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NITERói-CIDADE - SESQUICENTENARIO 

GIRO HISTóRICO GERALDO BEZERRA DE MENEZES. 
Aplausos 'cheguem ao beitemérito Prefeito de ~iterói, Dr,.Waldenir de Bra- Comprova-{) o historiador Maia Forte. Destaco-lhe a intrepidez, ao opor-se à 

gança, pela operosidad~,-idealismo e firme determinação com que promoveu e utilização de suas terras para sede da Vila, sem que ouvida ou indenizada. 
suscitou celebrações condignas do sesquicentenàrio da cidade invicta. Moveu histórica ação judiciana, em pro) de seu êiireito. Queiram ou n~, um 

Estendam-se os louvores ao presidente da Comissão Organizadora, jor- gesto de coragem.· Arrastou-se , o processo, por muitos anos. Em 1845, deu-
nalista Alberto Francisco Torres, exímio perquiridor e analista do passado flu- lhe ganho de causa o Supremo Tribunal de Justiça. Prevaleceu o dito popular: 
minense, com suas efemérides, suas transformações, seu modo de ser, seus a Justiça tarda, mas não falha. Quando, em verdade, falha e se compromete 
vultos exponenciais . com as delongas processuais. A autora falecera antes do desfecho da ter-

Voltado às comemorações, abalanço-me a um giro histórico, sem ordena- túlia forense. A única filha, Maria José de Bessa, e seu marido Capitão-mor 
ção rigorosa, sem requinte de pormenores, sem preocupação de ineditismo. Gabriel Alves Carneiro, renunciaram seus direitos em favor da cidade. 

TranqÜilizai-vos, senhoras e senhores . . Não descerei ao século XVI. Não Instalou-se a Câmara Municipal, "na forma da Lei do Reino", isto é, 
mergulharei no distante 22 de novembro de 1573, que assinala a posse solene constituída pelo presidente nato o Juiz de Fora, no caso, José Clemente 
de Araribóia, no outeiro de São Lourenço, da Sesmaria que lhe fma doada Pereira, e por três Vereadores. Eram eles Pedro Henrique da Cunha, João de 
"pelos· muitos serviços que fez ao Senhor Deus e a El-Rei, Nosso Senhor", Moura Brito e Quintiliano Ribeiro de Magalhães, figurando como Procurador 
presentes ao ato que formalizou a doação, além de outros, o Governador do do Conselho Francisco Faria Homem. 
Rio de Janeiro Cristóvão de Barros e o Pe. Gonçalo de Oliveira, represen- Não faltou o Te Deum Laudamus, cantado na capela de Nossa Senhora 
tando o Colégio dos Jesuítas. A Aldeia de São Lourenço contou à época com da Conceição. 
a assistência, diria melhor, a proteção e as luzes de José de Anchieta, que che- José Clemente Pereira desdobra-se no político e no administrador. Acorde 
gou a representar no adro da velha igreja a peça "Mistério de Jesus", coin a com o projeto Palliére, delineou os contornos e lançou os alicerces da Vila 
qual abriu horizontes ao teatro brasileiro. ; -: Real da Praia Grande. Entregou-se à abertura de praças, e ruas na área 

Josué Montello realça que aos missionàrios da Companhia de Jesus não central, as últimas paralelas ou transversais à atual Visconde do Rio Branco. 
devemos unicamente a fé em Cristo e a cultura superior, devemos também "o A urbanização de Icarai e Santa Rosa viria mais tarde, em 1841. Deputado 
sentimento nativista com a defesa do direito do índio à terra e à liberdade, provincial, Clemente voltou a lutar por nossa terra. ra. servira ao Brasil nas 
ponto de partida para a consciência do sentimento nacionalista" ("Estante pugnas da Independência e na ascensão a Ministro do Império, em 1827. Par-
Giratória", 1971, pág. 39). ticipou, posteriormente, da Comissão Elaboradora do Projeto do Código Co-

Parto de fatos históricos mais recentes. mercial de 1850, ao lado de Nabuco de Araújo, José de Alencar, do advo-
El-Rei Dom João VI, por Alvará de 10 de maio de 1819, elevou à categoria gado Dr. Caetano Alberto Soares e do Barão de Mauá. Bem houve a Comis-

de Vila, textualmente: "O Sitio e Povoação de São Domingos da Praia são de festejos ao dar relevo a José Clemente, à sua presença irradiante, não 
Grande". Denominou-a Vila Real da Praia Grande, integraram-na quatro fre- só na história de Niterói, mas da Província e do Brasil. Nem preciso insistir em 
guesias: São João de lcaraí, São Sebastião de Itaipu, São Lourenço dos fn- seus méritos e realizações, submetidos que foram a exaustivo exame de Edmo 
dios _ marco de sua origem, e São Domingos, ouso dizê-lo, precisamente o Rodrigues Lutterbach, categorizado presidente da Academia Fluminense de 
chão do meu nascimento e onde transpus a inrancia e a adolescência. Letras. 

Por oficio datado do "Quartel de lcarai, 23 de junho de 1808", para aten- Ainda na condição de Vila, o Governo Geral escolheu-a para sede provi-
der a objetivos estratégicos, 0 Coronel Luís da Fonseca remeteu a Sua Alteza sória da Administração criada nos termos do Ato Adicional, de 12 de agosto 
Imperial a "Relação das Fazendas situadas e confrontando com o mar, no de 1834, que ãssegurou autonomia à Província Fluminense. . 
Distrito de São Gonçalo". O titulo é incompleto, uma vez que o levantamento Ditada de outro patamar, e resultante de dois projetos de José Clemente, a 
abrangia as Fazendas litorâneas situadas no território do atual município de Lei n9 2, de 26 de março de 1835, promulgada por Rodrigues Torres, de-
Niterói. Reveste-se o documento de valor histórico e social. A Vila clarou a Vila Real da Praia Grande capital da Província e sede do Legislativo. 
caracterizava-se pela vida rural, nf · destoando de outras regiões fluminenses, fluminense. · O diploma merece ser conhecido na íntegra, além do mais, 
aspecto superiormente delineado or Oliveira Vianna, máxime em "Popula- corqo exemplo de sobriedade legislativa. Ei-lo: 
ções Meridionais". / "Art. 19. A Vila Real da Praia Grande é Capital da Província do Rio de Ja-

Com o nome dos respec .-roprietários, figuram na Relação - atenho- neiro. 
me à ordem do autor - a Fazenda de São Francisco do Saco; do Cavalão, Art. 29 Na mesma Vila terá lugar a reunião da Assembléia Legislativa Pro-
com saída para Icaraí, ~endida, em 1827, por D. Bárbara Joaquina de Jesus ' vincial, em o primeiro dia do mês de outubro do ano de mil oitocentos e trinta 
Ramalho a Manuel José de Sousa Franco, que, em 1831 , seria Ministro da e seis e seguintes". 
Fazenda; da Praia Grande, alcançando 0 histórico campo, em que se impl:m- Justos, dois dias após, ou seja, a 28 de março, a Let n• b, resultante de pro-
tou a cidade; da Restinga, entre a última e a do Morro da Armaçào: Arrolam- jeto do Deputado Joaquim Francisco Viana, elevou-a à condição de cidade, 
se, em seguida, a Aldeia de São Lourenço, já em grande parte arrendada; a F a· com o nome indígena da Niterói:' água esc~ndida",-na transposição portu-
zenda de Sant'Ana e duas outras no Barreto e Maruí. guesa. . . 

O aldeamento de São Lourenço viria a ser extinto pelo Governo Provincial Pelo diploma legal de 28 de março, foram igualmente elevadas a mesma ca-
em 1868. tegoria a Vila de São Salvador dos Campos, co"m a denominação de Cidade 

Eram contíguas ou lindeiras as duas povoações de São Domingos e Praia de Campos dos Goitacazes, e a Vila da Ilha Grande, com o nome de Cidade 
Grande. . de Angra dos Reis. 

Lavrou-se o auto de ereçã la aos I I dias de agosto de 1819, na "casa Os deputados redigiram-no com idêntica singeleza, cuidado e concisão. 
da residência" do Ouvidor Gera orregedor da Comarca, Dr. Joaquim José Quanto a Niterói, incidiram no bis in idem., visto que, por Decreto de D. 
de Queiroz. ·Pedro I baixado em 1823, elevava-se, aittomatiêllmente, à condição de ci-

Não obstante os termos peremptorios do Alvará, ainda assim, São Domin- dade toda vila que passasse' a ·capital de Província (in Carlos Wehrs, ob. 
gos foi preteri'da. Consigna o auto, "não só pela estreiteza de seus terrenos, ~it, pág. 68). 
mas por se achar ali o Palácio de Sua Majestade". E por haver, na outra po- À época, contávamos no território fluminense, com dezenove vilas e uma 
voação da Praia Grande - asseverou-se oficialmente ~"toda a capacidade única cidade, a de Cabo Frio. fundada em 1615. 
para a criação da mesma vila, não só pela muita largura de seu território Por antecipação, consigno que D. Pedro li, atendendo a apelo da Câmara 
plano, e ser esta a menor povoação, mas que é o ponto de comunicação Municipal, distinguiu Niterói com o louvaminhado título de " Cidade Im-
para a Corte de todos os distritos desta parte da bahia". JCrial" (Decreto de 23 de agosto de 1841). 

Houve por bem Sua Majestade, lê-se no documento de instalação, "dele~•- O primeiro presidente da Província, Joaquim José Rodrigues Torres, depois 
nar vocalmente que a Vila fosse nesta povoação da Praia Grande". Assim, Visconde de ltaborai, instalou-se em São Domingos, no Palacete do Príncipe, 
mudou-se a sede por força da "régia declaração". !m que por vezes se detivera o Monarca português. 

Pelo visto, por processo inusitado e estranho, o Alvará de lO de maio fora, Ao tempo, ergueram-se naquele sítio alguns sobrados, com sacadas de 
entre aspas, "vocalmente revogaao. ferro, bem ao feitio da arquitetura portuguesa. 

Ressalte-se, porém, que o ato de· lO de maio de 1819, pelo qual EI-Rei ai- O Palacete fora oferecido a Dom João VI por João Homem do Amaral, re-
çou à classe e dignidade de Vila e Sítio a Povoação de São Domingos, não era sidente nesta " banda d'além", como outrora se referiam à Praia Grande os 
senão, como se declara no caput, um "Alvaril com força de lei" . Vem repro- moradores da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O doador, rico ne
duzido, in extenso, na obra recente de Carlos Wehrs, dedicada à história de gocíante, ostentava o titulo de Capitão das Ordenanças do Distrito de São 
Niterói (Rio. de Janeiro, 1984, págs. 57-59). · loãa de Icarai. 

A. instituição .êla Vila vinculou-se aos problemas da Justiça. Leia-se a peti- O pavimento inferior do casarão serviu à Secretaria do Governo; o de 
ção" do Dr. Manuel Pedro Gomes, ouvidor da Comarca e Cidade do Rio de Ja- cima, à residência presidencial. 
m;iro, endereçada, a 25 de janeiro çle 1817, a Dom João VI, alvitrando a lo- Como se não bastasse, no andar térreo , numa saleta, a titulo precário, 
calização em São Domingos, e, por igual, a criação de um lugar de Juiz de reunia-se a Assembléia, que promoveu duas sessões preparatórias a 30 e 31 de 
Fora para a futura vila. janeiro de 1835. A inadequada, ou, antes, a péssima instalação provocou pro-

Dois anos decorridos, a 8 de fevereiro de 18 19, pronunciou-se favoravel- testos. 
mente a Mesa do Desembargo do Paço e submeteu a resolução a Sua Majes- Por aclamação assumiu a presidência do Legislativo o campista José Ber· 
tade, que "mandará o que for servido". nardino, mantido no posto na legislatura imediata. . . 

Quatro dias após, no Palácio da Boa Vista, Dom João, lacônico e incisivo, No ano seguinte, melhor, a partir de 19 de março de 1836, reuniram-se os 
pinçou este despacho: "Como requer, e suba o Alvará". Deputados no " Paço da Assembléia no Largo Municipal;'. Com mais preci-

A medida cogitava da "melhor e mais pronta distribuição da Justiça". Le- são, na parte inferior, inteiramente reformada, da Câmara Municipal, e onde 
vou em conta os grandes embaraços que os moradores daquelas povoações- se abrigava a Cadeia da Vila. Recolheram-se os presos nos armazéns da Ar· 
"experimentam no longo trajeto entre aquela Praia e esta Cidade, que são mação, cedidos pelo Governo Geral e preparados para tal finalidade, sendo, 
obrigados a passar freqüentemente para promoverem nela os seus recursos, li- posteriormente, edificada a cadeia no próprio local. 
tígios e pendências". Baste-nos individuar, além do presidente José Bernardino, os seguintes re· 

Pela mesma providência legal, dotou-se a Vila de "um Juiz de Fora do Ci- presentantes do povo: Joaquim Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, 
vel, Crime e Orfãos, com jurisdição estendida à Vila de Santa Maria de Evaristo Ferreira da Veiga e Paulino Soares de Sousa. Eram os luzeiros da 
Maricá e seu T~rmo". vida política. 

0 auto de instalação re rta-se ao levantamento do Pelourinho 00 cam 0 A 19 de fevereiro , ~pós os Dep~tados "assistirem ~ Missa do Espírito 
· .. po . . , . . . . _ , P Santo, na Matnz", realrzou-se a sessao solene de mstalaçao, oportumdade em 

de Dona Helena, com todas as mstgruas que_ denotam JUnsdtçao . _ que Rodrigues Torres apresentou 0 primeiro Relatório. Expôs a situação da · 
Naquele Campo, sttuado no centro de Nrterot, nas festiVIdades do aniver- . . · . . • . 

sário de D. João VI , em sua presença e de toda a família. real, bem assim do P~ovmcra desde a conqutsta da autonomt~, meses ar~tes, e revelou as reahza-
corpo diplomittico e do povo, realizou-se, a 13 de maio de 1816, sob o co- çoes :m projeto. Aludru, por exemplo, a rlummaçao da cap~ta l , tant? por 
mando do General Guilherme Beresford, memorável parada militar a dos questa? de conforto como de seg_urança, co_m 50 ou 60 lamproes, prev~sto o 

. . . . .. . . . . . ' . . numerano para compra, mstalaçoes e custeiO. E ao encanamento das aguas 
Voluntanos R~ars, destmados a guerra Crsplatma .. Partrctparam do_ ato ctvtco, da encosta do Morro de São Lourenço para 0 centro da cidade, obra iniciada 
os Gener~s Przarro e Avrlez, este de trrste memona nos acontecrmentos da . -
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1ndependencta. em I I pe o overno_ r segun o re a ono, 

Um registro , a latere. Dona Helena, ou seja, Helena Francisca Casimiro 
de Bessa, que emprestara o nome ao local, morto o marido, Manuel José de 
Barros, houve as terras ou o Campo, por sentença de 29 de janeiro de 1811. 

de um quartel em Niterói, com a previsão da verba. Contudo, somente em 
1840 a idéia viria a tomar corpo. 

Consenti entremeie a exposição com sumária referência a figuras que emer
gem dos acontecimentos ligados à criação da cidade. 

Jà retratado, em duas palavrás, José Clemente, passo a José Bernardino 
Batista Pereira de Almeida. Campista, presidente da Assembléia nas duas pri
meiras legislaturas, integrara o Gabinete de 15 de junho de 1828, gerindo ini
cialmente a Pasta da Fazenda e, a seguir, a da Justiça. 

Homem de costumes austeros, cioso de sua consciência, corrente a frase 
que os historiadores lhe atribuem, proferida, a _peito aberto, ao recusar con"!te 
para o retorno à Pasta Ministerial: -Confiança de Ministro é como honra de 
donzela, só se perde uma vez. 

Verdade seja que ele ofereceu, na Assembléia Legislativa, emendas 
contrárias às proposições de José Clemente, com o elegante argumento de que 
nenhuma vantagem resultaria à Praia Grande de acolher a Assembléia, pois,
palavras suas - "já tem em si todos os elementos de civilização". Pronunciou
se favorável à escolha da Vila de São José de Itaboraí, onde, no seu retrai
mento,_,Juiz de Ortãos e se tomou fazendeiro, com a P!imazia, na Pro
víncia, do ·eillprego de máquinas a vapor no fabrico do açúcar. Colho a revela
ção nas "Efemérides", t. I, pág. 320, de Teixeira de Melo e no "Ano Biográ
fico Brasileiro", li vol. pág. 84, de Joaquim Manuel de Macedo. 

Contra os projetos, também se pronunciou Gonçalves Ledo. A favor, 
Evaristo da Veiga e Paulino Soares de Sousa. 

Em seguida, já que me reportei ao primeiro, Martins Torres~ estou em 
lembrar o segundo ocupante do 89 Ministério, título atribuído à presidência da 
Província Fluminense. 

Paulino José Soares de Sousa, segundo presidente, mais tarde Visconde do 
Uruguai, defendeu, já o dissemos, a indicação da Vila Real da Praia Grande 
para capital e sede da Assembléia. Não só. Formulou o projeto de criação da 
Escola Normal, a primeira do Pais, transformado na Lei n9 78, de 4 de abril 
de 1 !135,_ s_l\llci0_!1ada pelo Presidente Rodrigues Torres. Sobre a Escola ses
quicentenária, consulte-se a excelente monografia de Lacerda Nogueira. 

ltaborai, Uruguai, acrescentaria Eusébio de Queirós, foram consumados 
estadistas. Lúcidos, austeros, servos do bem comum, não fizeram a politica de 
brejo, quero dizer, a melancólica politica de baixa categoria ou de golpes escu
sos, que compromete nossa tradição democrática e concorre para o ceticismo 
do povo. Fizeram, isto sim, politica de nível superior. De preocupação cívica e 
perspectiva ética. No gover~o ou na oposição, mantiveram vivo o senso de 
autoridade, sem pruridos arbitrários. Apologistas do progresso do Pais, lu
taram, primeiro que tudo, com idealismo construtivo, pela organização e esta
bilidade das incipientes estruturas políticas e sociais. Empenharam-se por um 
Brasil unido. A compreensão objetiva da soberania e dos problemas bra
sileiros, que os distinguiam, possivelmen~e tenha~ sido o veio ou a}nspiração 
do ideàrio de Alberto Torres, outro notavel flununense, autor de A Orgaru
zaçâo N acionai", texto político que influenciou os l,>._llblicist~ ~,>atnos, l?ãrti
lcularmente na reação contra o irrealismo da primeiro Constituição Republi· 
cana. Homens publicos dos melhores que tivemos, formaram o famoso ':triun
virato saquarema", expressão cunhada por Joaquim Nabuco no livro'chave 
"Um Estadista do Império", ao aferir a presença fluminense na política da
quela quadra, notadamente após o Ato Adicional. 

Não haja dúvida, Deus concedeu-me a fortuna do poeta. Posso voltar-me à 
"formosa Niterói" e dizer-lhe: "Eu me glorio de dever-te o berço". 
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Nas comemnráções do Sesquicen
tená;io de. Niterói-Cidade, o Mini~ro 

Geraldo Bezerra de Me•tezú proferiu 
conferência, nv Teatro .Municipal João 
Caetano. A }Jesa , a partir da es
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·nicipal fié Cultura, Escritor Nemécio · 
Calazans:Presidellte do Cenáculo Flu-

minénse de História e Letras, Escritor 
Edmo Rodrigues Lutterbach, Presi
dente da Academia Fluminense de 
Letras, Jornalista Alberto Torres, Pre
sidente da Comissão Especial do Ses
quicentenário de Niterói-Cidqde, Pro
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