes, tendo deixado o cargo no izlfeio 
da administração RaimUDdo Padilha . 

Niterói, seus débitos e créditos 

Ao covemador Paulo Torres a eapltal flu· 
minense ficou a dever, entre outros serviço• 
e melhoramentos, o aformoseamento de aua 11• 
la-de-'risitas, a imponente est'tua de Ararib6ia 
e a luz de vapor de merc6rio de toda a orla 
marítima. 

Ao rovernador Genmias Fontea Niter6l 
deve, eDtre outras coisas, o JI'&Dde auxlllo que 
prestou à Prefeitura e o pnstflfo dado ao 1e11 
prefeito, Dr. Emfllo Abunahman. Contudo, a 
débito do Governo Geremlas Fontes se deTe 
levar o íim da Pra~a da República e o sumiço 
da imponente alegoria "0 Triunfo da Repúbll· 
ca", o mais belo e único conjunto estatuãrio do 
Estad() do Rio. Ao Governador Raimundo Pa· 
dilha, Niterói espera ficar a dever muito, do 
Interceptar Oceânico à conclusão pareial do 
"Projeto Praia Grande" além da materialização 
do programa do obras do Prefeito Ivan de Bar· 
l'OS. 

NOTA: Ao redigir o capitulo XXVIn come
ti um enaano- que só hoje ao regressar a Niterói, 
me dei conta. O Vice-governador de Miguel 
Couto Filho foi Roberto Silveira e não Celso 
Peçanha que foi, isso sim, vice de Roberto. 
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"NITERói EM TR~S TEMPOS" 
(XXXIV) 

AINDA O DEPlTTADO 

NU RIVAL DE FREITAS 

HEITOR GURGEL 

O Dr . Noriva]. de Freitas, com sua larga ex 
periência de parlamentar, sua intl'ligência. rli· 
namismo e perfeito conhecimento dos mais pre· 
mentes problema!! da cidade, foi um dos melho
res, senão o melhor vereador que a Câmara Mu
nicipal de Niterói já teve . Nas eleições seguin· 
tes. de 1950, Norival candidatou-se à deputaçãCI 
federal, mas não conseguiu eleger-se. Foi o seu 
canto de cisne . 

Entre os mais fiéis seguidores de Norival 
de Freitas estavam os dois Barõesinhos que a 
ele se ligaram, se afeiçoaram e serviram com 
dedicação, sem contudo nada obterem. não em 
paga da dedicação, mas em retribuição a ami
zade e lealdade tantas vezes demonstradas e 
comprovadas. Nem um simples emprego público 
arranjaram ... 

De alguns amigos do Dr . Norival. conta-se 
que eram exímios na falsüicação de atas elei 
torais, no roubo de Ul'IUlS e na "arte" de gravi
dar as urnas, nelas introduzindo cédulas a mats 
do que o número de votantes, anulando assim a 
votação da seção que lhes fora adversa. Por 
essas e outras alquimias eleitorais. Dr. Nori
val arranjou inimigos e desafetos perigosos, co
mo o João Cantarino, "millista" fervoroso f' 
apaixonado, que, se aproveitando certa vez da 
ida do Deputado Norival de Freitas à cidade de 
Saquarema, pagou a um slcãrio para matá-lo. 
A propósito, diz Brlgido Tinoco (in "A Vida 
de Nilo Peçanha") que o eminente campista. 
ciente do ocorrido, desaprovou a conduta do 
correligionário, mandando exonerar as autori· 
dades policiais indicadas por Catarina,. 

DR . HOMERO PUIHO 

Um dos mais destacados "Norlvaldistas" 
dos primeiros tempos foi o Dr. Homero Brasi
liense Soares de Pinho, filho do Juiz, depois 
Desembargador Pinho Júnior. da Justiça flumi
nense. Nascido em Paratí, mas criado em Ni· 
terói, Dr. Homero Pinho dirigiu. com acerto 
e descortinio por um pequeno perfodo de tem 
po, a Prefeitura de Niterói . Mais tarde, candi
datou-se à deputação federal. sendo derretado 
nas urnas, pelo que, em boa hora. trocou a po
lftica pela magistratura, ao se classlCicar em 
concurso para Juiz de Direito do então Distri
to Federal (Rio de Janeiro). O Dr. Homero 
Pinho exerceu com brilho e sabedoria todas as 
altas funções da Justiça, tendo chegado à Pre· 
sidência do Tribunal Eleitoral em agitado tem
po de transição poUtica. Como Corregedor da 
Justiça e como Presidente do Tribunal dE'ixou 
ele na magistratura carioca um nome e uma 
obra. Dele se pode dizer que a derrota na po· 
lítica ensejou a vitória de Têmis . 
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D. Emília Luíza de Magalhãe~ Melo. a Ba· 
ronesa de Goitacazes, tevf' dois filhos gêmeo!'! 
que na pia matismal receberam os nomes de 

. ANTONIO JOSt e JOSt ANTONIO DE SOUZA 
MELO. Foram eles criados com multo carinho 
e luxo como acontecia com os· filhos dos po
tentados. Moravam. mãe e filhos, numa sober 
ba chãcara (I) na Venda da Cruz. no centro da 
qual se erguia um enorme casarão com muitos 
quartos. salas, sallles e alcovas. Um dia Cos gê· 
meos eram ainda bem pequenos), a chácara foi 
vendida a um cidadão ingJ~!I que nela instalou 
um colégio, Jogo considerado, por seu corpo 
docente e lnstala~es, como um dos melhores 
educandArios de Niterói. Após terem aprendi· 
do com a thle a contar, ler e escrever, os gê· 
meos foram matriculados nesse colégio, o An· 
glo-Bra!IIJelro, dirigido por Mister Aldridge (li) . 
para ondl' iam e vinha'Pl sempre acompanhados 
por um paJem. Anos mais tardl', Antônio José 
e José Antônio passaram a estudar como inter· 
nos em outro famoso colégio, o Ateneu FJumi· 
nenae, dirigido por ex-padre (fl\, armênio de 
nascimento e homem de ~rande cultura huma· 
nlsta. Ora, como os gêmeo~; da Baronesa !ie 
vestiam muito bem, eram multo bem educados 
e jamai1; saiam à rua sem acompanhante. o po
vo do lugar logo os apelidou de "Os Barõesi
nbos",. Diga-se de pas$8.gem que eles Pntão re· 
sidiam na Rua Dr. March, em um solx>rbo pala· 
cete que a fidalga mandara construir (fi) e 
onde ela recebia seus numerosos amigos em 
mal(nfficas festas, que marcaram époc:~, Entre 
os habituais comensais e visitas da titular, es· 
tavam Nilo Peçanha, o Visconde de Moraes e 
os Drs. Oliveira Botelho P Alfredo Backer. e, 
mais tarde, o jovem Deputarlo Federal, Norival 
de Freitas, este mais por causa rlos gêmeo,; . 
Nilo Peçanha jamais passava pela Rua Dr. 
March sem fazer urna parada, por mais ligei ra 
que fosse, para abraçar a sua velha amiga . Tu 
do isso concorreu para o apelido dos gêmeos 
que. longe de ter sentido irônico. demonstrava 
a estima e admiração do povo pela Baronesa e 
seus dois filhos. 

A velha firlalga não viu com bons olltos O! 
seus meninos deixarl'm o grande Nilo Peçanha. 
seu querido amigo de tantos anos, para seguir 
o moço Norival de Freitas e certo dia os eha· 
mou às falas. Mas os gêmeos disseram não l 
Baronesa. um não respeitoso, mas convicto. Eles 
tinham opinião formada e, apesar de jovens. 
sabiam -bem o que desejavam. E a titular, ante 
a explicação dos filhos, resolveu que seria ela 
mesma a contar a Nilo Peçanha a conduta polf· 
tica dos gêmeos. E o fez não lamentando o pro· 
cedirnento doa filhos, mas explicando-os. Nilo, 
homem vivido que também em moço divergira 
doa seus em questões politicas, sorriu e conso
lou a velha amiga. (eontinua). 

( 1 ) - Ap6s a safda do Colégio An· 
glo-Brasileiro a ch~cara, conhecida como 
Chácara do Dr. Rego Barros, foi vendida à 
União que nela instalou o 3.• R. I. 

( 11) - Deixando Niter6i, Mister Al
dridge fundou, na Praia de Botafogo, no 
Rio de Janeiro, um outro educandário - o 
Colégio Aldridge, do qual foi aluna a ho
je Senhora Alzira Vargas do Amaral Peixo
to . 

( 111) - Etienne lgnace Brasil, ex-pa
dre e ex-diretor do Ateneu Fluminense, for
mou-se depois em advocacia, exercendo a 
profissão com enorme brilho no Foro do Rio 
de Janeiro, respeitado por todos por sua 
grande cultura e integridade moral e ainda 
mais pela verrina de sua pena com a qual 
atacava ou melhor se defendia das diatrfbft 
que lhe assacavam, por seu passado religio
so. 

(IV) - Nele •tá instalado o Grupo 
Escolar MKedo Soares. 
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' HEITOR GURGEL 
08 BAIIOaZINII08 (CIDIIa11 llo) 

Mal tudo ~ nesta Y!da e um dia 08 lê
meoa theram que abrir 08 oUlaa e eaecar a \'!da 
frente a trmt., ..anho., sem aoampulh&Dtea. A 
ma. mcrlft& e, o que foi pior, falecera ea eataclO 
dto quu. pabrela. uma ru.tnoaa qUtlltlo judiciária 
acabara ccm1 08 reatoa da tortUDa da Baroneaa 
de Golacu.. OI Bar6eânh01, aut~ os últimos 
Olllt&Y«~a, mriiRIIl a llllh. DO mundo J)Ka aa
nhar, 00111 o auor de .us roatos, o J)io-DOMO-de
eacla-dia, eequeceado-• do berço de ooro .m 
que fOI'am embalados. Instruldoa, muito bem 
apeaoadoa, intelipntes, aempre bem veatidos, 
nio fot c:tiftcU para Ne8 arranjar trabalho à al
tura de HUII eonhecimentos. Um fez-se jornallata 
e o outro, clepoú de ter lido bancirio, tornou-se 
corretor de imóveis, no Rio ele Janeiro. Eu 08 

·conheci j6, maduros, pobrea e sofridos, mas com 
aquele mumo APLOMB e elegi.ncia que herdaram -
do berço. Fonm leJDI)re, na riqueza e na ath·er
aldade, UlUI wrdaclelroa Bar6ezlnhoa. 

JORNUJSTA JOS~ DB MATOS 
Quem eiCl'eVer sobre o JarnaU8mo niteroten

ae, Dlo poderi deixar de falar em Joe6 de MaU.; 
nio, por ter lido ele ou oa -. Jomala valorea 
exponenctal.s da Imprenaa pralacrandell8t!, maa 
porque marcaram realmente uma ~a. 

Mulato de tetç6ee final, fntelfaente e maner
roeo, Joé de Matai, que tinha apenaa o curao 
prtm6.rlo, COIJieiUlu driblar o qae parecia aer o 
aeu deatmo ati\'lco. trocando-o por um outro que 
lhe deu rapidamente reD.OIIIe, poder e dfDbelro, 
além da aatlstaçio fnttma, cOIIfCII'ID8 ~ 
certa vez, de ser apontado na rua, cortejado e até 
meamo invejado. 

D. Dela era dcaa de uma quitanda • Poote 
da Pedra, DO Barreto, e .tunto do netr6clo da mu
lher, o marido, .-eu Armindo, inlltlalou uma bar
bearia, net. CCIIOCaDdo o ftlho, JOié, que ji lllb!a 
tuer uma barba aem ferir o rosto do tregu~. Ao 
tempo, dota clube& de :futebol d.l.sputavam a pre
fe~la do barmon1oeo pcwo do Barreto e adja
clnciu - o Bnon F.C. e o Barreto A.C. 

Eram certo nas manhia de secund&-teira, 
reunirem-se oa tm:cedores apaixonadoa de8lea 
clubes no l&lio ele seu Armlndo, para dl.scuttr o 
JOIO da véspera e suaa pertpécia.s. José de Mato8. 
fntelllentemente, obaervou que nem todoa os que 
df8cut1am Unham Ido a&ldstir o JOIO e por l.sso 
08 bate·bocaa acootecilnn com trequlncia, orlgt
nando até br1pa. Para evlti-laa, resolveu ele 
fazer um Jornalzlnho manuscrito, relatando com 
fidelidade a partida que, entlo por dever de off. 
cio, pauou a asal.stir re11giosamente. O jornal mu
ral teve txlto além do eeperado e tanto que para 
lê-lo a barbearia se enchia de gente às serundas
feiral, aumentando, é óbvio, a fregueaia do salio, 
Sat.fllfelto com a iniciativa que tivera, J011é de 
Matai caprichou malB, encontrando uma tipocra
fla que paaaou a imprimir o jornal já entlo cha
mado "0 59 Dl.strtto Esporth·o" m. fazendo dois 
f'xempla-es, um dos quais f'ra afixado na bar
bearia. Tomando gosto pela nova prof1sdo, J~ 
de Matos deixou o sallo do pai para viver do jor
nalzinho que, além dos esportes, passou a publi
car noticias e os acontecimentGs sociais e poll
cial.s do Barreto. Ajudavam-no na feitura, dlstri
buiçi.o e gertncia do semanário, o tipógrafo Al
\'"&ro Pereira, que nunca mais larrou o JOié de 
J4atoa, e um dos Barõezlnhos, o José Antonio de 
Souza Melo, que redilfa o jornal de "cabo a 
rabo". Com o tempo, o "51' Dl.strlto Esportivo", 
tipo tablólele, Já nlo COD8C!I"U1a Dtisfazer a J08é 
de Katoa e nem aoa leitores, pelo que o joma-

.. Uata pediu e obteve auxilio financeiro de Ctiio 
Coata e Raul Careca, pessoas ricas e lnfluentes 
d.o lupr. E em pouco surria o "DIARIO DA MA
NHA", GCIID uma ttrapm inicial de mU exem
plar. e que PMIOU a drouJar par toda N1W.r61. 



e com um número apreciavel de assinantes e de 
anúncloe. Com tal força apareceu o novo jornal 
de Joeé de Matos que, em menos de um ano, sua 
tira&em aumentava para 3 mil. emparelhando 
com a de O ESTADO. Corria o ano de 1930 e JQJé 
de Matos en&IDOI'OU•ae de uma moça do Barreto, ... 
Laurinda, com quem se casou, tendo como pa
drinho o Presidente do Estado, Dr. Manoel Du· 
arte. A partir do enlace, o Presidente pasaou a 
ajudar o jornal do afilhado, dando-lhe a prefe
rtnci& na publlcaçlo de atos govemamentala. 
José de Matos começou entio a· frequentar aa 
rodas polfticas e o Palácio do Ingá., onde era 
visto constantemente saindo ou entrando. E até 
outubro de88e ano, o "DIARIO DA MANHA" ia 
indo de vento em popa, quando arrebentou a Re· 
voluçio que tirou o Dr. Manoel Duarte do IDIIL 
Mas a I01'te ficoU ainda com José de Matos já • ~ · -
que O · ESTADO, sem dúvi1~ o maior jornal do 
E&ado dO Rio, fora empaa1elado, ficando uaim 
o campo Uvre p&l'll o jornal de José de Matos. 
"O FLUMINBNSE" era entio um diário pouco 
noticioso, mais dedicado u donas de casa do que 
ao leitor comum. José de Matos não perdeu tem-
po; "meteu CIS peitos" e transformou o seu jOr-
nal, moderniunc:lo-o com reportagens e amplo 
:notlclár1o do interior, para onde despacllou ,·á-
rios IMJX111ares. E nlo faltaram clichês de prt- • 
meir& pqma com noticias sensacionais, furos de 
repartarens e abundante matéria paga. o "DIA- -"· • 
RIO DA MANHA" estava em todas, vencia e 
convencia. Um dia, José de Matos exultou de 
contentamento: fora nomeado para a Interven· 
torta Federal no Estado, um filho da terra. No 
dia da p088e do Comandante Ar1 Plm'eiras, lt 
estava o jomaliata veetfudo a sua melhor roupa., 
todo IO!'ri8a8 para com os prováveis secretários 
do Interventor. Apenas uma couaa aconteceu que 
José de Matos Dio esperava. O comandante Ar1 
Parreira~, couquaoto gostalle dele e de 1e11 jornal, 
Dio lhe abriu M burras do Teaouro. Mas como 
uma -*tapo ao plumtttvo r.... aiBIDante elo 
"DUBlO DA IIAKIQ". JOI6 de Matos, cabra 
1:n~ • IU'ado, Dlo atdlou e aem achou 
zulm. Ultle IGI'l'lu rio. - alta ...-udO o 
CcnMdiMI lltl c I ri' pediu a )IICII1CMio pua ...... . 

Veio tllpo6s a OGIIII&hdlate de 11M e CICIID ela 
u d\U'U lutu Jri e p6e ~ Da Velha 
Ptonncta, de que ., apro'WÜDU o José de Makls 
para tomar p&rtldo, nlo abertamente, é lógico, 
mu naa eot.reUnhu de seu jornal, :franqueado 
u duas commtee polittcaa que se defrcmtavam, 
deade que IJMUiee= antes pelo oa1n ... E mais 
uma vez, o jomaliata teve aorte. O candldato de 
aua prefeiocla mUma foi eleito araçaa a um 
voto e a um tiro. J:Dtze .oa ~ a chep.rem 
ao Inci a fim de cumprimentar o .Almirante oo
vemador, lá estava o José de Matos en!atl.otado 
de novo da cabeça aos pés, aempre aorridente e 
dlatribuindo ecenoa e abraçoa. Pobre alm1r&nte 
que, dias após ter lido empossado, começava a 
aentJr os primelros alntomab da terrfvel doença 
que o levaria rápido deste mundo. Doente, no 
Ingá, ou boapltal1zado na Europa ou ·no ruo, o 
Alm1rante Protópnes Quimaries não pode go
vernu- o lliltlldo, como tanto desejara. Seu subs· 
tituto, Dr. Heitor Collet, homem de bem e de 
pr1Dctpta., pouco pode fazer. A politica avaaala
dora e tmpledola :nlo poupava nem o lluatre do
ente, antea dominava tudo e a todCIS. CoUet sabia 
que :nlo poderia contrariar abertamente a todoa 
quantos tlnbam direta ou 1nd1retamente voto na 
Allembléla 141alativa. Sem a qual, como eo
vernar? Cclmo COD8eiU1r ou prorrogar a. licença 
do Almir&nte? J: o jeito fol fazer ouvidoa <le 
mouco e olhos de cego .. . <Continua.). 

(Il - o Barreto era então o 5° Distrito de 
Niterói. 

NOTA DA REDAÇAO: Publics.mos domingo 
pauado, o cap. A REVOLUÇAO EM MARCHA, 
ao inves de dar prOIIIIegUimento ao cap. FIGU
RAS & PIGUBOI:S, o que fazemos hoje. 
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AINDA. O JORNALISTA 

JOSÉ DE MATOS 

HEITOR GURGEt. 

I 
Enquanto durou o governo Prot6ge

nes Guimarães, José de Matos não dormiu 
no ponto e agüentou firme o seu DIARIO 
DA MANHA, ampliando a sua rede de 
assinantes e estabelecendo novos contra. 
tos de publicidade. 

10 de novembro de 1937 . Nesse dia· 
centenas de pessoas foram ao Ingá para 
assistir a posse do novo Interventor Fe
derRl. cuja escolha recaiu em um outro 
Ofieial de Marinha, o Comandante Erna
ni do Amaral Peixoto. José de Matos não 
faltou à cerimônia, todo sorridente e ma· 
neiroso. Mas as esperanças que alimenta
va acabaram num ~. quando o novo 
Interventor, a exemplo de outro Inter
ventor. seu colega de posto. disSe não ao 
José de Matos, um não seco, sem nem 
mem1o ter demonstrado interesse em ser 
assinante do jornal. 

E o DIARIO DA MANHA passou a ter 
vida dificil. Foi quando, mal aconselha
do. José de Matos enveredou por cami
::thos que feriam a boa ética profissional, 
o que lhe acarretou a censura prévia de 
seu jornal, como vinha acontecendo, aliás. 
com todos os jornais brasileiros. E assim 
correram os anos até que, em 1941, uma 
vintena de dias antes de Pearl Harbour, 
o secretário do DIARIO DA MANHA. apro
veitando-se da safda mais cedo do cen
sor. publicou na primeira página uma 
des1avada mentira internacional envol
vendo o Brasil e a Alemanha. Oswaldo 
Aranha. então Chanceler. recebe no dia 
seguinte a visita do Embaixador alemão 
que foi prott"c::tar rontra a Rleivosia fio 
DIARIO DA MANHA. Aranha entendeu· 
se depois, com o Ministro da Justl~ e 
ec;se com o Interventor Amaral Peixoto. 

·ficando reso1vido o fechamento temporã-
rio do jornal de José de Matos, como uma 
satisfação à Alemanha . 

DESESPERO 

Desesperado, perseguido peJos r.redo
res, sem dinheiro nem para suas despe
sas pessoais. José de Matos resolveu des
fazer-se de seu jornal e o vende ao Dr. Eu
gênio Borges, então Prefeito de São Gon
~alo que, desejando fazer carreira polfti
ca no Estado. um jornal lhe parecia ser 
então o melhor caminho. José de Matos. 
com o dinheiro recebido, paga a alguns 
credores e com o frmfto funda a "Ae~n
cia de r" .. tabllidade dos Irmãos Matos". 
em Niterói. A 24 de qutubr() de 1945 . 
.José de Matos sai para as ruas, cantan
do. eufórico. Findava-se nesse dia. em 
todo, o pafs, o Estado Novo e com ele a 
Interventoria no Estado. 
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Depois do governo-tampão do ilustre 
e saudoso Desembargador Abel MMa
lhães. veio um outro Comandante da Ma
rinha de Guerra. Lúcio Martins Meira e 
Jos~ de Matos continuou firme na AJ!ên
cia de Contabtlidade. Um dia, a sorte vol
t.ou a sorrir ao ex-barbeiro. A~!lttmia a 
Interventoria o Coronel HuJ!o Silva de 
auPm José de Matos logo se fez confiden
te e amigo. Depois vieram as eleições e 
um outro Coronel do Exército, Edmundo 
d~> Macedo Soares e Silva. é eleito por to
dos os partidos. José de Matos não per
deu tempo e em pouco. não se sabe bem 
como. estava ele compartilhando, no In-· 
d. do prato favorito do Governador: pa· 
to com ameixas. 

OUTRO 

E num dia primave1il, Niterói vltt 
aparecer outro jornal de José de Matos. 
o DIÁRIO DO POVO. E entre um e outro 
governo. com ou sem dinheiro, com ou 
sem prestigio, o DIÁRIO DO POVO foi 
vencendo e se firmando até oue novamen
te mal assessorado José de Matos. esque
cido do que recomendava Nilo Peçanha 
("rom gente que veste saia - mulher, 
padre e juiz - não se deve brigar") to· 
pou ou melhor comprou uma briga feia 
com um Juiz de Direito, desses que pre
zam acima de tudo seu bom nome e o al
to valor de seu cargo. e levou a pior. Des
sa feita, ao que parece a queda do bar· 
beiro-iornalista foi completa. de vez mes
mo Acabou-se. Foi pena. Tanto o DIÃ· 
RIO DO POVO como o DTÃRIO DA MA· 
NHÃ. malgrado algumas insinuações ma
lévolas no campo da honra alheia e ati· 
tudes menos coerentes com os programas 
dos jornais, foram dois matutinos que 
agradaram ao povo, dada sua feicão po
pular e até mesmo popularesca. E, fato 
interessante, os dois jornais de José de 
Matos nunca se aproveitaram dos crimes 
passionais ocorridos em Niterói para fa
zer sensacionalismo barato. como tam
bém não deram aos esportes e especial
mente ao futebol. o destaque que mere
ciam. t que José de Matos há muito se es
quecera dos tempos do "59 Distrito &por
tivn"... Quanto ao crime, dizia-se que 
.José de Matos comunj!ava com o ditado 
"o crime não compensa" .. _ 

De qualquer modo, José de Matos 
inscreveu seu nome no rol dos jornalistas 
fluminenses e os seus dois jornais entre 
os mais populares do Estado do Rio. O 
fato de ter sido barbeiro antes de se 
transformar em jornalista enaltece a per- ' 
sonalidade de José de Matos, que foi dono 
de uma sagacidade à toda a prova. 
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FIGURAS & FIGUROES HEITOR GURGEL 

Roberto e Feio 
Era prevlalvel o desajuste entre os dola, 

embora servissem a um mesmo governo. Ro
berto, de formação 1100lalista, era um dos fun
dadores do Partido Trabalhlata Brasileiro, 
idealizado pelo Presidente Getúlio Vargas, às 
vésperas das eleições marcadas para 1945, pa
ra atremiar os trabalhadores que ele deseja
va ver a.fastados do Partido Comun.lata. O 
Partido Social Democrático, originariamente 
getullsta como o Pl'B, era o partido da clas
se média, da pequena burguesia, do funclona
llsmo em geral, como a. União Democrática 
Nacional, que nasceu como partido de oposi
ção e oposicionista foi, de um modo geral, até 
desaparecer. Um experimentado politico ca
rioca dizia que o PSD e a UDN eram vinho 
da mesma pipa. 

O Coronel Agenor Barcelos Feio, gaúcho, 
inteligente, arguto, trabalhador, e mllitar da 
\'Olicia do Rio Grande do Sul, tinha um gos
to especial pela pol!tica, adquirido nos Pam
pas e que se lhe enraiza.ra na alma. 

Logo após a deposição de Getúlio Vargas, 
em outubro de 1945, o PSD e o PTB marcha
ram juntos para a eleição de Eurico Gaspar 
Dutra e jtmtos ficaram dando cobertura ao 
general até o fim de seu governo. Chegou 
1950 e, nas eleições presidencials, uma grande 
parte do PSD ficou com o candidato do PTB 
que era Getúlio Vargas, enquanto a outra 
parte, ortodoxa, votou em Crlatiano Machado, 
candidato do PSD. 

No Estado do Rio, então, a maior força 
eleitoral era o PSD, que apresentou o can
didato Ernani do Amaral Peixoto para a go
vernadoria, apoiado pelo PTB. Antes do plei
to houve um acordo: três secretarias para o 
PTB e autoridades policiala nos municipios 
onde o PTB obtivesse maioria de legendas. 
Eleitos por expressiva maioria, o Comandante 
Amaral Peixoto nomeou tres u-abalhlstas: Ro· 
berto Silveira, Adelmo de Medonça e Manoel 
Pacheco de Carvalho. Este último, a. rigor, 
não pertencia às hostes trabalhlatas; o segun
do, embora houvesse disputado em 1945 a 
deputação estadual pelo PTB, era um sani
tarlata, em verdade, apol!tico. Do PTB, ape
nas Roberto Sllveira, a quem coube a Secre
taria do Interior e Justiça, a soi-disant Pasta 
política dos governos. Ao escolhê-la. para si, 
Roberto SUveira estava certo de ·que seria o 
intérprete, quando não o aglutinador políti
co do governo Amaral Peixoto. Ora, o Co
mandante <como até hoje é chamado em to
do o Estado do Rio) era também modular
mente politico e a maior força eleitoral do 
Estado e como tal não estava dlsposto a de
ferir uma parcela de seu poder a quem quer 
que fosse. Aliás, do acordo feito antes das 
eleições (1950> não constava nenhuma cláusu
la a respeito. Polltico fino, hábil, inteligente e 
sagaz, o Sr. Amaral ·Pe!xoto não quis ser o 
anteparo das humanas <e por que não pol!ti
cas?) pretensões de Robreto Silveira. Antes, 
guardou-se para "maior de espadas" quando 
houvesse o at1·ito entre o seu jovem e impe
tuoso Secretário de Interior e o seu astuto 
SecretArio de Segurança, Cel. Barcelos Feio. 
Este, por sua vez, desejava ser mala que o 
servidor n.O 1, do PSD, almejava ser o ''ho
mem chave", a "eminência parda" do segun
do governo do Comandante. 

Logo no infclo de 1951. começo da admi
nistração do Comandante, principiaram a sur
gir queixas amargas dos peteblatas, das quala 
o Br. Roberto Silveira se fez arauto. Por sua 
vez, o Coronel Feio, de saudosa memória, que 
fizera de Niterói, onde residia desde 1943, a 
sua maior hase eleitoral, também Levava ao 
Comandante Amaral os queixumes dlii pesse• 
distas do interior, onde o PTB conseguira no
mear as autoridades pollcia.ls. 

Maneiroso, habilíssimo, o Coronel Feio, dos 
mais populares políticos que Niterói t~m tido. 
nunca aceitou o romba te que os pollticos pe
tebistas menos experientes ou mala afeitos 
lhe moviam, mas sempre que tinha oportuni
dade elogiava os oficinla e soldados do PTB. 
E, para mostrar à s~Iedade que ele era ami
go dos' peteblatas, dlzia:- ~Por acaso não sou 
amigo sincero do Presidente Vargas? - Co
mo então poderei ser contra o seu partido? 
Mas, na surdina, sempre que podia. o Coronel 
ia trocando as autoridades pollciala do PTB 
por outras pessedlatas . .. 

Com o tempo, Roberto Silveira. t ão pre
maturamente roubado à vida, foi ficando tam
bém malandro e ao invéB de enfrentar seu 
maior adversário de peito a descoberto ou. às 
cscâncaras, passou a adotar o manhoso mé
todo e modo de agir do Coronel Feio. E foi 
assim que os dola maiores políticos do gover
no Amaral Peixoto chegaram ao fim do qua
driênio em paz, em paz armada, mas em 
paz .. . 

Para as eleições de 1954, o PTB qula dar o 
candidato, que seria o próprio Roberto Sil
veira, mas o PSD manobrando jeitosamente 
e a tempo, conseguiu uma vez mala que o 
PrB apoiasse um nome pessedista, o do Dr. 
Miguel Couto Filho, então Ministro c1a Saúde, 
por obra e graça do Sr. Amaral Peixoto. Quan
d~ das lutas travadas nos bastidores peses
diStas entre os dola candidatos a candidatos 
mala em evidência - Miguel Couto Filho e 
Paulo Fernandes - o velho e matreiro Coro
nel Feio, amigo pessoal de Paulo Fernandes, 
pressentindo que o candidato do Sr. Amaral 
Pei'l:oto seria o Minlatro da Saúde. para este 
se voltou politicamente, numa guinada de 180 
graus. Eleito, o Sr. Miguel Couto Filho, logo 
que se apresentou uma oportunidade alijou o 
Coronel Feio, primeiro passo para.depola rom
per com o chefe do partido que o elegera. Ro
berto Silveira, vice-governador surgiu então 
com força total como candidato à governa
doria. apoiado que passou a ser pelo Dr. Mi
guel que, por I!Ua vez, nas eleições de 1960, 
com apoio do PTB, candidatou-se ao Senado. 

Mas dirá o leitor: que tem Niterói a ver 
com tudo laso? Não é demaiS conhecer esses 
detalhes das lutas entre o PSD e o PTB, já 
que delas restam fortes resquicios dentro da 
ARENA e do MDB, resquicios que surgem à 
tona nas reuniõP..s dos diretórios do interior, 
onde alguns de seus membros ainda agem e 
pensam como petebistas, pe.ssedistas e ude
nistas. Além do mala, o Coronel Feio e Ro
berto Silv~ira lograram nomear ou eleger al
guns prefeitos de Niterói, como o falecido e 
estimado Dr. Moura e Silva, o professor Leal
dino Alcântara, o médico Wilson de Oliveira 
entre outros. Os dola foram portanto politic~ 
Iigadissimos 6. terra d~ Araribóia. 

Roberto Silveira quando governador não 
se esqueceu de Niterói, antes favoreceu-a co
mo pôde e se não tivesse morrido antes de 
completar o seu mandato, o interceptar oceâ
nico seria uma obra realizada, já que era a 
maior preocupação do jovem líder trabalhlata 
higienizar a capital fluminense, como decla
rou ao al.\tor destas linhas em entrevlatas pu
blicadas pelo "Shopping New" e "A Noite". 
Do mesmo modo, o Coronel Barcelos Feio 
sempre se bateu por melhorias em vários bair
ros, especialmente no Barreto e Engenhoca. 
Um moço e um velho - Robert() Silveira e o 
Coronel Agenor Barcelos Feio - amaram a 
seu modo e procuraram serviar à Praia Gran
M que ajudou ambo.<> a se elegerem para a 
Assembléia Leglalativa. Eis porque, leitcr 
amigo, eles aqui estão. 

i 
I 
! 
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H1Wról, aotoa o C~aD~Ra • cldlde m~ 
ftldo de Al1dar ~ em 1IDI& mtcro repor
tar.m para o EBTADO (t.t.lH'l), telllJft 
teve tipos populares que de.apareeeram aem 
deixar Ye&tigios e maiores recordações. Nesse 
<'aso e~:tava o "Catinga de Onça" que se di
zia Htudante de medicina e de8Celldent.e de 
destaeada :ramma do ll'oDieca. Meio g1ra, 
gostava de fuer disctll'808 polittcos em lca
raí. por onde perambulava, n.tlndo sempre 
surradas roupas e nio raro uma aebenta 
cas!iÇ& de talhe antiquado. Paclfteo po~ In· 
doi~ embora leUI dtlcUl'IOB demODitrallem 
o eontrir1o, o "C&t1nga de onça" aó ae en
raiv~eia quando alguém por troça ou para 
enft'Zá-lo o ameaçava de lhe dar um b"

nho à !orça. E fol por esse delamor à igua 
e ao sabão que ele p.DboU o apelldo ~lo 
qual ~ CODbecldo. 

Outro tipo daa ruu niteroleDies ebaa:.a
va-so '"Perigo", porque era realmente um ve
rtgo quando eseutava ~lguém Ullm chamá
lo . Fabricante de bodoques que 1'elldia aos 
garotos doe balrrol por onde andaT&, era 
com elf'a que ameaçava a quem o lniUp
va · Cum uma pontaria de fuer InveJa aos 
caçadores ma1s exfmloa, "Perlli" com o seu 
bodoque nio perdia rol1nba, JDellllO que ela 
esttveue pousada nos mala altos fios elé· 
tricoa cu nos mall dlltantea galhos de úr
vorê~. Rolinha que ele Dllralee, era rollnh~ 
morte. Magro, uaava uma bal'bteha rala que 
lhe dsva um certo ar patrlareal. "Perigo" 
era freqüentador aulduo do .Janllm Icarat. 
du pntu dM lllcbM e Icuai. 

lesuino, llmplet ftlldeclor ambulazlte êe 
doces, t1nha uma DUUletra orii1Dal de a.-.
goar &uas 1\llOMlmaa. Com o tabuleiro u-. 
ea~a. lá se ta ele gritando, a pleno pul
mÕM. pelu ruas de Icarai e Santa Rosa: -
"ACiut vão as mala gostosas e custosas espe
cialidades de doces: "l!lom Bocados". qu~ 
:ieix.l!m muita preta. de agua na boca; ss 
"co~:ldlls Pretas ou Puxa·· que as brm~as 
tanto gostam; os deliciosos "Suspiros'', 01 
"Be.jc.a de Moça", de moça mesmo porque 
não wndo beijos de velha!! . . . E, quando nu
ma eaqutna ele mal parava para deaeanaar 
um pouco, começavam a aparecer os fregue
ses P, t>nquanto os ia atendendo, Jesuin? ~ 

r omP.Çava a aua cantoria: - ''Aproveit-e mJ
nhl\ gente, que doce de Jesuino ~ mais que 
doce, é doçura" ... 

.Tesuina era tão afreguesado em L:a.raí 
E" ~!\!'lta Rosa, bairros que ele percorria. dP. 
pont:l a ponta, dla sim, dla não, que ertt a 
a pessoa mais conhecida ali. Não havia do
na-õ!t--casa, criança ou moleque que nã•: o 
conh::cease . .Jeauíno tinha uma manta que 
conconl.a para sua popularidade. se por 
acu'l um de seus fregueses ou alguém de 
sua :atnUla morreue ele comparecia ao en-
terro, envercando uma roupa preta P de 
gravata, levando aempre umu fiores para 
depositar no calzio do falecido. E !azta 
quenão de cumprimentar e expreMar s~1a 
dor P. tamílla enlutada. 

. 
I 
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~Governo Ali Pa.rreir.a.s, havia 

um c:dadlio que freqüentava diariamente o 
Palácio do Ingã. Baixotlnho, quase inlbei·ce 
cabelcs pretos, bem falant~. ele era por de
mais .:onhecido dos antigos contínuos do Pa
lácio iá. que o Y1am aparecer todos os dias 
úteis. mal o portão da rua se abria. F..otra
va, cumprimentava o porteiro e ia direto 
pan um enonne salão de espera onde fita
vam .1\S pessow; que queriam falar com os 
Oficiais de Gabinete. O ''Homenzinho" sen
tan"~. pegava num jornal velho deixado 
por alguém e começava a ler pachorrenta
mente. ~.i. pelas tantas, le..antava-ee di
rigia-1!6 &Cl primeiro continuo que encontras
se e reclamava contra a demora em &t>r 
atendido O funcionário dava uma desculpa 
qualque::: e ele voltava a sentar-se na oo1tro
na até (!ue, findo o expediente, o porte·"ro a 
ele se dir!git:L dizendO' que ele voltasse outro 
dia, pois o "Doutor Fulano" não tivera tempo 
de o atender. Pachorrentamente como entra
ra, o "Homenzinho" saia sem mugir nem 
tugir. Com tempo, ou melho:::, com os anos, 
ele entrava cumprimentava o porteiro e se 
dirigia para o "necrotério", onde permane
cia horas e horas, bebendo cafezinhos e ba
tenõo {lapc com outras pessoas até a hora 
em que a Bandeira Nacional era retirada do 
ma~tro e se fechava o portão de entrada 

Do Palácio. Findava-se mais um dia de 
trahal..'lo M Ingá. Um dia, porém, em 1939, 
por ter chegado mais tarde, o ''Homenzi
nho" conseguiu falar sem o saber com o Se· 
cret.irio do Interventor, coi83. que ele não 
espe1ava. Estava. o alto funcionário pas~ 
seando pele jardim, após almoçar, como de 
háDlto, quando o ''Homenzinho" entrou e ao 
invés de subir a esead,a que dava para a 
port~ria, dirigiu-se ao encontro do •aecr.etá- ,. 
rio !". quem tomou por um dos anelais de 
Gab\nete. - "Eu queria falar com o Se
cretário do Interventor - disse. Tenho uma 
carta C.e recomendação. Preciso arr.anja-r u!n 
emorego público com urgência, mas quero eot-
sa oca, de muito boa paga e de poooo tra
balho. Venho aqui há muitos anos mas não 
me de'xam falar a Sua Excelência. F?i cl\
zent\o e metendo a mão no bolso do p;~lf't.O, 
dele aaeando um amaranhado envelope diri
gido ao Duatriasimo Secretário do Governo 
fluminense. o Secretirio que já o eonbeeta. 
de vtsta e sabia de sua. velha mania, nsol
veu atendê-lo pelo que o lewu para ~eu ga
binete onde o fez sentar-se numa cômoda 
poltron", enquanto ae punha a trabalhar, 
atendendo u pessoas que tinham audiência 
mar.:sda - os Diretores de Sem~ Oficiai::; 
de Gabinete do Intenentor e mais uma de
zena de partes. 1: o "Homenzinho", firme ng. 
poltrona, aem peetanejar. Findo o trabalbo, 
já pauadas aa 19 horas, volta-ee o Secreta
rio para o poatulaDte e lbe diz: - "Veja co~ 
mo são as eoiaas; o aenbor ?elo pedir-me 
um emprego de boa paga e de pouco traba
lho, cousa que também ando atrás, tas mul
to t~a,,o. O senhor aas1stiu at)enas a me
tade ci? mtu dia de trabalho, eil que cbego 
a.qu\ habitualmente antea das 9 horas da ma· 
nhã. Vamos fuer um acordo: prtmeiro 
vou ver se arranjo um emprego desses para 
mln. e logo que o consiga., prometo-lhe a.r
ranjr.r outro para o senhor! 1. Foi quanao 
o "Efomr-nzinho", ao que parece, se deu con
ta d'! que estava na preRDça. do Secretário 
do Governo, pessoa qU~ ele bá muitos anos 
porfiava em falar. E a.inda mais, ticoll eer
to :le GUe o ~~eu pedido não podia e nem de
via ter slc:to feiw, pois colocação rend0111 e 
pouco trabalhOia, toda a gente quer. . . ll 
nunca mala. o "Homenzinho" apareceu ;uo 
Ingli.. 

Ta.lvez ttâ.o haja homem algum, JDGCa
<lor em Niterói, de 1920 a 1865 que aio tl
ves!lt:, pelo menos uma vez, ae utwzaclo dos 
ser.1ç-:>g de Carmine Mônaco, que durante 
esse iongo periodo exerceu profissão de en
gra."fl'!te numa das portas do Café Pa.ns, si• 
tuaGo no pequeno lario existente até 1943, 
nas esquinas daa ruas da Conceição e Via
conde do Rio Branco. Carmine conhecia 
meio mundo em Niterói e entre seus ha
bituais fregueses havia. políticos, homens de 
negócio: banquelroa e funciodrtoa ptlbllcos. 
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Era a prime ira carga de dinamite, om 
pouquinho forte demais, para a abep
tura de um túnel sob o Morro do Ca~ 
valão qo~" ligaria lcaraí (Rua lemos 
Cunha) ao Saco de São Francisco. en
curtando a d ist§ncia que separava os 
dois bairro5. As obras do túnel, con
tudo, só tiveram incremento, após a 
saída do Prefeito Paes de Almeid;:~ 
durante o governo Roberto Silveira O 
túnel foi inaugurado na administra
ção Celso Peçanha cujo prefeito ~er
minou os ecessos às duas bocas do 
túnel, em lcaraí e no Sacso de São 
Francisco. 

1954 TRAGJCO 

O segundo semestr~ de 1954 roi 
de festas para Niterói, com as inau
gurações de modernos Grupos Esco
lares em Pendotiba e na Engenhot?.. 
do ginásio coberto do Caio Martins 
para jogos de vôlei e basquete P. d')S 

edifícios do Diário Oficial e das SP-
cretarias. Mas. em agosto. acontecia o 
imprevisto. o suicídio de Getúlio Var
ga?. E o ano trágico acabou com o 
brasileiro triste ainda. No Catete o 
Presidente Café Filho envidava esfor
ços para conter a infladir "' alqt:J~"5 
políticos. 

E principiou 1955 com os nitp. 
rolenses, que costumavam viajar par<~ 

' o interior do Estado, dispondo de oma 
moderna e espaçosa Estação Rodoviá
ria, último melhoramento deixado <>m 
Niterói pelo Governador Amnral Peixo
to ao término d€' .:;e-u arvPrn" 

ANO NOVO. NO" A 't'OA . 

31 de janeiro dP 1 q5!) tomav;.om 
tt posse ao mesmo tempo, o Governad')r 

Miquel Couto Filho, eleito pelo P~I)
PTB seu vice, Celso Peçanha e o Prc-
feito de Niterói. Professor Alberto Fnr-
1es. Dias depois, a 5 de fevereiro. D. 
Carlos Coelho assumia a direção dr~ 
Diocese. em substituição ao bondoso 
D . .Jo~o da Mata Amar~' falPrici'"' mf"· 
ses antes. 

E março deu outra nota triste pa
ra o Brasil com o falecimento. no ~:o 
do ex-Presidente Artur Bernardes. a 
quem o País ficou devendo a prim~ira 
realização firme e patriótica contra o 
capitalismo imperialista que ameaçava 
a integridade física do Brasil. com um 
contrato oneroso e lesivo aos interes
ses nacionais, visando a Hiléia Ama-

, 7Ônica. 

• 



"NITERói EM TRES TEMPOS" (XXXIX) 
TIPOS POPULARES 

HEITOR GURGEL 

O P&QUENO GRANDE JOAO 

Quem, morador em Niterói ou a esta. "idade 
v nha. amiúd~, não conhece um anlozinbo ven
dedor de bilhete& de loteria, na Ponte dal Bar· 
cu? 

Jol.oelnho é um dos nove ilmãos Anchieta, 
nar.cidos em Maricá., todos, como seus pais, ex
ceto ele, de estatura no1·mal. Ma.a. Joãozinho tem 
uma lnteree;sante hiAtórla a contnr. 

Num belo dia de me.lo de 19~. tinha ela 
apenas 14 anos. deixou Mar.lcá e velo para Ni· 
teról tentar a vida. Embora soubebse ler, escre
ver e contar, por cau.sa de sua balXa estaturll 
liÓ conseguiu arranjar o empteio de vendedor 
de .,ilhetes, sua tinlca ocupaçao ate hoje. Au 
tempo, Já existia a Loteria do Estado, com dua.> 
extrações semanais e p1'êmlos · ma1ores de 25 a 
50 contos de réis. Nesses cmqüenta anos de au
vldade, Joãozinho vendeu a sorte grande muit.BS 
v~. recebendo de algunna felillardos pequcnu 
&Tatif1caçOea. Mas, João&lnbo nunca se abOr
receu por ia&O; para ele, a felicidade estampada 
na cara do frecuêa bafejado pela sorte, sempre 
foi a aua maior recompensa. 

Um& vez, restou-lhe 1 última hora, um bl· 
lhete inteiro e, para devolve-lo, Joi.ozinho co
meçou a atraveMar u carreiras, como lhe per
mitiam aa peminhaa curtas, a di.stAnela que 
separava. a Estação daa Barcas. do Largo do Lou
reiro, que era uma pequena praça. no canto da 
Rua da Conceiçl.o com a Rua Visconde do Rio 
Branco, hoje desaparecida. Lá é que ficava a 
Cua Lotérica para a qual Joãozinho trabalha
va. Por aquele tempo, oe bondes conwmavam a 
Praça Martim Afonso para voltar aos bairros que 
serviam. Justamente, nessa tarde, os bondes es
tavam todOI paradOI, um atrá.s do outro, por 
falta de energia elétrica, dificultando quem qul
lel8e atraveaaar a praça com destino à Rue. Vl.s
CO"de do Rio Branco, que dava então, mão du
pla, para bondes e automóveis. Tais imprevistos 
concorreram para que Joãozinho só pudesse che· 
gar ~ Casa Lotérii:& 5 minuto& além da hora 
convencionada pera a devoluçao de bllhetes não 
vendidos. 

Triste com o illSucesao. Joiozinho sentou-se 
num banco da pracinha, pen.&&ndo com quem 
iria arranjar o dinheiro para pagar o bilhete 
encalhado, já que o que havia ganho de comi&
sáo com os bllhetea que vendera. não chegava. 
E matutando. puxando pela cuca, ainda estava 
ele, t.s lõ horas, quando reeolveu voltar })llol'& ca
sa. Foi então que ele viu um empregado da 
Casa Lotérlca a lhe faFA"r acenos e mais acenos. 
J11lgando que o chamavam para. receber · o bilhe· 
te que tinha em mlos, Joblnho presto levan
tou-se e para lá 11e dirigiu. con~nte. 

Vln~ e cinco contos de r~la! A sorte ll&iz'a 
para JoloslnhOl o bilhete encalhado tirará o 
1.0 prfmio! Foi uma aleluia para o a.nãozinho e 
aeus amip. Toda a Praça 'Martlm Afonso vi
brou de contentamento . Dias depois, com parte 
do dinheiro recebido Joãozinho comprou um ter-

. reno numa pequena rua, lá para os lados de 
Santa Rosa, aberta precariamente por uma com
panhia de loteamento, e que o rio transformara 
num lamaçal. Foi o lnfcio do pé-de-meia de 
Joiozinho que, economizando sempre. pôde, em 
1947. r.on.struir a sua casa própria. Mas a rua 
continuava la.mtaeenta, sem água e sPm esgoto. 
Hoje, aquela ruaz1nha transformou-se na bOnita 
e espaçosa Avenida Ar1 Parreiras, conitrulda 
pelo Governador Roberto Silveira, melhorada 
pelo Prefeito Silvio Plcança e üumlnada pelo Go· 
vemador Paulo Torrea. Mu a eMa de Joãozi
nho só foi mei!JDO beneficiada de todo com a 
conatruçlo da segunda pista da avenida, no go
verno do Prefeito Bmfiio AbUDa.hman. Cont&n
do estu colaaa, JC)ioBinbo quis NVerenciar aos 
IOYern&ntea do Estado e do mUDJc1plo que, o fi· 
llel'aiD proprletArio de uma caaa de alto.'! e bai
XOI que vale hoje mais de Cr$ .aoo. 01'10 00 
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JoãoEinho n~ 11e casou, mas tem ~> ~"m:: re 
t·ve famflia. Nio, leitor amigo, não tir'! concln-
116es apressadas ..• O grande pequeno João sem
pre cu!dou dos irmãos mals moços prPstando
lhes as.<:istência financeira, graças it oual pude
ram educar os filhos. Ainda lloje moram com 
ele duas irmãs. sobrinhos e um cunhado. Dois 
de aeus sobrinhos, o Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Lourival Anchieta. e a. irmã de caridade Maria 
LIÚSa, do Colégio de N. Sa. das Mercês, ~âo o 
seu maior orgulho e a eles Joãozinho deve dias 
de gtande felicidade e alegria, quando recebe
ram o espadim da. Escola Naval, e o véu de no
\'lça. Joiozlnho a.proveita-se do ensejo pa.ra con
tar que o dia mals triste de sua vida foi· o dia 
24 de agosto de 1954, quando morreu Oet1íllo 
Vargas. E prosseguindo no mesmo embalo cliz 
que é amigo do Comandante Amaral Peixoto, que 
eempre que vem a Niterói e o vê, acena-lhe ami
gavelmente com a mão. quando não se a~hega 
para. cumprimentã·lo. Vez por outra. o Coman
dante compra.-lhe btlhetes. Ma.<: o tipo humano 
que Joiozinho mais admirou e rsttmou foi o poe
ta. e boêmio Luis Leitão. que fazia ponto no 
Restaurante Mira.mar. Quando o vate morreu. 
Joãozinho chorou, pOs luto. foi ao enterro. à • 
mlasa de sétimo dia e à de mês. 

~-t:.t...& 
Doe ~ homens de Niterói, Joãozinho 

diz que guardou boas recordações de vários de
les, oomo o Dr. Jet'6nimo Dias que, além de 
freguês era eeu médico: do Desembargador Ita
baiana de Oliveira Co velho deaemba,rpdor que 
teve dOiS filhos também oom a88e'Dto no Trtbu· 
nal ae Ju,tiça do Estado>: do Deeembaqador . 
Oldemar Paoheco, •bomem duro e bom ao mes
mo tempo, que, quando à ntltte re(IJI'e68ava a Ni
terói e se punha a atrave56a.r a Praça Martlm 
Afanao em direção t. Rua Df'. Borman. onde 
morava, dispenava, sem o aeber. todos 011 ma
landros que fald&m ponto na. p~. E ele tam
~m ae lembra com saudades do "seu Antanio 
Paz", homenza.rrio aimpático que. "não acredi
tando na sorte que nlo foeee fruto do tl'&balho, 
não comprava bilhetes de loterias. Do ex-pre
feito João Bra.ndao Júnior, "eujeito mal-encara
do e que qu.ndo se za.ngava dizia terrivelll no
mes feios", JoAoBlnbo M&eVerou que a "raiva 
dele era. como chuva de verão: pell!ava logo ... " 
Embora. as relações entre e:k! e o seu chará pre
feito, não fossem rra.ndes, certa vez JoioEinho 
precisou de um favor dele. Subiu as escadas da 
Prefeitura, deu seu nome ao pol'tel.ro -e entrou 
meio eueabulado e sem graça no gabiDete do 
"homem de cara feia", dali saindo núnutoa de
poill; .servido e alegre. 

Joãozinho Jembra.-se, ainda com sa.udade&. do 
COmandante · Arf Parreiras, do Almlrante· "Pn>
tó~renea Guimarães. do ~or Perreir& 
Pinto. doe ex-prefeita; Gustal'O Lyra e Ribeiro 
de Almeida. Dos homens agora em evidencia e 
que ele conhece bem e gosta estão o Ma.rechol 
Paulo TolTes e o ex-prefeito Emillo Abunahman. 
Mas o polftioo tiuminense que ele mais admirou 
e estimou foi o falecido Roberto SllTeb·a, a · q~ 
conheceu ainda. g1na8iano e 00111 quem tirou um 
retrato. que guarda oom carinho e mostra ~om 
orgulho. dlztndo: "desde menino que o RobertO 
era meu amigo; depoi.ll como governador conti
nuamos a.migos". E Joãoltinho. terminando a ~ua. 
longa e curiosa hl!téria, ju8tiflcou a estima por 
RobertO Silveira: "além do ID&Iil, Roberto era 
do Partido de Get'Qlio ...... 



A imprenst rl1 ferrt 
,. Do~ pd~jros _jorJla~ àe qw 1e 1em aotíela, em Nite

rol, ~ F.CO e o ma1s ant1go, pois apeneeu em 18:19. DepOis 
sur?I.ram O TEMPO, O CARAMURU. de fei~ão aitidamente 
po!Jhca e. que terçou a~as com a A AURORA, de Evaris
to ~a Ve1ga, e 9-ue se editava no Rio de Janeiro, como de
PQJI ~atoso Maia Forte. O ECO tinha a redaçio e oficinas 
nas ca~as do. canto da R~a Vasco (Aurelino Leal) e Rua 
da Pr~.1a (VISconde do R1o Branco) e a assinatura custava 
640 reiS. A folha era entregue à domicilio e aob o titulo 
vi.nh:t a indicação: - "Na Vila Beal da Praia Grude". Na 
B1bhoteea NaciOnal, na Seção de Obras Raras, existe o 
exemplar de 14 de agosto de 1829. 

Depois de um hiato mais ou meDOS grude, vieram a 
lume, entre 1835 e 1848, vários jornais, todos c:cütados por 
Manuel Gaspar de Siqueira Rego que possuía tipografia 
própria. Entre eles O FLUMINENSE, O CORREIO OFICIAL 
NITEROIENSE, o CORREIO DA PROvtNCIA DO RIO DE 
JAJ..'EIRO e o SOCIALISTA DA PROvtNCIA DO lUO DE 
JANEIRO, todos tendo por receita principal o que U..S pa· 
gavam os l'ofres públif:<>!, com a pub1icaçio M Moi ofi· 
ciais. 

O vetho O FLUMIH&GE 
?tlatoso .Maia ~'orte, em sua obra, "0 .Mum' 'rie de Ni· 

terói", diz que o primeiro número ck.l ;jclnal apareceu em 
8 de maio de lifl8 e que pertencia ao Jlajol' Pradeneio LWs 
Ferreira Travasses. Ora, em UM8, trinta anos IIDtes poia 
já ecistia um jornal chamado O FLUMINENSI: que era 
feito nas oficinas da Tipografia Niteroieue, do JIMMio. 
nado Manuel Gaspar de Siqueira Rego e que fieaft ao 
Largo Municipal, 17-A. Era bi·&eDWlário, saindo às qaar. 
tas e sextas-feiras ao preço de 120 réis. No primeiro llÚ• 
mero que tem a data de 21 de setembro de 1848, O FLU· 
MINENSE se propunha "a defender os grandes interesses 
gerais a todas as Províncias". De pequeJKl formato, talvez 
1/4 de página do atual O FLUMINENSE, d~idida em duaa 
colunas e quatro páginas. o jornal desde o seu p.imeiro 
número até o do mês de dezembro de 1849, ·s6 publicou um 
anúncio, o da Tipografia de Manuel Gupar de Siqueira Be
go que "estando novamente estabelecido, imprimia qual· 
quer obra, ainda a mais volumosa, por pncos baratilllirnos". 
Ao leitor atento não passará despercebido que o anuncim
te e o proprietário do jornal eram uma JÓ peseoa. l:llfeliz. 
mente. a Biblioteca Nacional não po&aQi mais neolnla oU· 
tro exilmplar do primeiro O FLUMinNS'E, depois do que 
saiu em 31 de de21l'mbro de 1849. 

o ROYO o FLUMtNENSE 
Foi a 8 de maio de 1878 que o Major Prudêllcio L'IMI 

F~rreira Travassos publicou o novo O FLUMINENSE e 
que já, a 1 Q de novembro do mesmo ano, passava às mios 
de Francisco Rodrigues de Miranda, a quem pertenceu até 
à sua morte. A partir de 19 de julho de 1892, o jornal tor· 
nou-se diário, tendo sido adquirido por Luis Hellriqae Xa
vier de Azeredo que, ao morrer, deixou o graJule órgão pa· 
ra um neto que, por sua vez, pouco depois, o vendeu ao 
Deputado-Jornalista Alberto Torres4 Hoje, O FLUIUNEN· 
SE é um ·jornal moderno, embora mantendo as tradie(;es 
que lhe deram renome no st>io da Imprensa fluminense. 
Em dezembro de 1971 foram inauguradas as novas e luxuo
sas instalações do diário, na Rua Visconde de Itaboraí, de· 
fronte à Estação Rodoviária . 

Jornal de nome pitoresco 
Em 12 de novembro de 1848, apareceu no Rio de Ja

neiro e na Praia Grande o ONIBUS DE NITERói "jornal 
político e literário, destinado a defender os altos interes
ses da Província. Semanário, custando 80 réis, o jornalzi· 
nho tinha por princípio "não aspirar aos sufrágios do Go
verno nem da Oposição", antes, se propunha "a defender 
a causa pública fosse contra os governantes, fosse contra 
seus opositores". Na apresentação, o bebdomadúio expli· 
cava que seu nome nasceu da lembrança do ônibus de Nite
rói que "serve a todos e a tudo", das iaiás e sinbazitlhas à 
escrava do ganho; do sinbozinho encasacado ao vendedor de 
peixe''. Mas será ctne houve mesmo em Niterói, tal ônibu!l? 



O sonho de Mário Alvf'~ 

Mário Alves, experimentado jornalista carioca, tinha 
um velho sonho que conseguiu realizar no dia 17 de mar· 
c:o de 1919, ao publicar o primeiro número de O ESTADO. 
De feição moderna, bem lloticioso, ilustrado com cliehês 
dos maiores acontecimentos do dia, o diário de Mirio AI· 
ves vingou por ter merecido o apoio do povo da Velha e 
Gloriosa Província. Com o tempo porém, as oficinas mon· 
tadas pelo jornalista e principalmente a rotativa, eevelbe· 
ceram e já não serviam ao jornal como daates. Era preci· 
so modernizar, acompanhar a evolução da Imprensa, dar 
ao diário uma feição de acordo com os maiores jornais do 
País. Ora. isso custava muito dinheiro, coisa que o bom 
Mário Ah·es nunca conseguiu ter. O jeito foi vender o jor· 
nal ao governo do Estado que se propunha a faaer as re· 
formas desejadas e até ampliá-las. Para dirigir O ESTADO, 
o Governo escolheu um velho e conceituado jornaliata, AI· 
fredo Neves que, apesar de toda a sua experiência e pre~ 
tígio não pôde realizar o intento governamental. Na épo
ca, a guerra que lavra\•a Ba Europa dificultou o foraeeimen
to da maquinaria neeessíria, por parte d81 .-erica~~os, en· 
carecendo sobremaneira o orçamento feito e aprovado pe· 
lo governo estadual, E O ESTADO foi parar u ma. do 
Superintendente das EmpreMS Ineorporadas ao Patrimftoio 
da União, isto é à A NOITE. Foi •tio que MMIIIÚU a di· 
reção de O ESTADO, o 'ribrante jomalilta Joeé Cindido de 
Carvalho, em substituição do Profeelor J'oetaele que ori· 
entara o jornal nos primeiros mc.e~ da ~cio. José 
Cândido de Carvalho, que é sem favor .. doll .elhclnl r. 
mancistas brasileiros, emprestou ao diário o que de ae
lhor havia em si. Profundo conhecedor da arte de fazer 
jornal,. José Cândido, admirável COIIIet&1', ... um desamblen· 
tado em política e por isso essa parte do jornal pa8IOd as 
mãos, primeiro, de Al1'im Filho. uma du ll&is brllbptel 
inteligências detta terra e, depois, do aator deltM lbtltas. 
O ESTADO, no· quinqilêDio 19e0/19116 foi ..... io eminen
temente políticO, sem prejailo, eoMIIdo, da pwte JIOtieio. 
sa, o que aliás era de esperar, ji cr-e ,_. ,.ne .ti iao 
prensa pertencente ao Governo Nenl, ewja poHtlea 
cumpria defender. Mas nem por 1110 jorDal Perdeu a Mo 
gemonia no seio da imprensa do ~o do :.0, poil •u 
exemplares eram vendidos nos qaab'o caMo8 da t.ra ftu· 
minense. Fechado por iniciativa do eotio ~te 
das Empresas Incorporadas· preoeupttdo eom o peql'ewino 
defieit no orçamento, O ESTADO W\'e a aeama triste IOL'• 
te do qae-rido vesperhnô carioca A NOrTE .-e deizou de 
circular em delembro de 1~7. As ofieiftas, cltehél:ie, ar· 
quivo fotogrãfico de O ESTADO foram feti.ae•te adcalü· 
ridos por Alberto Torres. E digo felizmell.te, po!'fllle • 
época o Superintendente. deLWjoso de "aNbar -'e ftZ eom 
isso", pensou até em vender as antigas e nlio!IU eoleeões 
do jornal de Mário Alves a quilo. a ~o de papel ftlbo ... 
Comprado com o nome. o arquivo e M colet6N de O ES· 
TADO e conservando-os eneaderftldos, Alberto TOI'I"ee prelo 
tou à Inteli~ência, à História e à l~ftN, - JN)Ide e 
meritório servi~o. :P'oi graças à e..sa ínieiativa do hrilhan· 
te jornalista donhle de deputado, que pude colMr o mate· 
rial para cscre\ler o dia-a-dia de Nitet'6i, em ~rrallde parte 
colhido n11s coleções de O ESTADO e "es de O FLUMJNEN· 
SE. 

Entre 1919 e 1957, perlodo em que cireulou O ESTA· 
DO, houve sempre entre ele e O FLUMINENSE 1IID& ma
lidade sadia, alicerçada no desejo de bem ~ervir ao povo 
fluminense. O jornal de Mário Alves sempre foi 1B11s a. 
ticioso do que o O FLUMINENSE que, e-m eompen~o, 
línha muito mais matéria paga, anúncios grandes e peque· 
nos que não raro se espalhavam por quase todas as suas ' 
páginas . em detrimento do noticiário . Aliás, o jornal do 
velho Azeredo era uma espécie de JORNAL DO BRASIL 
de até 1940, farto de PRECISA·SE, On:BECE-SE, ALUGA· 
SE, VENDE-SE. Era um jornal dedieado ~s i1 doaae-de· 
casa e ao comércio que ao leitor comum, ávido de noticias 
sobre tudo e todos. Por isso, as coletfies de O ESTADO 
são um fiel repositório do que oeort"eu na •ida do Ellbdo 
e de Niterói. (Contínua). 
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NITEROI EM TRES TEMPOS (XLI) 
Heitor Gurgel 

A IMPRENSA DA TERRA- (2) 

Existiram em Niterói outros Jornais como 
O .JORNAL DE NITERói, dirigido por ldiomar 
de Souza; A TRIBUNA, de S. Soares da Silva, 
hoje sob a direção de Jourdan Amora; COR
REIO FLUMINENSE, de Silvio Fonseca, e os 
dois diários de José de Matos. Além desses hâ 
ainda o semanário JORNAL DE ICARAt de· 
Jourdan Amora e os quinzenários OPINIÃO 
PúBLICA, de Carlos Silva e LIG, dos jornalis
tas Femandes Marcondes, Sérgio Neto e Lour
des Pacheco, a inteligente cronista LOU. Duas 
revistas - ATUALIDADE e 'úNICA - de Ar
naldo Castellani e Vital dos Santos, respectiva· 
mente, disputam a preferência doa leitorea . 

.. A PALAVRA" 

Deixei propositadamente para o final des
ta relação. a notícia de que em Niterói existiu 
o mais vibrante e completo semanário polftico 
da Velha Província: A PALAVRA. 

Mordaz, sempre a par das últimas novi· 
dades pdtfticas, conhecendo perfeitamente bem 
quase todos os pollticos fluminenses, privan· 
do da intimidade de vários chefes polfticos do 
interior. dominando com conhecimento de cau· 
sa e efeito as futricas dos bastidores, o inteH· 
gente Sardo Filho. tão eedo roubado à Tida, 
foi o mais combativo e o melhor lnformadn 
jornalista do meto político fluminense. Seu 
semanArio era sempre esperado ansiosamente 
por amigos e desafetos, porque em suas coJu. 
nas eles iriam encontrar muita eolsa que os in
teressavam, quem estava ou nlo nas boas. gra. 
ças dos detentores do Poder e quall as diretrt· 
zes proviveis que o Governo Iria tomar em 
determinado caso .. A 'pALAVKA. mareou uma 
époea e seu desaparecimento foi uma lútfma. 
Dos seus colaboradores efetivo., Alvlm Filho, 
inteligência primorosa e uma pena brithante, 
foi dos mais atuantes. Políticos atA a medu
la, Sardo Filho foi o grande arauto das dedo 
sões políticas tomadas pelos governos dOI quall 
ele gozou da Intimidade. Participando menos 
ativamente, mas eom o mesmo brilho de .AI
vim Filho, Hugo Tavares. poeta dos naelboNtt 
da terra fluminense, e Aleides 'Machado Gou· 
çalves, o maeno do verbo, esereveram delicio
lU e oportunf.sslmas cr&nieas em A PALA~ 



ABNEGADOS E VALOROsog 
JORNALISTAS 

Cabe aqui uma palavra de admiração e 
de estimulo aos proprietários (quase todos 
jornalistas profissionais) dos jornais niteroi
enses, por sua pertinácia em manter !etll jor
nais sabe Deus como, face à concorrência qne · 
sofrem dos grandes diãrios cariocas, sempre 
melhor aparelhados, com capitais. enormes e 
dispondo de exelentes oficinas e farto de no
ticias e de informações de todo o Pais. Não 
fossem esses abnegados e destemidos plumitl· 
vos da Praia Grande, Niterói hoje não contaria 
com um jornal, como O FLUMINENSE, para 
só falar do mais velho dos jornais da eldade. 
E malgrado o interesse dos jornais earioca1 
pelos assuntos do Estado, eles não têm e nem 
poderiam ter o mesmo interesse dos órgãos lo
cais e, prova disto, basta ver o pequeno espa
ço que, por exemplo, O JORNAL DO BRASIL 
e O GLOBO entre outros, dedicam ~ 
ao noticiário fluminense. 

OS JORNAIS FALADOS 

Não se pode falar em imprensa da Praia 
Grande sem mencionar dois jornais radiofôni
cos cuja difusão abrangia quase a totalidade 
dos munieípios fluminenses. 

Um deles, O GRANDE JORNAL FLUMI· 
r-."ENSE, o pioneiro, dos irmãos Rodrigues da 
Costa, noticiava tudo quanto de maia Impor· 
tante acontecia no Estado, principalmente em 
sua capital, focalizando também os atos do Go
verno, tais como nomeações, promoções e trans
ferências de funcionArios e professoras. Era 
tal O prestigio desse radiofônico DO iDterior 
que, certa vez, o finado Senador Sá Tinoco 
chegou a ltapenma, sua terra natal, com uma 
boa nova para um seu eleitor. Tendo obtido a 
nomeação dele para a Secretaria de Finanças, 
apressou-se o parlamentar em ir procuri-lo eom 
o DiArio Oficial nas mãos. O beneficiado e• 
cutou atentamente o senador contar como eon· 
seguira a desejada nomeação, cujo decreto e• 
tava publicado no órgão do Governo. Após ou
vir o Senador, o nomeado virando-se para ele, 
disse: - "Bem, agora é a gente esperar at6 
amanhã de manhã para ouvir O GRANDE JOR· 
NAL FLUMINENSE. E num rompante: - "'Se 
ele disaer que eu fui nomeado, é que fui mes
mo ..•. " 

Outro jornal falado, aparecido em 1953, 
era igualmente dirigido por irmãos. E:dmi~ 
jornalistas e gozando de prestigio DOS mei01 
governamentais, os Castro Alves (J.T. e Hesfo. 
do) faziam A HORA DO ESTADO DO RIO, 
procurando "furar" o eolega mais aatigo, o 

. que As vezes conseguiam, sem contudo abalar 
a força dele no interior. o ex-Senador Paulo 
Fernandes foi o grande finaneiador do radic.
fônieo d01 irmioa Castro Alves. 
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lliler6i em três tempoS ._ ~) 
HEITOR GU!lGEL 

RUAS E PRAÇAS (l) 
O primeiro estudo do sistema orográfico 

de Niterói, informa o Professor Alberto Ribei
ro Lamego (in "O Homem e a Guanabara") da· 
ta de 1820, ao tempo em que os organizadores 
do primeiro plano urbanístico cartografaram a 
já então Vila Real da Praia Grande. A vila es
tava assentada em uma planície arenosa entre 
os morros de Gragoatá, D. Helena, do Brum, 
do Capitão-Mor, da Pedreira e da Armação, to
aos compreendidos na sesmaria de Araríbóia. 
Além do Morro de D. Helena, foi arrasado tam
bém o Morro do Pampulba ou João Homem. 
O .Morro do Brum, como sabemos, cbamou-!:8 
depois Morro de São João ou do Hospital, nome 
dado porque nele ficava o Hospital São João. 
O Morro do Capitão-Mor passou, em fins da 
centúria passada, a denominar-se Morro da 
Cova da Onc:a, por ter um caçador encontrado 
em suas matas um cachorro do mato, por ele 
tomado por uma pequena onça. O Morro da 
Pedreira, desapropriado pelo Governo, pessou 
a chamar-se Morro do F.stado. 

Assim com tantos morros dentro de seu 
perimetro, a Vila Real para expandir-se teve 
que arrasar morros ou · pelo menos cortá-los. 
Além das ruas do centro da vila, as cantantes 
do famoso tabuleiro de xadrez, só havia um 
arremedo de arruamento em São Domingos. E 
os sucessores de José Clemente Pereira tiveram 
que derrubar, desbastar, cortar ou mesmo aca
bar com os morros citadinos para poderem tra
çar ruas, avenidas e praças. Isso aconteceu no 
passado e acontecerá ainda por algum tempo. 

O tr ~ d . . 'bl' u ora era ar-.se as vJ.aS pu 1cas no-
mes de santes, de reis, rainhas, principes e 
princesas, além de titulares da nossa nobiliar
quia. Com o tempo, porém, essa mania mudou, 
ou melhor, se transformou e os santos e fidal
gos vão dando lugar aos médicos caritativo!', 
aos advogados de nomeada, aos mestres artis· 
tas consagrados e às senhoras que se notabili· 
zam por dotes do coração, afora uma ou outra 
data histórica. Niterói, no passado, era uma 
cidade de reis, fidalgos, santos e príncipes. Co
mo estivéssemos na .Monarquia, as nossas ruas 
chamavam-se Rua do Imperador, da Imperatriz, 
da Rainha, da Princesa, etc, fossem eles D. 
João VI, D. Pedro I ou D. Pedro ll. E se tl· 
Yesse havido o Terceiro Reinado na pessoa da 
Princesa Isabel, jã havia em Niterói uma Rua 
da Rainha. Prático, como se vê. Quanto aos 
santos, a cidade que Araribóia fundou homena
geou quase todos como se verifica pela relação 
seguinte: Santa Bárbara, Santa Rita, Santa Ro
sa, Santa Cândida, Santa Clara, Santa Maria, 
Santa Teresa, Nossa Senhora Auxiliadora, Nos
sa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Na· 
zaré, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora 
das Graças, Nossa Senhora das Mercês,. Nossa 
Senhora Mãe dos Homens, Nossa Senhora da 
Penha, Nossa Senhora do Rosário, Santo Cri!;
to, Santa Cruz, Santo Antônio, São Expedito, 
Santo Inácio, Santo Onofre, São Boaventura. 
São Diogo, São Domingos, São Feliciano, São 
Francisco de Assis. São Francisco de Paula, 
São Francisco de Sales, São Francisco Xavier, 
São Januário, São João, São Jorge, São Judas 
Tadeu, São Lourenço, São Luís. São Manuel, 
São Miguel, São Patrício, São Paulo, São Pe
dro, São Sebastião, São Getúlio, Santa Tere~ 
de JelRls, São Benedito, Santa GenovPva l' São 
Vicente de Paula. 
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Além disso, há santos que dão nome a 1'á
rias vias públieas num mesmo bairro e em ar
rabaldes diferentes. como: 

São Sebastião é travessa no Barreto e nu 
Ingá, além de ser rua (no centro e no morro; 
São Jorge é largo e travessa na Engenhoca • 
no centro no fim da rua 15 de novembro); Sio 
Domingos é praia, bairro, travessa e largo; San· 
to Antônio é travessa em learai e em São Lou· 
renço; São José é travesssa no Cubango, na En· 
genhoca e no Barreto e rua no Fonseca e na 
Ponta da Areia; São Boaventura é alameda no 
Fonseca e rua no Baldeador; Santo Cristo é es
trada, travessa e morro no Fonseca; São Lou
renço é bairro, morro, ladeira, largo, rua, tra· 
vessa, porto e até nome de um aterro no cen
tro da cidade. 

Para remediar, ou antes, consertar esse 
estado de coisas que traz grande confusão, su
giro por intermédio de O FLUMINENSE que 
os senhores vereadores mandem fazer um le· 
vantamento eompleto dos nomes das ruas nl
teroienses, de modo a acabar com a multipli
cidade acima apontada. 

1: de Niterói, graças à sua situação geográ
fica voltada para o poente, que se tem a mais 
bela e perfeita vista de sua co-irmã, a cidade 
ao Rio· de Janeiro, uma das mais lindas cidades 
do mundo. Mais Niterói é igualmente palco de 
tormosos recantos, eomo a beUssima Praia de 
Itaeeatiara e as não menos belaà praias de ltai· 
pu e Piratininga, agrestes e oeelnieas, para não 
falar das bonitas praias da Boa Viagem, Ver
melha, Flechas e Icaraí, formadas nas gracio
&a curvu de seu litoral guanabarino. Além de 
ser bonita, Niterói é uma cidade bem traçada, 
com ruas retas, sem as tortuoaidades que tan· 
io afeiam outras cidade&, antes possuindo re
tas admiráTeis, como a da Alameda São Boa
ventura, e as avenidas Feliciano Sodré, Está· 
cio de Sá, 7 de Setembro e oatras. O primitivo 
plano de arruameoto da cidade deu-lhe outra 
caracteriltica, qual a de ser o seu ee11tro co
merciai. realmente eentro, isto é, ponto equi· 
distante dos demais poatos da cidade. Um 
grande aenão, todavia, se faz notar no trânsito 
urbano: a coneentraçio excessiva de grande 
parte dele na Praça Ar4rib6ia e ruaa próximas 
como Conceicio, Cel. Gomes lllaebado, Aveni
da Amaral Peixoto e na Rua Visconde do Rio 
Branco, artéria por onde .e eseoa quase 90~ do 
trAnsito. Um melhor estudo do problema com 
distribuição mais racional dos pontos finais 
das linhas de ônibus, desafogará o centro, me
lhorando a fluidez do tráfego . 

Em Niterói, a iniciativa particular precedeu 
à aeão governamental que, sem recursos, fol 
realizando apenas o que podia. Os melhora· 
mentos feitos pela Prefeitura não correspon
diam aos reclamos populares e com o desen
volvimento da cidade. Depois do arranco ini· 
eial dos cineo primeiros prefeitos, Niterói, sal· 
vo em duas ou três administrações, caiu em 
ponto morto, à mingua de recursos para fazer 
face a qualquer programa mlnimo de obras. g 
sempre deficitária a cidade foi vivendo até que, 
a partir de 1938, uma forte e racional com· 
pressão de despesas e um amplo fortalecimen
to da receita, pela melhoria do aparelho arre
<'adador permitiram ao Prefeito João Brandão 
Júnior retomar o ritmo progressista a que Ni· 
terói se habituara no passado. E é desse pe
ríodo governamental a construção da imponen. 
te Avenida Amaral Peixoto, certamente a mais 
vultosa obra urbana feita em Niterói até ago
ra neste século, mesmo levando-se em conta as 

· obras executadas por Feliciano Sodré, sem dá· 
vida o melhor prefeito que Niterói já teve. 
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NITEROI EM TRES TEMPOS (XLIII) 

RUAS E PRAÇAS- 2 

Heitor Gurgel 

''Entre as distrac6ea qu~ o niter<W!Il!t' contan 
DOI pdnclplos do 8~0, sobrelisafaDl OI recltats 
de m61dca nas praças e jardins pdbllcos. No an\tco 
lA1'IO do Qua.rtel (PNçla P'oD8eca Ratnell) , no x.~ 
10 de Sio Joio (Praça D. Pedro n> e no campo 
ele 3lo Bento, acs domtnra&, a Banda da PoUda 
lolilltar dava ~ sempre muito l!ll)laud!doa 
pelo povo que IM!orrla para uslstf~laa. AHú, ~ 
pritlea VInha das tempos do Imp&io quudo a 
"'brklD" Be cb&mava Corpo da Polfct. PrcmDe!al. 
A banda "' entio o orruJbo do CCJroael CJamee 
Machado pOrqUe, nlo raro, ela era requtaltada para 
tocar na Cort~. em ftstlvldadfts a que compareciam 
01 imperadores. Dessas boll8 rem1n1scfnctu reatam 
hoje apenas oa coretaa, alfUD8 m. estado de rufna, 
todcle, porém. sem I!II!J'VfJDtia. ~. o belo 
C&mpo de Sio Bento teve suas reln!taa sempre 

. muito freqllentadas, prlnelp&lmente DO l'tl'lo, quan
do à 80Dlbra. de folhudae árvores, aentavam-ee f~ 
millas inteiras, gOli'aildo a fresca da tarde e escutan
do com enlevo as müsicas tooadu. Mas, o caneerto. 
pdbUeoe 11abaram. como acaba tudo neate mundo. 

O último concerto, como Informou o conetitua
do cron4ta da cidade na dtcada de 4.0, Divaldo de 
AIJUiar Lol)H. em colaboração para o O ESTADO. 
realizou-se num donlingo de setembro de 1921. no 
CampO de são Bent~. Estávamos t>ntil.o na prima
vera e a banda executara brilhantemente. como de 
hábtt~. um repertório de mUito bom gooto, eutre-

mee.ndo mtisicas clássicas com algumas mllsica.s po

pulares, em perto de trezentos, aplaudiram caloro
aam~te o final, de-pois de tt'r a banda tocado dota 

llWneros extras. atendendo 8()S pedidos de bis do 
'POVO qlomerado ao redor do cor?to. E j' era notte 
fe('h&da quando a banda se retirou e o povo eornf'-. 

cou a se dispersar, certo de que no domingo seguin

te UU1 novo conrerto seria ~l'Cutado na ~a n. 
Pedro n. a quem cabia a vez . Mas nesse domingo 

e nos sesutntes o povo esperou em vão pela banda. 

Acabara-se uma das distrações prediletas do 
po,·o, t.al>ez • mais lnteUeent.e q1.1e o Ooveruo podia 
dar .• :• 

!1 que hoje se chama Praça Aru1b6l& cbemou-
.se primiUvamente Porto daa Paluu, deDominaçá.o 
de origem popular que manteve aU 1820 e que nas
ceu do fato de ser aquele pcmto o ancondottto das 
!lluu que faziam o trajeto R»-Ntter6l. Na pri
meira planta da ctdade estava previsto que no Por
to clu Jl'alau seria construfda uma praça de cll- r 
meD1éíes matem que o Roclo do Pelourinho <atual 
PraQa Plorlano Peixoto> onde se venderia peb:n e 
hortaliças, Era ta.mb6m penaamento do Govmlo 
Imperial permitir no local um mercado diirio para 
a venda de galináeeoa, C1e modo a combater oe am
balantes que faziam .eus Del6cfos de porta em por
a, sem nada papr ' RHl t7ebarfa. Asaim, cinco 
&nCIJ enm J)888ad011 quando IJ1JriÚ'&D1 DO Porto das 
Paluu umas barracas J)ara a venda de peixe e hor
~. de ralinhas e ovos. Em 1833, o largo frontei
riço 1110 Port~ das Paluu tinha duaa entradu para 
a !tua da Conceiçio, que era t'ntlo uma vila cheia 
de eutnbolas eonstmfdas com rirl011 t.l1nbamentoa 
e que davam ' rua. forte Blnuoetdacle. Na pltmta da 
cldade, fll\11"& Port~ das Flluu entre a.s ruas Sfi.o 
Pedro, d!relta da Conceiçlo e o Canto do Loureiro. 
A IJ'8oDde tranaformaçlo do Porto das Paluas oco::
mJ em 1841, quando no terrftlo se COMtruiu a Pra-
~ do Kercado que a planta primttl\"a ã cidade 
previa "em parte IIObre o aterro que se faria à Ru& 
da Concelçlo e Indo aU ao mlriiJrte •o Brllm". 
Elae mirante fteaYa no ValODgUlnbo, Da aba do 
:\forro do Brum. depois Morro de Slo Joio. Dse 
Brum. Alfredo de Souza Brum, •ra neto ou bisneto 
de um ql& que po&SUia umas f&luas e SUDUlCAS 

para o transporte de e&ri&S entre as duas cidade.5 
que a bata da Guanabara une. Tranl1'ormada ~m 
nraça. o Porto das Fa1uas desapareceu ('otnpletamen-
t~. quando se construiu o prédio do mercado, qu~ 
foi inaugurado em 1846. Três anos depo.ls, & praça, 
com grande mO\imento que o mercado propiciava. 
se tornou peque11a e por i.\lSo a Assembléia ProVin
clal aut~lzou um empréstimo à Câmara Municipal . 
a flm de que esta desapropriBMe pela quantia de 
130 contos de réis, uma chAcara dos herdeiros de 
Bnun e uns casebres e:rfstentes no local, de modo 
a ampliar o perfmetro do logradouro, o que só ocor
reu em 1854, quando 109er11ava a Provtucla o .sa.. 
Tão do R1o Son.lto. No ln1clo das obras houve a 
solenidade da fundamental, • qual compareceu o 
Imperador Pedro n . E a praça, que viria. a.. cha
mar-se Praça Martlm Afonso. toml:'11·l'e amola. 
maior do que o Roclo do Pelourinho, como queriam 
os e-laboradore-s da prlmltln1 planta Cl::t cidade. -"Ob 
a esclarecida YigUâncla do Jul7. de Fora, José Cle
m~te. 

Em 1902, drrrubando o prédio do metctv.:to. no 
t~rreno foi encontrada uma oatxa de Zinco ctill al-
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cumaa moedaa e JOmaSs de 1154, alEm de uma tf
oide de m6l'more onde se lia uma inscrição em la
tim. CUja traduolo fol divulgada pelo admlrtvel e 
aaudolo cronista Mr.noel Benfdo, e que dizia: "A 
Deus Ottmo e Mixlmo, D. Pedro U, piedoso e cle
mente Imperador do Brasil, p6s • primeira pedra 
da praça plbliea do mercado, na cidade de Nite-
1'6i, sendo beazlda ccmforme 01 rltal e debaixo da 
invocaelo do padroeiro da cidade, Slo Joio Batista, 
pelu mloa do padre T~ de AqUI.Do. Sua Majes
tade, o Imperador, atento em ~ u empresas 
de utrudade p6btlca, designou-se em pessoa, na 
presença da Imperatrlz, D. Tereza Crlsttna. sua au
gusta esposa, conurrar e fundar o monumento. 
sendo vtce-prealdent~ da Provincta, o Barlo do Rlo 
Bonito, confoane dele)ol da ctmara Manlolpal de 
Nlter61, no dia M de junho de 1154". 

Vinte e c1Deo allOI depois, em 18'79, 01 jornais 
~vam caotra o abandono em que Jazbl a Pra· 
ea do Mercado e o próprio ~o '' entlo cedido 
a pertloulara, que o tranlformaram em .. uma ~
de de babltaclo coleUva e sedN de sociedades fol
pda, o que era uma ealamldade e um desaforo" -
rrttavam o po90 e 01 jornais. E tal promi8cUidade 
lavrada no pftdlo do meTe&do que só umas poucas 
lojas eram elnda alupdu a pebf'lrOI e quitandei
ros: a maioria le'l'la mNmO almplea morada de 
centea de JIOUClOB J"'!CUU'SS8. o PLUMINElfBB, em 
reportapm de maio daquele ano. mostrou que 
certas lojas abripftlll até "YeDdedoru de amor 
baratO'' . Em 11181, ocorreú no edlftclo um crime 
que a cidade inteira comentou . Um sapateiro fta
liano endUDUido, depois de aasaas1na.r a esposa, 
rasgando-lhe o ventre, degolau o próprio fUho e a 
aegutr suietdau-ae ~ctonando a carótida. O san
gue dRS vitimas eseorrendo para a praea foi que 
denunctau o pavoroso crime aos prlmelr08 madru
gadores que foram chegando ao mercado. Foi ta
manha a repercurslo desse crime, que a loja. palco 
da tragédia, nunca mais fol alugada, por falta de 
interessados. Nlncu~m queria nada com a loja. 
do sapateiro ... e o velho prédio do mercado, assim 
mt'Smo caindo aos pedaços, com vArias lojas desalu
gadas. com lixo espalliado, por todo o canto, serviu 
dt' quartel J)tQ'a o 38.0 Batalhlo de Infantaria do 
Exército, qtJando d08 acontecimentos de 1893. 

o mats lntert'ssafttt', no que Sf! refere ao merca
do f' sua praça, foi o QUI' acontl"ce-u depois dt> 1905. 
Nt'SM' ano, o J)l+dlo !ot adquirido JX'~OVISC"Onde dt> 
Morais. para ser demolido. Em seu lugar seria cons
truída a nova estação das barcas da Cantarelra . Ao 
comprar o Imóvel, o Visconde comprou também o 
chafariz que ficava no pátio do mercado e que 
pertencia à cidade, como contarel ao tl'lltar da Pra
ça Joaquim lolurttnho. o l't>lho Valongulnho. 
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NITERói EM TR!S TEMPOS (XLIV) 

RUAS E PRAÇAS (3) 
HEITOR GURGEL 

PRAÇA MARTIM AFONSO 
Foi o Presidente Aureliano 

de Sousa Coutinho, Vbconde 
c!e Sepctlbn QUI'. 29 de outubro 
de 1845, deu ao antigo Porto 
das Faluas, depois Praça do 

Mercado. o nome de Praça 
Martlm A!oruo (hoje Praça 
Ararlbóla) homenageando o 
chefe índio. De novo a praca 
seria alargada como o foi de 

!ato, em 11146. pal'!l ali se eo- , 
li car o cnahu· z. bem detron• 
te à Rua da Cor.ceição . Para 
tal foi mister desapropriar um 
reaque ·de caaas de Gabriel Al
vell carneiro e ele sua cunha
ela. D. Matijd"S Clementina 
do Amaral, cabendo aos mes
mOI, além de uuu. quanUa em 
dinheiro. o direito de construi-
rem novaa residências nos ter
renOI que sobrassem do aterro 
feito. desde que - I-e?A\a n t• 
portaria - "obedecessem ao 
r unhamento da praça e da I r 
rua". A propósito. não se de- ~.1 

ve e;queCf'r que a famo~a Rua li 
da Coocelçlo, a mais antiga 
rua nlterolense. era o mais co-

1
, 

nhecido e wado caminho dos 
indlos qu'mdo vinham de sua 
aldeia, em São Lourenço. em 
direcão acs arelats de Icarai 
ou à Praia do Cllbacelro. em 
Sio Domlng01, antigo porto d~ 
faluas e sumacas e depois <las 
Barcas Pe!Tf. Na primeira 
planta da cidade há uma refe
rência ao Canto do Loureiro, 
onde depois esre,·e o Café Lon
dres, cujo prtidlo for:t nPtr
riormente ocupado pela Pada-,_ 
na Aurora. cujo nome Ylera da 
Sociedade Musical Aurora de 
São Domingos, que tinha 1\Ua 
sede no sobrado. No Século 
XIX. o Canto do Loureiro era 
chamado Beco do Molho, &e• 
gundo apurou Manuel Beni
clo. depois de buscas que fe& 
em velhas plantas da cidade. 
Da referida Padaria Aurora 
saiu a última pessoa que tot 
Pnforcada em Niterói. um pre
to escravo que matara um cai-

i xt'lro da mesma padaria. Con
denado à morte, foi ele exe
cutado numP forca armada na 
Praça do '\ferca!lo. Mas o que 

·. marcou mftimo a antl(la Pra
ça do Mercado, deF.~e oe ~m
POII em que ~ &peD&S o Por-
14 clu Pa1uaa. foi a testa dos 
peacacloNa que ae :re.llu.Ya no 
dia de 8lo Pedro e à qual 
COIJllll.ftCia eempre wna enor
me muaa popular. A proets
sio, eom a ~.matem do santo. 
safa de Jurujuba e Ylnha ate 
a Praça do Mf'rcado, 011~ ~>P
tão deixava de at marftlma. 
para PI'OIMIUir a pé emtuto 
rodeando o pridlo do ~•dO 
e dltlr_lndo-ee ~~ uma 
caJ)('la 1mprovl!nlda, ~ 11 In
' IX'Bçio do Apóstolo. na Rua 
Sio LeopOldo 1 A•1relino Lenll 
•Pós o que reareas&va a Juru: 
Juba. por mar. E durante a 
ProeJado nlo faltavam togoe 
de artlftcto flSJ)OCando DO ar 
e nem u ladainhas rezadas 
1101' todos os acompant!ant 

Aeonteeeu no Mmaval de 
1~ . A Pra.a Martim Afonso 
tostava coalhada de rente, fo
liões que pulavam e canta\'am. f 
SUando em bicas , De miblto 
eat&la um eontllto. Apitos, si: 
renas e um _orre-corre do« 

I 
. =:=If 



dlll.bos. E ·mdas eontsnuas tt. 
!lente, umas contras as outras, 

os berros. um pandemônio. E 
tudo por quê? Porque, soube· 

depois, o Café Londres :re
solvera fechar • ·" suas portas, 
nio por faltar bebidas ou co. 
ml.'stívels. mas para que seus 
l'rnpregadoe e proprJet6rf01 pu· 
dessem ir se junta.r ao povo 
que brincava. Poi um deus· 
nos·acuda! ~nte querendo 
entrar no café de ·ualquer ,lf'i
to. por deb&lzo du portas 18· 

i·aerradas. ao meamo tempo 
ue deanaa de ~ jt, lel'

das queriam sair. Afinal. a 
!feia chegou, entrou no eafé 

e ~tu minutos depois leftlldo 
esos um dos donos. trh em· 
egados e 011 fregueses mala 

ltados. após ex!«ir. em no
da lei, que ae partu fce· 
levantadas e o oaf6 PM

sease a servir ao povo. E o 16-
clo restante e dois em)ll"efa
d<»: r o faxi~tro e o cafeteiro\ 
passaram a servir l fl'el\lftla 
atabalhoadamente. 11 verdadP. 

a.s . . • sem nada cobrar. . . :& 
ue o 86clo e os 3 empretado.o; 
re.~o.s f'ram os que sabiam 
anf'jar · a lfl'&nde e viatala 
aqulna registradora instalada 

11 manhã daquele dia... O 
médio foi a Polícia ~ o 

ócio preso de modo a evitar 
Uf' os Pretui?Ofl da cua tce-
m maiores ... 
Foi na Praçn Martim Afon

o que 06 portuguftf's mlden
s tm Ntteró'i e em São Gon· 

alo deram m011trt.s de seu pa
riotlsmo naquela manbi de 
ulho de 1922. oraça fora 
nfeitada. com bandelraias do 
rasn e de Portul!'al e c:lellde 
véspera a Rua Visconde do 

lo Branco. no trt'cho da pra
a merecera também as ban
elrlnhas de papel de !Ieda. 
l&m dos pavilhões do Brasil 

Of' Portugal. Aq 11 horas. a 
raça est:.wa c-ht'ia ~f' l"ent,.. 
avia muitg aleJrria e alguns 
rupo.s folclóricos portuguese.~ 
sntavam e dança,ram. Nisto 
ma lancha. aneorou junto ao 
l•Jtuante da Cantareira. Nela 
inham Gago Coutinho e Sa
adura Cabral que acabavam 
e unir. num vOo memorá~el. 
s nuas pátrias. através do pe. 
l2oso Atlântico. Agora vi· 
ham os doi! l'!vladores a. Nl· 
erói para receber as· homentl.· 
ens do povo e da coiOnla lu· 
a. Em memória desqf fel! o. 
aquelf's tempos tido e ha'fido 
or audacioso, foi erguida a 
raça Lusitana, no Canto do 
lo. 
Cinco anO& depois. chegou a 

ve., d06 brasHelros de Niterói 
ll'tm à Praça Mart.i.m Afonso 
darem vlva.s a três aviadores 
patrlcios: Ribeiro de Barros e 
Newton Braga e o meciDico 
Clnqutnl. tripuhm~s do famo-
so "Jahu". O vôo do a'fião 
brasileiro foi uma réplica. ao 
de Saca.dura Cabra.l-G a I!' o 
Coutinho· e do mesmo modo 
destes foi cheio de peripécias. 
Os aviadores patriclos foram • 
recepcionadO& na praça per 
m1a enormt' massa. po ul r. 



Em cima do Café Santa Cruz 
ficava a ~ede 1' Clube dos Ca
turras, onde se danc;ava o ver
dadeiro maxixe, tio cheio de 
I'I'QUE'bros, de menel06, de pu
sos complicados, eomo o do pa
rafuRO. Na dk'ada 1930/1140. 
o Clbe dos Caturras tinha 
grande freqü~ci&. meuno DOI 
meses distantes do carnaval. 
quando então o clube regurgt
tava de &ISOCilldos e de nma
valescO!I. 

Quase defronte ao Clube dos 
Caturras. nos altos do edifício 
da Cantarelra ficava o salão 
dn Clube ~usilar.o, sociedade 
musical que reunia portugue
ses amant~s da boe. música. 
Mais tarde o clube fechou e o 
s&.lão passou a abrigar bilha-

. res. cujos aficionados com eles 
se entretinham at~ altas ho
ras ela noite. 

Há tnuit-o que o serviço da 
Frota Carioca deL·uva a dese
jar. Embarcações pequenas. 
sem conforto. trafegando sem
pre abarrotadas de gente e 
, .... npre atrasados no chegar e 
no part.lr. Horário era coisa 
que não mais existia. O povo 
foi aturando tudo. paciente
mente, como é de seu co.~tume. 
Mas um dla o abuso chegou 
ao auge e o povo reagiu. Co
meçara. tudo df' manhãzinha, 
no dia 22 de mato de 1959. 
Com trtls lanchas f'm conser
to. a Frota Carioca nio esta
va podendo transportar a tem
p· e a hora. para o Rio de 
Janeh·o, os - llhares e milha
res de passageiros que foram 
se aglomerado em ·filas "Dor
P' ; <<i 111:1s, quilométricas. A ge

rência temendo que os Jmpa
clenles depr!'da!;.-;em os salõe~ 

tte espt>rA. •nandou abrir n~
nas ctots guiches para atendf'r 
aaos usuArio.~ I ã pelas 9 ho
ra~ prln piaram os primeiros 
protestos e Jo!'o .~urgiram 015 
Pt.erno~ agitar!or!'s Insuflando o 
povo. E o quebra-quebra co
mecou Amotinados. os passa
geiros que estavam do lado de 
fora começaram a quebrar os 
guichê~ fechJdo.~ enquanto 06 
que estavam ctentro da esta
càu. pm· sua vez, depredavam
na. Foi nntão que alguém bo
tou f011:o em . UIT' dos guiches. 
fogo que rapidamente se pro
pa~ou ao madeirame dos pai
néis que separ~vam os gut
<'hês uns dos outr06. Em pou
co o fogaréu assumtu propor
rões assustadoras t! o povo for
çou 011 portões que davam 
acesso aOs flutuante:;. aumen
tando a confu.>;<'io com a che~ 
gada de tuna l<uJcha do Rio de 

•ro super lotada. E aos 
gritos dl': "Monam 06 Irmãos 
Carreteiros" • donos da. Frota). 
algumas deZf'na ele exaltados 
se dlrl~lram para as residên
cias dos empresários. depre-
dando-as. Ante a. gravidade do 
fato, forças do 3.0 Regimento 
de Infantaria passaram a 
guardar ~ts !mediações da Pon
te. 06 escombros dll. Elltação e 
ocupando militarmente n:io só 
o prédio sinistrado como a Pra
ça Martim Afonso. 



NITERDI fM TRES TEMPOS (XI. V) 

lUAS E PRAÇAS (( 4} 

Situada entJ:e M Ruu da Conceiçio e JOI!é Cl..-na nela 
i que .e eneontn. o Palácio da Prefeitura. OutrC«a, a praça en. 
conhecida. por Larto do Pelourinho e •ais Wde por Pra9& l!lllllto 
Alexandre. Reeu&ndo ainda. mais .a tempo ou maia J)ftet.mell
te quando da. elaboração da planta. prlmlt!ft. da ekt&de, a. pnç& 

11ela: figura. como Largo do Capim e Olldl!, ctt.ia. a ~ do 
urbanista, "sPria E>düicada a Cua. da CAIMra. e por baito d* 
se levantaria. a. Cadela" . 

Criada. por Nilo Peçanha. J)f'l& lei de 4 de janeiro de 11M. a 
Prefeitura. niterolense foi instalada pr0'11180l'iamente na. Cfomlrra 
Municipal, então, como agora, sit11acla na Praça D. Pedro n. 
popularmente conhecida por Largo de .Sio Joio. O edifteto dtl 
CAmara era. um prédio teto, acaebapa.do, que depola fol poato 
abaixo pelo Prefeito FE'lictano S~ que, no terreno, conatnnu 
o novo edtficio. Aplanta do prédio da. Prefeitura fot elabclndo 
pelo prefeito Paulo Al'fts, mas sua construção eol.!leÇOU com 
o Prefeito Joio Pereira Ferraz qu., contudo, nto o póde con
cluir em seu mandato, eendo lnaururado pelo Prefeito VillllOV& 
Machado. 

O Palácio Municipal tem dois &J:ldare6 e 1JIII& bont• ft~Clàa
da de três corpos, um central e doia lateraia. 80bre ·a 111& do 
centro uiatia. um ztmbórlo com a.s annaa de. Prefeitura • um 
relógio . A entratla. principal ae faz ])(r uma bela e .-tletis por
ta de madeira. de lPi que di para. o saguão onde oomeça a bem 
lançada l!j!C&da.ria de minnore. em dois lances, para o pavimen
to superior. Vllanova. Machado, em 1926, quando pela. aerunda 
vez dirigiu· a. Prefeitura, levado pela mio amiga do já ai, Pre
sidente l"ellciano Sodré, aumentou o edifício da Prefeitura, am
pliando u alaa laterat.. Foi, disse ele em mensagem t, CAmara. 
Muntclpai, "a. maneira mais rápld& e barab~ de .te COD8fJIIJir 
maia espaço, !em reeorrer à Construção de mais um andar, que 
iria prejudicar a fachada do «lüicto que tem, na sua simplici-
dade. sua. maior beleza. ~ , 

Ao findar a legislatura de , o vereador Sérgio Chaeon 
conseguiu aprovar seu projeto dando o nome de Palieio Ara
ribói& .. o edifício de Prefeitura que. em tempos que longe vão, 
o povo apelidaria, numa. lrreyerência chistosa de "Palácio dM 
Palradores". em razão do constante VOIIerio que se ouvia, como 
ainda se ouve, no saguão da Prefeitura, ponto de encontro ha
bitual de despanchantes. prepostos, municipes e funcionários que 
ali se reúnem para tratar de assuntos pertinentes à Municipa
lidade ou mesmo peMOilis e do álacre chilreiO, nos flllll das tar
des calmosas de ctntPnas e centenas de pardais que têm seus 
ninhos e pouaos naa frondosas árvores do ant110 Largo do Capim. 



PRAÇA D. PEDRO IT 

Peraunte o leitor a um puaante no ram01o jardim onde fica 
a Praça D. Pedro n e talvez ele nlo saiba Informar. Indque 
de um outro onde fica o Jardim Pinto Uma f! ceortamente obte
rá como rt'IJP(IIta um "nlo ael" E por quê? Porque a povo con
tinua a chamar de Jardim de 8Ao Joio a praça frootelra l Ca
tedral que nca no quadrll6tero formado pelas Ruas Viscnnde do 
Uruguai, B&rlo do Amazonu, 8io JoAo e 8io Pedro. 

A propósito do Jardim Pinto uma. Manoel Benlclo. aqui 
tantu vezes citado, publicou em O BBTADJ!: de 28 de .~etembro 
de 1920, sob o titulo "Um 'ruflo sobre a Cidade" uma crft.ica à 
ação do Prefeito Fellclano 8odr~. m01trando qulo Vl!'l"dadelro é 
o afortama que diz que "o jUizo dOI contempor&neoe 80bre um 
admtnlatrador ou poiiUco peca quaae sempre -pela lmparclali-
dadl', seja por amizade ou raiva". O arttao em tela dblla: ....... "Há 
dias o Jardim Pinto Lima. conatnúdo em 1178 pelo Prellden!e 
da Provlncla qul' lhe deu o nome. rol vitima de um tufio de
sorientado que puaou sobre Nlter61 . Para aumentar a rua, o 
prefeito p& abaixo diveraaa irvOI'e8 do jardim e, mtre t'la.s. 
uma ' 'Maria Preta", um "Gonçalo Alves'', um "Con4!10 Necro", 
além de um "8ebutllo Arruda", eete barbado de samambaias. 
parasitas brancas, que desciam das ralhadas em maçarocas f' 

que é também conht'cldo por "Barba de Velho". Na outn. pon
ta do jardim, "o terrível prefeito derrubou uma ''llarriiUda". 
com mala de cinqüenta an01, bem euldada, bela, alta, robusta e 
que fora all transplantada pelo próprio Prellldeotle Pinto Llma. 
Manoel Benfclo termina o artigo vlndloto com .a exolamaçlo 
patética: - "0 ârvores das ruu, das praças, lorractouroe e jAr
dina de Niterói, levantem para o du auaa I'UJIIII'8DS _.u,udu 
bendi.Jiendo o atual prefeito por nio taa1 feito 111111•. 

Mas voltem01 à praça. Quando da plana el&bOnd& par Jo
aé Clemente, ela teve a domlnaçlo de Praça MUDialplll, 'rindo 
dt!pola a ee chamar de I.&rlo de 8lo .Joio. Al6m da lfiMds vol
tada para a praça, estA também o edltlclo da Clmara Municipal 
que, em 1835, quando 11e estabeleceu o OoNrDo Pteut161io, tot 
tranaferlda para outro pridlo flullillro, alto t. Rua D'J:l Rei 
(Vlaconde do Urucual> eaqu1na de 8io .Joio. Mata ad*lte, in
forma Matoeo Mata Porte <Hiatórfa de N1tc61) &aft em um 
velho cuarlo. a caaa do Governo Prodnclal. 8omellte em 11184 é 
que • Clmara Municipal voltou para MU prim1Uvo Jllédio, de
pola demolido pelo entlo Prefeito l'ellclano 8odré que CCIDitruiu 
o atual, por ele tnauaurado em 181•. A prop61lto, • adftnúi01 
de Sodré acharam que o v~lho prHio de tantu ~ .. bem 
mala bonito pelo que nio faltaram c.rftlcu ao 101to do Jlftlelto. 

O antigo prédio da ctmara teve .ua cooatruçio 1nlclad& em 
18~1, mas aó trta ano. depois foi que ele pode reunir-H no edl
flclo, ainda qne ele nAo eativeue de todo J]l'Onto. Os niteroien
ses de então tinham orgulho da Ca.&a da Clmara, um edl!fcio 
suntuoso para a ppoca, de linhas a6brlu e bem lançadas, embor& 
3em e$Ulo certo. Contudo, o prédio •• vlatcllo e bonito e cha
mava a atenção de quantos passavam por perto. Após aua ioau
&uração, em 1824, ia &ente de todos 01 recantos de Niterói aprt>
clar-lhe a suntuosidade maravflh&ndo-111! com a ilullliDa4llo a gás, 
que lhe dava um oerto encanto embora achuaem ezaawado o 
seu custo. A Cãmara ficara por mahi de cinco contos de réis, 
quantia vultosa para a epoca e que, di2iam 08 malediofotos 1i- ef 
cava além do valor real da obra . Por essa quantia, asseverou um 
edil da OpoaiçAo. "o magnlfico Conde de Bobadela construfra os 
maravilhosos "Arcos da Carioca". no Rio de Janeiro". Intert'S-
.sante é que o novo pr~dlo foi conatruldo no mesmo local da ve-
lha CAmara e, embora maior, ocupou a mPSma árf'a de terreno. 

qJ 
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NllERól EM TRES TEMPOS (XLVI) 
HEITOR GURGEL 

RUAS E PRAÇAS- (5) 

Praça Joaquim Murtinho 

Chamou-se em priscas eras Largo do Valon· 
guinho porque, numa casa com pátio à frente, 
situada junto à íngreme subida para o Morro de 
São João ou do Hospital, existiu um pequeno 
mas ativo mercado de compra e venda de es
cravos, recém-chegados da Corte. Como Valongo 
(l ) se chamava, no Rio de Janeiro, o grande de
pósito de escravos que ficava onde hoje é o 
bairro da Saúde, por Valonguinho (ll) ficou 
sendo denominado o pequeno depósito de • 
cravos de São Domingos e, conseqüentemente, 
o Largo, que durante muitos anos assim se de· 
nominou . Os mais antigos moradores de Nite
rói chamam até hoje a Praça Joaquim Murti· 
nho, que foi um médico homeopata doublé de 
financista da Primeira República, de ValoniUi
nho. 

No dia 30 de abril de 1847, aproveitando a 
presença do Imperador Pedro ll em Niterói; o 
Governo Provincial pediu à Sua Majestade que 
presidisse à inauguração de um artfstico chafa· 
riz, no Valonguinho. Esse chafariz tem histó
ria. Aconteceu que alguns cavalheiros amantes 
da deusa Terpsícore se cotizaram para oferecer 
um baile ao Presidente da Provfncia, que tam· 
bém gostava de dançar o seu minueto. Mas o 
Conselheiro Aureliano de Oli,·eira Coutinho, 
aconselhado certamente por seu bom-senso 
mandou dizer aos promotores da festa que pre
feria que eles aplicassem o dinheiro apurado na 
construção de um chafariz para a pequena pra· 
ça que então existia no começo da Rua da Con
ceição, esquina da Rua da Praia e que se cha
mou "Canto do Loureiro" (fi) e antes "Beco 
do Molhe" . E assim se fez: não houve baile, 
mas a cidade ganhou mais um chafariz, cons· 
truído pelo Engenheiro Provincial Reis Alpolm. 
Os maus fados, contudo, tramavam contra o 
chafariz e tanto que, em 1874, o transferiram 
para dentro da Praça do Mercado, fronteira ao 
Canto do Loureiro, onde, no entanto, não durou 
muito, pois logo derrubaram o velho pardieiro 
do mercado para a construção da Ponte central 
das barcas. O Visconde de Morais, dono da 
Cantareira, adquirindo o antigo prédio do mer
cado, comprou também o chafariz, que depois 
ofereceu à Municipalidade . 

A Praça Joaquim Murtinho, no Ano da Gra
ça de 1973; encolheu bastante e há muito não 
mais ostenta o famoso chafariz . Por outro lado, 
a mudança da fisionomia do Valonguinho come
çou em 1951, quando a Faculdade Fluminense 
de Medicina principiou a construir a sua Poli· 
clínica e, para f azê-lo, tirou um pedaço da pra
ça junto ao Morro de São João . 

f 
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Um ano e tanto depois, foi o Governo es
tadual que tirava uma fatia da praça e do mor· 
ro para constTuir um edifício que abrigaria a 
sede da Comissão Estadual de Energia Atômi· 
ca, subordinada à Comissão Federal, então pa· 
triotieamente dirigida pelo Almirante Alvaro 
Alberto, há muitos anos ligado à terra ílumi· 
nense. Aliás, coube ao cientista César Lattes 
que havia sido convidado para dirigir a Comis~ 
sã~ ~stadual de ED;ergia Nuclear, o esboço do 
e~lffc1o, por ele fe1to a atendendo às peculia· 
r1dades e ao destino do prédio. Tendo o Co· 
mandante Amaral Peixoto deixado o Governo 
antes da conclusão do prédio, foi-lhe dado pelo 
governador Miguel Couto Filho, um destino di
ferente, não se sabe bem porque. Hoje, o edi· 
fício abriga o Centro de Altos Estudos da Ma
temática. Todavia, nenhum desses governos que 
mexeram na praça, modificaram muito o seu 

traçado. O Valonguinho só sofreu 
transfor:maçiio 

ao Centro 
• Mais reeentemente, nova mocll· 

se fez, com a construção de um jardim 
na porção menor da praça e ao qual se deu o 
nome de Comendador llfdio Soares, homena· 
geando a um grande e operoso comereiante que 
ali teve o seu negócio, durante quase seuenta 
anos, desde os tempos que se dedicava aos trans
porte de cargas, entre Niterói e o Rio de Ja· 
neiro, por meio de faluas e barcaças.. Nesse pe
queno jardim, entre três ou quatro canteiros, 
pobres de grama e de flores, há uma lápide com 
a efigie do homenageado. 

Mas o Valonguinho, entre outras, tem uma 
estória a contar e que diz respeito à inaugura· 
ção da primeira feira-livre em terras de Arari· 
bóia. Era uma inovaçlo que dera certo no Rio 
e Niterói quis experimentar. Foi na manhã do 
dia 1 de julho de 1921, que se concretilou a 
iniciativa de aleuns posseiros e pequenos agri· 
cultores de Pendotiba e São Gonçalo. O FLU• 
MINENSE, do dia seguinte, comentando que a 
feira fora um sucesso, realçou que oa preços 
dos artigos vendidos tinham sido mais baratos 
de 20 a 30% do que nas mercearias e quitan· 
das. A féria, segundo o fiscal dos feirantes, to· 
talizou mais de 9. 500$000 réis, considerada ex· 
celente . 

O Valonguinho foi pouso certo dos Circos 
de Cavalinhos que visitaram Niterói, nos come· 
ços do Século, como era também um merecido 
descanso para os que iam subir o Morro do 
Hospital. Entre a descida do bonde e • o início 
da caminhada morro acima, os doentes e seus 
acompanhantes faziam antes uma ligeira para· 
da, debajxo das sombras protetoras das folhu
das áf'l·ores da praça, para tomar alento para a 
ingreme subida .. 

j 
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(I) - Valongo, segundo Gastão Gruls (in 
Aparência do Rio de Janeiro) é uma abrevia
tura de origem portuguesa de vale longo, acres· 
centando o historiador que existe no Porto uma 
localidade com esse nome. No Rio de Janeiro 
elistia uma rua do Valongo e nela ficava o 
grande mercado de negros, verdadeiro entre
posto onde eram guardados os escravos à ven· 
da. Pela lei do menor esforço, Valongo pas&Ou 
a ser também o mercado de negros. Quando al
guém dizia: ''Vou ao Valongol", queria cli~er 
que ia ao mercado de escravos. 

(li) - Valonguinho é tamlll!ln a denomi· 
naçio antiga de um trecho do atual bairro da 
Gamboa, no Rio de Janeiro. Se V alongo era um 
vale longo, comprido, pasMu-se a chamar o 
pequeno vall da Gamboa de Valonguinho. Quem 
sabe se por esse fato chamou-se aquele pedaço 
de São Domingos de Valonguinho? Ou teri si· 
do mesmo a existência da pequena loja para a 
venda de escravos que deu a alcunha à praci 
nha? 

mn - Manoel Benício, em crônica 10bre 
a Rua da @eltsUhútãfl, disse que ouvira de um 
antigo morador dessa rua, que 1 pequena praça 
se dera o nome de Loureiro, em homenagem a 
um antigo vendedor de bilhetes de Iot.ria, que 
tinha seu negócio numa das portas do C&fé Pa· 
ris . 

I 
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NITERói EM IRES TEMPOS (XLVII) l 
HEITOR GURGEL 

RUAS E PRAÇAS (6)J 

Praça General Gomes Carneiro 

Essa praça já teve os segu~ntes no' 
mes: "Passeio (sic) da Memória", "Lar
go da Memória" e "Largo do Rink", este 
de origem popular. O atual nome da 
praça foi dado pelo Prefeito Feliciano So
dré, logo após a remoaelação que fez no 
antigo Passeio da Memória, recaindo a 
homenagem num herOl da Guerra do Pa
raguai. O General Antônio Ernesto Go
mes Carneiro, pela bravura com que se 
portou também na revolução federalista, 
era cognominado "O Herói da cidade da 
Lapa". 

Mas, por que La.rgo da Memória? 
Por que Rink? perguntará o leitor curio
so. Vamos por partes . Na Praça Gomes 
Carneiro existia um monument<l e gra
ças a ele podemos satisfazer à .:uriosida
de do leitor, contando-lhe a história. An
tes devo esclarecer que havia na face 
oeste do monumento, a seguinte inscri
ção: - 1816 - El Rey D. João VI, de 
saudosa memória, deu neste lugar beija
mão quando honrou esta ... cidade, então 
simples arraial, no dia 15 de maio". Na 
outra face, lia-se:- "EDJ utilidade públi~ 
ca e para eternizar o fato, mandou o Im~ 
perador, o Senhor D . Pedro li, \:Onstruir 
este chafariz, sendo Presidente da Pro
víncia o Senador Aureliano de S. O. Cou
tinho, 1847" . Vale realçar que, no dia 
da inauguração, a 30 de abril de 1847, 
presentes o Imperador, a Imperatriz, os 
Príncipes e mais pessoas grad~. o cha
fariz-monumento não tinha agua, pois 
nele não estavam as quatro bicas de bron
ze, que foram colocadas depois. Mesmo 
assim, foi inaugurado pelo Imperador que 
elogiou a bela coluna de granito cilíndri
ca e o pedestal. Era realmente bonito o 
monumento. 

Com os anos, o monumento foi fican
do abandonado e a praça que nunca che· 
gou a ser ajardinada, virou coradouro 
público. Mas o prefeito Paulo Atves,.mui
to zeloso daquilo que dizia respeito ao 
passado de sua terra natal, mandou res
taurar o monumento, pelo escul~or Bene
venuto Berna e o reir.augurou no dia 7 
de setembro de 1904. E. para a Pdificação 
dos pósteros, mandou colocar um meda
lhão com o busto do rei e uma placa co
memorativa com os seguintes dizeres: -
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''Interpretando a Justiça Soberana da 
República, a PrefeitW'a mandou restau
rar este monumento, sendo Presidente do 
Estado o Dr. Nilo Peçanha, em 7 de se
tembro de 1904". Na base da c0luna fo
ram colocados um taeape, arco, flechas e 
um colar de dentes, símbolos dos gentios 
que povoaram a terra, e as datas de 1500· 
1822, alusivas ao Período Colorual; 1822-
1889, ao reinado imperial e 15 de novem
bro, data da Proclamação da República". 
Completando a restauração, o Prefeito 
Paulo Alves cercou o monumento com 
um jardim. Mas os iconoclasta-c; agiram, 
o tempo também agiu ~ o monumento foi 
sendo despojado dos emblemas comemo
rativos, exceto o medalhão que alguém 
teve o cuidado de reccJher ao Arquivo da 
Prefeitura . 

O novo prefeito Feliciano Sodré, 
amante das coisas de Niterói, remodelou 
a praça que então se chamava Largo da 
Memória e que depois passou a ser, como 
até agora, Largo do Rink, pelo fato de 
nele haver um rinquP. de patinação. Mas 
o Dr. Sodré quis também que soubessem 
que eie cuidara do monumento e, depois 
de ter mandado recolocar o me1alhão de 
D. João VI, acrescentou um outro, de D. 
Pedro li, e duas placas igualmente come
morativas dessa terceira reinauguração. 
As placas diziam: - "Este ja.rdim foi 
construido pela Prefeitura e inaugurado 
no ano de 1913, sendo Presidente do Es
tado o Dr. Franciaeo Chaves de ()llveira 
Botelho e Prefeito Municipal, o 1 Q Te
nente-Engenheiro Militar, PeU.claDo ·Pires 
de Abreu Sodl'é" . 

Não estava porém coneluida a his
tória do Monumento da Gratidão, pois 
nele, mais tarde, em 1919, foi colocada 
uma nova placa de bronze contendo os 
dizeres:- "1819-1919- O povo de Nic
theroy comemorando o primeiro centená
rio da criação da Vila Real da Praia Gran
de, mandou colocar esta placa, sendo Pre
sidente do Estado o Dr . Raul de Morais 
Veiga e Prefeito Municipal o Dr. Enéas 
de castro" . 

Por enquanto, caro leitor. f: só. De
pois de Enéas de Castro, não rr.andaram 
colocar novas placas P. nem quiseram re· 
inaugurar o monumento, a prac;a ou o 
jardim; em compensação. deles não cui
daram. Hoje o monumento quP a grati
dão do povo erigiu a auem lhe deu beija
mão e premiou esta terra com o título de 
real, jaz abandonado, Quebrado. estraça
lhado, como em comp!eto abandono estA. 
o jardim e até o retângulo dt> cimento 
onde em tempos passados a mocidade 
niteroiense patinava. 
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Hettor Gurgel . 

RUAS E PRAÇAS-i<7>J 

Praça da República 

Na vertente do Morro da Detenção ou 
da Caixa d' Agua, que dava para a Rua 
Visconde de Sepetiba, havia uma depres· 
sao enorme, constantemente alagada pelo 
no dos Passariílhos, hoJe canalizado sub
terraneamente. .Esse alagadiço, viveiro de 
moscas e mosquitos, era chamado o C11mpo 
Suio porque era o vazadouro do lixo pu· 
blico e particUlar, deposito de todas as 
lDlundicies, a "sapucaJ.a" de Niteroi. 

O nauseabundo monturo, que tanto 
prejudlcava a estetica e a saude aa cidade, 
toi objeto de estudos e de planos dos pre
feitos Paulo Alves e Pereira Ferraz. .l~las 
coube ao Preteito FeliClano Sodre, no (.to

verno t lf 1 1 n :àtv, iniCW' o seu sanea
mento. 

o "campo Sujo" pertencia a José Pe
reiJ:a que o deixou em usufruto a uma fi· 
lha; monenáo esta, o campo passaria a 
pertencer a :santa Casa de ~.usencordia do 
ilio de Janell'o. Jfalecida a !ilha de Jose 
J:ereira, por motivos de todo nao esc!are-

. (;Jáos, os terrenos ioram .t.evados à praça. 
Enquanto lSSO, Feliciano Soáré pos-se a 
tt·aoalllar com atinco no C•mpo :.uao. <.;o
meçou escavanáo mw o Morro aa Con· ,. 
ceiçao, ao .laao áa .ttua D.r. Celestino, e 
com a terra ae1e r~t.uada, foi al.enanuo o 
p~l.i.lento a.tagaruço. 

Quando o aterro acabou, Sodré cons
trwu utlltl uma grande praça e propos ao 
PrestáenLe .21-W:Ii" que aJ.l wssem coHsLrui· 
aos os eáiucios puoiicos por ele progra
mados. h 10go fo1·am miCJJtáas as con.s~oru
~oes dos be.Los prea10s do .Paâc10 ua Jus· 
t11sa e aa Al:isemble1a LegiSlatJ.va, em ter
rtnos escolluaos por .SOáre. TalS obJ.·as, to-

. aavia, toram te1·mmada:s no govemo se
guinte, ào t're:üáente ~ewa nmm~u.tqu~:, 
por sua vez, levantou a11 os bon1tos ew.u
CtOS aa SecretaJ.·1a ae .St:gw·ança ~ ua .!!» 
cola Normal. 

A conclusão urbanística do anugo Cam· 
po .SUJO toi 1eita anos depolS, pol' !'.eücia
no Soáre, quando na .Presidencia do ,t;s
t..do. Pa1·a tanto, retificou o traçado <ta 
!tua llr. Celestmo e deu novo contorno a 
pt·aça, eutao denominada .Pra~a Pedro 
feiJO. 



Com o desmonte de grande parte do 
Mono da Detenção, um pouco acima dos 
limites do antigo Campo Suio, Sow:e man
uou ater~'ill' péU. Le da enseaaa de ::,ao Lou
renço, nas ooras do porto. Pronta mteua
mente a praça, Sodre resolveu mudar-lhe 
o nome para .Praça da República, no mes
mo dia em que maugurou tl5/ ll/ 1927) o 
belíssimo monumento ··o Triunfo da Re
pública", do escwtor patrício Corre1a Li· 
ma. Em bronze e granito o monumenLo 
tem ttinha) as figw·as de Benjamin Cons
tant, Silva Jardun e Quintino de Bocayuva 
em tamanho natural e postura erecta . 

.Na base do monumento destaca ~e tdi· 
na melbor destacava-se ... ) um grupo em 
que figw·a uma mulber dirígwuu um carro 
atrelaa.o a dois cavalos, à !rente aos quw 
nota-se a efígie hercúlea de um homem 
contendo os ginetes. Fo1 Feliciano ~odre 
quem teve a ideia do monumento, para 
fazer face as despesas, dirigiu um apelo 
aos municípios fluminenses para que aUXi
liassem o erário estadual com recursos ne
•:essárlOs à sua realização. Por isso, o Pre
Sidente Fellciano Sodré, ao descerrar a 
bandeira nacional que encobria o monu
mento, estava acompanhado por 29 pretei
tos do interior, dos 41 que atenderam ao 
apelo presidencial. 

É de se realçar que o monumento es
tava situado numa das later~~ do antigo 
Campo Suio, justamente naquela aterraua 
com o desmonte do .Morro da Conceição, 
telto para a abel'tura da Rua Dr. Celest.ulo 
e que foi executado por processo hldrá~ 
hco. Concluido o aterro do Campo Suio, a 
lama oriunda do desbaste daquele morro 
to1 canalizada para aterrar o grande man· 
gue existente no fim da Rua da Praia, CUJaS 
aguas pút.rl(las, empestiavam o lugar. Para 
que a lama tivesse condição de ser ~
zada, os engenheiros empregaram maior 
quantidade de água, de modo que o aterro 
à.essa parte da Rua Visconde do RiO Bran· 
co demorou muito para ser concluído. 

O jornal O ESTADO, de 21 de outubro 
de 1926, trazia uma reclamação dos nego
cian~s dessa rua, contra qs vazamentos 
constantes da canalização, que emporca
lhavam as calçadas, prejudicando-lhes o 
negócio. Mas, antes de deixar o Governo, 
Feliciano Sodré aprontou o grande aterro 
da Rua da Praia, para gâudio de quantos 
tinham lá suas residências ou negócios. 

Desde 1971 (janeiro), não mais existem 
o soberbo monumento "O Triunfo da Re
públlca", nem a praça, sacrificados pelo 
Governo Geremias Fontes, para a constru
ção do futuro Palâcio da Justiça, obra que 
deveria terminar, conforme promessa ofi· 
CJal, em jullio de 1973. 
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UA PRACA 

Avenida Ernanl do maral Peixoto 

Muito se tem escrtto sobre as principais 
ruas de iterói e. por i so, fugindo a regra ge
ral, vou tratar aqui apenas de alguma delas 
que eu tenha algo a contar. 

No quarteirão entre as Ruas Coronel Go
mes Machado e Conceição, na Rua Visconde do 
Rio Branco, havia onze prédios, todos bem ve
lhos e merecedores de amplas reformas e até 
mesmo de reconstruqão. Tinham eles os nú· 
meros 399, 401, 403, 405, 407, 409, 413, 415, 417, 
421 e 425. Junto de se último, havia um pe
queno largo formado pelo recuo no a innamen· 
to dos últimos quatro prédios e pela falta de 
construção em uma vintena ~ metros na Rua 
da Conceição. Naqueles quatro prédios ficavam 
o Café Londres, o Cinema Roial, o Hotel, Café 
e Restaurante Paris e, finalmente no prédio 
maior, da esquina do largo com a Rua da Con
ceição. o Café Brasil. O Café Londres era o 
preferido dos políticos que ali tinham encontros 
diários com seus "cabos eleitorais" e eleitores 
mais chegados; o Café Brasil era o quartel-ge
neral dos "bicheiros" e dos apostadores do fa
moso jogo. O Café Paris, situado no andar tér
reo do hotel do mesmo nome, era freqüentado 
pelos poetas, escritores e boêmios, como Max 
Vasconcelos, Péricles Maciel, Lacerda Noguei
ra, Salomão Cruz, Homero Pinho, Joaquim Pei
xoto, Raul de Leoni, Quaresma Júnior, Eucli
des do Val, Roné Descartes, Franklim Coutinho, 
Eurípedes Ribeiro, Altino Pires e outros, além 
dos jornalistas Elias Cabral, Aristides Melo, 
Bento Barbosa, ATi Silveira, Mário Ah·es e um 
jovem teatrólogo que logo se impôs a turma 
por seu talento e vervo, Renato Viana. A Lei
teria e Café Fluminense, que ficava na Rua 
Vis~onde ,d~ Rio Branco, pegado ao Largo, era 
entao a umca casa que permanecia aberta a 
noite toda e que, por seu desasseio, tinha al· 
cunha não menos asseada. Lá se vendia um 
café horroroso, requentado, servido por gar· 
~ões cujos paletós brancos há muito pediam uma 
lavagem em regra. Logo adiante, ao dobrar a 
Rua da Conceição, ficavam a Leiteria Cordeiro 
e o Café Suíço, mais ou menos fronteiro ao Ca
fé Santa Cruz que, nos idos de 1920 a 1940 era 
o ponto de reunião dos desportistas niteroien· 
sé V~rela, ~omandando. Mas, em 1940, o então 
Prefeito .Toao de Almeida Brandão Júnior dese
joso ~e dotar a cidade com uma nova artéria 
que VIesse desafogar o trânsito das Ruas Cel. 
Gomes I~chado e Conceição, mandou estudar 
por seu diretor de obras, um projeto do enge. 
nheiro Maranhão, traçando entre aquelas ruas 
uma larg~ avenida. Para tanto seria preciso 
desapropriar as onze casas da Rua Visconde do 
Rio Branco e mais.( centena~ de outras nas ruas 
cortadas pela A vem da. Levado o plano ao In
terventor Federal, Comandante Amaral Peixo
to, foi aprovado em princípio, porque a Pre
feitura não teria recursos suficientes para fa
zer face ao empreendimento. Ficou pois resol· 
vido que se fizesse um empréstimo, coisa que o 
Interventor se prontificou a obter, com o aval 

do Estado. Tal empréstimo seria pago em pou
cos anos, porque a obra em si mesma seria au· 
tofinanciável, a exemplo da avenida que o pre· 
feito carioca. Henrique Dodsworth estava abrin· 
do no Rio de Janeiro. A venda de terrenos da 
própria avenida daria para cobrir o emprésti· 
mo. Para tanto foi preciso desapropriar uma 
faixa maior de fundos de terrenos de casas si· 
tuadas nas Ruas da Conceição ·e Coronel Go
mes Machado e compreendidas entre as Ruas 
Visconde do Rio Branco e Marquês do Paraná. 
Após demarches necessárias e cautelosas foi 
feito o empréstimo de Cr$ 20.000, (cruzei· D~tJ,eO 
ros vellios) e em meio à descrença de aiguns, 
e o combate de outros à idéia, começou em 
1941 a derrubada dos prédios desapropriados. 
Quatro anos 1lepois, em 1945, era inaugurada a 
nova artéria que tomou o nome de Avenida 
Ernani do Amaral Peixoto, dado pelo Prefeito 
Brandão Júnior, homenageando aquele sem cujo 
decidido apoio a obra não teria sido executada. 

A Avenida Amaral Peixoto, como é chama· 
da pelo povo, já teYe outro nome, posterior, é 
claro, à sua inauguração. Aconteceu no sãba· 
do de carnaval de 1950. O Dr. Rocha Werneck, 
então 1 Prefeito de Niterói, baixou um decreto, 
cujo artigo primeiro dizia: - ''Passa a deno· 
minar-se Avenida Duque de Caxias, a via públi· 
ca que se estende da Praça Martim Afonso à 
Rua Ma.rquês do Paraná". Trocado em miú· 
dos, o decreto mudava o nome da A v. Amaral 
Peixoto para Av. Duque de Caxias ·e dava a 
Rua . ~arquês ~e Caxias, o nome de Rua Cel. 
Cam1sao. Na epoca, o Coronel Macedo Soare 
~overnador do Estado, estava de relações polí: 
tlcas cortadas com o Partido Social Democrati· 
co (PSD) , daí, o ato pouco hábil do Prefeito 
Rocha ~erneck. O po~o, contudo, reagiu e pe
la manha de quarta-fe1ra de cinzas, a Avenida 
amanheceu em toda a sua extensão com enor· 
mes pedaeos de papelão, com o nome do Co
mandante Amaral Peixoto escrito a nanquim 
no lugar das placas oficiais que o Prefeit~ 
w.emeck mandara retirar na madrugada de do
mmgo de carnaval. 

Embora inaugurada oficialmente em 1945 
a Avenida só teYe suas obras de urbanização 
concluidas, três anos depois, durante a curta 
mas proveitosa administração do Prefeito Co
mandante Celso Aprígio de Macedo Soares Gui· 
marães. · 

A prova de que a Avenida era de fato au: 
tofinanciável está na receita arrecadada pela 
Prefeitura, em 1947, da qual consta que a ven-
da de terrenos da mencionada artéria render. a, ""AIJ •A 
naquele exercício, a quantia de C r 10. 000, lNIVIIJV 
(cruzeiros velhos) isto é, a metade do empré!'-
timo feito! Ainda em fins de 1944, portanto na 
administração Brandão Júnior, foí vendido um 
terreno por 3 mil cruzeiros velhos, no qual foi 
construido o Edifício D. Bosco, que é dos mais 
antigos da Avenida Amaral Peixoto. Hoje, a 
avenida construída em 1941/1945 é uma das 
mais belas e modernas de todo o Brasil e justo 
orp.lho dos niteroienses. 
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Rua Visconde do Rio Branco 
A ex-Rua da Praia homenageia Joaé Marta -

da Silva Paranhos, um dos grandes do lmpé. 
rio. Estadista e diplomata, o Visconde do Rio 
Branco negociou a paz com o Paraguai. Minis
tro de Estado várias vezes, o viseonde foi o au. 
tor da Lei do Ventre Lh·re, precursora da Abo
lição. A velha Rua da Praia divide com a Rua 
da Conceição o titulo daa mais antigu ruas do 
centro de Niterói. Uma parte apreciável de sua 
história e muitos de auas eatóriaa, aio copta· 
rir1s no ítem P..raca Martim Afonso. O Visconde 
do Rio Brauco foi o laP Presidente da Pro,·ín
(•la do Rio de Janeiro. 

No trecho da Rua da Praia entre ?tlarechal 
Deodoro e Marquês de Caxias. nos idos de 1900, 
onde se localir.ava a Eatação das Barcas Ferry 
""istiam várias caaas comerciais importantes. 
A Confeitaria e Bar Americano, o Bufftt Fer
rr e a Cen•ejaria Rio Branco que. com suas 
.Mesas ao ar livre, exibia, na hora do chá e nas 
noites de sábado e domingo, um abO"t\· musical
cantante. Um trio composto de piano, flauta e 
noloncelc e o número de canto, a cargo de uma 
espanhola e uma cabrocha, ditraiam os fre&ue-
es com seus tangos e chorinhos. Era certa 

grande afluência de freeueses nas horas do 
show. disputando as cadeiras de vime espalha· 
das pela calçada. Nesse pedaço da rua fazia 
o foofing a fina-flor da sociedade local, com 
joçens senhoras e jeunts filies indo e vindo da 
Rua. Marechal Deodoro à ~arquês de Caxias • 
. \las. em a noite chegando, voltaYam elas a pe· 
natos, sendo substltuidas por rapazes e senho
res, de chapéu de palha e portanto as indefeeW 
veis bengalas. Iam eles ,à cata das alegres ra
parigas do bas-fo71d nlteroiense que costuma· 
vam fazer ali o seu trottoir. Em pouco, a Con· 
feitaria e Bar Americano e o Buffet Ferry 
imitaram a Cervejaria Rio Branco e aquele pe
daço da Rua da Praia tornou-~e ainda mais fre
qüentado, com grande lucro também para o· co
mércio circunvizinho. Mas, um 'dia transferiram 
para a Praça Martim Afonso a estaçio das bar· 
cas e aquele trecho da Rua Vieeonde do Ri•) 
Branco foi aos poucos perdendo o seu prestigio 
populal'. . 

Dos inúmeros qu1o11ques existentes em Ni-
1er6i até 1904:, quatro deles ficavam na Rua da 
Praia, do lado do mar, justamente no mesmo 
trecho da Estação das Barcas Ferry. A trans
formação desse pedat:o no mais chie de Niterói 
facilitou o tenaz combate que a imprensa man
teve contra os quiosques, dando ensejo a que 
vingasse a proibiç~o municipal contra sua lo
calização. Fo1 o magnifico Prefeito Pereira 
Ferraz quem seguiu o salutar exemplo do grau. 
de transfot·mador do Rio de Janeiro, o Prefei· 
to Pereira Passos. Pela Deliberação de dezem
bro de 1904. a Prefeitura Municipal proibia a 
renovação das licenças dos nojentos quiosques. 
Houve. e natural, muita gritaria, choro e esper
neio, mas Pereira Ferraz endureceu e não hou· 
'"e pedÍdo político que o fizesse voltar atrás. 
O maior qui011que de Niterói ficava bem na 
Praça :Martlm Afonso, quase ao lado da ponte 
das barcas. Além de café .. cachaça, doces, cer· 
\"eja e bilhetes de loteria, esse quiosque tam
bém vendia o "jogo do bicho". Foi ele um dos 
últimos a desaparecer, porque a protegê-lo 
conseguindo prazos e mais prazos, bavia um 
ilustre deputado federal de inegável prestígio 
nos meios governamentais, O proprietirlo de 
um desses quiosques, a propósito da mudança 
do nome de seu "estabelecimento comercial". 
mandou imprimir uns folhetos, distribuídos ao 
povo, com estes pitóreleos fti'SOI: 

.. Sa Rua do Imperador 
esquina da Rainha 
há um quiosque que linha 
o nome de Beija-Flor. 
Foi ele o libertador 
da pobreza e do desmaio. 
tem sido um papa e um paio 
de muita gente do povo. 
Por isso tem nome noYo: 
Kiol!Que Treze de Maio" . 

; 

jt/) 
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Na Rua da Praia ficava no prédio no 161, 
o Cinema Frontão, que possuía a maior tela ci
nematográfica do Pais. O grande armazém fo
ra, a princípio, adaptado para os jogos de fron· 
tão, que era, na Capital Federal, a distração 
mais nova e atraente. O exitante jogo basco 
contudo não teye grande aceitação por par
te dos niteroienMs, razão pela qual '1 
grande loja foi traDSformada em c1ncma. 
Com uma platéia cabeudo 2 mil pessoas ~tenta
das e um coreto para uma orquestra de 15 
músicos, o Cinema Fromio foi inaugurado a 8 
de setembro de 1900, com o filme "O Conde de 
Monte Cristo". Apesar de cobrar bem barato 
!500 réis a 21!- classe e 1$000 a primeira) e o 
tamanho exagerado de !U& tela, o Cinema Fron
tão não foi avante. Eln menos de 2 meses fe- -
chou. 

Sete anos mais tarde, a 15 de abril de 1927, 
era inaugurado o Hotel e Cíne-Teatro Imperial, 
cujo edifício, na época, era o maior da cidade. 
E a Rua Visconde do Rio Branco voltou a ser 
objeto da curiosidade popular. O cinema podia 
abrigar 1.500 espectadores distribuidós pela 
platéia, nos 24 camarotes e nas 16 frizas e bal
cões. Junto de~~es havia um amplo coreto pa· 
ra a orquestra. O hotel dilpunha de 150 quar
tos e 26 apartamentos. As escadas eram de 
mármore e no 29 andar havia um grande terra
ço de onde se descortínava belo panorama. No 
an<lar térreo estavam localizadas as lojas desti· 
nadas ao comércio fino. Na noite da inaugura· 
ção (2.9.1929) o cinema ficou inteiramente lo· 
tado graças também ao filme de estréia "sono
ro e cantado", a "mais deslumbrante cooqulsta 
da arie ci:Dematocráfiea'", como t!IIICreftU o ero
nilta de O ESTADO, x-mo llllim. "Kelodlaa 
da Broadway·• só ee BWltel"ff em c.rtu cinco 
dias. Os lrlllãos Setre6o, qae tin~ a explora· 
ção do cinema, falando à lmpreliA diJseram 
1.1ue haviam tido prejuizo com a ~xlbiçio do 
til me. dada pequMa freqüência . 

X X X X X 
Na noite de- 18 ~ julho de 1935. Niterói 

assistiu a um dos maiores incêlldioa havidos na 
dd~tde. O Café Londres, na Jlua ViJconde do 
.Hio BraDCO t>squina do Largo entjo ~xistente no 
<·anto da Rua da Conceição, ~ou fo(o. fican
do inteiramente distruido . 
N .S. DE FATIMA 

Na manhã do dia 15 de agosto de 3959, 1 
Rua Visconde do Rio Branco apresentava um 
movimento fora do comum para um sábado. 
Lá pelas 9 horas já hnia uma pequena multi· 
dão no trecho fronteiro do aterro, vis-a-vis do 
Hotel Imperial. E logo ao povo vieram se jun· 
tar o Governador Roberto Silveira e esposa, 
Secretários de Estado e autoridades municipais 
e religiosas, tendo à frente o Bispo D. Carlos 
Coelho {I) • acolitado pelo Bispo Awdliar da 
Dioeese, D. José Newton de Almeida Batista 
r I I) . Antes das 10 h01·as pousava no aterro um 
ht>licóptero com a imagem de N .S . de J<'átimn 
<rue iria ser hóspede da cidade. E em solene 
procissão foi ela levada para a Catedral onde fi
<'ou exposta à adoração dos fiéis. 

(l ) - Em 21 de agosto de 1960, pelo Pa
pa João XX1II, Niterói foi elevada à condição 
de Arcebispado, para o qual S. Santidade no
meou D. Antônio de Almeida Moraes. 

(I! I - Além de D. José Newton, Arcebis
po de Brasília, são filhos também do casal Dr. 
Baltazar Batista Pereira e D. Carolina de Al
meida Batista Pereira. o Bispo D. José Batista 
Pereira, o Professor Dum! Batista Pereira, a 
Irmã Maria Nercedes, da Congregação de N.S. 
das 1\Iercês, o médico Dr. Moacir Batista Perei
ra e Rl!bem Batista Pereira, alto funcionário · 
públiro estadual, aposentado. 

• 
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Rua José BoniUcio 

Fica em São Domingos que E o bair
ro mais antigo de Niterói depois de São 
Lourenço e que pode orgulhar-se de ser 
um símile do bairro carioca de São Cristó
':ão, pois. em São Domingos. D. João VI 
tmha. o seu palacete. Por isso, o largo on
de flca\·a a residência real passou a ser 
chamado de Largo do Palacete, depois Lar
go de São Domingos e hoje Praça Leoni 
Ramos, que foi um dos prefeitos de Ni
terói. 

A Rua José Bonifácio, antiga Rua do 
Ingá, foi aberta com o desmonte parcial 
do Morro de São Domingos. Chamava-se 
Ingá. não só a rua, como toda a área com
preendida pela Rua Tiradentes. l'ntre. as 
Ru~s Andrade Nl'ves e Paulo Alvell até a 
pra•a. 

~ Rua José Bonifácio principiava nas 
esqumas das Ruas Guilherme Briegs e Ge· 
neral Osório e finalizava na confluência 
das Ruas Presidente Domiciano l' Pedreira 
Posteriormente, ela perdeu o trecho entr~ 
a Rua Andrade Neves e a mencionada con
fluência, que passou a SI.' chamar Rua Pro
fessor Lara Vilela, que foi um ilustre edu· 
cador. 

ONDE SE LEMBRA NILO PEÇAI\HA 
No número 84 da Rua Jose Bonifácio 

fu~cionava. em 1914, a Assembléia Legis: 
lahva e em uma de suas salas, Nilo Peça
nha tomou posse, pela seaunda vez do t'ar
go de Presidente do Estado, em conturba
do período da vida nacional e estadual. 
~a~, vale a pena relembrar o famoso epi
sodlo em suas principais miudezas. Gover
nava o Estado, o ·Dr. Oliveira Botelho ni
ilista que, ao se aproximar a época de ~ua 
substituição, ao invés de ouvir a palavra 
de chefe de seu partido, que era justamen· 
te Nilo Peçanha, ajustou com o Senador 
Pinheiro Machado, "eminência parda" de 
todos os governos federais, a Indicação do 
Tenente dl' Engl'nharia Militar, Feliciano 
dt' Abreu Sodré, para seu candidato. Nilo 
Peçanha, que vinha de exerter a Presidtln
c-ia da Repí•blica, ferido em seus ml'lin· 
dres. resoh·eu candidatar-se. Processada a 
eleição, Nilo obteve a maioria dos votos, 
mas Felieiano Sodré, apoiado fortementt> 
por Pinheiro Machado e Oliveira Botelho 
impugnou a eleição, recorrendo à Justiça: 
pelo que o Estado do Rio ganhou as man
chetes dos jornais do Pais. Estava a ques
tão S?lb-judice, quanrlo. na manhã de 31 de 
dezembro de 1914. desembarcou em Nite
rói, o 39 Regimento de Infantaria, cujo co
mandante trazia ordem para ficar à disp<l· 
sição do Juiz Federal no Estad~r. Otá
vio Kelly. Nessl.' meio tempo, ... ré toma 
posse perante a As~embli'ia, CUJa maioria 
de deputados ficara com o presidente Oli· 
veira Botelho e o faz l'm hora insitnda na
ra tanto. às 6 hora!l ela manhã. Oito horas 
depois, Nilo Peçanha chega à As~embléia pa
ra tomar posse do cargo fazendo-o perante 
o Presidente da Mesa, deputado José Gui
marães, dos 3 secretários, deputados Raul 
Rego, Mário de Paula l' Constância Mone
rat e do plenário reduzido aos deputados 
Francisco Guimarães e Geraldo Collet. Ter
minada a brevíssima solenidade, Nilo Pe
çanba foi para sua casa, em Icarai, lá encon
trando a Força Policial e o Corpo de Bom
beiros, que haviam se rebelado contra o Pre
~idente Oliveira Botelho. 

Empossado na Presid~ncia da Repú· 
blica, Wesceslau Braz. mandou que o 39 
R. I. acatasse somente . as ordens elo Jui1. 

HEITOR GURGEL 

Federal, pelo que Oliveira Botelho e Fe
liciano Sodré, sem força militar para lhPs 
garantir a vida, safram de Niterói. Contu
do o impasse continuava, embora na ''és· 
pera dd dia 18 de janeiro de 1915, a Câma
ra dos Deputados houvesse fulminado o 
pedido de l~tervenção Federal para o Es
tado, pedido por Pinheiro Machado. Nilo 
Peçanha havia vencido moralmente em to
da a linha, mas era preciso vencer também 
na prática. Foi quando lhe ocorreu, diz 
Brigido Tinoco (in "A vida de Nilo Peça
nha''). "um rasgo de genialidade política, 
um de. seus famosos golpes". Pretextando 
desalento e fadiga. Nilo fpz saber a quan
tos o rodeavam que estava saturado de tu
~lo, que estava resolvido a licenciar-se e 
Ir para o exterior. Célere a noticia é lP
\'ada à Assembléia que, mais tarde, ao rl.'
ceber o pedido de licença, resolveu deferir 
o pedido, fazendo constar da Ata. E com 
isso reconheceu a Nilo a justiça dl' sua 
causa e a intanglbilidade de seu mandato, 
Nesse mesmo dia, Nilo Peçanha foi para 
o Palácio do lngá que, por determinação 
sua, passou a sl'r chamado de "Casa do 
Povo". Mas como da primeira, ele não ter· 
minaria o mandato e dessa feita para exer
cer a Pasta das Relações Exteriorl's, em 
difícil período para o Pafs . , em véspl.'ras 
da guerra com a Alemanha. 

O velho pardieiro da Rua José Bonifá
cio, de tantas recordações históricas, dl'
pois de ter sido a sede da Assembléia Le
gislativa, abrigou por muito tempo o Go
'"erno Episcopal que, ao sair, deixou o pré· 
dio na posse do Colégio Anchieta. seu últi· 
mo ocupante. Hoje, do vetusto prédio. nada 
mais resta. O terreno amplo e retangular. 
foi aprestado para campo de futebol, onde 
se reunia a rapaziada da zona em disputadíso
simas . ''pelaóu". Depois, finalmente, em 
seu lutar se ergueria um ediflclo de apar
tamentos, sepultando em seus alicerces um 
pedaço da história do F.stado e de Nite
rói. 

A IRMÃ ZtLIA 
No bairro do Ingá. nascl'u :1 :l de abril 

de 1857, em casa dl' sua avú materna, uma 
menina que na pia batismal recebeu n no 
me de Zélia e que era filha do nr . .João 
Pedreira do Couto Fl'rraz. irmão do Ba· 
rào de Bom Retiro e de sua mulher, n. 
Elisa de Bulhões, nascida em Niterói. O 
pai de Zélia deu-lhe a melhor educação 
que poderia dar e pot· isso e pelos laços de 
amizade de seus pais, Zélia freqUentou a 
melhor sociedade do Rio e de Niterói. Aos 
18 anos Zélia casou-se do consórcio teve 
9 filhos, três varões e seis mulheres que 
foram consagrados a Deus, três sacertotes 
e seis freiras. Após ter enviuvado, Zélia 
por sua vez recebeu o véu de Irmã Sacra
mentina. no Convento das Adoradoras do 
Sanhssimo Sarraml.'nto. .Muitos anos de
pois de sua morte, seus restos mortais fu· 
ram depositados em um túmulo numa sa· 
la contígua a sacristia da Matriz de N .S. 
de Copacabana . A Irma Zélia. como passou 
a ser chamada pelos católicos, é invocada 
com freqüência, sendo inúmeras as graças 
obtidas por seu intermédio. 

Ao tempo em que vivia, João Batista 
do Espirito Santo, por alcunha "Cidadão 
Pingô", prestigioso "cabo eleitoral" do an
tigo Distrito Federal, e um apaixonado 
propagandista dos milagres atribuídos à 
lrmã Zélia, iniciou-se na Cúria Metropoli
tana do Rio de Janeiro, um processo dt' 
beatiCiração que. ao QUI.' parprr, fírou pu-
rado. · 
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RUAS E BAIRROS (12) 

Ican.í, cvJoa primeiroe seameiros foram Pero 
Alartinl Namorado e JOI6 Adorno (aquele o pri
ll".eiro Jull orcl1DAr1o do Jll.lo de Janeiro) começa 
na Pedra da Itapuea e n.l até ~ base do Morro 
do Can.lio. A praia #o linda e tem uma so~rba 
Yista. do :R.Io de Janeiro, mu eatá. ho.ie com suas 
águas polwdu. 

Em Icaraf, am dúvida o mais belo e aprazl
nl bairro nlterolense, fica a Capela de Sio Jolo 
Batista que data de 1660 e o belísaimo Campo de 
São Bento que f• parte de \IID& propriedade dos 
monges benediUW., do Rio de Janeiro. Mais tar
de, o "campo dos mollieS" foi transformado pelo 
Prefeito Pereira Ferraz, no vistoso parque. Na 
praia de Icaraí, kJil si&U sedes t.rea tp'&Dd• clu
~ da cidade - o Clube de Reptu Icarai 1um 
pouco mais moço que o Grupo de BetratM Gra
goatá), o Icarai Praia Clube e o Clube Central. 
Dois antigos edlfieioa ÃO cürnos de mençlo, além 
d011 model'JÚIIlmO& "arranha-ceua" qu.~ abri
ram centenu e centeoaa ae real~: o Asilo 
8anta Leopoldln& e o ex..Hotel Casino Icarat. hoje 
sf'de da UniYenidade Federal Fluminrnse. 

Icaraí IÓ profl'ediu depoia da morte de Ma
noel Veloso - o Vel010 rico - a quem pertencia 
uma enorme kea entre Io..rai e Santa Rola. An• 
tes de 1810, o último pooto de bODdea <parada) na 
Rua do Sousa (OaYião Pei&oto) ficaYa em frent.e 
ao "Parque Recreio", no qual, aos dOIIÜIJI'OI. ba· 
via mWica, cam o que atraia a atençio de quan
tos fuiam o toou., na.~. Velolo, o rioo, era 
primo do Velolo, o pobre. que era rioo em prole 
<H filhoe). EnYiuYando, Veloso, o rico, IIIUDOe
beu-ae com uma mulata que SamWm Dlo lbe pô
de dar filha.. ficando e8l1m JII'Oftdo que a .ae
rilidade era dele. AD morrer, 18111 Wtameo\0, a 
fortuna foi parar .. miol dos a fllbo8 do pl'ialo 
pobre que Já bane. flltcldo. Mu ute. de JDOITII', 
Veloso, o nco, deaf....-e de rrande part.e dos lerre· 
nos q~ pouuia 1111 Ie&rai-8Mf& Rola. 

Vivaldo Coaracy, que rmdiu em Nlteról, em 
seu 11Yl'O de memól'iM - 'Toda. con-.n a 111a 
vida, a propó&lto de Iearal esereftU: - ·• ••• en
tre a volta da Itl.puca e aa fraldas do Cavallo. a 
p:-aia se deadobran. larga, branea e tte.ert.. Ao 
lonro de toda a elrtenúo, esiatlam apenas dDeo 
ou seta cuu I8PU'adu \lmU das outns por 1011-
gos tratos de J'fJitlnp, onde medran. u ptt&D
guelru e caJueiros, de PtJmeiru fria e tao. pon
tlarudaa, de cambo&Da de lenho Yermelbo e pn
tás esplnhoeoa, de an-locu e coroatú, de maa· 
zel.ros e taq\W'ia, de pltu e cardoe, ele uma tnfi· 
nidade de caotoa". . • • Icaral era um bllrro iao· 
lado, encerrado em si mesmo e eem contirüldade 
imediata COIIl outraa 1011as poYoadaa." 

Aoe pou001, Icaraf, depoia do traçado em xa
dres ele auu ruas, foi Mndo deecoberta por qle· 
ses, aiemiea e fl'IDCellft e mUito depois por bra
sileiros, fllhoe da terra e de outraa p1.,.._ Icarat 
Jó " tomou cl\'Uiaada na l8f\Uid& d6cad& do lê· 
culo a~U&l. quando eotlo aua populaçlo se cal
culan em mais de dell mil habltantll. B, aos pou
cos, mais ou menos ordenadamente, o bairro e a 
praia foram crescendo e ae povoando. Até lMl, o 
gabarito da Pl'afa de IcartJ n1o ia ~m de três 
pavimentos, havendo mesmo na Prefeitura. uma 
ldéia de Dio eoncecler licença para a oonstruçao 
de "arranha-c6u" que eotio 111 NpaihaYUD por 
COJMC&bana. Depola, o ricor fot Venddo e a Muni
cipalidade acabou dando pennJ.uio PIU'& que se 
ergueasem na praia. de Ioaral os enormes f! nlo 
raros feios edltfclos de apartamentoa. 
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Escrenr IObre Iearal e nlo !alar no Hotel 
Casino Icarai é nio fuer obra completa. Mas o 
Jogo é wn mal terrfYel, dizem \IDI; outzw, cootu
do, attrmam: que aem JoiO o turilmo 6 d1ftcll, se
não impoulnl. Bem me ftllar a nenhuma deiSas 
correntes de oplnllo, apenu como Oblenador, ou 
melhor, como bJatcriador, é mister ree.lçar que o 
Hotel Culno Icaraf CMltrlbulu but&nte para que 
N!teról e sua afamada pnla flcueem sendo co
nhecldu em quue todo o pais e até no atran
gelro. Niterói, de 1911 a lMS, ou, mata propria
mente, até eomeooa de lHa, inicio do OoYemo do 
Marechal Eurico Dutra, teve o seu Caa!no. Era 
um hotel de luxo, bem situado: junto à ramosn 
prala que lhe deu o :oome. NAo temia confronto 
com os melhor. hotéis dO Rio e de 8Ao Paulo, 
embora nAo f011e tp'&Dde. VIYla cheio de hóape
dea e u d11.rlu nl.o eram ualm tAo módlcu. O 
que Niterói nu em seu "11'111-roand" nl.o poc:ten 
jamala esquecer. A dupla que dlrlala o Hotel Ca
alno, Lula AI.,. de Cutro e .;ro.q111m RoUu, era 
tamb6m CODDI111f'4)6rla do OMlno da Urea, no 
Rio de JaDetro, pelo que pOde aJ)l"NeDtar no 
''trr111" do Culno Iean.f u maiores e melhores 
atraç6es artiatJcaa do mWldo, eontratadu a peso 
de dólar, na J:uropa e DOI Bltacto. Unidos. Uma 
ptrllcularfdade baYla no HM&l CUIDo Icaral, ~1-
.,. áJc& DO .-...o. No alto, rocleUdo O Ullllllla• 
almo alio do "11"111-round", em forma de ferra
dura, fleaY& o éNn ... "pooeero'', ........ de 
uma eent.na ou ...- de e.delru cue .-.m dls
trlbulda.s de rraça ao poYo de Ntt«61, todu u 
noites e para u sessões de cinema e dos dois 
shows dl•rios. E enqu&nlo !tmclonou o Hotel Ca
aino. o "poletro·• permaneceu aberto ao povo, am
pre lotado. J: o nlteroienae de poucu poues pOde 
asalatlr, Mm caatar um toetio, aoe sobtrbol ea
petáculoa do Hotel Cuino Icaraf e que eram oa 
r.1esmos que o carioca podia assistir parando. 

Em ll6f, 011 jornais do Rio e de Sio Paulo 
anWlci&ram com atardalhaeo. como aendo a prl
m~ira vez que paulistas e carfocu irlam Yer o 
surpreendente espetáeulo da. patlnaçlo no reJo. 
Ora, qu&ntOI nlttràenses e entre eles me colo
co, maiores de 50 anos, nl\o assl!ltiram em 1940, 
se nlo me trai a memória, no "grlll" do Casino 
Icaral', à. patinaçlo no gelo? 

O Joro acabou. o Culno Icara! fechou e o 
que sobrou do magrúfico hotel foi caindo de ca
tegoria e agora o prédio ae"e de sede para a Rei
toria da Universidade P'edf'ral. Sentiram a falta 
do Hotel Caslno os artistas e trk centenas de 
pessoas. ou mais que nele trabalhavam. 011 anti
fOI motoristas de praça lembram..-e dele com 
saudades. Que moYlmento dava A. noite ntterolen
se! E como Ylnha rente do Rlo! De uma feita, 
num dia de verão de 1942 foi feita uma pe~qutsa 
nos salões de Jotoa. Das 114 peuou que se en. 
contraftlll jopndo, apenu ~ mon\'tllll m1 Nitf!
ról. 

Hoje, do Cuino Iearaf, a cidade parda wn 
grande pre..ente: o Hospital Antonio Pedro. cons
truído pela Prefeitura com o dinheiro que o Ca
slno lhe entrepva todos oe meses, oriundo de 
uma pereentqem sobre o lucro do joro. 
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A L'embrochure de lll rue. .. Debret 
incluiu em sua esplêndida obra ··voyage 
Pittoresque au Brésil", uma gravura repre
sentando o embarque das tropas portugue
sas de retorno à Europa. As mesmas esta
vam formadas em frente ao Cabaceiro que 
era então a praia que se estendia da parte 
baixa fronteira ao Morro do Hospital (S . 
João} até S. Domingos, em linha mais ou 
menos reta. Debret disse que a cena que 
se reproduziu "se passe a l'embrochure de 
la rue, assez courto, que conduit a la pe
tite place ou est située la maison occupée 
pour le roi" . 

A Maçonaria na Praia Grande - É de 
.Manoel Benício a informação de que a pri
meira loja maçônica fundada em Niterói, em 
28 de maio de 1822, foi a "Loja Esperan
ça de Niterói" e nela se fez ouvir certa vez 
o afamado Guatemozim, nome Maçonico de 
D. Pedro I. Contudo, acrescentou o infor
mante, anterior à loja niteroiense era a 
"Distintiva", sediada em S. Gonç·alo, des
de 1812 e que além do caráter maçônico ti
nha por panache "ser revolucionária e re
publicana". 

Venda das Mulatas - t ainda de Ma
noel Benício o informe de que,. em 1830, 
havia no Cubango urna única venda que 
pertencia a um porhtguês chamado Daniel 
ou Ismael, que vi,•ia amancebado com uma 
crioula bonita e livre. Da mancebia nasce
ram três mulatas formosíssimas, que eram 
a tentação da rapaziada do bairro. Era tal 
a beleza das três que vinham rapazes e 
homens maduros do Fonseca e Icaraí só 
para vê-las. Morrendo o português, as fi
lhas ficaram à frente do negócio e tal pro
cedimento e tino comercial tiveram, que a 
venda, logo batizada de "Venda das Três 
Mulatas", resistiu até princípios do sé
culo XX. O mais curioso é que as três 
mulatas não se casaram e não por lhe te
rem faltados pretendentes-. Houve até um 
advogado de muito boa família, rico e sol
teiro que se perdeu de amores pela mais 
jovem das três mulatas, cujos nomes a his
tória não guardou . 

Eleitores de 1852 - Nesse ano eram 
eleitores da Freguesia de São João Batista 
de Icarai: Conselheiro Luiz Pedreira do 
Couto Ferraz, Presidente da Provincia, 
João Nepomuceno Castrioto, Dr. Frederi
co Augusto Xavier de Brito, Dr. Venân
cio José Lisboa, José Duarte Galvão Júnior, 
Dr. Fernando S. Dias da Mo ta. Galdino 
Francisco Frougeth, Augusto Francisco 
Caldas. João Francisco Rangel. !\lanoel 
Machado Nunes, Silvestre Manoel, Antônio 
de Barros, Francisco Batista, João Rabelo 
de Vasconcelos e Souza, João Gavião Via
na. João Francisco da Cruz José de Can·a
lho, José Rodrigues de Moraes, Joaquim 
José de Meneses Fróis e Teotônio Neri da 
Silva Filho. 

Loterias para tudo - Era vez, desde 
os tempos do primeiro império. Faltava 
dinheiro para uma obra pública? Para um 
asilo? Para socorrer uma instituição de ca
ridade? Não havia dúvida, socorria-se das 
loterias. O interessado pedia ao Governo 
Provincial que dava licença depois de apro
var o plano lotérico e saber de que modo se
riam aplicados os recursos dela provenien· 
tes. Desse modo muitas obras públicas fo
ram feitas pelo Brasil afora e muita casa 
de caridade não fechou suas portas graças 
ao jogo lotérico. Em Niterói, diz Antônio 
Figueira de Almeida, graças à loteria fo
ram construídos a ponte do Calimbá sobre 
o Rio dos Passarinho·s e a igreja de Juru
Juba, o Asilo da Infância Desvalida etc. O 
Asilo de S. Domingos foi transferido pa
ra o Fonseca e depois para a Rua Miguel 
de Frias. 

Heitor Gurgel 

IT APUCA - Quem em Niterói não co
nhece R pedra do Jtapuca? Todavia o que 
só alguns sabem é que a ltapuca (pedra 
furada) era uma eruta natural, cavada pe· 
lo mar no rochedo pardacento que fazia 
contraste com as águas azuladas & a areia 
alva depositada em seu fundo. Até 1849, 
quando o go,·erno provincial (Conselhei
ro Luis Pedreira do Couto Ferraz, depois 
Viscondé do Bom Retiro) mal-aconselhado 
mandou destruir a gruta para estabelecer 
comunicação mais fácil entre as praias de 
Icaraí e das Flechas, atravessava-se a gru-
ta, vendendo os seus 15 metros de exten-
são, com água pelos tornozelos e as vezes a 
pé enxuto. Hoje, quando a maré baixa, ain-
da se pode ver a base ~ õ comprimento da 
gruta da qual resta a pedra conhecida por 
"bico do papagaio". Há quem diga que a fa-
mosa "Pedra do lndio" é uma parte que so
brou da gruta da Itapuca que tanto encanto 
pitoresco dava a Niterói. 

Receita ele 1851 - A Imperial Cidade 
de Niterói tinha nesse ano a receita de Rs: 
14.000$000, inferior a de Campos, orçada 
em Rs: 20.246$000 e de Macaé que foi de 
Rs: 19.393S600. Nesse mesmo ano existiam 
em Niterói 5 lavradores de café, (em Pen
dotiba) . 4 de chá (em SapêJ e vários em 
São Gonçalo. 

Co1égíos do século XIX - O Almana
que Laemrnert. edição de 1849, publicou que 
nesse ano existiam em Niterói os seguin
tes colégios: 

Colégio .do Padre Francisco Manoel de 
Almeida Guimarães. sito na Rua Direita 
da Conceição; Colégio da Professora Cy
priana Jacinta Rosa, na Rua da Rainha, 
9; Colégio de Luís Roux, no Largo de São 
João, 15. Todos esses colégios eram mis· 
tos: contudo, na época, pouquíssimas eram 
as meninas que faziam estudos secundá
rios. No ano letivo de 1848. nos colégios 
cotados estavam matriculadas apenas 6 
mocinhas, 4 das quais eram filhas de es
trangeiros. Também no século XIX, em 
1869, foi fundado o Colégio Briggs, na Rua 
São João esquina da Rua do Principe . Seu 
diretor chamava-se G. H. Briggs e descendia 
de escoceses. 

Recenseamento - Em 1851, Niterói ti
nha 15.799 habitantes, ao passo que Campos 
possuía 13.475 e Angra dos Reis 14.736, 
sendo estes os municípios mais populosos da 
Província. O de menor população era Fri
burgo com nP.enas 4.187 habitantes. A Pro
víncia tinha (tma popularão de 556.080 ha
bitantes do quais, 293.554 eram escravos. 

Hotéis para estrangeiros: assim classifi
cados, não que eles não aceitassem hóspedes 
brasileiros, mas porque eram os preferidos 
pelos alienígepas que se a'·enturavam no fi
nal da primeira década do século XIX vir à 
Praia Grande, enfrentando um longo e nem 
sempre calmo trajeto marítimo. O mesmo AJ
manaque Laemmert esclarecia que dois 
hotéis disputavam essa freguesia: o Hotel 
do Epiro, do grego Phocion, sito à Rua da 
Praia, quase esquina da Rua do Impera
dor. e o Hotel de Marselha, do português 
José Joaquim de Souza que por ter vivido 
alguns anos na Martinlca, tinha sotaque 
afrancesado. Esse hotel, maior do que o 
outro. ficava na Rua Direita da Concei-
ção, 16. E ambos. dizia o anúncio publica-
do no almanaque: "têm tudo para agradar 
aos ilustres visitantes que conhecem os si
milares da Europa e que se falava fran- I 
cês'·. }f ais tarde, o francês E. Rocherolle 
inaugurou o seu ''Grande Hotel", bem na _ 
Praça do Palacete, dizendo que sua "cozi-
nha era francesa e que possuía completa 
adega de vinhos raros" . 

• 
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EDD'tCIOS POBLICOS - Bm 18M, o Pa· 
láelo da Preatdenel& da Provfncia ficav& no :r.r
ko Municipal, esquina. da Rua da Rainha; o Paco 
da. Assembléia Legisla.Uva Provincial, no IArrgo 
Municipal, entre as Ruas Sio Joio e Slo Pedro: 
a Secretaria de Policia, na. Rua Siio Pedro, 111: 
as Aulas Maiores de Instruçio SecundAria no 
edifício do extinto Liceu Provincial, à Rua do 
Imperador; o Paço Municipal, onde celebrava A 

Câmara e o Júri as suas sessões e as autorida
des davam audiências, na. Rua. da Praia, 117. 
esqUina de Sio João; a Cadeia Pública. no Lar 
eo da Armação; a Casa de Detenção. no fim da 
Rua de São João; o Quartel do Corpo Policial 
l"m frente à Praça. da Vitória, no seguimento da 
Rua do Pr!ncipe; o Teatro Santa. Teresa, na Rua 
do Imperador e o Matadouro, em frente à 'Rua 
do Prú:tcipe, no maque. 

E NITEROI FOI VINGADA PELO MAR ... 
Dia 22 de novembro e Niterói festejava o seu 
aniversário de funda.çlio quando surgiu a ater
radora notícia: ''a Armada. revoltada iria bom
bardear a cidade. Foi um Deus nos acuda, com 
gente fugindo em todas' as direções opostas ao 
mar, salvo alguns afoitos que foram justamen
te para. belra-mar, para nlio perder o espetáculo. 
E a fUgida ia em meio quando ecoou forte, um 
tiro, um tiro solitário, de aviso à. população do 
que ainda haveria de vir. As horas foram pas
sando e os mais incrédulos começavam a regres
sar a penates, quando se ouviram outros tiros 
para os lados de Gragoatá . Eram cs navios ~ 
guerra. atirando contra o Porte, evento que os 
que estavam na praia não per_t~eram. De st1bito, 
o imposslvel aconteceu. Houve gente até que es
freg~~BSe os olhos, duvidando do que estavam 
vendo. Seria aluclnaoto? Um IIOilho? Era coo
tudo um fato positivo, real. O "Javarl", que 
começara o canhooeio sobre N1ter61, era tio 'te

lho, mas tio ftlho mellllO, que o abalo produ· 
zido pelos tirOI de aeaa P1'(IJJrJGa caDIJ6es o dea
manularam e o puseram a pique. Nlteró\ ea
tava Vltllad& .. . 

CONTADOS A DEDO - Ainda. no ~ 
da Provfncla, o J,)e'J'fmetro habitado de Ntteról 
nio ia multo a.lm da foz do Rlo Icara!. num 
local chamado de "Venda das Molataa• e ae po
dia contar a dedo, aem medo de errar muito o 
número de peuoas que hablta.ftm o Baco de 
Sio Francisco, a connca, o Barreto, Nefts e a 
Ponta d'Arela. Os mgleaes, fraDceees e alemles 
preferiam morar no fim da Praia de· Icaraf e 
no Baco de Bio Franclsco, para onde Iam mon
tados a cavalo ou em charrete&. A116s, a pri
meira charre~ que Niterói Ylu foi a do tDilfa 
Mlater Henry Gibloo, euja easa ficava onde ho
je é a Dtrada da Cachoeira, Isto é, a es
trada foi aberta no terreno do IDg1fs Glbaoll. 

·Na década 1900/1910, os berdelroB de l&tier 
Gtbeon cederam à PrefeitUra temmo !*E Blrio 
para o alargam~ e ~ da eatnd&, es
pinha dorsal do hoje populCJaO bairro de São 
FrancJsco. 

PENHORBS - As co4IJu Dlo 11101 bem pa
ra os ni~roienaes em meadaa do &écalo XIX. 
tanto que eztstlam, em 18M, quatro Casas de 
Penhorea, sendo tzfs na. · Rua Direita drt eon
ceiçio e uma :na Rua. da Prata, 189. Nessa úl
tima, 1naururacta no princ1p1o dO ano de 111M. , 
"aceitava-se como penhor tudo quanto repre
sentasse valor", ., contrirJo das demais que a6 
trabalhavam cem jóias e obJet:()s de prata e 
ouro. PUblicando esse anúncio, o AlmanaqUe 
IAemmert juattf1caft o PNI1'fl880 da Praia Grazl· 
de e o aumento dfl na peaulaçln. 

' • 
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JOGO DA CAPOEIRA - Este jogo, diz o 
Professor Nina Rodrigues <in "Afrlca.no8 no Bra
sil"), !nventado e praticado pelos mestiços e es
cravos, foi a melhor maneira por eles encon
trada para enfrentu o português de murraça 
forte e violentos IJ()lpes de ~u. A agUidade do 
preto e do mesti~ sub&tttuf& a força. A titica 
consistia em nt!IOOlar diante do 1nlmllo, ·bua-

• cando cansá-lo e dlstraf-lo até que se oferecesse 
ocasião de dernlbá-lo por uma rasteira ou ca
beçada. Os ma1s destros capoeiras nlterotenses 
chefiavam os grupos em que os capoeiras se di
vidiam; deles, os mais importantes eram os "Guia
mus", localizados em São Lourenço e adjacên
cias e os "Naguís", em Icara1 e no Barreto. Os 
mais famosos entre cs capoeiras de Niterói fo
ram o Herculano, Garcia, João oa.rapuça, Amé· 
rico Capenga, Moleque Cipriano e Emesto, este 
relojoeiro de profissão. Antes do camaval, • 
Policia dava uma batida nos terrenos dos ca
poeiras e os levava presos at.é a quart~ff'lra de 
cinzas. 

A SEMELHANÇA DO BRASIL- A bala de 
Guanabara, tão carioca quanto nlierotense, tem 
a mesma contonnaçlo triangular do Brasil. Vl
rando-se de cabeça para baixo e torcendo-se -..m 
pouco para o lado o mapa da be.fa, vê-se que ela 
é uma miniatura. do Brasil. Experimente. leitor 
Mnlgo. 

BEIJO QUE MARCA UMA ~POCA - Sob 
esse estranho titulo, O ESTADO, de 18 de agos
to de 1934. noticiou que na Sessão inaugural da 
Constituinte, que se realimra na. Ca.Pital Fe
deral, o fOIOBO deputado fluminense Acúrcto Tor
res. nlio resistindo A. emoção que lhe causara • 
magnffica oração do velho parlamentar baiano. 
J.J. Seabra, em favor da Democracia, o beijara 
na face. à melhor maneira fra.ncesa. E por cau
s& desse beijo, o deputado ganhou um ~
te e t1nllll autopromoção espetacular, pois seu slr
nificativo resto reboou por todo o Pais. 

Dse beijo teve mn bis, dO'lle anos depois, 
quando o General Elaenhower Ylsltou o BrMD, 
após o tlna1 da Berunda Grande Guerra Mun
dial. O m.Wtar americano, Comandante em. Che
fe das tropas aJiadaa na Invado da Europa, e. 
portanto, comandante dOf:! ll06SOS "pracinhaa" da 
FEB. foi recebido pelo OongreBso Nacional, em 
sessão extraordinirla especialmente convocada . 
Ao findá-la, otávio Manpbelra que saudara o 
ilustre visitante em DOJile do C0111J'8!180, bel.lou-o 
sob Cl6 aplauaos de deputados e ~. 

OS MILITARES E O ESTADO DO RIO E 
NITEROI - Dos 43 governantes do Estado do 
Rio, de 1889 a. 1964, 13 foram mWtares, seis da 
Ma.rinha. e sete do Exército. Da Marinha: Al
mirante D. CarloS Baltazar da snveira, Coman· 
dante Ari Parreiras, Almirante Protógenes Gui
marães, Comandante Ernani do Amaral· PeiXo
to, Comandante Lúcio Meira e outra vez, o co
mandante Ernani do Amaral Peixoto. Do Exér_. 
cito: Tenente Feliciano Pires de Abreu Sodre. 
Generàl João de Deus Mena. Barreto, Coronel 
Pantaleão da Silva Pessoa. General Newton ca
valcanti, Coronel Hugo Silva, coronel Edmundo 
de Macedo Soares e Silva e, f'malmente, o hoje 
Marechal Pa.ulo Francisco Torres. Sete destes 
militares chegaram ao Governo da Velha Pro
,·incia como interventores Federais; cinco elei
tos diretamente pelo povo e um E.'letto pela A.<:,
sembléla Legislativa. 

Seguindo esse · militarismo estadua.l, Niterói 
teve como prefeitoo, seis homens de farda: na. 
República Velha, os Tenentes de Engenharia Fe
liciano Sodré e Vilanova. Machado, este por duas 
vezes; de outubro de 1930 em diante, o Capitão 
Júlio Limeira e Silva e o Coronel Júlio César 
de Noronha, todoo do Exército. Da Marinha, os 
Comandantes Alvaro Miguelote Viana. e Celso 
Aprigio GUimarães, o primeiro no Governo Al
mirante Protógenes Guimarães e o segundo, na 
administração do Governador Macedo Soares. 

/df 



Niterói em três tempos <LVU. 

POR OUII 
HEITOR GURGEL 

Nltft6l tem protredido 'butanf.e em kldoe 01 
sentidos, ~do hoje aprOllimadamellte 400 mil 
habitantes. A cidade dl8pOe de um bom hOIPi· 
tal. modernas "casu de sat\de", rerutar eemço 
de transportes terrestr!ll e marltlmos, belos Gru
pos Escolares, bonito& edlflcios, caau comerclal.!l 
de primeira ordem. esplêndldoe educandirios, t'6-
colu supettorea. banCO!! e companhias lmportan
t~s jornais, râdloe e acaba até de ganhar utna 
TV. Suas deflcl~nciM nas redH de abUtecl• 
m~to de égua e de eeaotoe eetAo lll!ndo sana
das com M obrM que os rovernoe do Estado e 
do Munlciplo v~ realizando. Por que entlo Nl· 
terói nAo ~. colno no paaaado. um hotel de 
1.• classe? Um bom ctnema, como o foi o ImPf'· 
rlal? um bom restaurante? SeriL tamWm por In· 
nu~ncla do Rio? Maa ali• quando? 

O FUTEBOL 

outra lacuna deo Niterói é a falta de um "Ma-' 
r a canA". A cidade teve o aeu "Calo MarttM"1 e 
pronto. AllAs. por ser U8ufrutuério do campo do 
"Calo Martins" fol que o canto do Rio PC pOde 
disputar, anos seruidoe, o campeoll&to carioca 
de futebol, ondl', de começo, nlo fez m' ftrura. 
tendo obtido boas clauUicaçON e até mesmo 
conseguido · sagrar-se Campelo de um Torneio 
Initium. Depois, as coisas mudaram. Os Sócloe 
do clube dividiram-se: uns pró e outros c011tra 
a permanência do clube no campeonato e&rloe& 
e o resultado fol que o clube pU80U a Dlo dar 
lmpottlncla ê. éolltrataçAo de nmoe Jopdotea, 
pelo que a "lanterna" fez finca-r>~ no Canto do 
Rio. Por IsSo os Jaroe do "Calo Martins'', Isto~. 
aque~ que o Canto do Rio tinha mando de 
campo, tornaram-se terrivelmente deflolt.Aric. 
para oe grandes clubes. 

o conhecido dellpottlata Joio B&ldanb&, em 
entrevlllta a 6l FLUMIMJ:N81:, 11111m 11 referiu 
à. essa lacuna: - "Um dia, um a.saeaaor de uma 
das autarquias do Estado do Bio me pexwun&ou 
por que em Nlt.eról nlo ham um trande es
WUo de futebol, se outras llstadoe meDCe tm
portantea o Unham. Del·lhe - continuou o cro
nista. - a aerutnte reepoeta: ~ "Só ~ neeeut
rto um grande eetidlo para rrandes eepeti,eulc.. 
O Maracanl fol cooatrufdo para a Copa do MUn· 
do de 19110. o espet.Aculo nlo cabeiia nem no 
Vasco da Gama, nem em outrO campo da ~ 
ca . Mas. rrandes eapeticuloe IIÓ podem 1er ~
aentadoe por rrandea tlmes e em Niterói n1o tem 
nenhum, e nunca teve mesmo, nem no tempo do 
amadorlsmo. E a razão é simples: a vizinhança. 
do Rio de Janeiro faz com que o unbl.ente fu
tebollstlco acompanhe o futebol carioca. O IBO· 
PE fez uma pesquisa na torcida do Rio de Ja· 
netro e deu Flamengo, VMco, Fluminense, Bota
toro ,. Am~lca. nesta ordem. Eu - salientou o 
jornalista - tlz em Niterói ld~ntlca J)e!IC!ulsa e 
deu a mesm(salma colsa (l) , na mesma propor
çlo do Rio. o leitor pode tirar a prova pergun· 
tando a um torcedor: - Qual ~ o seu time? E 
nunca: ouvtrt a resposta: - "Eu sou Canto do 
Rio ou Byron ou Nlterolenae, E como os torce
dores de Niterói nlo torcem pelos times da tft. 
ra, nunca foi necessário um estádio grande, na 
capital numlnense. E o experimentado homem de 
esportes, finalizando a entrevtata, acrescentou: 
- ''Houve há poucoe anos uma tentativa de 
trazer para Niterói um clube do Rio. O primei· 
ro pensado foi o Fluminense, o nome ajudaria 
mUlto. A diretoria do trlcolor topou a Idéia. mu 
quando o aasunto foi levado ê. admlnlstraçlo ~
portlva e governamental do Estado: a coisa ~
frlou e o F1uminense acabou comprando um ter
reno em Jacareparuá. Apareceu entAo o Bdta
foeo e para ele seria a sopa no mel. Um bom ne
gócio para Niterói e para o clube da estrela so
litária. Mas o negócio gorou, pois os desportis
tas nlterolenses disseram NAO. Enquanto iaso, 
Mato Groeso. GolAs, Sergipe e até a cidade rlo
grandenst' do sul e de Erechlm tfm os 1eua •· 
tAdlos". 



NATAQAO E REGATAS 

Por que os nossos clubes de regatas, Dlo alo 
mats de regatM? Nos saud0808 tempos do bar
raclo, o querido e glorioso Clube de Regatas 
Icaraf possuía excelentes barcos, que lhe deram 
muitas vitórias. E o valoroso Grupo de Rega
tas Gragoe.tá, o vovO flwninenae daa aaudivela 
puinas marítimas? Explicaram-se que os barcos 
de regatas custam hoje uma pequena fortun• e 
que as receitas dos clubes nlo têm capacidade 
para comprar nem uma iole. Mas guardadas as 
devidas proporções entre 1940 e 19'13, os barcos 
também custavam caros em 19t0 e no entanto 
quer o CRI quer o GragoatA tinham virios, al
guns novinhos em folha. Acho que essa falta de
corre mais dos homen.o; que de dinheiro curto. 
Onde estão os Jaime Mesquita, os Alvaro Sá, ns 
Sardinha, os Arl Parreiras, Cl8 COmandante Crla
ttano, os Ruch, os Carlinhos Nunes, os Campo
fiorlto. 08 Honórlo Peçanha e tanto outros va
lores do CRI que dele fizeram um IJJ"&Ilde clu
be? E onde anda a petlzada. que trouxe para o 
tlube, o honroewimo titulo ele lleptacampelo de 
na~Ao infanto-juvenil? 

1 Seri que nlo emtem mais rap&ZII da fibra 
dos 1rm1o8 Jorge e Arlindo Goulart, de BdwiD 
Woight, de Pimelt& Veloso e ouQ-01 que tantu 
glór118 e honra deram ao GriiO&tl.'? 

Por que os jovens de hoJe trocam 01 I&Wii· 
vela esportu do remo e da 1Votaflo pi1CII ele• 
formantea aportes do halterofillamo e do Cart.• 
te? co!au da ~poea? 

A propósito da I.Jl&U8Ur&Oio da eede do CKI, 
em 1M1, ae nio me trat a memo.rta, um velho 
cons6clo. preaente à testa, dfsse-me: "Goatet mui
to da sede, da rararem de barcos mas, acho o 
sal li o de f>ane multo grande. Tenho medo que 
por isso. com o tempo, 08 nossos jovens sócios 
prefiram dancar ' remar". Ah I se ele fosse vi
vo agora. . . Que tristeza sentlrla ao ver o nosso 
CRI, já nlo digo anfíbio, mas inteiramente ~r
restre .•• 

-000-

(I) - Em reportagem sob o titUlo "Boteeoa 
e Biroecas do Morro do Estado", publicada em O 
FLUMINENSE. de 29 ·de novembro de 1971, Inal
do Batista, contou que "uma particularidade do 
Morro do Estado digna de registro é que al1 se 
encontra uma das maiores torcidas do Clube de 
Regatas do Flamengo, mesmo levando-se em con
ta os numerosos torcedores reunidos na fa
mosa e turbUlenta Praia do Pinto, no Leblon, 
que era vlzinhlb da sede esportiva do "Mais Que
rido". EXtinta a favela, é bem posslvel que a 
aglomeração maior de torcedores do "Mengo" 
t>stt>.la mesmo t>m Niterói". 

-000-

NOTA DA REDAÇAO: No cap. Llii, pubU
cado no dia. 30 paaaado, no item Hotel Cuatno 
Icaraf hé. duas referências ao "grlll-room" do 
mesmo hotel. Por engano do llnotlplata e um 
cochilo da revisão saiu '"grlll-round". o leitor 
Inteligente deu logo pela coisa; todavia, a JM'
dldo do autor. aqui flea a rE'tiflcaçlo. 
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. :VITJ<,Ról EM TRltS TEMPOS (FINAL~ 
HEITOR GURGEL 

COSME E DAMIÃO 
Não, leitor amigo, não vou tratar dos 

dois irmãos. santos de tanta devoção en
tre fluminenses e cariocas, mas (le duas po
pulações gêmeas - os habitantes do Rio 
de Janeiro e de Niterói. 

Tratando da gente fluminense; o gran
de sociólogo Oliveira Viana (in "Popula
ções Meridionais") asseverou que ela era 
"mais fina, mais socialmente culta pela 
proximidade, convfvio e hegemonia da Cor· 
te, cuja ação como que a absorve e desper
sonaliza". Acabou-se a Corte, o Rio de Ja
neiro não é mais a capital do Pafs mas ;e in
fluência dele sobre a Velha e Gloriosa Pro
víncia e, em particular, sobre sua acolhe
dora capital, continua e cresce• cada vez 
mais. 

Para se estudar em profundidade a in
fluição a que aludo, é precisq não esque
cer que os Eltados da Guanabara e do Rio 
formavam, politica e administrativamen
te, um todo em 1834, quando o Ato Adi
cional criou o Município da Corte, depois 
Distrito Federal, capital do Pais e, que, 
recusando ainda mais no tempo, até o ano 
de 1819, pertenciam i Cidade de São Se
bastião do Rio de Janeiro, fora de seus 
muros, entre outras, as freguesias de São 
João Batista do Icarai, São Lourenço, S. 
Sebastião do Itaipu e São Gonçalo, pois, 
como se sabe, a criação da cidade do Rio 
de Janeiro precedeu i da Provincia. 

Aliás essa Uifluência se vem alicer
çando há muitos e muitos anos, com o con
vívio diário, intimo de dezenas e dezenas 
de milhares de niterolenses, operários, em
pregados do comércio, funcionários públi
cos e estudantes que atravessam a baía to· 
dos os dias para ir trabalhar ou estudar 
no Rio de Janeiro e de talvez dez mil ca
riocas que vêm a )Jiterót com o mesmo ob- · 
jetivo. 

Além desse lnterclmbio fitlco • diário 
a Influência do aio de Janeiro · sobre a ci
dade de Niterói (I) se faz sentir também 
nos niteroienses que têm aqui o emprego, 
devido aos jornal.s cariocaa, que a maioria 
•les ~ habituamw.te e 1101 protramas de 
rildio • t.elftilio q11e diMidea aa Praia 
Grande 01 llábltol, COibi ... e ""' eM'io
ea~. ·QuaRto 10 ~. aelimltou-ae ele tio 
bem u ''baada de e6" que a llngua fala
da por carioeu · e niterolenlel aio difere 
em absolute, quer na sintaxe, quer na pro
aódia. E para estreitar aiada mais esses la
ços e a comunhão eetre u duas. popula: 
ções, ai está o futebol que POSIUI, em st 
mesmo, forte poder aglutinador. Nos · dias 
de grandes jogos no "llaraCIIDi", reUBem
ae indivfduos de todas as eoree, raças e 
creocas, que t6 ae apartam em razão de 
auaa preferênciaa clubisticas. E é de ver, 
nos doQtingos de clásaicos do campeonato 
carioeà de futebol, como saem as barcas de 
Niterói, apinhadas de "flamenguistas", "flu
minenses", "botafoguenses" e "vascainos" 
que vão se juntar, no "Mário Filha", aos 
seus companheiros de clube. Nesses dias, 
no maior estádio do mundo, não há cario
cas e niteroienses, mas homens e mulheres, 
adolescPntes e crianÇas que torcem fanatica
·mente por seus clubes, irmanados pela pai
xão que o futebol desperta. 

' 

A propósito da separação fisica entre as 
duas bandas da Baia da Guwbara, os Ta
moios, antigos senhores da região, considera
vam-nas uma SÓ terra, .-nldas pelas água('*..,. 
Geograficamente ligados, economicamente 
dependentes um do outro, com aa mesmas 
caracterfsticas sócio-econômicas, cariocas e 
fluminenses e, mais especialmente, cario
cas e niteroienses formam um s6 povo, uma 
só homogênea população, com os mesmos 
modismos linguisticos, 01 1nesmos hábitos 
e costumes. as mesmas aspirações, as mes
mas predisposição para o COfttTc&, isto é, pa-
ra a oposição, que se divertem da mesma 
maneira, amando a praia, o futebol e o 
carnaval. E uma «Us melhores e maiores 
provas dessa semelhanÇ2 é que, em se 
vendo um niteroiense falando ou agindo, 
não se dirá que não se trate de um cano-
ca da gema, por sua comum alegria, co
municabilidade, queda para ouvir e contar 
piadas, o mesmo senso de hu~or .e igual 
dom inventivo para · os mots .tj espnt e o. 
double sens. A diferença que existe entre 
eles é, pois, nenhuma. Eles são em verda
de dois em um, são COSME E DAMIÃO. 

Com a Ponte Presidente Costa e Sil
va ligando ' Niterói ao Rio de J~neir~, a 
coniunica~ão entre cariocas e mterotenses 
se intensificará. Esse novo elo entre elas 
~oncorrerá para a futura fusão ent~ os 
dois Estados, a largo pr~zo, que devera ser 
feita cuidadosa e paulatinamente, para que 
a simbiose seja tão perfeita, quanto a de 
duas bolinhas de mercúrio quando ~e jun-
tam. 

(}} - 1: obvio que os fluminenses que 
residem nos municfpios limltrofes do Rio 
de Janeiro, Nova IJuaçu, São João de Me
riti, Duque de Ca:du, Nilópolis e até ·Ma
gé. sofrem, eomo todo o .Estado do Rio, a 
influência carioca. Contudo, liempre exis
te uma pequenina diferença em seu lingua• 
jar, com modismos próprios do interior e 
do Norte e Nordeste do Pais, modismos es
ses que lhes são traMmitidos pelos milha~ 
.res de filhos daquelas regiões brasileiras 
que moram AO& citados muniefpios, o que 
áo acontece, eom a - freqtlêDc:ia e
iftteuidade, em Htt-'i. 

NOTA: Com eM artiiO eaceml-N a 
Nrie que esereYi pera O FLUM'INENSE, 
sobre Niterói, contribu~ão modesta para a· 
historiografia da Capital Fluminenae. · 

Além do diretor "ciesté matutino, a quem 
já agradeci publicamente, resta-me fazê-lo 
is ae.Juintes pessoas que me ajudaram no pre
paro e publicaçió dos originais de .. NITEROI 
EM TlttS TEMPOS". : - Monsenhor Antô
nio Macedo, Vigário da Matriz de SãQ Joã:o 
Batista; Dr. Salomão Cruz, méclieo e poe\a; 
Edelweiss Campos do Amaral e Franeiseo 
Klors Werneck, historiadores; J .A. de Sou
za Melo, funQ.ionário do Estado, aposentado; 
Dr. José Carreteiro, advogado e empresário; 
Nilo Ribeiro, negociante; José .Tertuliano 
Ferreira. diretor do Patrimônio da Prefeitu
ra de Niterói; Sra. Lia Balard, Chefe de Se
ção da Diretoria de Obras da Municipali.dade 
e os jornalistas Olegário W. Júnior, Emma
noel Bragança de Macedo Soares, René Ama
ral, e demais companheiros da redação, revi
são e oficinas de O FLUMINENSE. 




