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MATEUS DE ANDRADE  

 

13 de abril de 1867. Libelo. Pedro Antônio Gomes, 
tutor do menor José Airosa Galvão, autor. Doutor 
Mateus Alves de Andrade e sua mulher, réus. Distri-
buído a Francisco Máximo Barbosa [Cartório do 1º 
Distribuidor de Niterói, Livro 1, folha 11v].  

 

Nos raros livros do juizado de paz de São Lourenço que sobrevivem, 
ou pelo menos há poucos anos ainda sobreviviam no Arquivo da Câmara 
de Niterói, esbarramos com numerosas escrituras de arrendamento de terras 
firmadas pelo médico Mateus Alves de Andrade e sua mulher, Francisca de 
Airosa Galvão. Eram genro e filha do comendador Duarte Galvão, falecido 
em 1864, cuja herança fabulosa administravam, constituída de terras que se 
estendiam pelos bairros de São Lourenço e Cubango, e emendavam com a 
fazenda de Pendotiba, adquirida pelo comendador pouco antes de falecer.  

Que não foi pacífico o relacionamento entre os herdeiros, mostra o 
registro colhido ao acaso, entre tantos que encontramos nos livros do 1º 
Distribuidor de Niterói, pertinentes à família Galvão. No caso específico, 
percebe-se que andaram às turras os irmãos maiores e menores, entre estes 
José de Airosa Galvão, tutelado pelo velho rábula Pedro Antônio Gomes, 
secretário por duas ou três décadas da Câmara de Niterói, desde os tempos 
da Vila Real da Praia Grande.  

José de Airosa Galvão formou-se pela antiga Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro e construiu sua fama de engenheiro ferroviário no Rio 
Grande do Sul e São Paulo, onde hoje dá nome a um município e deixou 
descendência que chega aos nossos dias. É possível que mesmo em São 
Paulo ninguém mais hoje se lembre de seu nome, mas pelo menos um de 
seus descendentes é conhecido nacionalmente, o cantor Fábio Júnior.  

A ele coube na partilha dos bens do comendador Duarte Galvão o so-
lene palacete que pertencera à baronesa da Soledade, ainda hoje avistado de 
longe sobre pequena elevação da rua Carlos Maximiano, abrigando o Se-
minário São José. Ali faleceram sua mãe, Maria Luísa, e a irmã solteira, 
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Preciosa Galvão. Ali residiu e morreu o embaixador e literato José Maria 
do Amaral. Ali nasceu modestamente a fábrica de fósforos Fiat Lux, hoje 
poderosa multinacional, fundada pelos italianos José Scarsi e Vitório Mi-
gliora. Ali moraram também, ao que parece por pouco tempo, o doutor Ma-
teus de Andrade e dona Francisca Airosa Galvão. Depois, fosse por força 
da solução do inventário, fosse porque no Rio de Janeiro desenvolvesse o 
jovem médico sua brilhante atividade, mudaram-se para outro palacete na 
rua Dona Luísa, hoje denominada Cândido Mendes, no então elegante bair-
ro da Glória.  

Mateus de Andrade nascera no Rio de Janeiro a 27 de julho de 1832. 
Formou-se aos 22 anos pela Faculdade de Medicina da mesma cidade e foi 
se doutorar em Paris, de onde retornou em 1860. Instalou-se com consultó-
rio na rua Primeiro de Março, e desde cedo notabilizou-se como cirurgião. 
Foi a ele que, desenganado pelos médicos de São Paulo, recorreu o poeta 
Castro Alves em 1869, o pé esquerdo gangrenado em consequência de um 
acidente de caça. Chamado a opinar outro notável colega, Francisco Praxe-
des de Andrade Pertence, a decisão foi unânime: amputação. Sem aneste-
sia, acrescenta ao tão conhecido episódio Lycurgo dos Santos Filho em sua 
História Geral da Medicina Brasileira. A geral não podia recebe-la o paci-
ente, debilitado demais pela tuberculose; a local ainda não era conhecida, e 
só o seria quase 20 anos depois. Para aliviar a dor, apenas algumas gotas de 
extrato de beladona...  

Por esse tempo partiu Mateus de Andrade para a Guerra do Paraguai, 
servindo como cirurgião do Exército nos hospitais de campanha. De volta 
encontrou aberto o concurso para a cátedra de clínica cirúrgica externa da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e nele se inscreveu, apresentan-
do a tese Hérnias Estranguladas. Um antigo mestre, a quem muito estima-
va, sugeriu o tema e até lhe ofereceu subsídios que Mateus de Andrade re-
conheceu preciosos e iria inocentemente aproveitar, mal podendo supor que 
estava sendo vítima de cruel e covarde armadilha, destinada a feri-lo de 
morte naquilo que mais prezava: a sua reputação.  

Nos meios médicos o comentário geral é que a cátedra lhe estava as-
segurada. Como concorrente único teria o então quase desconhecido Vicen-
te Cândido Figueira de Sabóia, depois visconde de Sabóia, que mais tarde 
tanto viria a engrandecer-se e engrandecer a própria medicina brasileira. 
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Mas Sabóia tinha um título à parte, era genro do poderoso senador José 
Martins da Cruz Jobim, envelhecido como diretor da Faculdade de Medici-
na do Rio de Janeiro. E nela - diz com todas as letras o já citado Lycurgo 
dos Santos Filho, dando numerosos exemplos - o nepotismo vicejava.  

Então aconteceu. Realizado o concurso, ou pouco antes de realizar-
se, circula pelo Rio de Janeiro um explosivo folheto intitulado Estelionato 
científico apresentado como prova de concurso à cadeira de clínica cirúr-
gica pelo doutor Mateus de Andrade. Publicação anônima, a autoria não 
seria difícil de identificar, já que tudo quanto dizia seria sustentado pelo 
próprio Sabóia no recurso que resultou na anulação do julgamento e na sua 
nomeação para a cátedra.  

Não havia o que contestar. Mateus de Andrade utilizara em sua tese 
trechos inteiros das Léçons sur las hernies abdominales, que Leon Gosselin 
havia publicado desde 1864 em Paris, sem fazer a necessária citação. Eram 
os tais subsídios que recebera em confiança do amado mestre, e que, recém 
chegado da campanha do Paraguai, não tivera tempo para conferir. E Gos-
selin não era um nome apagado. Desde 1867 sucedera a Velpeau na cátedra 
de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina de Paris, a mais célebre do 
velho e novo mundos.  

O que restava ao conceituado cirurgião, que aos 38 anos chegara à 
culminância de sua carreira, a não ser a vergonha e o descrédito? Restava o 
que os jornais cariocas que amanheceram nas bancas a 4 de julho de 1871 
noticiaram na primeira página, em meio a longos e tristes necrológios e 
manifestações de pesar: na véspera, lançando mão do mesmo bisturi que 
tanta fama lhe dera, Mateus Alves de Andrade rachou a carótida, num gesto 
desesperado e fatal, ironicamente preciso, como tantos outros que praticara 
no seu ofício de salvar vidas.  

Bons tempos aqueles, em que à vergonha e à desonra os homens pre-
feriam a morte.  

 

LIAIS

26 de agosto de 1867, a Rosa. Sumário crime. Simeão 

Osório  da  Silva Beltrão,  autor.  Emmanuel  Liais  e  sua 

mulher,  réus  (Cartório  do  1º  Distribuidor  de  Niterói, 

Livro 1, folha 15 verso).

     Eu nunca fui, e provavelmente vou demorar muito para ir a Marte, por 

mais que alimente a curiosidade de conhecer a cratera que lá existe com o 

nome de meu ilustre xará Emmanuel Liais. Também nunca fui, e iria com 

muito  gosto  a  Cherburgo,  visitar  o  Jardim  Botânico  que  ele  deixou 

plantado na propriedade em que viveu seus últimos anos naquele recanto 

da Normandia. Enquanto não faço nem uma coisa nem outra, me contento 

em passar quase todos os dias pela rua Noronha Torrezão, recompondo de 

memória as velhas chácaras que a pontilhavam, na tentativa cada vez mais 

desesperançada de descobrir em qual delas teria residido o sábio francês, 

já lá se vão quase 150 anos. Sim, porque esse Emmanuel Liais da cratera 

em Marte e do jardim em Cherburgo era o mesmo que dirigia no Rio de 

Janeiro o Observatório Nacional e pelos idos de 1871 tomava todos os dias 

a  barquinha  do  comendador  Laje  para  vir  dormir  no  Cubango.  Com  a 

diferença de que em Niterói deixou apenas como marca de sua passagem o 

processo judicial de que trata o registro acima.

Registro  lacônico demais para que possamos saber com certeza o que 

aconteceu  entre  ele,  sua  mulher  (a  holandesa  Margaritha  Trovwen)  e  o 

Simeão  Osório  que  processou  a  ambos  no  ronceiro  foro  niteroiense. 

Podemos  no  máximo  arriscar  que  se  tratava  de  questão  de  dinheiro,  o 

mesmíssimo motivo de outras muitas ações corridas no Rio de Janeiro, em 

que o mesmo Simão aparece ora como autor, ora como réu. Esse moço era 

joalheiro e ourives na rua da Alfândega. Teria vendido alguma jóia que o 
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Liais  esqueceu  da  pagar,  sendo,  como  era,  um  homem  que  vivia  com  a 

cabeça  nos  astros,  a  ouvir  estrelas?  É  possível,  talvez  mesmo  provável, 

mas apenas um palpite. Certo, mesmo, é que esse Simeão,  tão zeloso na 

hora  de  cobrar  a  seus  devedores,  também  tinha  suas  crises  de 

esquecimento, quando se tratava de pagar as próprias dívidas. Pelo menos 

dois credores o levaram à barra dos tribunais. Livrouse de um, ao termo 

de 3 anos de processo, saindo despronunciado; mas não escapou de outro, 

que lhe tomou alguns bens, entre eles um escravo cozinheiro, magro alto, 

falante e sem dentes, como se pode ver num anúncio estampado em 1877 

na Gazeta de Notícias.

Deixemos pra lá o Simeão (que em 1885 ainda reivindicava concessão 

do  governo  para  implantar  uma  linha  de  bondes  em  Barra  do  Piraí)  e 

vamos cuidar do Liais. Filho de um rico industrial em Cherburgo, em vez 

de ir gastar em Paris as patacas de ouro do pai, como faziam os filhos dos 

fazendeiros do Brasil, preferiu mergulhar nos estudos, embora sem nunca 

saber  ao  certo  se  queria  ser  botânico,  astrônomo,  meteorologista  ou 

matemático. Na dúvida acabou fazendo tudo ao mesmo tempo, mas no fim 

da vida descobriu a verdadeira vocação e morreu como vereador em sua 

cidade natal.

O Brasil  entrou  na  sua  biografia  em  1858. Havendo  naquele  ano  um 

grande eclipse do  sol,  e ouvindo dizer que a  terra de Santa Cruz  seria o 

melhor  lugar  para  observálo,  meteuse  num  navio  rumo  ao  Rio  de 

Janeiro.  Jura  o  cronista  Manuel  Benício,  nem  sempre  confiável,  que 

escolheu  Niterói  como  posto  avançado  para  sua  bisbilhotice  astrológica, 

instalandose com suas lunetas e telescópios no alto do morro da Viração1. 

Depois  saiu  em  peregrinação  por  Minas  e  Bahia,  bordejando  o  rio  São 

1  Manuel Benício. Artigo em O Flouminense, 15/3/1920.

Francisco, recolhendo material para aquela que seria sua mais importante 

obra: Climats, géologie, faune et géographie botanique du Brésil.

O  imperador  Pedro  II,  com  aquela  mania  de  se  apresentar  a  seus 

colegas  da  Europa  como  um  rei  sabichão,  resolveu  nomeálo  diretor  do 

Imperial Observatório Astronômico,  função que ocupou de 1871 a 1881, 

com breve interrupção de dois ou três anos. Foi sua glória e sua desgraça. 

De  logo  ganhou  fama  e  prestígio,  descobrindo  um  novo  cometa  que 

denominou  Olinda,  em  homenagem  ao  marquês  do  mesmo  título,  que 

crepusculava  depois  de  ter  mandado  e  desmandado  no  Império.  Mas 

quando resolveu escarafunchar as célebres manchas de Marte, e concluiu 

que  eram provas da  existência de  água  e vegetação no planeta,  bateu de 

frente com Manuel Pereira Reis, o notável catedrático de mecânica celeste 

da Escola Politécnica. Avessos à espadas e pistolas, duelaram bravamente 

a golpes de estrelas e cometas, até que, vendose incompatibilizado com os 

cientistas  brasileiros,  o    francês  resolveu  arrumar  as  malas  e  retornar  a 

Cherburgo.  Por  lá  morreu,  em  5  de  março  de  1900,  18  dias  depois  de 

completar 74 anos.
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O “LUZEIRO DO POVO”  

 

22 de maio de 1868. Avaliação. Francisco Domingues da 
Costa, autor. Joaquim Antônio de Carvalho Agra, réu. 
Distribuída a Francisco Manuel Proença Rosa [Cartório 
do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 1, folha 25v].  

 

16 de dezembro de 1872. Libelo. Francisco Domingues 
da Costa, autor. Joaquim Antônio de Carvalho Agra, réu. 
Distribuído a Francisco Manuel Proença Rosa [Cartório 
do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 3, folha 27v].  

 

Joaquim Antônio de Carvalho Agra trabalhava no Rio de Janeiro em 
1854 como cobrador e despachante. De lá mesmo seria natural, suspeita 
Sacramento Blake, ao registrá-lo em seu indispensável Dicionário Biobi-
bliográfico. Alguma renda lhe auferiu o negócio, pois já pelos meados da 
década seguinte se instalou com pequeno comércio em Niterói e arrendou 
um sítio na fazenda de Pendotiba, na época pertencente ao conselheiro Du-
arte Galvão.  

Morrendo Duarte Galvão, em 1864, e passando a fazenda alguns 
anos depois a Francisco Domingues da Costa, com este se engalfinhou em 
demandas e querelas, ao que tudo indica porque não se conformava o novo 
dono com os valores do arrendamento. E muito menos com concessões que 
Agra andou fazendo ou prometendo fazer, como oferecer terrenos à Câma-
ra de Niterói para uma projetada linha de bondes que deveria ligar Itaipu ao 
centro da cidade.  

Fosse motivado por essas demandas, fosse por vivências adquiridas 
em seu tempo de despachante, já então Carvalho Agra peregrinava pelo 
foro de Niterói, ora como procurador de causas, ora como solicitador, o 
que lhe valeu outros tantos entreveros com advogados e rábulas da terra. 
Nas questões com Domingues da Costa parece que levou a pior, pois veio a 
perder a concessão do sítio de Pendotiba, não se sabe se por desmancho 
voluntário do contrato de aforamento, ou por força de rescisão judicial.  

6 

 

O fato é que, pelos fins da década de 1870, não eram só os negócios 
que desandavam; também as idéias começaram a se desorganizar, num pro-
cesso mental cheio de altos e baixos, entrecortado de alguns momentos de 
lucidez e longos estágios de alienação absoluta. É verdade que não andava 
pelas ruas com a mão enfiada na casaca, se apresentando como Napoleão. 
Nem tampouco foi arrastado pela afetação religiosa que tão dolorosamente 
vitimou o brilhantíssimo Teixeira de Freitas. No caso do Agra a doença se 
manifestou em forma de alucinação literária, e só Deus sabe  quanto lhe 
terá custado, em tempo, esforços, e até sacrifícios financeiros, produzir e 
publicar em 1881 o livrinho de que tanto se orgulhava, denominado O lu-
zeiro fiel do povo e a aliança das nações.  

Compunha-se a obra de 5 projetos, que prometiam solução prática e 
imediata para aqueles que o autor considerava os grandes dramas da huma-
nidade: a regulamentação da propriedade da terra, o equilíbrio das finanças, 
a naturalização universal, o fim da guerra entre os povos, e, de permeio, tão 
importante quanto os demais, o estabelecimento de feiras livres... Pois não 
é que um ilustre deputado chegou a propor que tão útil publicação fosse 
adotada nas escolas públicas?  

Mas voltemos ao Agra, para que não fique sem um fecho a sua com-
plicada biografia. Em 1892 passou ele pelo desgosto de perder um filho, o 
carteiro Antônio José, estimadíssimo de toda a gente, que nem chegara ain-
da aos 30 anos. Em 1897 outro desgosto, a falência da fabriqueta de mosai-
cos e ladrilhos que abrira na rua Visconde do Uruguai. Perdeu tudo, ou 
quase. Salvou-se a casinha da travessa do Cunha, hoje rua Padre Lamego, 
no Ponto Cem Réis, onde faleceu quase anonimamente em 1899.  
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importante quanto os demais, o estabelecimento de feiras livres... Pois não 
é que um ilustre deputado chegou a propor que tão útil publicação fosse 
adotada nas escolas públicas?  

Mas voltemos ao Agra, para que não fique sem um fecho a sua com-
plicada biografia. Em 1892 passou ele pelo desgosto de perder um filho, o 
carteiro Antônio José, estimadíssimo de toda a gente, que nem chegara ain-
da aos 30 anos. Em 1897 outro desgosto, a falência da fabriqueta de mosai-
cos e ladrilhos que abrira na rua Visconde do Uruguai. Perdeu tudo, ou 
quase. Salvou-se a casinha da travessa do Cunha, hoje rua Padre Lamego, 
no Ponto Cem Réis, onde faleceu quase anonimamente em 1899.  
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CHICO PORCO  

 

17 de setembro de 1869. Ação de despejo. 
Francisco José Antunes, autor. Joaquim José 
Romão, réu. Distribuída a Francisco Manuel 
Proença Rosa [Cartório do 1º Distribuidor de 
Niterói, Livro 1, folhas 39v/40].  

 

Francisco José Antunes, português de Santo André dos Frades, nas-
ceu em 1815. O dia exato nem ele sabia, vindo a adotar como data de seu 
aniversário o dia 2 de dezembro, em homenagem ao imperador Pedro II. 
Segundo Salomão Cruz, que sobre ele escreveu de oitiva 30 anos depois de 
sua morte, colhendo testemunho de terceiros, era filho de pais incógnitos e 
foi criado na Roda dos Expostos de Lisboa. O testamento com que faleceu, 
entretanto, não sustenta a versão. Dele consta que era filho de Manuel José 
Antônio e Maria Teresa da Cunha. E teve pelo menos um irmão, Joaquim 
Antônio Antunes, com quem veio ainda garoto para o Brasil.  

Em Niterói começou a vida como caixeiro e depois montou um bar e 
restaurante na rua da Praia. Nos fundos construiu às escondidas um cortiço 
com 8 casinhas, que alugava para operários. Avarento, capaz de briga e 
choro por questões de patacas e centavos, andava frequentemente mal ves-
tido, de onde lhe viria o apelido de Chico Porco. Entretanto, era generoso e 
bom, no testemunho de contemporâneos. No tal dia do seu aniversário, 
oferecia aos amigos um jantar de príncipe, temi nando em partidas de solo - 
um de seus poucos prazeres - que se estendiam até a madrugada.  

Com o correr dos anos tornou-se cada vez mais ensimesmado e refra-
tário ao convívio social, a ponto de retirar-se para um estranho sobrado sem 
portas nem degraus, na rua General Andrade Neves, onde viveu cerca de 
duas décadas. O acesso era feito pelo sótão, até onde chegava uma compri-
da escada portátil, que retirava ao recolher-se. Dela também se serviam os 
amigos que iam visitá-lo, mas só dois, na verdade, gozavam do privilégio 
de frequentar sua casa: o médico Francisco Luís Tavares e o jornalista João 
Carvalhais. Do mesmo modo, não visitava ninguém.  

8 

 

O dinheiro amealhado na casa de pasto e no cortiço multiplicou-se 
pelo tino que tinha para aplicações na Bolsa. Era comprador inveterado de 
libras esterlinas. Num só lance, quando a cotação da moeda inglesa subiu 
de 9 para 40 mil réis, ganhou mais de 60 contos, que dariam para comprar 
meia dúzia de boas e confortáveis casas. A fortuna era guardada em bura-
cos na parede, entre as telhas do exótico sobrado, num barril velho que ti-
nha nos fundos ou em moringas, cestos e caixas. Evitava os esconderijos 
muito difíceis, porque, a seu ver, serviam apenas para aguçar a curiosidade 
dos ladrões. Apesar disso, tendo morrido com mais de 80 anos, nunca foi 
assaltado.  

Suas excentricidades alimentaram por muito tempo a imaginação dos 
memorialistas. Salomão Cruz, na crônica que lhe dedicou em 1929 no jor-
nal O Fluminense, assegurava que só em dotes testamentários para entida-
des filantrópicas deixara mais de 600 contos. O próprio Carvalhais, escre-
vendo no mesmo jornal em 1931, deixou-se trair pela memória ao afirmar 
que só com muita dificuldade conseguiram descer seu corpo do sobradinho 
sem escadas, enrolado num colchão; e que no mesmo sobradinho, espalha-
dos pelos esconderijos tradicionais, havia 12 contos de réis em moedas de 
ouro e dois caixotes abarrotados de níqueis de 10 réis. Entretanto, a velha 
cozinheira que o servira durante toda a vida só conseguiu receber seu pri-
meiro salário recorrendo à justiça, depois dele morto.  

Imaginosa a primeira assertiva, injusta a segunda. Chico Porco fale-
ceu em março de 1901, não no sobradinho da rua Andrade Neves, mas na 
casa n° 2 da rua Presidente Backer, próximo à avenida Estácio de Sá, onde 
há muito se recolhera. O corpo saiu normalmente em seu caixão, para o se-
pultamento no Maruí. A fortuna angariada beirou os 300 contos, quantia 
bastante considerável, mas muito aquém das estimativas de Salomão Cruz.  

Imóveis, só três: o prédio n° 1 da ladeira da Armação, onde por mui-
to tempo funcionara o colégio de Miss Goverts; uma casa na rua Aurelino 
Leal 33 e a já mencionada, na Presidente Backer, em que faleceu. A supos-
ta cozinheira, que teria recorrido à justiça, era na verdade Minervina Freiss, 
com quem Francisco viveu maritalmente por muitos anos, e não ficou de-
samparada. Além da casa da Presidente Backer coube-lhe a maior parte da 
herança em títulos e dinheiro. Outra parte Francisco deixou a um amigo, 
Antônio José Pinheiro, juntamente com a casa da Aurelino Leal. A terceira 
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fatia, menor mas nada pequena, ficou para irmandades e associações filan-
trópicas.  
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O BARBADO  

 

2 de julho de 1870. Assinação de dez dias. Francisco 
Paulo da Costa Júnior, autor. Jerônimo Justiniano Pe-
dreira Barbado, réu. Distribuída a Francisco Manuel 
Proença Rosa [Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, 
Livro 2, folha 8v].  

 

Veio de Portugal, cheio de esperanças de vida nova, quando o século 
XIX ainda não chegara ao meio. Como seus patrícios, chegou pobre e dis-
posto a trabalhar. Mas não quis o Rio de Janeiro, onde mal começara o im-
pério de Pedro II. Atravessou a baía, nas lentas barquinhas da Companhia 
Nictheroy e empregou-se como caixeiro num armazém de secos e molha-
dos da rua São Leopoldo, hoje Aurelino Leal, frente para o largo da Memó-
ria, ou praça General Gomes Carneiro, que o povo definitivamente batizou 
como praça do Rink.  

Os anos iam passando e a vida não mudava. Era a mesma rotina, to-
dos os dias: trabalho das seis da manhã às dez da noite, do nascer do sol ao 
toque do Aragão, o sino grande da matriz de São João Batista, que dava a 
ordem de recolher.  

Nada de estudo, nada de diversão, e, o que é pior, nada de dinheiro. 
Um dia também nada de esperança. E o rapazola português, desanimado e 
descrente, lança-se da barca, na travessia para o Rio de Janeiro, disposto a 
morrer. Nem isso conseguiu. De repente veio o arrependimento e ele boia-
va tão desesperadamente que aprendeu a nadar naquele exato instante.  

Foi salvo. Vida nova, novas esperanças. Auxílio daqui, auxílio dali, 
deixa o mal sucedido balcão e a mal sucedida casa de negócios e se estabe-
lece no largo de São Domingos, com loja de aluguel de seges e carruagens. 
Má idéia, Niterói já tinha boas cocheiras, bem melhor equipadas, como as 
de Alexandre Lavignasse, o francês tão amante da música, ou do Florindo 
Siqueira, que deixou filho homônimo não menos célebre como amador tea-
tral. Resultado: falência.  
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Novo desencanto, mas desta vez sem tentativas de suicídio. Confor-
mou-se. Deixou crescer infinitamente a barba, de onde lhe veio o apelido, e 
armou tenda de comércio novamente, agora com casa de trastes na rua da 
Praia, depois na Marechal Deodoro e finalmente na São Pedro. Nada de 
aspirações à fortuna. Pouco ligava o azar de ver a casa às moscas, dia após 
dia. De vez em quando um freguês distraído aparecia para deixar alguns 
tostões em troca de uma cadeira velha. Dava pra comer, pra que mais? E se 
não desse, também não faria diferença. Alimentava-se de ver as crianças 
zombarem dia e noite de suas barbas longas e destratadas. E daquelas in-
termináveis conversas na calçada, de noitinha, às desoras, como então se 
dizia, desfiando o rosário de memórias.  

Gostava das crianças, da zombaria das crianças. E gostava do Manu-
el Benício, o eterno curioso da história de Niterói, a quem diariamente 
abastecia com histórias e estórias. Conhecia como poucos o passado da Im-
perial Cidade.  

Um dia lhe chegaram à porta com novidades: não havia mais Impé-
rio. O marechal Deodoro, aquele que tivera 11 votos na eleição para sena-
dor em 1889, fundara um novo regime e era agora presidente da República. 
Barbado terá pensado consigo: mau sinal.  

Tinha acedido tantas mudanças, em quase meio século de Brasil, que 
podia prever o pior. E o pior realmente veio. Em 1893 o almirante Custódio 
de Melo levantava a esquadra e começava o bombardeio de Niterói. Lá se 
foi o telhado da casa de trastes, levado pelo explodir diário das granadas. 
Desapareceram as crianças. O Benício arvorou-se em capitão legalista e 
combatia na Armação. O jeito era esperar a bonança.  

Veio a bonança. Voltaram as crianças, voltou o Benício, mas o que 
não veio foi o pretendido auxílio do governo, para recuperar as ruínas da 
Invicta Cidade. A Invicta Cidade deixara de ser capital, perdendo com seus 
foros de primeira dama uma faixa imensa de habitantes, os que serviam à 
administração pública.  

Barbado não ligava ao azar. Falta de freguesia não era novidade. A 
casa em ruínas, detalhe de somenos. Havia as crianças, havia o capitão Be-
nício, havia a vida.  

12 

 

Foi assim até que adoeceu. Os negócios, como sempre, iam mal. Os 
fiscais da Câmara não lhe saiam dos calcanhares, cobrando impostos em 
atraso. Veio nova falência. Que importância tinha? Num catre de indigente 
no velho Hospital São João Batista, acolhido de favor pela caridade do di-
retor Manuel Continentino, repousaria, enfim, as longas barbas. Nascido 
em Portugal, em 1812, Jerônimo Justiniano Pedreira Barbado - fez questão 
de adotar o apelido como nome - faleceu a 16 de janeiro de 1901. Longe do 
Benício e longe das crianças. 
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O LIBERTADOR DOS ESCRAVOS DE NITERÓI

28 de novembro de 1870. Folha corrida. Vitor Próspero 

David,  requerente.  Tabelião  José  Alves  Carneiro 

(Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 3, folha 3 

verso).

1º de abril de 1896. Inventário negativo. Vitor Próspero 

David,  inventariante.  Bernardina  Josefina  de  Almeida 

David,  inventariada.  Tabelião  Ferreira  da  Silva 

(Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 12, folhas 

31 v).

5 de fevereiro de 1918, Inquérito policial (assaltar para 

roubar). Capitão Vítor Próspero David, vítima. Eugênio 

de Oliveira Santos e outro, acusados. Tabelião Manuel 

Benício  (Cartório  do  1º Distribuidor  de Niterói,  Livro 

28, folha 5).

Quando requereu sua folha corrida, em fins de 1870, o jovem Vitor 

Próspero  David  (18431927)  acabara  de  se  formar  pela  histórica  Escola 

Normal  de  Niterói  e  sonhava  com  a  nobre  mas  sofrida  carreira  de 

professor público. Nela  ingressou de  fato, nomeado em  fevereiro do ano 

seguinte para reger a escolinha de uma sala só às   margens da majestosa 

lagoa  de  Araruama,  no  distrito  da  Iguaba,  que  não  passava  então  de 

modestíssima aldeia de pescadores e viria se transformar cem anos depois 

em fluorescente município. Não se encantou nem pela paisagem, nem pela 

carreira, voltando correndo a Niterói para trabalhar com o pai, joalheiro e 

ourives  na  rua  Visconde  do  Uruguai.  Tinha  lá  seus  motivos.  A  irmã 

Bernardina,  que persistiu no magistério  e  lecionava  em Valença, morreu 

jovem, tuberculosa, e, como se pode ver do registro, sem nada de seu.

A vida de  joalheiro,  embora  compensadora,  também não  era  fácil, 

atormentada  vez  por  outra  pelos  ladrões  que  cobiçavam  seus  ouros  e 
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pedrarias.  A  crônica  policial  guarda  a  lembrança  de  assaltos 

cinematográficos a esses estabelecimentos, dos dois lados da baía. No caso 

de  Vítor  David  encontrouse  logo  o  ladrão,  é  o  que  diz  o  registro 

cartorário.  Outros  não  tiveram  a  mesma  sorte,  como  o  velho  Luís  de 

Resende,  que  morreu  sem  entender  como  os  gatunos  de  enfiaram  na 

estreita  rede  de  esgotos  da  elegante  rua  do  Ouvidor  para  deixar 

completamente  despidas  as  vitrines  onde  brilhejavam  seus  diamantes  e 

rubis.

Nisso se resumiria a biografia de Vítor Próspero David, se fossemos 

nos  ater  aos  registros  dos  livros  de  distribuição. Mas  ela  foi muito mais 

rica,  a  começar pela  curiosidade genealógica de  ter  um  irmão médico,  o 

Dr. Antônio Vítor David (18411914) e outro irmão curandeiro, o Eduardo 

Marius  (18471889),  sempre  às  voltas  com  a  polícia,  por  conta  das 

comezinhas e   beberagens que receitava a seus clientes, capazes de curar 

todos os males. O pai de todos, Marius David, veio da França para abriu 

oficina de relojoeiro na rua São João. Ganhou fama e dinheiro, o que lhe 

permitiu  instalarse  numa  casa  maior  na  Visconde  do  Uruguai,  onde 

vendia, fabricava e consertava joias. Vítor tomou a frente do negócio em 

1886 e nele permaneceu até sua morte, 40 anos depois.

Foi também em 1886 que resolveu entrar para a política e elegeuse 

vereador  pela  dissidência  de  colorações  republicanas  do  Partido Liberal. 

Em minoria, cercado pelos corifeus do Partido Conservador, surpreende a 

Câmara  ao  apresentar  na  reunião  de  4  de  abril  de  1888  uma  proposta 

ousada e romântica, declarando livres  todos os escravos do município de 

Niterói. Houve tímida resistência de seu colega Manuel Alves Veloso, mas 

a campanha abolicionista a esse  tempo atravessava  todo o  Império como 

um rolo compressor e a proposta acabou aprovada por unanimidade. Seria 
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um momento histórico, não fosse a sanção da chamada Lei Áurea, 40 dias 

depois,  tirar  todo o brilho da iniciativa do vereador joalheiro. Não houve 

tempo para que a própria sociedade niteroiense tomasse conhecimento da 

corajosa deliberação, reduzida a um registro de três linhas no livro de atas 

(que aliás misteriosamente desapareceu do Arquivo da Câmara) e sequer 

mencionada pelos antigos e modernos historiadores da cidade.

Vítor David não completou o mandato, que deveria estenderse até 

janeiro  de  1891. Renunciou  à  cadeira  de  14  de  dezembro  de  1889,  dias 

depois de outra histórica sessão em que firmou como vice presidente a ata 

solene de adesão à república. Seus colegas de legislatura também não. O 

novo  regime,  fundado com o propósito de encaixar o país nos  trilhos da 

democracia,  logo  em  seus  primeiros  dias  de  vida  resolvia 

democraticamente substituir as Câmaras Municipais, eleitas há 400 anos, 

pelas  famigeradas  Intendências,  em  que  os  representantes  do  povo 

passaram  a  ser  nomeados  pelos  governadores.  E  como  estes  foram 

também  nomeados  pelo  generalíssimo  chefe  do  governo  provisório, 

acharamse  no  direito  de  eleger  os    amigos  e  compadres  para  as 

assembléias  estaduais. Foi o  caso de Francisco Portela,  que  formou com 

monarquistas arrependidos seu Congresso Estadual Constituinte, deixando 

de  fora  os  campeões  da  propaganda  republicana,  como Alberto Torres  e 

Silva Jardim.

Não podia dar certo, e não deu. Ungido governador de fato e direito 

pelos congressistas que escolhei, com base numa Carta Constitucional que 

consagrava a eleição indireta, Portela foi deposto ao cair da tarde de 10 de 

dezembro de 1891, duas semanas depois de rolar também pelos jardins do 

Palácio Itamarati a cabeça de seu generalíssimo padrinho. Aproveitandose 

da  balbúrdia  generalizada,  o  celebérrimo  major  Fróes  escorraçou 
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democraticamente  os  intrusos  da  velha  Câmara,  empossandose  dando 

posse  a  um  novo  conselho  de  Intendência  que  o  interventor Baltazar  da 

Silveira  (nomeado  democraticamente  por  telegrama  de  Floriano  Peixoto 

para  suceder  a  Portela)  declarou  democraticamente  legítimo.  Fróes  não 

esqueceu de premiar com uma das cadeiras o velho e bom correligionário 

Vítor  David,  que  só  a  deixaria  ao  elegerse  deputado  estadual  na 

legislatura ordinária de 1892. Com 4.809 votos,  foi o 53º colocado   num 

universo  de  60  parlamentares,  entre  os  quais  um  futuro  governador, 

Alfredo  Backer.  Na  verdade  dois,  porque  Edwiges  de  Queiroz  também 

seria  eleito  governador,  mas  o  marechal  Hermes  democraticamente 

impediu que tomasse posse.

Os  sentimentos  liberais  que  levaram  Vítor  David  a  libertar  os 

escravos  de  Niterói  esmaeceram  na  medida  em  que  os  empregados  do 

comércio,  forçados a  trabalhar de segunda a segunda, das 6 da manhã às 

10  da  noite,  recrudesceram  a  sua  luta  de  três  décadas  contra  a  própria 

escravidão.  Em  1903  obtiveram  da  Câmara  de  Niterói  uma  postura  que 

pela  primeira  vez  regulava  o  horário  do  comércio,  permitindo  aos 

caixeiros  que  descansassem  nos  domingos.  Imediata  foi  a  reação  dos 

lojistas,  entre  eles  o  nosso  bom  amigo  Vítor  David,  reunindose  num 

protótipo  de Associação  comercial  que  derrubaria  na  justiça  a  resolução 

ameaçadora.  Seu  advogado  era  o  jovem  e  ainda  desconhecido  Levi 

Carneiro, que terminou seus dias numa cadeira da Academia Brasileira de 

Letras,  depois  de  ocupar  elevados  cargos  na  república  e  representar  o 

Brasil  na  Corte  Internacional  de  Haia.  Extinta  a  ameaça  extinguiuse 

também  a  Associação  Comercial,  para  ressurgir  definitiva  em  1911, 

quando  uma  nova  lei  se  esboçava  para  atender  a  já  cinqüentenária 

reivindicação  dos  comerciários.  Os  tempos  eram  outros,  a  sociedade  se 
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modernizava,  os  próprios  capitalistas  começavam  a  perceber  que  seus 

empregados  eram  escravos  e  escravos  davam  prejuízos,  porque  não 

consumiam. O descanso  semanal vingou como dispositivo do Código de 

Posturas de 1912, impondo multas severas aos infratores.

Uma  nova  e  retumbante  vitória  da  chamada  classe  caixeiral   

aconteceu em 1920, quando o Rio de Janeiro, que ditava moda e regras ao 

país,  adotou  oficialmente  a  jornada  de  12  horas  para  funcionamento  do 

comércio,  ou  seja,  das  7  às  19.  Os  niteroienses  vão  atrás,  dezenas  de 

firmas,  entre  elas  a  joalheria  do  Vítor,  ainda  diretor  da  Associação 

Comercial,  implorando  da  Prefeitura  que  seguisse  o  mesmo  exemplo, 

aplaudindo  agora  o  que  levaram  tantos  anos  combatendo.  Mudaria    o 

Natal, ou mudaria o Vítor? Nem uma coisa, nem outra. É que a Light dos 

cariocas  e  a  nossa  Companhia  Brasileira  de  Energia  Elétrica  haviam 

aumentado em mais de 60% as tarifas de energia, ficando mais barato para 

o comércio manter as portas fechadas do que as luzes acesas.
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TELES BARBOSA  

 

27 de março de 1872. Folha corrida. José Teles de Mo-
rais Barbosa e outros. Distribuído a Francisco Manuel 
Proença Rosa [Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, 
Livro 3, folha 17].  

 

 Como Campo do Teles se conheceu durante muitos anos todo o tre-
cho final da rua do Imperador, que os aduladores, sempre presentes nas 
ocasiões propícias, trataram de batizar como Marechal Deodoro, mal pas-
sada a gritaria da proclamação da República. Eram terrenos de pouca valia, 
alagadiços, espremidos entre o mar, que até 1927 beijava a margem es-
querda da rua, e pelo caminho de São Lourenço, depois absorvido pelo pro-
longamento da rua São João. Pouco terão custado ao comerciante José Te-
les de Morais Barbosa, carioca que aqui chegou com vinte ou vinte poucos 
anos e se arranchou em 1852 com loja de tecidos na rua da Conceição. Daí 
o nome, Campo do Teles.  

Tornou-se figura popular na velha Praia Grande, como o foram seus 
parentes e ancestrais pelas bandas do Rio de Janeiro, de Irajá para cima, até 
Santa Cruz, de onde seria natural. Em 1854 obteve credenciamento como 
despachante da Alfândega e dez anos depois já dispunha de prestígio bas-
tante para ganhar patente de capitão da Guarda Nacional e ingressar na po-
lítica, elegendo-se juiz de paz pela freguesia de São João Batista. Renovou 
o mandato por quatro ou cinco legislaturas, conquistou em 1880 uma cadei-
ra de vereador na Câmara de Niterói e exerceu por perto de vinte anos as 
funções de subdelegado e delegado de polícia, ora interina, ora efetivamen-
te.  

Andou meio às topadas no desempenho da autoridade policial, é ver-
dade. Mas o cargo era espinhoso e pouco atraente, até porque os delegados 
não recebiam remuneração alguma, além de pingados emolumentos. Sendo 
filiado ao Partido Liberal, a cada um desses tropeços caiam-lhe nas costas 
os adversários do Partido Conservador, encastelados na redação do jornal O 
Fluminense. Foi assim em julho de 1878, quando Teles Barbosa, pondo de 
parte a qualidade de delegado, compareceu à solenidade de instalação do 



30

15 

 

Clube Republicano de Niterói e desenhou o nome, em estado de absoluta 
inocência, na lista dos fundadores da subversiva entidade.  

Grudado ao cargo como jaboticaba no pé, dele não se arredou, nem 
foi arredado. Como delegado elegeu-se vereador, como delegado tomou 
posse e exerceu integralmente o mandato, como delegado subiu à tribuna 
da Câmara em março de 1881 para fazer profissão de fé republicana. Nada 
demais, terá pensado com suas pistolas e cassetetes. Afinal, o velho Salda-
nha Marinho, pai de todos os republicanos, não andou aceitando uns car-
guinhos muito bens remunerados do Governo Imperial, até mesmo o de 
presidente de província? E Salvador de Mendonça, depois de fundar com 
Quintino Bocaiúva o explosivo jornal A República e encabeçar o Manifesto 
de 1870, por acaso recusou o emprego de cônsul em Nova Iorque? Viva a 
República, sim, mas meu pirão primeiro. Por que ele, um simples delegado 
de polícia que nem salário tinha, seria obrigado a demitir-se?  

E foi ficando, foi ficando, até que deu uma tropeçada mais feia, na 
verdade um trambolhão: o atentado à residência do juiz de direito Guilher-
me Cintra, de que havemos de falar mais detalhadamente adiante. Pois o 
delegado de polícia Teles Barbosa não só fechou os olhos como também 
participou da bravata, levando os adversários políticos à mais histérica in-
dignação. Ainda assim, arrolado como cúmplice num processo que teria de 
passar obrigatoriamente pela delegacia, custou a pedir dispensa. Só o faria 
muito tempo depois, quando o caso esfriou e o processo foi arquivado.  

Nem por isso deixou de ser considerado um cidadão respeitável. E 
muito respeitavelmente deu fim à vida, pelos primeiros dias de 1889, sem 
esperar pela República com que tanto sonhara. Tomou veneno, minadas as 
energias por torturantes dramas familiares que não pode resolver ou supe-
rar.  

Enobreceu-se a descendência, pelo filho e pelo neto que repetiram 
seu nome. O primeiro formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro em 1882 e foi exercer a clínica em Juiz de Fora, onde precocemente 
faleceu aos 50 anos. O segundo, advogado, começou a carreira justamente 
por onde o avô terminara, como delegado de polícia. Mas logo faria opção 
definitiva pelas letras jurídicas, vindo a tornar-se catedrático da Faculdade 
de Direito de Niterói, que dirigia ao falecer em 1967.  
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O VINTE NOVE 

 

12 de novembro de 1872. Ação ordinária. Maria 
Madalena de Jesus, autora. Francisco Domingues 
da Costa, réu. Distribuída a Francisco Manuel 
Proença Rosa [Cartório do 1º Distribuidor de Ni-
terói, Livro 3, folha 26].  

12 de maio de 1873. Queixa crime. Carlos Bernar-
dino de Moura, autor. Hortênsio Pires de Santana, 
réu. Distribuída a José Alves Carneiro [Cartório 
do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 3, folha 32].  

21 de julho de 1883. Inquérito policial sobre a pri-
são de Hortênsio Pires de Santana. Distribuído a 
Francisco Manuel Proença Rosa [Cartório do 1º 
Distribuidor de Niterói, Livro 7 folha 14v].  

 

Veterano da Guerra do Paraguai, de onde retornou com as faculdades 
mentais em completa desordem, Hortênsio Pires Santana adotou o nome de 
Hortênsio 29 Pires, em lembrança do 29o batalhão do Exército, em que ha-
via servido. Nos anos seguintes tornou-se o mais conhecido e também o 
mais turbulento de nossos tipos de rua, frequentando com persistente assi-
duidade o noticiário policial dos jornais.  

Sua mirabolante história começa muito antes, no município de Sa-
quarema, onde ele e a mulher, Maria Madalena, administravam a fazenda 
de Francisco Domingues da Costa. Não recebiam um ceitil de salário, como 
era da melhor tradição trabalhista da época, enquanto o senhor se tornava 
cada vez mais rico, vindo a adquirir outras terras pelas bandas de Niterói e 
São Gonçalo. Mas é de supor que vivessem felizes, plantando uma coisinha 
aqui e ali para enganar a subsistência, criando meia dúzia de galinhas, tal-
vez até alguns porcos.  

O que atrapalhou essa singela história de amor foi a guerra, cinco 
longos anos de trabalho dobrado para Madalena, que teve de encarar sozi-
nha o penoso ofício. Volta-lhe o marido, como foi dito, com os miolos em 
desalinho, talvez impregnado daquelas idéias que empolgavam a soldades-
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ca, desejosa de libertar os escravos e fazer logo a república, para acabar 
com as injustiças do mundo.  

O fato é que, influenciada ou não pelo marido, Madalena resolve le-
var o patrão aos tribunais, pleiteando os salários em atraso. Escolheu para 
patrono da causa o vereador e jornalista Carlos Bernardino de Moura, um 
dos mais concorridos rábulas de Niterói, e para lhe pagar os 600 mil réis 
exigidos pelo serviço recorreu à burra sempre pródiga do Joaquim da Silva 
Cunha, o Cunha Marujo, a tanto ou quanto de juros por mês.  

Não é preciso dizer que se arrastou penosa e lentamente o processo, 
entrecortado de episódios complicadores, entre eles as mútuas acusações 
entre os contendores, gerando outros procedimentos judiciais que se entre-
cruzavam, e por fim a  morte de Domingues da Costa, fazendo com que 
tudo tornasse à estaca zero.  

Veio o casal para Niterói, o que só piorou as coisas. Hortênsio con-
seguiu emprego numa agência de cobranças comerciais e sempre perdia a 
paciência quando esbarrava em algum devedor sem pressa para satisfazer 
as dívidas, quiproquó que terminava invariavelmente nos distritos policiais. 
Desentendia-se com os vizinhos, sem mais aquela, e por um nada sacava do 
canivete ou da pistola, como não poucas vezes ocorreu. Percorria os jor-
nais, que se penalizavam de sua condição de ex-combatente e acolhiam su-
as catilinárias contra as perseguições que dizia sofrer, e foi assim que ga-
nhou novo processo do próprio Bernardino de Moura, a quem publicamente 
acusou de negligência na defesa dos interesses da mulher.  

A pobre e sofredora Madalena, coitadinha, também não parecia pri-
mar pela paciência e deixou de aturar as excentricidades do marido. Passa-
dos alguns anos de permanência em Niterói, cansada dos vexames que era 
obrigada a passar, acabou de asas caídas por um vizinho de maus bofes, 
numa triangulação amorosa que não podia dar bom resultado, e não deu.  

Lá um belo dia resolveram os amantes dar fim à vida do Vinte Nove, 
na mais pura intenção de livrá-lo dos sofrimentos que o cruciavam. Como 
ele soube, não foi dito. Mas ficou sabendo e correu à polícia para dar quei-
xa dos dois pombinhos. Manias de perseguição à parte, dessa vez foi leva-
do a sério e as investigações confirmaram a trama terrível. Madalena foi 

19 

 

presa, condenada e recolhida à Casa de Detenção, onde acabou cometendo 
suicídio. 

Isso foi em 1877. Passado um ano, mais ou menos, Hortênsio foi 
procurado pelo Cunha Marujo, que lhe fez uma proposta tentadoramente 
indecente: perdoava-lhe a dívida de 600 mil réis e ainda lhe dava mais um 
bom dinheiro,  em troca dos direitos que viesse a obter na ação intentada 
pela falecida mulher contra Domingues da Costa. Aceito o acordo, desco-
briu mais tarde que o processo já fora julgado e tivera ganho de causa, per-
dendo para aquele riquíssimo argentário mais de 14 contos que lhe foram 
arbitrados como indenização.  

Horácio denunciou o logro pela imprensa, sem nenhum resultado. 
Morrendo Silva Cunha, já em 1882, tentou ação contra seus testamenteiros. 
Nada conseguindo, passou a repetir acusações pela imprensa contra os her-
deiros do capitalista e o advogado do espólio, Francisco José da Silva Ra-
malho, sendo condenado em 1883 a três meses de prisão, pelo crime de in-
júrias verbais. 

Encurtando a história: o Vinte Nove terminou seus dias perambulan-
do pelas ruas do Rio de Janeiro, já nas primeiras décadas do século XX. 
Artur Azevedo retratou-o num dos quadros de sua revista O Zé-Caipora, 
interpretado pelo ator Machado Careca. O cronista Luís Edmundo a ele se 
refere em seu livro O Rio de Janeiro do Meu Tempo e reproduz o traço em 
que foi retratado pelo caricaturista Raul Pederneiras, com o mesmo dólmã 
surrado e o mesmo quepe que trouxera dos campos do Paraguai.   
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 O TABELIÃO E A ONÇA

8 de março de 1875,  a Carneiro. Folha  corrida,.  José 

Leite da Costa Sobrinho (Cartório do 1º Distribuidor de 

Niterói, Livro 2, folha 14).

Um  assalto  ocorrido  na  chácara  da  rua  Mem  de  Sá  nº  54,  onde 

residia o  tabelião José Leite da Costa Sobrinho, deu panos às mangas, em 

fins de julho  de 1881. O tabelião, alferes veterano da Guerra do Paraguai, 

com nome nos anais das  batalhas de Riachuelo e Tuiuti, ouviu barulho no 

quintal e saiu para averiguar. Encontrou mortas várias galinhas, perus e até 

um cachorro, caindo na esparrela de comentar com amigos que suspeitava 

da  presença  de  uma  onça  em  seus  domínios.  Foi  o  bastante  para  o  caso 

virar tema de chacota nas esquinas e pela imprensa.

Luís Leopoldo Fernandes Pinheiro Júnior, depois austero gramático 

e diretor de Contabilidade do Ministério das Relações Exteriores, divulgou 

o  fato,  em  sua  crônica  semanal  de  31  de  julho  no  jornal O Fluminense. 

Seus colegas cariocas deitam e rolam sobre o assunto. Um certo Pantaleão 

pedia  informações  mais  detalhadas  sobre  a  onça,  pois  suspeitava  que  se 

tratasse de sua sogra. Outro jornal estampa charge mostrando a população 

inteira da Praia Grande correndo para as barcas, em    fuga para o Rio de 

Janeiro,  com  a  onça  em  seu  encalço.  Um  gozador  de  Niterói,  talvez  o 

próprio Pinheiro Júnior, assinandose John Hunter, manda carta em 10 de 

agosto, prometendo dar fim à onça, armado com modesta garrucha de dois 

tiros e auxiliado por um cão fiel.

Disseramlhe que a onça fugira para Itaipu e lá esteve, mas o bicho 

já havia partido em direção a Maricá. E segue a série de crônicas: em 19 

de agosto de Cabo Frio, em 26 de Macaé, em 29 de Quissamã e em 16 de 

setembro em Campos, até onde chegara com a garrucha e o cachorro. Da 

onça,  nem  sinal.  Mas  encontrou  por  toda  a  parte  uma  intensa  agitação 

eleitoral, e por isso retornou a Niterói (de onde mandava a última carta, em 

21  de  outubro),  a  fim  de  garantir  sua  candidatura  a  vereador,  deputado 

provincial,  deputado  geral  e  senador,  imitando  os  outros  políticos  que 

concorriam simultaneamente a esses mandatos.

Gozação  à  parte,  havia  pessoas  realmente  preocupadas,  como  um 

leitor  que  escreveu  em  19  de  agosto,  pedindo  providências  urgentes  da 

polícia, pois a população estava sobressaltada. Mas o jornal O Fluminense, 

porta voz do Partido Conservador, tranqüilizava a todos: a verdadeira onça 

era  a  bancada  liberal  na  Câmara  de  Vereadores,  atacando  o  cofre 

municipal  com  a  mesma  voracidade  com  que  as  onças  atacavam  suas 

presas. O tabelião levou o caso na brincadeira, pois lhe bastava para chorar 

a perda das galinhas e perus.

Costa Sobrinho  é  figura  conhecida de  quem ainda hoje  vive  pelos 

cartórios  a  extrair  certidões,  pois  desde  1870  exercia  interinamente  o 

ofício de partidor, contador e distribuidor interino do termo de Niterói, em 

que  foi  efetivado  (daí  a  petição  de  folha  corrida)  em  setembro  de  1875. 

Requereu remoção para Barra Mansa, em 1883, e não a obtendo desistiu 

da  serventia  em  fevereiro  de  1885,  alegando  que  pretendia      mudarse   

para  São  Paulo.  O  motivo,  dizem,  era  a  vergonha  e  humilhação  que  o 

acabrunhavam,  vendo  protestada  uma  letra  que  passou  ao  capitão  João 

Antônio de Azeredo Coutinho e não conseguiu pagar. E o que é pior: não 

satisfeito  em  levar  a  promissória  a  protesto,  Azeredo  Coutinho  fez 

publicar  nos  jornais  uns  agressivos  avisos  de  cobrança  “  ao  Sr.  J.L.  da 

Costa  Sobrinho,  que  se  acha  em  lugar  ignorado”.  Foi  o  que  mais  doeu, 

essa coisa do lugar ignorado, que o igualava a um caloteiro reles fugindo a 
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setembro em Campos, até onde chegara com a garrucha e o cachorro. Da 

onça,  nem  sinal.  Mas  encontrou  por  toda  a  parte  uma  intensa  agitação 

eleitoral, e por isso retornou a Niterói (de onde mandava a última carta, em 

21  de  outubro),  a  fim  de  garantir  sua  candidatura  a  vereador,  deputado 

provincial,  deputado  geral  e  senador,  imitando  os  outros  políticos  que 

concorriam simultaneamente a esses mandatos.

Gozação  à  parte,  havia  pessoas  realmente  preocupadas,  como  um 

leitor  que  escreveu  em  19  de  agosto,  pedindo  providências  urgentes  da 

polícia, pois a população estava sobressaltada. Mas o jornal O Fluminense, 

porta voz do Partido Conservador, tranqüilizava a todos: a verdadeira onça 

era  a  bancada  liberal  na  Câmara  de  Vereadores,  atacando  o  cofre 

municipal  com  a  mesma  voracidade  com  que  as  onças  atacavam  suas 

presas. O tabelião levou o caso na brincadeira, pois lhe bastava para chorar 

a perda das galinhas e perus.

Costa Sobrinho  é  figura  conhecida de  quem ainda hoje  vive  pelos 

cartórios  a  extrair  certidões,  pois  desde  1870  exercia  interinamente  o 

ofício de partidor, contador e distribuidor interino do termo de Niterói, em 

que  foi  efetivado  (daí  a  petição  de  folha  corrida)  em  setembro  de  1875. 

Requereu remoção para Barra Mansa, em 1883, e não a obtendo desistiu 

da  serventia  em  fevereiro  de  1885,  alegando  que  pretendia      mudarse   

para  São  Paulo.  O  motivo,  dizem,  era  a  vergonha  e  humilhação  que  o 

acabrunhavam,  vendo  protestada  uma  letra  que  passou  ao  capitão  João 

Antônio de Azeredo Coutinho e não conseguiu pagar. E o que é pior: não 

satisfeito  em  levar  a  promissória  a  protesto,  Azeredo  Coutinho  fez 

publicar  nos  jornais  uns  agressivos  avisos  de  cobrança  “  ao  Sr.  J.L.  da 

Costa  Sobrinho,  que  se  acha  em  lugar  ignorado”.  Foi  o  que  mais  doeu, 

essa coisa do lugar ignorado, que o igualava a um caloteiro reles fugindo a 
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seu compromisso e escondendose do credor. Deve ter pago a dívida, pois 

desistiu  da  mudança  para  São  Paulo  e  continuou  em  Niterói  por  três 

décadas  mais,  até  falecer  em  janeiro  de  1924,  dobrado  ao  peso  dos  77 

anos.

Não alcançara ainda os vinte quando seguiu como voluntário para a 

Guerra  do  Paraguai,  agregado  ao  Corpo  Policial  da  Província,  que  lá 

ganhou o apelido de Treme Terra. Distinguiuse na Batalha de Riachuelo, 

integrando as tropas que em terra davam apoio às operações da esquadra. 

Foi  ferido  nos  combates  de  Tuiuti,  no  ano  seguinte,  e  nos  sangrentos 

confrontos do Avaí, em dezembro de 1868. Sobre esses episódios deixou 

relatos minuciosos que não sei onde foram parar, capítulos de uma obra de 

maior  fôlego  que  estava  escrevendo  sobre  a  Guerra,  quando  faleceu. 

Retornou  em  1870  com  patente  de  alferes  efetivo  do  Corpo  Policial  e 

honorário  do  Exército,  obtendo  reforma  cinco  anos  depois.  Foi  nessa 

ocasião  que  o  Imperador  o  contemplou  com  o  ofício  de  partidor  e 

distribuidor,  como  fez  a  vários  outros  veteranos  da  campanha  contra 

Lopez.

Dito  este  pouco  do  tabelião  e  militar,  resta  lembrar  que  Costa 

Sobrinho  foi  também  um  silencioso  mas  pertinaz  cultor  das  letras 

colaborando  com  assiduidade  na  Imprensa,  participando  dos  debates 

culturais  que  inflamavam  as  sessões  do  tão  injustamente  esquecido 

Congresso  Literário  Guarani,  incentivando  o  teatro  de  amadores  como 

sócio  fundador  e  presidente  de  honra  do Clube Dramático Vinte Um de 

Junho.  Orgulhavase  de  ter  sido  amigo  pessoal  de  Fagundes  Varela,  um 

dos poucos, aliás, que dele se acercavam na última fase de sua existência, 

passada  em  Niterói.  Ao  sepultamento  de  Varela,  presentes  algumas  das 

mais  altas  expressões  literárias  do  país,  foi  dele  o  mais  sentido  e 

emocionante discurso,  tanto que mereceu  transcrição  literal  no  Jornal do 

Commercio. Com  seus  colegas  do Congresso Literário Guarani  bateuse 

pela  construção  do  mausoléu  do  poeta,  que  conseguiram  penosamente 

inaugurar  em  1886  e  lá  está  no  Cemitério  de  Maruí,  abandonado  e 

vandalizado  como  o  outro  que  acolheu  os  ossos  de  Ribeyrolles,  com 

epitáfio de seu amigo Vitor Hugo.

A  onça,  dizia  o  gozador  John  Hunter,  era  a  política.  Eram  os 

vereadores, atalhava o jornal O Fluminense. Para nós, a onça é o desprezo 

à memória de tantos Costas Sobrinhos, tão mais lamentável quando se vê 

o  poder  público  municipal  investir  quase  meio  milhão  de  reais  para 

distribuir  nas  escolas  um  livro...  sobre  o  que?  Sobre  o  campeonato 

mundial de futebol.
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VINET 

 

2 de setembro de 1876. Partilha amigável. Laura Felici-
dade Vinet e outros, suplicantes. Henrique Nicolau Vinet, 
falecido. Distribuído a Francisco Manuel Proença Rosa 
[Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 2, folha 
30].  

 

O bairro de Pendotiba, em 1876, não passava de um aglomerado de 
pequenos sítios, mais ou menos distantes uns dos outros, cercados de densa 
vegetação e servidos por um estreito e tortuoso caminho que, partindo dos 
arredores do largo da Batalha, onde descia a velha estrada da Viração, 
prosseguia para o Rio do Ouro e Maricá. Era a estrada de Santa Maria de 
Maricá, que ia tomando ao longo de seu percurso, e ao sabor de suas bifur-
cações, o nome daqueles quase anônimos arraiais: Cantagalo, Maceió, Sa-
pê, Muriqui, Matapaca, Paciência...  

Foi num desses recantos bucólicos que faleceu a 15 de março de 
1876 o pintor Henri Nicolás Vinet, no mais completo isolamento de tudo e 
de todos, depois de brilhar por anos a fio nos salões de arte de Paris, onde 
nascera a 9 de setembro de 1817.  A muito custo o crítico e historiador de 
arte Carlos Roberto Maciel Levy, com gulas de pesquisador insaciável, en-
controu nos empoeirados arquivos da matriz de São Francisco a sua certi-
dão de óbito. Agora nos deparamos com o registro de seu inventário, em 
forma de partilha amigável, o que certamente excitará a curiosidade de ou-
tros faiscadores de perdidas pepitas biográficas.  

Partilha amigável, naturalmente, porque só dois seriam os herdeiros, 
a viúva Laure Felicité e o filho Camile, seus companheiros na aventura de 
1856, quando arrumou as malas e tomou o destino do Brasil, sabe-se lá por 
que motivos. Talvez por isso mesmo, o espírito de aventura; talvez por in-
fluência de tantos outros artistas, não só franceses como ingleses e alemães, 
que fizeram a América  e retornaram à Europa com muita fama e alguma 
fortuna. Tempo teve para conviver com Debret, por exemplo, falecido em 
1848, quando Vinet participou pela terceira vez do Salon de Paris, onde 
estreara em 1841. Ou com Pallière, tão ligado às próprias origens de Nite-
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rói, desenhista que foi do primeiro plano de arruamento da então Praia 
Grande, e que ainda vivia naquele ano de 1856.  

No Rio de Janeiro, onde de início se fixou, Vinet participa seguida-
mente do Salão Nacional de Belas Artes desde 1859, e levanta em 1862 a 
medalha de ouro. Três anos depois recebe do imperador Pedro II o hábito 
de cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa e em 1867 comparece pela última 
vez ao Salon de Paris. Era então professor de pintura no Rio de Janeiro e já 
explorava como tema as belas paisagens de Niterói, destacando-se a clássi-
ca vista da praia de Icaraí exposta no Salão Nacional de 1875, uma de suas 
últimas telas. De sua obra diz o crítico de arte Carlos Roberto Maciel Levy: 
Sua pintura foi, sem sombra de dúvida, verdadeira novidade para o ambi-
ente cultural e artístico da época. Nada havia, no Brasil do início da déca-
da de 60, que se assemelhasse sequer ao tipo de paisagismo praticado por 
Vinet.  

Que bens teria deixado? Quadros, naturalmente, cujo rol só a vista do 
processo de partilha poderá revelar, e cujo destino não se conhece ao certo. 
Do filho único, Camile Vinet, sabe-se que se naturalizou brasileiro em 
1883, porque assim vem mencionado num relatório do governo provincial, 
como o nome igualmente abrasileirado para Camilo. Da viúva, nem uma 
linha mais. Se ficou em Pendotiba, se mudou para o Rio, se retornou à 
França, são mistérios que a perspicácia de outros pesquisadores um dia 
ainda hão de desvendar.  
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LEOCÁDIA ARAÚJO 

 

11 de agosto de 1877. Testamento. Dona Jacinta Leocádia de Es-
cobar, falecida. Distribuído a Francisco Máximo Barbosa [Cartó-
rio do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 6, folha 4v].  

 

 

Está em todas as biografias do poeta Fagundes Varela o episódio, ora 
com mais, ora com menos detalhes, por vezes envolto em suposições, ou-
tras vezes romanceado.  

Dias antes de fechar definitivamente os olhos, ao amanhecer de 18 de 
fevereiro de 1875, no casarão que dava para a praça Araribóia e o fogo des-
truiu 32 anos depois, Varela enfrentou a tempestade para chegar à residên-
cia de uma enigmática Leocádia Araújo, que então aniversariava, e ali de-
clamou de improviso alguns versos. 

 Deixando a festa, de volta à casa dos pais ou ao sótão do armazém 
em que costumava se recolher, foi vitimado por um ataque cardíaco e só no 
dia seguinte seria encontrado. No leito de morte teve tempo e lucidez para 
recompor de memória os versos declamados, ditados ao inseparável amigo 
Otaviano Hudson e incluídos em todas as edições de suas obras completas.  

Edgard Cavaleiro, autor de pioneira e clássica biografia de Fagundes 
Varela, arrisca discretamente sobre a misteriosa Leocádia que talvez fosse 
de São João do Príncipe, onde seus pais se casaram e por muito tempo vi-
veram.  

Não é impossível, mas há que se levar em conta que o pai do poeta 
nem mesmo se formara pela histórica Faculdade de Direito de São Paulo, o 
que só ocorreu em 1832, e d. Leocádia Jacinta Escobar de Araújo - este seu 
nome completo - já era moradora, proprietária e figura conhecida em Nite-
rói, onde seguramente vivia em 1828.  

Tinha chácara na encosta do morro da Boa Viagem, que num mapa 
esboçado em 1857 aparece como morro de Dona Jacinta, dando frente para 
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um estreito e alagadiço caminho que estava se transformando por esse tem-
po na rua Presidente Domiciano.  

Para o traçado definitivo desse logradouro desapropriou-se em 1851 
toda a aba de seus terrenos, cuja posse partilhava com seus irmãos Poluce-
na Cândida Escobar e Luís Antônio Escobar de Araújo. Este, salvo homo-
nímia ou coincidência, seguiu a carreira religiosa e foi primeiro ou segundo 
vigário da paróquia de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.  

Nada do tal Eduardo Araújo, que na biografia publicada mais recen-
temente pelo professor Vicente de Paulo Vicente de Azevedo aparece como 
um dos donos da casa de São Domingos. Nada sobre o sarau alegre, com 
muita valsa movimentando enormes saias rodadas, ou sobre a rapaziada 
de colarinho duro especando o queixo, bigodes retorcidos e cabeleiras fri-
sadas, como imaginou outro biógrafo, Frederico Pessoa de Barros. Parece 
que cada um incorporou um pouco do personagem, dando asas ao que se 
chama de liberdade poética.   

Beirava ou ultrapassava os 80 anos, isso fica claro se confrontarmos 
a data da morte com a primeira referência de sua presença em Niterói. No 
próprio poema derradeiro, que aliás está longe de ser considerado entre os 
melhores que produziu, diz Varela logo nos versos iniciais:  

Correm na terra teus numerosos dias... 

 Seria casada? Teria filhos? Nenhum dos raros documentos que sobre 
ela existem endossaria a hipótese. É de se deduzir que não, relendo-se o tal 
poema em suas linhas e entrelinhas:  

Vives entre os anjos, teus irmãos queridos 
Serva dileta do imortal Jesus! 

 Dela pouco mais existe de concreto. Sabe-se com certeza que em 
1862 Leocádia loteou a maior parte da chácara do Ingá e transferiu-se para 
um sítio que adquiriu na Atalaia, voltando em 1868 à residência que con-
servou na Presidente Domiciano. E pouco sobreviveu ao poeta, vindo a fa-
lecer pelos meados de 1877, a ver-se do registro de seu inventário.  
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MONSTRO, MAS NEM TANTO  
 

5 de janeiro de 1878. Inquérito policial ex-officio. 
Charles Monseguer, réu do crime de estupro de uma 
menor. Distribuído a José Alves Carneiro [Cartório do 
1º Distribuidor de Niterói, Livro 5, folha 6v].  

 

14 de fevereiro de 1878. Protesto. O presidente da 
Companhia Ferry, autor. Charles Monseguer, réu. Dis-
tribuído a Francisco Máximo Barbosa [Cartório do 1º 
Distribuidor de Niterói, Livro 5, folha 7].  

 

4 de abril de 1878. Penhora executiva. Antônio Martins 
Laje, autor. Charles Monseguer, réu. Distribuído a 
Francisco Máximo Barbosa [Cartório do 1º Distribui-
dor de Niterói, Livro 5, folha 8].  

 
Quando veio da França, não se sabe. O certo é que Charles Monse-

guer um dia apareceu de mala e cuia em Niterói, alugou o barzinho que ha-
via no interior da velha estação das Barcas Ferry ali na rua da Praia, em 
frente à Marquês de Caxias, e para fazer jus ao charme natural da raça deu-
lhe o nome de Buffet Ferry.  

Falante, simpático, talvez até de atraente figura, fez freguesia fácil. O 
Buffet tornou-se ponto predileto dos jornalistas que deixavam a redação 
dos raros periódicos que rangiam nos prelos, poetas e escritores que busca-
vam inspiração nas estrelas ou na brisa do mar, atores e atrizes que termi-
navam sua função no Teatro Santo Antônio, ou simples apreciadores da 
esplêndida giribita que o Marcos Tito fazia vir aos tonéis das Minas Gerais. 
Enfim, toda a boa e menos boa boemia da terra.  

De repente, em meio ao calorento e ensolarado dezembro de 1877, 
em pleno dia de Natal, a notícia acordou a cidade e correu pelas ruas para 
surpresa de alguns, revolta de outros, indignação de todos: o monstro Mon-
seguer havia estuprado uma menor, num terreno baldio da Marquês de Ca-
xias!  

Muita lenda correu desde então, em torno desse fato. Cinquenta anos 
depois, quando publicou seu Álbum de Niterói, Júlio Pompeu reproduziu o 
conto aumentado de vários pontos e carregado de cores mais negras do que 
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já tinha: a menor tinha apenas 3 anos, morrera em consequência do estupro, 
e Monseguer também apodrecera até morrer na prisão.  

Estupra mas não mata!, teria certamente proclamado algum político 
distraído de então, se os houvesse. Mas não havia, assim como não houve 
morte alguma, pelo menos por conta dos impulsos incontidos do pobre 
francês. As coisas não foram bem assim.  

A vítima chamava-se... vamos deixar o nome para o registro policial, 
ok? Escapou sã e salva, ou mais ou menos sã e salva, e não tinha 3 anos, 
tinha 17. Hoje seria difícil saber com certeza quem era o sedutor e quem 
era o seduzido. Naquele tempo, porém, os rios corriam para mares diferen-
tes e a justiça foi implacável no arbitramento e na cobrança dos irrecuperá-
veis prejuízos.  

Julgado em junho de 1878, Monseguer foi condenado a 14 anos de 
prisão, sendo 6 com trabalhos forçados, e mais o pagamento de indenização 
à moça, além de multa correspondente à metade do tempo. Preço altíssimo, 
havemos de convir, mas o afoito taberneiro talvez não estivesse preocupado 
com cotações, pelo menos na hora em que o crime foi cometido.  

Mas não foi só. Gozando férias compulsórias na Casa de Detenção, 
evidente que o pobre rapaz não pôde mais pagar o aluguel do buffet ao co-
mendador Antônio Martins Laje, dono das Barcas Ferry. Tão implacável 
como a própria justiça, o bigodudo portuguesito também não deixou barato. 
Despejou o Buffet, protestou as letras recebidas como garantia do aluguel e 
penhorou o que tinha de penhorar pra não ficar no ora veja. Tudo nos con-
formes.  

Em todo o caso, Monseguer não morreu na prisão. Cumpriu dez anos 
e pelos meados de 1888 recuperou a liberdade, beneficiado pela comutação 
da pena. Por via das dúvidas preferiu desaparecer de Niterói, buscando tal-
vez outras paragens onde as mocinhas não tivessem tão fortes pulmões para 
botar a boca no mundo.  
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prisão, sendo 6 com trabalhos forçados, e mais o pagamento de indenização 
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havemos de convir, mas o afoito taberneiro talvez não estivesse preocupado 
com cotações, pelo menos na hora em que o crime foi cometido.  
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evidente que o pobre rapaz não pôde mais pagar o aluguel do buffet ao co-
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botar a boca no mundo.  
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CARLOS ALBERTO  

 

11 de maio de 1878. Alvará para casamento. Carlos 
Alberto, suplicante. Teresa Rosa Garcia, suplicada. 
Distribuído a José Alves Carneiro [Cartório do 1º 
Distribuidor de Niterói, Livro 6, folha 9v].  

 

A História, no trato das pessoas, tem facetas curiosas. Ora é mãe, ora 
é madrasta. Há vultos que pouco fazem e se imortalizam, às vezes por um 
único gesto, uma única frase, um único ato de heroísmo. Outros fazem mui-
to e desaparecem, sabe-se lá porque. É o caso do engenheiro e professor 
baiano Carlos Alberto, assim mesmo, tout court: Carlos nome, Alberto so-
brenome.  

Nascido em Salvador em outubro de 1849, Carlos Alberto veio ado-
lescente para Niterói, onde o pai, Felipe José Alberto, exerceria por curto 
período a direção da velha Escola Normal, hoje Instituto de Educação Pro-
fessor Ismael Coutinho, para depois prosseguir na carreira como modesto 
professor primário.  

Pai professor, madrasta professora, irmãs professoras - uma delas 
viria a se casar com o pintor Firmino Monteiro - Carlos Alberto parecia 
romper a tradição da família quando optou pela engenharia, matriculando-
se na antiga Escola Politécnica. Mas o magistério estava no sangue, e já em 
1871 lá estava ele entre os fundadores do Instituto Filológico Niteroiense, 
destinado a propagar a instrução popular e instituir uma biblioteca pública, 
objetivos que não chegou a alcançar.  

Extinta a promissora instituição, por conta de inevitáveis embaraços 
financeiros, reúne os colegas da Politécnica residentes em Niterói e cria um 
pioneiro liceu de artes e ofícios, abrigado na sede da Sociedade Amparo 
Operário, que cerraria as portas em 1878. Nesse ano participou da fundação 
da Sociedade Filarmônica Niteroiense, que teve o mérito de trazer a Niterói 
o compositor Carlos Gomes e já aparecia com destaque entre os militantes 
da campanha abolicionista.  
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Foi quando deu início ao processo de casamento com Teresa Rosa 
Garcia, professora também, mas a cerimônia só seria celebrada em 1880, 
seguidos todos os trâmites da infernal e torturante burocracia da época. A 
união dura exatos 25 anos, até que a morte veio encontrar Carlos Alberto, 
numa ensolarada manhã de fevereiro de 1905. Serão também 25 anos de 
parceria numa obra educacional que um dia, quando for escrita a história do 
ensino em nosso Estado, há de ocupar bons e fartos capítulos.  

Vale lembrar que, desde a primeira metade do século XIX, fracassa-
da a tentativa de instituir os liceus provinciais de Angra dos Reis, Niterói e 
Campos dos Goitacazes, o governo sempre delegou aos particulares a res-
ponsabilidade do ensino secundário. Em 1884 retoma muito timidamente 
seu papel, abrindo o Liceu de Campos. Depois disso, só em 1931 daria pas-
so definitivo, com a criação do Liceu Nilo Peçanha em Niterói, já que o 
Ginásio Fluminense de Petrópolis pouco passou de dois suspiros, nos idos 
de 1900.  

Carlos e Teresa Alberto começaram muito modestamente, abrindo 
em sua própria residência na rua da Conceição uma escolinha dividida, se-
gundo a praxe da época, em turmas masculina e feminina. Amplia-se o pro-
jeto e a escolinha se transforma no Externato Carlos Alberto, depois Colé-
gio Brasileiro, um dos mais conceituados de Niterói, já mudado para um 
prédio de proporções bem mais avantajadas, na esquina da rua da Praia 
com a rua São João.  

Do que foi a importância do Colégio Brasileiro diz um simples pas-
sar de olhos pela longa lista de seus alunos: o ator Leopoldo Fróes; o depu-
tado Félix Bocaiúva, filho do Patriarca da República, Quintino Bocaiúva; 
os desembargadores Aniceto Medeiros Correia, Flávio Fróes da Cruz e An-
tônio Gonçalves da Fonte; o sociólogo Oliveira Viana; o embaixador Luís 
Guimarães Fernandes Pinheiro; o advogado Alberto Fortes, duas vezes pre-
feito de Niterói e o almirante Protógenes Guimarães, governador do Estado 
de 1935 a 1937.  

Além de se dedicar ao seu próprio colégio, Carlos Alberto lecionou 
no Instituto de Educação, nos cursos profissional e de humanidades manti-
dos gratuitamente pelo Congresso Literário Guarani - que o governo deixou 
morrer à míngua em 1903 - e no Liceu Popular Niteroiense, da família Cu-
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nditt, por onde passaram o almirante e senador Augusto de Souza e Silva, o 
ministro do STF Otávio Kely, o jurista Levi Carneiro, o escritor Lima Bar-
reto e o jornalista Irineu Marinho, fundador de A Noite e O Globo.  

Pois Carlos Alberto não tem sequer o nome numa placa de rua em 
Niterói, onde por vezes se encontra tanta gente inexpressiva e sem valor.  
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O “PADRE MEDENILHA” 

 

27 de setembro de 1878. Exibição de autógrafo. O pa-
dre Miguel Joaquim de Araújo, suplicante. O jornal O 
Fluminense, suplicado. Distribuído a José Alves Car-
neiro [Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 5, 
folha 11v]. 

20 de dezembro de 1882. Precatória para avaliação 
de bens. O juízo da provedoria da Corte, deprecante. 
Padre Miguel Joaquim de Araújo, falecido. Distribuí-
da a José Alves Carneiro [Cartório do 1º Distribuidor 
de Niterói, Livro 7, folha 47v].  

 

Fundado em maio de 1878 para defender o Partido Conservador, que 
deixara o poder em janeiro do mesmo ano, o jornal O Fluminense escolheu 
algumas vítimas para servir de judas em sábado de aleluia, sobre elas des-
pejando verdadeira enxurrada de duras e severas críticas. Não o fazia ape-
nas nos editoriais, elaborados - justiça se faça - numa linguagem forte mas 
nunca deselegante, como também lançando mão de mordazes epigramas.  

A vítima nº 1, como não podia deixar de ser, foi o austero mineiro 
Camilo Maria Ferreira Armond, nessa altura já distinguido com o título de 
visconde de Prados. Seu único pecado foi ser despachado pelo Partido Li-
beral para governar a província, sentando-se na cadeira que ao longo de 4 
anos fora ocupada pelo conservador Pinto Lima.  

Outra vítima foi Manuel Continentino, colega do visconde de Prados, 
já que ambos eram médicos, e por ele designado diretor do Hospital São 
João Batista, que o jornal só chamava de Charrua Morte-Lenta.  

Mas o saco de pancadas que por ora nos interessa é o padre alagoano 
Miguel Joaquim de Araújo, que duas vezes representara sua província na 
Câmara dos Deputados, e a quem O Fluminense não perdoava ter-se ban-
deado do Partido Conservador para o Partido Liberal.  

No caso do visconde e depois conde de Prados, houve tempo para o 
jornal lhe fazer reparadora justiça, passados os anos e arrefecidas as pai-
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xões. O Fluminense nunca deixaria de ressaltar entre suas realizações a cri-
ação de nosso primeiro manicômio, rasgando uma lei cruel que impedia a 
internação de alienados em hospitais públicos. Até 1878, o pobre coitado 
que sofresse das faculdades mentais era simplesmente recolhido à cadeia, 
sem qualquer chance de cura.  

O mesmo aconteceu em relação a Manuel Continentino, que se man-
teve por um quarto de século na direção do Hospital São João Batista e 
viria a falecer em 1912, a quem ficamos devendo a criação do Hospital de 
Isolamento do Barreto, hoje denominado Hospital Ari Parreiras.  

No que toca, porém, ao padre Miguel de Araújo, não houve tempo 
para as reparações que ele certamente merecia, pois veio a falecer quando o 
jornal ainda persistia numa linha muito agressiva de ataque à administração 
provincial.  

Durante todo o ano de 1878 foi o padre Miguel bombardeado quase 
diariamente com quadrinhas satíricas em que aparecia caricaturado como 
Padre Medenilha, alusão a outro religioso que viveu por aqui nos tempos 
ainda da vila da Praia Grande, famoso pela submissão aos poderosos da 
terra.  

O primeiro dos registros epigrafados nos mostra que a certa altura 
dos  acontecimentos o padre Miguel perdeu a paciência e partiu para a re-
paração judicial. Não é para acreditar que tenha obtido êxito. Processar jor-
nais ou jornalistas significava submeter-se a um calvário de arrastados pro-
cedimentos burocráticos que raramente surtia efeito.  

O primeiro passo era aquele que deu, requisitando os autógrafos da 
matéria julgada ofensiva. Levava meses para que fossem apresentados, 
quando o eram. Supondo que o fossem, sendo a versalhada satírica, no ca-
so, estampada na seção que se chamava de Ineditoriais, e quase sempre 
anônima, extinguia-se a ação, na impossibilidade de se identificar o autor 
do delito.  

Restava ao queixoso o direito de abrir novo processo contra o diretor 
ou proprietário do jornal, responsável direto e indireto por tudo quanto nele 
se publicava. Era coisa de mais dois anos ou três e o padre Miguel não du-
rou tanto.   
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Incostância partidária à parte, e são muitos os exemplos de grandes 
figurões que andaram e até hoje andam mudando de partido, o padre Mi-
guel Joaquim de Araújo estava muito longe de ser considerado um sujeito 
desprovido de valor.  

Ainda na casa dos 20 anos já era capelão do Hospital Naval do Rio 
de Janeiro e mantinha na capital do Império um curso particular de latim, 
português e francês. Aos 35 elegeu-se para a Câmara dos Deputados pelo 
Partido Conservador de Alagoas e na legislatura seguinte renovou o man-
dato pelo Partido Liberal, fato que lhe custaria vinte anos mais tarde a pan-
cadaria impiedosa do jornal de aldeia.  

Para Niterói veio em 1858, designado vigário interino da matriz de 
São João Batista. Deixando essas funções no ano seguinte, aqui permane-
ceu como professor de português, religião e pedagogia da Escola Normal, 
que hoje conhecemos como Instituto de Educação Professor Ismael Couti-
nho. E foi ficando, só deixando a cidade para morrer no Rio de Janeiro. 

 Criado em 1872 o Hospital São João Batista (antiga Casa de Saúde 
Niteroiense, naquele ano adquirida pelo governo provincial), foi seu pri-
meiro capelão até janeiro de 1881. Era então uma das lideranças mais des-
tacadas do Partido Liberal de Niterói, o que acabou concorrendo, de certo 
modo, para sua morte.  

Aconteceu que na noite de 7 de março de 1881 havia uma reunião do 
partido na casa do médico José Martins Rocha, casa esta que, de reforma 
em reforma, vem a ser o velho Palácio do Ingá, na rua Presidente Pedreira.  

Terminou tarde e bondes eram raros, naquele avançado da hora. Vi-
nha o padre tranquilamente a pé pela rua de São Luís, hoje Visconde de 
Morais, quando lhe apareceu um bando de assaltantes. Coisa raríssima de 
ocorrer, na pacata Niterói daqueles antanhos, mas ocorreu.  

Tiraram-lhe as poucas moedas que levava no bolso e o relógio de ou-
ro, único bem material de valor que possuía. Enraivecidos os malfeitores 
com tão baixo rendimento do trabalho, deu-se o pior: passaram a agredir 
impiedosamente o padre, que disso nunca mais se recuperou.  

Curados os ferimentos, no mesmo Hospital São João Batista onde até 
pouco servia de capelão, vieram as sequelas internas, e foram se agravando. 
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As pernas perderam o movimento, os rins não desiflamavam nunca, o or-
ganismo todo se debilitava, numa degeneração lenta e penosa. Em começos 
de 1882 foi recolhido à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e de 
lá só saiu para o cemitério, em outubro do mesmo ano.  

Não tinha ninguém, nem mesmo um parente remoto, por essas re-
dondezas. A provedoria de órfãos e ausentes mandou levantar seus bens, 
como se vê do segundo registro em epígrafe, tanto na Corte como em Nite-
rói, onde vivera tantos anos.  

Não havia nada, ou quase nada. Apenas um terreninho na Engenhoca 
e uma casinha modesta lá pelos cafundós do Rio de Janeiro, legada a uma 
irmã que sequer se sabia morta ou viva, num esboço de testamento que não 
chegava a preencher uma página...  
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UM CRIME HEDIONDO 

 

13 de janeiro de 1879. Inquérito policial. As-
sassinato de dona Maria S. de Melo Queiroz. 
Distribuído a José Alves Carneiro [Cartório do 
1º Distribuidor de Niterói, Livro 5, folha 12v].  

 

Quem se der ao trabalho de folhear os relatórios das autoridades po-
liciais da província do Rio de Janeiro, ficará na impressão de que seus habi-
tantes, há cento e poucos anos atrás, viviam num verdadeiro paraíso. Alar-
mavam-se os chefes de polícia e os próprios governantes, quando as estatís-
ticas apontavam a ocorrência de 60 ou 70 homicídios, em todo o território 
fluminense, em apenas um ano. Hoje é possível que aconteçam no espaço 
de apenas uma hora ou duas, a cada dia.  

Niterói, aliás, figurou sempre entre os municípios com menor índice 
de criminalidade. Por isso mesmo abalou e comoveu os niteroienses a notí-
cia que correu de boca em boca desde as primeiras horas de 28 de setembro 
de 1878. A portuguesa Maria Sancho de Melo Queiroz, 50 anos, professora 
de piano, fora encontrada morta a golpes de machado em sua casa na rua da 
Imperatriz, hoje Quinze de Novembro.   

Alertado pela escrava da pianista, o subdelegado do 1º distrito encon-
trou o corpo horrivelmente mutilado, a cabeça esmagada e as duas mãos 
golpeadas pelo assassino, na ânsia de lhe arrancar os anéis e pulseiras. Pou-
cos dias depois era preso por furto o italiano Pascoal Mirabeli, em cujo po-
der encontrou-se um punhado de jóias. Era tão despreparada nossa polícia 
que sequer se cogitou de investigar a fundo o caso, mandando o delinquen-
te para a Casa de Detenção, a 1º de outubro.  

Com o correr dos dias foi o povo ficando revoltado com a polícia, 
que nada descobria acerca do crime, enquanto seu autor, por mero acaso, e 
por outros motivos, jazia na Detenção sem que se cogitasse de sua culpa. 
Alegava o chefe de polícia que, em sendo o fato de tal gravidade, a polícia 
procurava agir com a maior cautela e sigilo. Desculpa esfarrapada, que mal 
podia esconder o insucesso das investigações.  
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de piano, fora encontrada morta a golpes de machado em sua casa na rua da 
Imperatriz, hoje Quinze de Novembro.   

Alertado pela escrava da pianista, o subdelegado do 1º distrito encon-
trou o corpo horrivelmente mutilado, a cabeça esmagada e as duas mãos 
golpeadas pelo assassino, na ânsia de lhe arrancar os anéis e pulseiras. Pou-
cos dias depois era preso por furto o italiano Pascoal Mirabeli, em cujo po-
der encontrou-se um punhado de jóias. Era tão despreparada nossa polícia 
que sequer se cogitou de investigar a fundo o caso, mandando o delinquen-
te para a Casa de Detenção, a 1º de outubro.  

Com o correr dos dias foi o povo ficando revoltado com a polícia, 
que nada descobria acerca do crime, enquanto seu autor, por mero acaso, e 
por outros motivos, jazia na Detenção sem que se cogitasse de sua culpa. 
Alegava o chefe de polícia que, em sendo o fato de tal gravidade, a polícia 
procurava agir com a maior cautela e sigilo. Desculpa esfarrapada, que mal 
podia esconder o insucesso das investigações.  
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Indo quase em meio o mês de outubro, sem avanço nenhum nas pro-
vidências para desvendar o hediondo crime, a imprensa da terra começou a 
ironizar, sugerindo que as autoridades policiais recorressem aos videntes 
que pululavam no Rio de Janeiro, enganando os cautos e incautos com suas 
profecias e adivinhações. O próprio presidente da província teve de inter-
vir, determinando maior velocidade nas diligências.  

Pressionada de todos os lados, o que fez a polícia? Resolveu concen-
trar todas as suspeitas na pobre escrava, que não deixava de ter culpa no 
cartório, pois andava caída de amores pelo tal italiano. Interrogatório vai, 
interrogatório vem, já corroída de remorsos, a moça acabou confessando 
que a pedido do criminoso deixara apenas encostada a sala a janela da sala, 
certa de que tudo não passaria de um inocente roubo de jóias. Mas Pascoal 
precipitou-se, chegou muito antes da senhora se recolher e a surpreendeu 
em pleno jantar, dando-se daí por diante os fatos que os autos descrevem 
em cruentas minúcias. Depois trancou a rapariga no quarto, como a patroa 
fazia, e ganhou a rua com a serenidade de um anjinho inocente.  

Correu a polícia à Casa de Detenção, em busca do italiano, mas 
qual... já ele havia sido libertado e que destino tomou ninguém saberá nun-
ca. Foi a escrava levada a julgamento e absolvida, apesar do terrível libelo 
produzido pelo promotor Antônio de Souza da Silveira, mas a cabeça nun-
ca lhe voltou ao lugar, e não era pra menos. Por volta de 1910 ainda pe-
rambulava pelas ruas, louca e bêbada, vítima da assuada dos moleques e 
destroçada pelo álcool e pelo remorso.  

 

   

CHAPÉU DE COURO

9  abril  de  1879.  Inquérito  policial  a  respeito  do 

assassinato  de  Antônio  Carlos  Pereira  da  Silva. 

Distribuído ao tabelião Alves Carneiro. (Cartório do 1º 

Distribuidor de Niterói, Livro 5, folhas 13 v).

Apesar  de  ter  vivido  apenas  36  anos,  Antônio  Carlos  Pereira  da 

Silva desenhou um currículo capaz de fazer inveja aos reis da bandidagem 

moderna.  Dizem  que  nasceu  em  Pendotiba  e  desde  menino  trabalhava, 

ajudando o pai a tanger bois pelas estradas. Órfãos aos 14 anos, tornouse 

ladrão de cavalos e daí para a frente não  houve modalidade de crime em 

que  não  estivesse  envolvido.  Antes  dos  20  assassinou  um  comparsa,  e 

deve  ter  sido  feia  a  coisa,  pois  foi  parar  no  presídio  de  Fernando  de 

Noronha. Aí veio a Guerra do Paraguai e o nome de Antônio Carlos  foi 

parar  não  se  sabe  como  numa  lista  de  “Voluntários  da  Pátria”,  que  não 

eram  tão  voluntários  assim,  como  todo mundo  sabe. E  lá  foi,  indultado, 

fardado e armado, dar combate a Solano Lopez.

Na Guerra fez o diabo, matando gente a valer, e até foi contemplado 

nas  ordens  de  comando  com  elogios  pela  sua  bravura.  Numa  dessas 

refregas morre um soldado,  sem dúvida nordestino, que  trazia na cabeça 

um daqueles típicos chapéus de couro tão comuns nas caatingas. Antônio 

Carlos  se  encantou  pela  peça,  já  inútil  para  seu  legítimo  proprietário,  e 

nunca  mais  deixou  de  usála,  assim  ganhando  o  apelido  de Chapéu  de 

Couro. Lá um dia foi capturado pelos paraguaios, que o pregaram ao chão 

com braços e pernas presos em estacas, para secar ao sol. Sobreviveu por 

milagre,  resgatado  muito  tempo  depois  pelos  companheiros,  desnutrido, 

desidratado, pulsos e canelas em carne viva.
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Imprestável para o exército, mandaramno de volta a Niterói. Nada 

como  os  bons  ares  da  terra  natal  para  sarar  um  doente,  e  logo  estava 

recuperado, pronto para se transformar no que se transformou: salteador de 

estradas,  invasor  de  sítios  e  fazendas,  ladrão  de  animais,  deflorador  de 

meninas, espancador dos fracos e indefesos, uma espécie de Robin Wood 

às  avessas,  o  terror  de  Pendotiba  e  adjacências.  Escorregadio,  escapava 

sempre. Em 1869 conseguiram prendêlo e chegou a amargar alguns dias 

ou  meses  na  Casa  de  Detenção,  mas  o  processo  deu  em  nada,  porque 

ninguém era doido de testemunhar contra ele.

Daniel  Gonçalves  Coelho,  arrendatário  de  um  sítio  nas  alturas  do 

largo da Batalha, resolveu acabar com a valentia do Chapéu de Couro em 

1877,  quando  foi  nomeado  subdelegado  do  distrito  de  Jurujuba  e  São 

Francisco.  Pesquisou  atentamente  os  pontos  preferidos  de  atuação  do 

bandoleiro,  plantouse  várias  noites  num  deles  e  finalmente  se 

encontraram. Pois  o pobre Daniel  apanhou  como boi  ladrão  e por muito 

pouco não foi morto, levando um bom tempinho para reconjuntar os ossos. 

A  partir  desse  episódio  convenceramse  todos  de  que Chapéu  de Couro 

era imortal. A menos que...

A menos que alguém se dispusesse a usar seus próprios métodos: a 

surpresa, a tocaia, a covardia. E foi o que aconteceu. Em 23 de março de 

1879  Antônio  Carlos  Pereira  da  Silva,  o  estaqueado  da  Guerra  do 

Paraguai,  o  bicho  papão,  a  cuca  vai  pegar  das  matas  pendotibanas, 

completou 36 anos. Reuniu a fina flor da bandidagem numa festança sem 

tamanho,  comida  e  bebida  à  farta,  tudo  roubado dos modestos  armazéns 

que  se  aventuravam  em  abrir  as  portas  naqueles  desertos.  Um  ou  outro 

verdadeiro que teve a má idéia de protestar foi terminar com o corpo roxo 

no fundo do balcão.

O dia seguinte foi de reuniões secretas numa casa ou sítio qualquer, 

conciliábulos certamente exaltados dos quais saiu a sentença de morte do 

Chapéu  de Couro. A  execução  seria  na  noite  de  25  de  março,  num  dos 

recantos mais  remotos que preferia para  esconderijo,  o Campo Velho da 

Fazenda  de  Pendotiba.  Vinha  ele  tranquilamente  em  seu  cavalo,  e  nem 

tirara a máscara que costumava utilizar em serviço, quando lhe saltam em 

cima não  se  sabe  quantas  pessoas  e  o  trucidam a  golpes  de  espada. Um 

deles,  anotou  o  legista,  foi  tão  violento  que  deslocou  as  mandíbulas, 

partindo o rosto ao meio.

Houve,  é  claro,  rigoroso  inquérito  policial,  como  comprova  o 

registro  acima.  E  conduzido  por  quem?  Adivinhem.  Pelo  nosso  já 

conhecido Daniel Gonçalves Coelho,  o  surrado de 1877,  que  continuava 

em seu posto de subdelegado e era  também o principal suspeito. Foi não 

foi,  não  havia  prova  alguma  contra  ele,  nem  tampouco  contra  outras 

vítimas do Chapéu de Couro intimadas para prestar depoimento. E a  triste 

história do herói bandido da Guerra do Paraguai termina com um registro 

lacônico  do  chefe  de  polícia  João  Galvão  da  Costa  França,  em  seu 

relatório  de  agosto:  Na  noite  de  25  de  março,  no  lugar  denominado 

Campo  Velho  da  Estrada  de  Pendotiba,  nesta  capital,  foi  assassinado 

Antônio  Carlos  Pereira  da  Silva,  conhecido  por  Chapéu  de  Couro.  O 

subdelegado de Jurujuba procedeu a corpo de delito e abriu o  inquérito 

policial,  que  remeteu  à  autoridade  competente,  não  se  podendo por  ora 

saber quem fora o assassino.
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O COBORÓ

24 de novembro de 1879. Precatória citatória. O Banco 

Comercial,  deprecante.  Luís  Antônio  Cardoso  de 

Menezes  e  Souza,  deprecado.  Distribuída  ao  tabelião 

Policarpo  Francisco  Vasconcelos  (Cartório  do  1º 

Distribuidor de Niterói, Livro 4, folha 19).

Não  se  entendem  os  tupinólogos  sobre  o  significado  do  termo 

coboró.  Dizem  uns  que  vem  de  caaboro  (o  que  anda  caçando  pelas 

matas)  e  outros  que  se  origina  de  cogmboro  (campo  do  raio  ou  do 

estrondo). Etimologias à parte, o que por ora nos  interessa é o Coboró que 

deu  nome  a  uma  vasta  chácara  no  bairro  do  Barreto  e  à  rua  que  abriu 

através dela, hoje denominada Guimarães Júnior.

Chamavase Luís Antônio Cardoso de Menezes e Souza, sobrenome 

que  não  deixa  de  indicar  alguma  provável  nobreza  de  ascendência.  De 

onde lhe veio o apelido de Coboró, nunca se saberá. Mas o fato é que dele 

não se desagradava. Presidente da Câmara de Niterói entre 1869 e 1873, 

assinavase  por  inteiro,  inclusive  em  documentos  oficiais:  Luís  Antônio 

Cardoso de Menezes e Souza Coboró.

Há algo de nebuloso e sombrio em sua biografia e na origem de sua 

fortuna.  Manuel  Benício  e  Sebastião  Lisboa,  cronistas  que  se  ocuparam 

das  coisas  antigas  de  Niterói,  garantem  que  enriqueceu  traficando 

escravos, depositados na ilha Mocanguê Grande e num galpão da Ponta da 

Areia, depois incorporado aos estaleiros do visconde de Mauá. Quando se 

demoliu esse edifício, muitos anos mais tarde, encontraramse ossadas que 

atiçaram  a  curiosidade  popular.  À  falta  de  outra  explicação  plausível, 

acreditouse  que  fossem  dessas  pobres  criaturas  que  o  Coboró  trazia  às 

centenas  da  África,  muito  embora  os  ingleses  também  usassem  o  local 

para guardar os africanos que apreendiam aos tumbeiros, antes de leválos 

para suas plantations nas Antilhas.

Na  chácara  do  Barreto  cuidava  de  coisas  mais  amenas. 

Inesquecíveis  as  festas  juninas  que  ali  se  realizavam,  atraindo  gente  de 

toda  a  parte,  inclusive  do  Rio  de  Janeiro.  E  como  todo  pecador  precisa 

pagar  seu  tributo  a  Deus,  junto  da  casagrande  mandou  construir  uma 

capela dedicada a São  Jorge e Nossa Senhora da Conceição, onde quase 

toda  noite  se  cantavam  ladainhas.  Suntuosas  as  celebrações  da  Semana 

Santa, quando se dava ao luxo de contratar pregadores da Capela Imperial 

para o sermão da Aleluia ou da Páscoa. O Asilo Santa Leopoldina, menina 

dos olhos do Imperador Pedro II, foi buscálo para fazer parte de sua mesa 

administrativa um autêntico colegiado de notáveis em que tinham assento 

barões e viscondes, generais e senadores.

Minguando  o  tráfico  de  escravos,  desde  a Lei Eusébio  de  1850,  a 

fortuna do Coboró começou a esvairse. Um lote aqui, outro ali, as terras 

do  Barreto  foram  encolhendo  e  as  dívidas  aumentando,  como  se  vê  do 

registro colhido ao acaso nos livros do 1º Distribuidor. Por fim a própria 

chácara teve de ser vendida, ao bom amigo e vizinho João José Teixeira da 

Costa. Com mulher  e  sete  filhos, Coboró acomodouse numa casinha na 

rua Gavião Peixoto e ali permaneceu até 1882, quando foi nomeado fiel de 

armazém da Alfândega e mudou para o Rio de Janeiro. Obteve o modesto 

emprego já beirando os 70 anos e assim enganou a adversidade até 22 de 

dezembro de 1886, quando  faleceu. Tão pobre, que o enterro  teve se ser 

custeado pelo Ministério da Fazenda.

A rua Coboró sobreviveu a ele apenas três anos. Em 1889 recebeu o 

nome do próprio Teixeira da Costa, mas já em 1893 passava a se chamar 

Guimarães  Júnior,  em  homenagem  ao  comendador  Joaquim  José 
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nome do próprio Teixeira da Costa, mas já em 1893 passava a se chamar 

Guimarães  Júnior,  em  homenagem  ao  comendador  Joaquim  José 
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Rodrigues Guimarães Júnior,  fundador e presidente da  fábrica de  tecidos 

Manufatura Fluminense.
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OS IRMÃOS AMAND E O TEATRO SANTA TERESA  

 

13 de agosto de 1880. Protesto. Carlos Amand, su-
plicante. A Companhia Teatro de Santa Teresa, su-
plicada. Distribuído a José Manuel Ventura da Silva 
[Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 4, fo-
lha 21v].  

 

Má sina parecia perseguir o velho Teatro Santa Teresa, construído 
em 1842 pelo ator e empresário João Caetano dos Santos, graças a uma fe-
liz composição entre os interesses particulares daquele artista e a generosi-
dade financeira do governo provincial, que para ele escancarou as compor-
tas dos cofres públicos. Boa coisa não se podia esperar de um teatro inau-
gurado em plena noite de Natal com uma peça intitulada As memórias do 
diabo, e ainda por cima enxertando entre uma cena e outra um baile de 
Carnaval.  

Momentos de glória viveu, é verdade, muitas vezes recebendo o pró-
prio Pedro II para assistir os dramalhões choraminguentos de Dumas ou as 
macarrônicas versões de Ducis para as tragédias de Shakespeare. Mas ao 
longo de 20 anos nem uma telha nova ganhou, enquanto o feliz empresário 
corria Europa França e Bahia, às custas de polpudas subvenções e paternais 
adiantamentos. Ainda em vida de João Caetano começou a desabar. Morto 
o artista, em agosto de 1863, já no ano seguinte nada mais restava do casa-
rão da rua da Imperatriz, que a pudibundicícia republicana se apressaria em 
transformar em rua Quinze de Novembro.   

Reconstruir o teatro ia ser - sem trocadilho - um verdadeiro drama. 
Depois de várias tentativas frustradas, o maestro e cantor lírico italiano Fe-
lício Tati, radicado desde garoto em Niterói, tomou a si a tarefa. Juntou os 
endinheirados da terra numa sociedade por ações, a Companhia Teatro San-
ta Teresa, catou pelo Rio de Janeiro uma firma construtora que fosse a mais 
barata possível e em janeiro de 1878 colocava a primeira pedra do novo 
teatro. Ninguém lembrou de dizer a Felício Tati que o barato, quase sem-
pre, sai muito caro.  
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A firma escolhida pertencia aos irmãos Abílio e Carlos Amand, que 
pousaram no Rio de Janeiro vindos não se sabe de onde, ou com que quali-
ficações, ignorando-se mesmo se eram arquitetos ou engenheiros, apesar da 
elasticidade que tinham na época esses termos profissionais. Mal iniciadas 
as obras, percebeu-se que os construtores não empregavam materiais de 
boa qualidade, além do que deixaram de seguir em vários passos o projeto 
original do engenheiro Ernesto Fernandes Barrandon, do que resultaram 
graves erros técnicos que comprometiam a segurança do teatro.  

Vistoria realizada em 1880 pela Diretoria de Obras Públicas consta-
tou rachaduras e outras irregularidades. A Companhia Teatro Santa Teresa 
suspendeu o pagamento da empreitada - razão do protesto que o registro 
notarial documenta - e recorreu à justiça para reaver seus prejuízos. Os ir-
mãos Amand mais que depressa apresentaram um segundo laudo, que des-
dizia totalmente a opinião dos abalizados técnicos oficiais. Como não podia 
deixar de ser, o Tribunal de Justiça desconheceu esse documento e proferiu 
acórdão em favor da queixosa. Já então a firma dos irmãos Amand abrira 
falência, e quando os oficiais de justiça procederam ao sequestro de seus 
bens não encontraram mais que alguns baldes e pás de ínfimo valor.  

A história dos Amand termina aí, e deles não se teve mais notícias, 
pelo menos por essas bandas. Já o drama do Teatro Santa Teresa ia se ar-
rastar por mais alguns anos. Muitos acionistas, desanimados com o ritmo 
desacelerado das obras, desanimavam e não entravam com os valores das 
ações subscritas. Tati era o único que não perdia o entusiasmo e convenceu 
o governo provincial a lhe conceder um empréstimo de 10 contos de réis, 
para poder inaugurar o teatro. Depois tudo seria mais fácil, porque o pró-
prio governo estava contratualmente obrigado ao pagamento de uma sub-
venção de valor muito maior, desde que a casa fosse aberta e começasse a 
funcionar.  

Inauguração soleníssima, na noite de 8 de agosto de 1884. O impera-
dor, a imperatriz, o governador da província, ministro de Estado, senadores, 
deputados, jornalistas, literatos, e, no palco, uma das mais afamadas com-
panhias dramáticas que já passaram pela história das artes cênicas no país, 
a do português Dias Braga. Festa à parte, não faltaram almas maldosas que 
fizeram distribuir prospectos ameaçadores à própria volta do teatro. A 
construção fora toda errada, a casa podia desabar a qualquer momento, o 
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povo que se prevenisse para a hecatombe próxima e inevitável. Resultado: 
entupido de gente no dia 8, nos seguintes ficou o teatro às moscas e a bilhe-
teria mal dava para pagar a impressão dos ingressos...  

Papel mais triste teve o próprio governo, que tendo dado a João Cae-
tano tantas centenas de contos de mão beijada, agora não só deixou de pa-
gar a subvenção a que estava obrigado como também saltou de dentes arre-
ganhados sobre a carótida da companhia agonizante para se reaver dos 10 
contos que lhe havia emprestado. Toma-lhe as cadeiras austríacas de palhi-
nha, os cenários, os lustres e até canos de gás enterrados nas paredes, e por 
fim a própria casa, numa rapinagem de deixar ruborizado o mais empeder-
nido agiota da terra. 

 Na gestão dos presidentes José Bento de Araújo e Carlos Afonso de 
Assis Figueiredo (1888/1889) cuidou-se da recuperação do teatro, restando 
desse tempo as pinturas decorativas do teto, contratadas com Tomás Drien-
dll. Os bons efeitos e propósitos da reforma anularam-se porém com a Re-
volta da Armada (1893-94), que duramente castigou com bombardeios diá-
rios a cidade de Niterói.  

Paredes esburacadas de balas, telhado em frangalhos, assoalhos ar-
rancados para se transformar em lenha, o teatro foi levado a leilão pelo go-
vernador Maurício de Abreu, em 1896. A Câmara de Niterói apressou-se 
em arrematá-lo por meia centena de contos de réis, e após investir outro 
tanto na reconstrução e decoração inaugurou-o a 1o de janeiro de 1897 co-
mo Teatro Municipal. Três anos depois dava-lhe o nome de João Caetano, 
embora melhor andasse se lhe desse o de Felício Tati.  

Daí por diante sobreviveu entre cuidados e abandonos, à mercê das 
atenções ou desinteresse das autoridades, até ressuscitar definitivamente em 
1997, depois de longa e minuciosa restauração. Hoje lá está, orgulhoso da 
graça arquitetônica que por milagre lhe restou, e restituído às dimensões de 
grandeza de seu passado e suas tradições.  
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O PRIMEIRO JUIZ DE DIREITO DE NITERÓI  
 

23 de fevereiro de 1881. Precatória para 
levantamento de dinheiro. Doutor Joaquim 
Inácio Silveira da Mota, inventariante. Doutor 
Inácio Manuel Álvares de Azevedo, 
inventariado. Distribuída ao tabelião José 
Alves Carneiro [Cartório do 1º Distribuidor de 
Niterói, Livro 5, folha 23].  

 
A promulgação do primeiro Código de Processo Criminal do Império 

[1832], pode ser tomada como marco-zero da organização judiciária do 
Brasil independente, não obstante já existisse a lei de 1827 que instituiu os 
juizados de paz, instalados dois anos depois.   

Resultou daquele Código a criação das primeiras comarcas 
fluminenses - Campos, Cantagalo, Angra dos Reis, Resende e Itaboraí - já 
em janeiro de 1833, antecedendo em ano e meio ao Ato Adicional que deu 
existência autônoma à província do Rio de Janeiro, libertada da tutela do 
Ministério do Império.  

Empossou-se a 14 de outubro seu primeiro presidente, o engenheiro 
Joaquim José Rodrigues Torres, depois visconde de Itaboraí. A 1º de 
fevereiro de 1835 completava-se o processo de autonomia política com a 
instalação da Assembléia Legislativa. A organização judiciária veio logo a 
seguir, em 14 de abril, com a lei provincial que redividiu o território em 
oito comarcas e seus respectivos termos, ou, como também corria na 
linguagem da época, julgados.  

Foram elas a de Niterói, já então capital da província e elevada a 
cidade com essa denominação, abrangendo os termos de Magé e Iguaçu; 
Vassouras, com os termos de Valença, Piraí e Paraíba do Sul; Angra dos 
Reis, termos de Mangaratiba, Itaguaí e Paraty; Itaboraí, termos de Maricá e 
Santo Antônio de Sá; Cabo Frio, termos de Macaé, Silva Jardim e 
Saquarema; Resende, termos de Barra Mansa e São João do Príncipe; 
Campos dos Goitacazes, termo de São João da Barra; Cantagalo, termo de 
Nova Friburgo.  

Cada comarca tinha um juiz de direito e um promotor público; nos 
termos havia também um juiz municipal e de órfãos, exceção de Campos 
dos Goitacazes, onde a jurisdição de órfãos e a vara municipal eram 
independentes. Via de regra os juizes municipais eram também delegados 
de polícia e os promotores por muito tempo tiveram sob sua 
responsabilidade a inspeção escolar. Todos eram nomeados pelo 
imperador, mas a presidência da província podia designar juizes municipais 
e de órfãos interinos, ficando esses atos dependentes de aprovação posterior 
do Ministério da Justiça.  
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independentes. Via de regra os juizes municipais eram também delegados 
de polícia e os promotores por muito tempo tiveram sob sua 
responsabilidade a inspeção escolar. Todos eram nomeados pelo 
imperador, mas a presidência da província podia designar juizes municipais 
e de órfãos interinos, ficando esses atos dependentes de aprovação posterior 
do Ministério da Justiça.  

Os juizes de direito tinham ordenado fixo de 2 contos de réis anuais, 
acrescido dos emolumentos que lhe cabiam por lei, e permaneciam no 
cargo por prazo indeterminado. O que tornava fictício o princípio da 
independência da magistratura, pois viviam sujeitos tanto aos interesses e 
influência política do mais humilde chefete de aldeia, como às variações de 
humor dos ministros da justiça. A promoção a desembargador tanto podia 
ser um prêmio ao bom juiz, dedicado anos a fio a seu ofício, como um 
instrumento para retirar pela porta dos fundos o titular de uma comarca que 
não estivesse agradando.    

Aos magistrados não era vedado o direito de advogar na própria 
comarca, nem tampouco de concorrer a mandatos eletivos, em pleno 
exercício da judicatura. Nessa hipótese apenas se licenciavam, durante o 
período de sessões e depois retornavam tranquilamente a seus gabinetes. 
Num tempo de paixões políticas exacerbadas, fica muito dificil imaginar 
que se mantivessem serenamente isentos nas questões que interessavam a 
tal e qual partido, a tal e qual correligionário ou companheiro de bancada.  

Também era permitido aos magistrados de qualquer graduação, 
fossem juizes municipais ou ministros do Supremo Tribunal, participar de 
empresas comerciais ou industriais, até mesmo em cargos de direção. Nas 
companhias de capital misto, em que o Império ou a província figuravam 
como cotistas, havia sempre um ou dois deles estrategicamente designados 
pelo próprio governo para postos de comando ou para a assembléia geral de 
acionistas.  

Exemplos não faltam. O desembargador João Antônio de Miranda 
presidiu a Imperial Companhia Seropédica; o desembargador José Joaquim 
Pacheco (é verdade que depois de aposentado), fundou, presidiu e por fim 
afundou a Companhia Estrada de Mangaratiba, cujo colegiado acionário 
tinha como representante do governo provincial seu colega Diogo Teixeira 
de Macedo, depois barão de São Diogo.  

Feito esse longo mas não de todo desnecessário preâmbulo, que nos 
situa num conceito de época, o que tínhamos mesmo a dizer eram algumas 
palavras sobre Inácio Manuel Álvares de Azevedo, que veio a ser o 
primeiro juiz de direito de Niterói quando da criação da comarca, em 1835, 
e nela permaneceu por onze longos anos.  

Nascera em Itaboraí pelos idos de 1810, de família enobrecida pelo 
açúcar que escorria dos engenhos de Itapacorá. Barão de Itapacorá foi seu 
irmão, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, cuja descendência se 
prolongou nos Braune de Nova Friburgo. Outra irmã, Mariana Álvares de 
Azevedo de Abreu Sodré, foi mãe de Maria Catarina, a Moreninha, musa e 
mulher do escritor Joaquim Manuel de Macedo, que a ela dedicou seu mais 
célebre romance.  

Duas primas casaram-se com os futuros viscondes de Itaboraí e do 
Uruguai, que eram naquele decorrer de 1835 o presidente e vice presidente 
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da província do Rio de Janeiro. Pode isso sugerir alguma suspeita de 
nepotismo, coisa que estava longe de ser incomum, mas o fato parece 
mesmo ser mera coincidência. Tanto porque os outros 7 juizes nomeados 
na mesma ocasião não tinham quaisquer laços familiares com os dirigentes 
provinciais, como porque Inácio já pertencia à magistratura, servindo como 
auditor de guerra na Corte. Além disso, afora o vínculo de sangue que só 
viria a existir depois, eram antigas suas relações de amizade com Paulino 
de Souza, o visconde de Uruguai.  

Curso acidentadíssimo, diga-se de passagem. Como muitos outros 
jovens de famílias endinheiradas, seguiram ambos para a faculdade de leis 
da velha Universidade de Coimbra. A hora era ingrata. O infante dom 
Miguel tomara para si a coroa portuguesa, que por direito pertencia ao 
irmão Pedro I do Brasil, e armou-se contra este numa luta envenenada pelo 
ódio fratricida. Supondo que fossem pedristas os estudantes brasileiros em 
Portugal - e de fato o eram, pelo menos em sua grande maioria - expulsou a 
todos da escola coimbrã e os despachou de volta para o Brasil.  

Aqui chegaram os rapazes quando já se encontrava em pleno 
funcionamento o Curso Jurídico de São Paulo, abrigado no velho convento 
de São Francisco. Paulino, mais adiantado, conseguiu retomar os estudos 
do ponto em que se haviam interrompido, e fez parte da primeira turma de 
advogados formada no Brasil. Inácio, porém, mal se matriculara no 
primeiro ano e não chegara a prestar exames, tendo de começar tudo de 
novo. Formou-se em 1833 e logo em seguida foi nomeado auditor de 
guerra, como já ficou dito.  

A expulsão de Coimbra não foi a primeira nem a última peripécia de 
seu curriculo escolar. O jovem fazia parte do grupo de universitários que 
além dos livros (ou em vez deles) gostava de se embrenhar em bandos 
pelas matas, em alegres caçadas, costume que se enraizou também em São 
Paulo. Acidentes eram constantes, bastando lembrar o caso de Castro 
Alves, que também já foi falado. Num deles Inácio recebeu uma carga de 
chumbo na mão direita, o que lhe valeu carregar pelo resto da vida, além do 
defeito físico, que não tinha restauro, o apelido de Mãozinha.  

Em São Paulo não lhe faltaram aventuras. Em 1830, quando foi 
morto de tocaia o médico e jornalista italiano Libero Badaró, Inácio jogava 
voltarete com amigos, entre eles o ouvidor da comarca Cândido Ladislau 
Japiaçu, que a populaça apontou como mandante do crime e andou caçando 
a paus e pedras com apetites de linchamento. Foi o estudante de Itapacorá 
que lhe deu fuga até Cubatão, e daí, numa frágil canoa, veio margeando o 
litoral até colocá-lo a salvo no Rio de Janeiro.  

Caçadas em Coimbra, rodas de jogo em São Paulo, outro prazer 
havia que cultivava como poucos: o das serenatas. Costumava faze-las 
diante de um prédio de sobrado da rua da Cruz Preta, hoje Quintino 
Bocaiúva, para uma jovem que ali residia, um tanto franzina mas de feições 
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da velha Universidade de Coimbra. A hora era ingrata. O infante dom 
Miguel tomara para si a coroa portuguesa, que por direito pertencia ao 
irmão Pedro I do Brasil, e armou-se contra este numa luta envenenada pelo 
ódio fratricida. Supondo que fossem pedristas os estudantes brasileiros em 
Portugal - e de fato o eram, pelo menos em sua grande maioria - expulsou a 
todos da escola coimbrã e os despachou de volta para o Brasil.  

Aqui chegaram os rapazes quando já se encontrava em pleno 
funcionamento o Curso Jurídico de São Paulo, abrigado no velho convento 
de São Francisco. Paulino, mais adiantado, conseguiu retomar os estudos 
do ponto em que se haviam interrompido, e fez parte da primeira turma de 
advogados formada no Brasil. Inácio, porém, mal se matriculara no 
primeiro ano e não chegara a prestar exames, tendo de começar tudo de 
novo. Formou-se em 1833 e logo em seguida foi nomeado auditor de 
guerra, como já ficou dito.  

A expulsão de Coimbra não foi a primeira nem a última peripécia de 
seu curriculo escolar. O jovem fazia parte do grupo de universitários que 
além dos livros (ou em vez deles) gostava de se embrenhar em bandos 
pelas matas, em alegres caçadas, costume que se enraizou também em São 
Paulo. Acidentes eram constantes, bastando lembrar o caso de Castro 
Alves, que também já foi falado. Num deles Inácio recebeu uma carga de 
chumbo na mão direita, o que lhe valeu carregar pelo resto da vida, além do 
defeito físico, que não tinha restauro, o apelido de Mãozinha.  

Em São Paulo não lhe faltaram aventuras. Em 1830, quando foi 
morto de tocaia o médico e jornalista italiano Libero Badaró, Inácio jogava 
voltarete com amigos, entre eles o ouvidor da comarca Cândido Ladislau 
Japiaçu, que a populaça apontou como mandante do crime e andou caçando 
a paus e pedras com apetites de linchamento. Foi o estudante de Itapacorá 
que lhe deu fuga até Cubatão, e daí, numa frágil canoa, veio margeando o 
litoral até colocá-lo a salvo no Rio de Janeiro.  

Caçadas em Coimbra, rodas de jogo em São Paulo, outro prazer 
havia que cultivava como poucos: o das serenatas. Costumava faze-las 
diante de um prédio de sobrado da rua da Cruz Preta, hoje Quintino 
Bocaiúva, para uma jovem que ali residia, um tanto franzina mas de feições 

muito graciosas, chamada Maria Luísa Silveira da Mota. Gente de estirpe, 
com raízes na província de Goiás. O pai, Joaquim Inácio Silveira da Mota, 
era desembargador em São Paulo; dos irmãos, José Inácio seria mais tarde 
professor da Faculdade de Direito e senador do Império; outro, Inácio 
Francisco, deixou-se ficar pela província fluminense, que chegou a presidir, 
e faleceu como usineiro de açúcar em Quissamã, laureado com o título de 
barão de Vila Franca; um terceiro, que repetiu o nome do pai, viria a lhe 
servir de inventariante.  

Paixão definitiva. Casamento meio às pressas, não tendo o noivo 
ainda se formado, deu motivo a rumores de boca pequena, numa Paulicéia 
que na época pouco passava de uma aldeia. Almeida Nogueira, talvez o 
melhor cronista da Academia, relata o fato naquele estilo que lhe era tão 
peculiar:  

Este enlace foi precedido, segundo reza a tradição, de episódios 
românticos, entre os quais o último e mais emocionante, em que Romeu, ao 
escalar a sacada de Julieta, foi surpreendido e então... ficou assentado o 
casamento, de modo que ao ditoso namorado  

Fizeram casar à força  
Com quem muito ele queria...  

Tiveram muitos filhos, entre eles Manuel Antônio Álvares de 
Azevedo, até hoje considerado com justiça um dos maiores poetas 
brasileiros, morto aos 20 anos em 1852.  

Vindo para o Rio de Janeiro, Inácio Manuel fixou residência na praça 
da Constituição (Tiradentes, a partir da República), depois mudando para 
endereços mais nobres no bairro do Catete e no Caminho Novo de 
Botafogo, que vem a ser em nossos dias a rua Marquês de Abrantes. Em 
Niterói abriu seu escritório de advocacia na rua da Cadeia, depois 
denominada São José e há 90 anos batizada como José Clemente.  

Aqui exerceu em quatro legislaturas o mandato de deputado 
provincial. De 1843 a 1844 representou como suplente a província do Rio 
de Janeiro na Assembléia Geral Legislativa. Também em 1843 foi um dos 
fundadores da Ordem dos Advogados, ao lado de Teixeira de Freitas e 
Montezuma, depois visconde de Jequitinhonha. Da sua diretoria fez parte 
em 1852, ao tempo em que era presidente Francisco Inácio de Carvalho 
Moreira, o barão de Penedo.  

Quando deixou os cargos de juiz de direito e chefe de polícia, em 
1846, levou também para o Rio de Janeiro a banca de advogado, plantada 
num sobrado da rua Buenos Aires, e ai exerceu por perto de mais três 
décadas a sua profissão. Em 1870 ou 71, tendo perdido uma filha que 
também despontava para a literatura e dois filhos que se encaminhavam 
para lhe continuar os passos, abandonou-se num sitiozinho em Sete Pontes, 
à margem da estrada de São Gonçalo, e aí faleceu em 1873.  
 O inventário ainda corria lento oito anos depois, como se vê do 
registro.  
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A VIÚVA PARREIRAS 

 

14 de julho de 1881. Assinação de dez dias. Martins & Cia, au-
tores. Viúva Parreiras & Filhos, réus. Distribuída a José Claro 
Ferreira da Silva [Cartório do 1º Distribuidor, Livro 2, folha 
40].  

1º de maio de 1882. Assinação de dez dias. Oliveira Morais, 
Castro & Cia, autores. Viúva Parreiras & Filhos, réus. Distri-
buída a Policarpo de Vasconcelos [Cartório do 1º Distribuidor 
de Niterói, livro 2, folha 40v].  

 

A família Parreiras - ou De Parreiras, como de início se enunciava, 
chegou ao Brasil na comitiva de dom João, lá se vão exatos duzentos anos. 
O ramo de Niterói teve origem quando Jacinto Antônio Diogo de Parreiras 
atravessou a baía para exercer aqui o modesto emprego de porteiro da Es-
cola de Arquitetos Medidores, criada em 1835, que veio a ser o primeiro 
núcleo de formação de engenheiros civis do Brasil. Extinta a Escola passou 
na mesma função em 1847 ao Liceu Provincial, e pela portaria que coman-
dava deve ter visto muitas vezes passar o poeta Gonçalves Dias, designado 
secretário do estabelecimento pelo visconde do Rio Branco, que então pre-
sidia interinamente a província.  

Espírito irrequieto, não lhe satisfez o parco ordenado de porteiro do 
Liceu, tanto mais que já plantara os olhos numa jovem niteroiense, Maria 
Rosa da Silva, que andava então pelos 13 ou 14 anos. Era preciso aprender 
um ofício, estabelecer-se com comércio, livrar-se das incertezas do funcio-
nalismo público, tão sujeito aos bons e maus humores dos governantes, 
como à natureza efêmera das repartições, que se criavam e extinguiam num 
piscar de olhos. Foi assim com a Escola de Arquitetos e foi assim com o 
Liceu, criados num dia e fechados no outro.  

Primeira opção: boticário. Escolha inteligente, pois não havia em Ni-
terói mais que três ou quatro farmácias, atendendo a toda a população do 
centro, Icaraí, Santa Rosa, bairros já consideravelmente povoados, e mais a 
Região Oceânica e Pendotiba. Juntou o pouco que tinha, recorreu a meia 
dúzia de amigos, e eis aberta na rua Direita da Conceição, coração da cida-
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de, a Botica do Jacinto. O negócio andou bem, tanto que na terrível devas-
tação da febre amarela em 1855 pôde até fazer generosas doações ao go-
verno para socorrer os infelizes que sucumbiam às centenas pelos quatro 
cantos da província. Ganhou também algum prestígio, obtendo credencia-
mento como avaliador do comércio e se elegendo juiz de paz pelo 2º distri-
to da freguesia de São João Batista. 

O casamento com Maria Rosa aconteceu com as pompas possíveis na 
matriz de São João, novinha em folha, recém inaugurada pelo imperador 
Pedro II. Foram morar numa casinha cercada de arvoredos na velha rua do 
Ingá, trecho hoje denominado Tiradentes, e depois na rua da Pampulha, 
desaparecida com o desmonte do morro do mesmo nome, dando lugar ao 
aterro onde agora se acha a Concha Acústica. Os filhos nascem numa se-
quência veloz: Alfredo, Alonso, Antônio, Adelina, Zulmira, Calazans, Os-
car, Mariana, João e João Carlos, os três últimos falecidos antes dele.  

Lá um belo dia Jacinto conhece o francês Jules Coulon, que se dedi-
cava a atividade ainda mais rara em nosso cenário comercial: era ourives e 
joalheiro. Empolgou-se, aprendeu o que tinha de aprender e arriou as portas 
da farmácia, transformada em 1865 numa oficina de jóias. Sabia bem que a 
profissão era restrita porque o mercado também era. Não havia aqui gran-
des fortunas, como no Rio de Janeiro, e muito menos grandes teatros e sa-
lões elegantes onde as poucas damas endinheiradas pudessem exibir tais 
preciosidades. O jeito era partir para um ramo totalmente novo da arte, as 
jóias de fantasia, seguindo o exemplo do também francês Louis Hermany, 
que trouxera a novidade de Paris para o Rio de Janeiro e enriquecia a olhos 
vistos.  

Ia tudo muito bem, quando Jacinto prematuramente faleceu, em 
1874, pouco passando dos 50 anos e legando à família uma montanha de 
contas a pagar. Como sempre acontece nesses casos, voam os credores so-
bre os despojos para salvar seus créditos, ou, pelo menos, perder o menos 
possível. Mulher de fibra, Maria Rosa junta a filharada e toma a frente da 
casa sob a firma Viúva Parreiras & Filhos, mesmo não entendendo nada de 
negócios. Primeiro se desfaz dos estoques, sabe-se lá a que preço, mas não 
é o suficiente. A última dívida só é paga depois de sete anos de adversida-
des, sacrifícios e humilhações.  
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Tudo vale a pena se a vida não é pequena, sentenciaria Fernando 
Pessoa sem nunca ter ouvido falar da viúva Parreiras. Pois valeu mesmo. 
As coisas foram se acomodando, os filhos se encaminhando na vida, alguns 
no comércio, como Alonso e Calazans, outros na carreira militar, como Al-
fredo Artur, mas principalmente Antônio, que optou pela arte. Quando Ma-
ria Rosa faleceu, em 1909, Antônio Parreiras já era considerado o maior 
pintor brasileiro de seu tempo, e seu nome já cintilava no próprio cenário 
artístico europeu.  
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UMA HERANÇA MAL RESOLVIDA  

 

 

23 de agosto de 1881. Precatória citatória. O juízo da 
provedoria da Corte, deprecante. A administração do 
Asilo Santa Leopoldina, deprecada. Distribuída a Antô-
nio Joaquim Cantanheda Júnior [Cartório do 1º Distri-
buidor de Niterói, Livro 7, folha 40].  

 

As terras onde hoje se assenta todo o bairro de Icaraí, isso é fato mui-
to sabido, pertenceram desde 1697 ao Mosteiro de São Bento do Rio de 
Janeiro, que as comprou de certo Manuel Rodrigues Raimundo para des-
canso do gado trazido de suas fazendas de Campos dos Goitacazes. A ele 
ainda pertencem, em grande parte, e parece que delas ainda hoje recebe o 
foro, ou laudêmio.  

Dessa imensa área desmembrou-se em começos do século XIX prati-
camente a metade, vendida ou aforada perpetuamente pelos beneditinos ao 
brigadeiro Luís de França Machado da Fonseca, supomos que através de 
alguma composição, de que haverá notícia nas preciosas escrituras magni-
ficamente conservadas no cartório do mosteiro. Isso porque, quando o bri-
gadeiro faleceu, avançadíssimo em anos, metade de seus bens foi legada ao 
próprio mosteiro e a outra metade ficou com a viúva, Angélica Maria Fran-
ça a Fonseca.  

Também o brigadeiro Luís de França andou se desfazendo de algu-
mas partes da propriedade, vendendo lotes mais ou menos extensos a uns e 
outros, entre eles Anselmo Martins Correia, abastado comerciante no Rio 
de Janeiro. A área onde ficava a casa-grande da fazenda foi negociada pela 
viúva com Manuel Alves Veloso e por ele utilizada para plantar capim, um 
negócio muito rendoso se lembrarmos que tudo que se movia pelas ruas e 
estradas era puxado por burros ou cavalos. A chácara do Veloso, ou Capin-
zal do Veloso, como era chamada, cedeu lugar em 1897 ao Rio Cricket, que 
lá está até hoje. A de Anselmo Martins Correia foi vendida ao Asilo Santa 
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Leopoldina, fundado em 1854 no centro da cidade e que andava perambu-
lando de casa em casa. É onde a nossa história realmente começa.  

Já não sendo muito jovem quando enviuvou do brigadeiro França, 
Angélica a ele sobreviveu muitos anos, vindo a falecer em 1880 no Asilo 
Santa Leopoldina, onde se recolhera já  um tanto decrépita. À instituição 
legou todo o seu patrimônio, ou seja, a metade das terras de Icaraí, já que o 
restante continuava pertencendo ao Mosteiro de São Bento.  

O problema é que Angélica tinha pelo menos um herdeiro, meio dis-
tante e meio perdido no Rio de Janeiro, mas herdeiro, e nessas horas, por 
mais perdido que esteja, qualquer herdeiro sempre arruma um jeito de apa-
recer para reivindicar o que lhe coubesse. Ao caso nos remete o registro 
reproduzido acima.  

Além disso, uma quadra enorme que se estendia pela rua Miguel de 
Frias e entrava pela Gavião Peixoto e Tavares de Macedo a rigor não mais 
lhe pertencia, hipotecada por dívidas a Luís Batista Antunes, estando em 
curso um processo de penhora e adjudicação. Nesse momento agiu de for-
ma menor e até censurável a administração do Asilo, (cuja provedoria vi-
nha sendo confiada desde 1878 pelo imperador Pedro II a desembargadores 
do Supremo Tribunal de Justiça), manobrando acintosamente no sentido de 
sair a instituição vencedora em ambas as demandas.  

Que se discutisse, e até deixasse de ser reconhecido o direito de um 
herdeiro indireto e distante, admite-se. Mas pôr por terra, através do poder 
de influência, um processo absolutamente regular de hipoteca e penhora 
por dívidas inquestionáveis, não é um gesto que recomende o magistrado 
provedor, tanto mais que aquela casa de caridade, ou como tal considerada, 
não se podia dizer desprovida de posses. Bem ao contrário, tinha imóveis 
espalhados por toda a cidade, alguns bastante valorizados; contava com ge-
nerosas subvenções do governo, em forma de adiantamento de dezenas de 
loterias que lhe foram concedidas; e recebia frequentes e generosas doações 
e legados, tanto que seu balanço anual apontava um saldo líquido superior a 
500 contos de réis em apólices provinciais e nacionais, rendendo compen-
sadores juros. Isso quando a receita total da província oscilava entre 5 e 6 
mil contos de réis anuais.  
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Na República, perdido o patronato do imperador Pedro II e destroça-
do o equilíbrio econômico-financeiro de que gozara o Império até mesmo 
em momentos cruciais, como a Guerra do Paraguai, foram os terrenos de 
Icaraí que salvaram a instituição, definitivamente cadastrados e incorpora-
dos pelo provedor Liberato de Castro Carreira.  

Iniciativas outras, como a criação do Externato São José, que se 
transformaria no Colégio São Vicente de Paulo, possibilitaram novas fontes 
de renda ao asilo.  

Já os 500 contos de réis em apólices, estes viraram pó, como tantas 
fortunas particulares que tinham base na cotação sempre elevada dos papéis 
públicos. Primeiro, deixaram de ser resgatadas; depois o Estado suspendeu 
até mesmo o pagamento dos juros. E em 1940, quando o interventor federal 
Amaral Peixoto resolveu dar fim a esse quase cinquentenário calote oficial, 
convocando os portadores desses títulos para pagamento, o que o cupim 
deixou de comer não compensava sequer a passagem de bonde até as cai-
xas da Secretaria de Fazenda. 
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OS CURANDEIROS 

 

1o de outubro de 1881. Inquérito policial em relação 
a Evaristo Antônio da Costa. Distribuído a Policar-
po Francisco de Vasconcelos [Cartório do 1º Dis-
tribuidor de Niterói, Livro 8, folha 4v].  

9 de novembro de 1885. Inventário. Dona Ana Bar-
bosa Soares, suplicante. Jesuíno José Soares, faleci-
do. Distribuído a José Alves Carneiro [Cartório do 
1º Distribuidor de Niterói, Livro 9, folha 16].  

18 de julho de 1904. Inquérito policial sobre o cu-
randeiro “Doutor César” - César José da Silva. 
Distribuído a Manuel Benício [Cartório do 1º Dis-
tribuidor de Niterói, Livro 18, folha 29].  

 

Em Niterói, como de resto em todas as cidades coloniais, mesmo nas 
mais evoluídas, sempre proliferaram curandeiros, charlatães, alquimistas, 
milagreiros e manipuladores de drogas. Alguns de renome, como o capitão 
Antonio José Carvalhal, que em 1824 comandava a fortaleza de Santa 
Cruz, e cujas curas fantásticas, através de certas ervas nativas, são mencio-
nadas por João Francisco Xavier Sigaud em seu livro Du climat et des ma-
ladies du Brésil.  

Nada de admirar, num país que mesclou em sua formação as crenças 
indígenas e africanas com a incompetência de uns poucos físicos mandados 
de Lisboa (talvez à força) e a curiosidade dos jesuítas, eles próprios exí-
mios curadores e mestres no conhecimento das potencialidades medicinais 
da flora brasiliense. Nesse ambiente proliferariam ainda barbeiros, sangra-
dores, licenciados, examinados, parteiros ou simples curiosos que pratica-
ram a medicina a torto e direito, sem repressão alguma, até o alvorecer do 
século XIX.  

Buscaram os legisladores, não poucas vezes, melhorar o quadro. A 
Constituição de 1824, a Lei Orgânica das Municipalidades de 1828 e a lei 
de reforma das faculdades de medicina em 1832 regulamentavam o assun-
to, exigindo habilitação legal dos médicos e acabando com as licenciaturas 
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que eram antes permitidas e numerosas. Uma postura da Câmara de Nite-
rói, aprovada a 28 de julho de 1846 pela presidência da província, mandava 
que os vereadores vigiassem sobre a fiel observância dessa legislação na 
capital fluminense.  

Outras leis vieram, mas tudo se tornou letra morta, pois o curandei-
rismo continuou campeando, e com alguns agravantes: em 1878, entre os 
acusados de exercício ilegal da medicina estava o próprio subdelegado de 
Itaipu, Francisco Luís Pinto. Nessa mesma época clinicava à larga no Bar-
reto e em São Lourenço o não menos famoso Joaquim Pinto Breves, com 
história e tradição na Ponte de Pedra. Sua tenda foi várias vezes visitada 
pela polícia e respondeu a inúmeros processos, deles se livrando com a 
desculpa de sempre: não cobrava consultas, nem vendia remédios. A con-
denação também não era lá essas coisas: 100 mil réis de multa, e o curan-
deiro estava pronto para se restabelecer.  

Para os lados de São Gonçalo trabalhava Evaristo Antônio da Costa, 
com métodos muito próprios e curiosos de tratamento, e dele diz o primeiro 
registro em epígrafe. Contemos o caso. Em 1880, um comerciante da rua 
Benjamim Constant apresentou sinais de demência. A família o recolheu a 
um hospital particular no Rio, onde em pouco apresentou melhoras e teve 
alta. Dias depois reapareceram os sintomas de loucura e os parentes resol-
veram levá-lo ao Evaristo, que diagnosticou o de sempre: diabo no corpo. 
E para expulsar o demônio deu-se a espancar impiedosamente o pobre coi-
tado. Se tirou o diabo do corpo do comerciante, não se sabe. Mas, com sua 
força de meia dúzia de touros, quase lhe arranca os olhos a pancada, dei-
xando em seu lugar duas postas de sangue.  

Ao contrário de Evaristo e outros taumaturgos do gênero, um havia 
que era respeitado e conceituado em São Gonçalo, não obstante ter também 
seus processos na justiça: Jesuíno José Soares, conhecido como Higino ou 
Caboclo das Sete Pontes. Niteroiense de nascimento, tinha chácara e co-
mércio na Covanca, onde deixou nome no morro do Higino, cortado em 
1901 para a ligação de Neves com Sete Pontes. Era dono de outros terrenos 
que legou em testamento à municipalidade para urbanização da praça de 
Neves e incluiu-se discretamente nas crônicas abolicionistas, concedendo 
liberdade a alguns escravos. Higino morreu riquíssimo a 1º de novembro de 
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1885, com 67 anos, e teve enterro tão concorrido como o dos mais estima-
dos médicos. Era quase isso.  

Havia em Niterói verdadeiros centros de feitiçaria por essa época. A 
ousadia dos curandeiros, cujo número continuava crescendo, era proporci-
onal à generosidade dos juízes e à leveza das penas. Assim entendeu o go-
verno imperial, determinando em junho de 1889 que daí por diante todos os 
que exercitassem ilegalmente a medicina fossem incursos no Código Cri-
minal. Pouco adiantou a medida, até porque não só as pessoas sem nome 
procuravam esses antros, mas também muitos figurões, de todos os setores 
da vida nacional, inclusive alguns médicos.  

No Valonguinho, o botânico Pedro Bombardó fabricava medicamen-
tos e realizava operações, que se dava ao luxo de fotografar, como prova de 
sua competência. Nada lhe acontecia porque entre seus clientes estava o 
ator Francisco Correia Vasques, atormentado por um câncer. Depois da 
morte de seu protetor, em 1892, Bombardó recebeu afinal duas visitas da 
polícia e preferiu desaparecer de Niterói.  

Esse sistema de proteção durou muito tempo. Em 1898 a polícia cer-
cou um centro de feitiçaria nos arrebaldes do Cavalão, hoje bairro Vital 
Brazil, e nada pôde fazer, porque havia no recinto mais de vinte pessoas da 
alta sociedade. Caso não menos curioso se deu cinco anos antes, quando o 
chefe de polícia Joaquim Dias da Rocha Filho estourou mais uma vez a 
tenda de Pinto Breves em São Lourenço e encontrou lá dentro nada menos 
que 74 pessoas, entre elas um médico, o dr. José Batista da Rocha, desespe-
rado com suas crises de cálculos renais.  

No ano seguinte a imprensa carioca criou aura em torno de certo 
Faustino Ribeiro Júnior, capaz de curar qualquer pessoa com um simples 
toque do dedo indicador nas partes doentes do corpo. Quiseram logo trazê-
lo a Niterói, mas o então diretor de Assistência do Estado, Epaminondas 
Martins, fincou pé: se saltar das barcas, será preso. Acontece que seu clien-
te era nada mais nada menos que o general Carneiro da Fontoura, um dos 
heróis da Revolta da Armada, vítima de teimosa erisipela. Pois o Faustino 
não só desembarcou como foi acompanhado por uma multidão até a cháca-
ra do general, no Cubango, onde apalpou e consultou quantas pessoas quis. 
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Epaminondas saiu-se com uma desculpa amarela, dizendo-se impossibilita-
do de agir, já que se tratava de uma visita particular, em casa de família.  

Faustino voltou livremente em 1900, desta vez para atender ao gene-
ral Francisco José Moreira Júnior, na rua Paulo César, onde passou a dar 
consultas públicas semanais. Decidiu mesmo afrontar as autoridades, co-
brando pelo célebre toque, embora alardeasse pelos jornais que toda a ren-
da obtida seria destinada à Associação Charitas. Entre uma visita e outra já 
fizera sucesso em Petrópolis e em São Paulo, onde tivera o retrato estam-
pado na primeira página do jornal A Capital Paulista. Depois editaria no 
Rio de Janeiro a revista Iniciação, especializada em assuntos esotéricos e 
ciências ocultas.  

Com a chegada da peste bubônica, em 1899, aumentou o número 
desses aventureiros. Alguns eram simples charlatães, como José Antônio 
dos Santos Americano, a fabricar remédios miraculosos contra a peste; ou 
João Escobar, que se dizia investigador botânico, descobridor dos poderes 
mágicos do cipó americano, abundante em Itaipu, capaz de curar os loucos 
mais furiosos em menos de 15 dias. Outros eram feiticeiros na melhor 
acepção do termo, mestres em bruxaria negra e artes africanas, como o 
Canjica, que atormentou em 1901 o morro do Vintém; ou o Guiné, terror 
da Ponta da Areia. Um pouco antes, em 1891, o delegado Monte Godinho 
descobriu em São Domingos uma Mãe Luísa, praticante do Valdo africano, 
carregando de sua tenda uma enorme quantidade de sapos secos, cobras em 
conserva, bonecos de meia com agulhas e arruda em garrafa.  

Estavam por toda parte. Num cortiço da rua Barão do Amazonas, Ri-
ta Gomes da Rocha. Na Cova da Onça (trecho final da rua Quinze de No-
vembro), Antônia Guimarães. No Fonseca (rua São Januário), César José 
da Silva, o Doutor César. Em Neves o Pai Isac, que faleceu em agosto de 
1904 e teve enterro tão concorrido quanto o Higino das Sete Pontes. Em 
Santa Rosa Alfredo Siqueira, que também bancava o jogo do bicho e nas 
horas vagas servia de capanga ao coronel Teixeira Leomil, chefe político 
no bairro. Na Noronha Torrezão, um mulato de feições messiânicas cobra-
va 5 mil réis por uma espécie de missa negra. E na Aurelino Leal, em pleno 
centro da cidade, o Caboclo (Romão Antônio Pereira Pinto) surrava seus 
clientes (ou vítimas) com uma espécie de chibata que apelidou de cordão 
de São Francisco. Às vezes empregava métodos ainda mais ortodoxos, 
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como ocorreu a Joaquina Rosa de Oliveira, senhora de mais de 60 anos, 
que o procurou para curar certas dores do braço. Romão ateou fogo numa 
cuba com vinagre, cortou à navalha um talho na axila esquerda da paciente 
e lançou-lhe sobre a ferida o vinagre em chamas, provocando-lhe queima-
duras horríveis. Alfredo Azamor glosaria o fato, nas quadrinhas humorísti-
cas que publicava no jornal O Fluminense: 

Caboclo, doido de truz,  
de carepa lavadinha,  
com espírito de vinho 
teve processo jocundo: 
navalhou Joaquina Rosa 
e sem mais rogo  
à cliente deitou fogo  
quase a pondo no outro mundo.  
Que talento, que fartura, 
a gente morrer da cura...  

Em muitos casos a feitiçaria surtia efeito. Os jornais de novembro de 
1902 noticiaram a morte de um morador de Santa Rosa, acometido de uma 
febre de tristeza ao encontrar numa gaveta de sua escrivaninha uma cabeça 
de porco. A 6 de abril de 1927 a viúva Minervina Ramos compareceu pe-
rante o juiz Oldemar Pacheco para queixar-se de um inquilino. De volta à 
casa teve um acesso de nervos ao deparar com despachos por toda a parte e 
tentou suicídio, ingerindo creolina. Foi socorrida no Pronto Socorro pelo 
dr. Edésio da Silveira e posta fora de perigo, mas na mesma tarde faleceu, 
vítima de um ataque cardíaco.  

Já estamos no século XX, mas o curandeirismo prosseguia, zomban-
do de todas as campanhas repressivas. Em 1914 a polícia prendeu Olímpio 
Silveira na rua Mariz e Barros, com todos seus apetrechos de cura: garrafas 
de cachaça, pólvora, guias e figas de Guiné, estrelas do mar e sete punhais.  

Por vezes, porém, as próprias autoridades médicas tinham dúvidas 
em reprimir certas figuras que apareciam cheias de credenciais. Foi o caso 
do africano Strange, que desembarcou no Rio em 1908 e queria a todo cus-
to participar da Exposição Internacional de Higiene, trazendo cartas de re-
comendação e atestados de médicos de vários países por onde passara. Di-
zia-se - e parece que era de fato - especialista na cura de paixões, tristeza, 
aborrecimentos e embriaguez, chegando a se estabelecer por mais de um 
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ano na movimentada rua da Quitanda e a publicar deslumbrantes anúncios 
de meia página nos jornais.  

A partir dos anos 20 a atividade é reduzida graças não só à ação das 
autoridades, como da própria classe médica. José Continentino, Alfredo 
Rangel, Alcides Figueiredo e César da Fonseca deram o primeiro alerta, na 
Associação Médico-Cirúrgica de Niterói, em 1921. Mas os jornais sempre 
voltavam a noticiar batidas policiais contra um remanescente ou outro. Em 
1922 foi a vez de responder processo uma conhecida cartomante do Ingá, 
Madame Graziela, acusada de receitar medicamentos. Na delegacia identi-
ficou-se como nora de conhecido médico do Exército e só não se livrou to-
talmente das garras da lei porque um dos parentes havia enveredado pelo 
caminho das rebeliões tenentistas.  

Nenhum caso de curandeirismo, entretanto, será tão incrível como o 
de Alexandre Selva Neto, o Conde Ramayana, que inventou em Niterói - já 
nos idos de 1964 - o célebre chá de diamantes. Era uma espécie de poção 
mágica que restituía a juventude às pessoas. Senhoras da melhor sociedade 
levaram-lhe as preciosas pedras, que eram postas em infusão num copo 
d’água. Durante vários dias sorviam esperançosas o milagroso elixir, em 
doses homeopáticas, enquanto o conde enriquecia com suas jóias. Se não 
foi o último, Ramayana foi pelo menos o mais criativo de todos os golpis-
tas e salafrários que já agiram na cidade. Preso várias vezes, a última delas 
em 1980, explicava-se de modo que parecia satisfatório a muitos juízes: era 
apenas uma humilde reencarnação do conde Cagliostro, o legendário feiti-
ceiro da Idade Média. 
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JUCA DO BURACO, BURACO DO JUCA  

 

 
10 de novembro de 1881. Assinação de 10 dias. Ma-
nuel José da Silva Guimarães e outros, autores. José 
Rodrigues Ferreira, réu. Distribuída a José Claro 
Ferreira da Silva [Cartório do 1º Distribuidor de 
Niterói, Livro 2, folha 40v].  

27 de junho de 1882. Execução de sentença. Manuel 
José da Silva Guimarães e outros, autores. José Ro-
drigues Ferreira, réu. Distribuída a José Claro Fer-
reira da Silva [Cartório do 1º Distribuidor de Nite-
rói, Livro 8, folha 9].  

 
 

Se o Fonseca é de fato um país, como dizia Manuel Benício, não sei. 
Mas se for, vou logo garantindo que nenhum outro país do mundo (a não 
ser, talvez, Portugal), deu tantos Jucas quanto o Fonseca tem dado. Primei-
ro foi o Juca do Buraco, depois o Juca Branco, depois o Juca Preto, e por 
fim o Juca Mateus, com seus três metros de altura por metro e meio de lar-
go, chapelão e malícias de mineiro, que já saiu da vida do Fonseca para en-
trar na história de Santa Bárbara.  

Todos, à exceção do Juca Mateus, tiveram uma história mais ou me-
nos triste. O Juca Branco, por exemplo, deixou nome no morro que desce 
para a rua Carlos Maximiano, onde tinha sua fábrica de fogos e sua criação 
de porcos. Uns e outros fornecia para a festa do Santo Cristo, de que era 
devoto, recebendo, quando recebia, uma mixórdia da respectiva Irmandade. 
Um belo dia voou-lhe a fábrica pelos ares, obra e graça de um sobrinho abi-
lolado, que escolheu um fósforo para dar fim pirotecnicamente à vida.  

José Antônio Pereira também atendia pelo apelido de Juca Foguetei-
ro. O de Juca Branco veio depois, para diferenciá-lo do Juca Preto, de 
quem nunca se soube sequer o nome de batismo. Nasceu, viveu e morreu 
Juca Preto, afamado pela monomania de bombeiro, correndo atrás de in-
cêndios onde quer que se manifestassem.  

Mas o Juca que por ora nos interessa é José Rodrigues Ferreira, o Ju-
ca do Buraco, que a exemplo do xará Juca Branco imortalizou-se no Bura-
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co do Juca, terras que ocupava entre a Riodades e a Engenhoca, desde os 
tempos em que valiam menos de dez vinténs. Não eram suas, mas do pode-
roso coronel Guimarães, que faleceu como presidente da Câmara em 1876 
e as deixou aos filhos Manuel José da Silva Guimarães Júnior e Francisco 
Xavier da Silva Guimarães. Este também envelheceu presidindo a Câmara 
e morreu como governador interino do Estado, fulminado por um infarto 
em pleno Palácio do Ingá.  

Ficavam literalmente num buraco, daí a denominação já mais que 
centenária do lugar. Talvez por isso Juca nunca se incomodasse em pagar o 
arrendamento, e talvez também não o cobrasse de seus sublocatários. Mas 
passados poucos anos da morte do coronel tudo aquilo rapidamente valori-
zou, tanto mais que logo começariam a correr pelo leito da projetada ala-
meda de São Boaventura os bondinhos de burros da Companhia Carris. Era 
o nascimento do bairro do Fonseca, pontilhado da noite para o dia de lote-
amentos e prédios.  

Os herdeiros passaram a cobrar insistentemente a dívida, primeiro 
amigavelmente, depois nos tribunais. Sem meios de pagar, José Rodrigues 
Ferreira foi expulso do Buraco e por fim executado nas benfeitorias, leiloa-
das em 1884. Pouco sobreviveu a tantos desgostos, vindo a falecer septua-
genário em junho de 1885.  

Dele esqueceram depressa - na verdade nunca foi muito lembrado - 
mas não seria esta a única injustiça que teria de sofrer. Quase cem anos de-
pois de sua morte, em 1978, um vereador da cidade atribuiu o patronato do 
Buraco do Juca a um quinto Juca, que ia me esquecendo de contabilizar: 
José Gomes Figueiredo, pedreiro humilde de Rio Bonito, que teve o nome 
emplacado numa rua daquelas paragens. Pura injustiça com o verdadeiro 
Juca, mas como ninguém podia contestar a versão do vereador (e a versão é 
por vezes mais importante que o fato), comeu-se o gato por lebre.  
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O CEARENSE 

 

24 de dezembro de 1881. Inquérito policial em re-
lação ao réu Manuel Antônio. Distribuído a Antô-
nio Joaquim Cantanheda Júnior [Cartório do 1º 
Distribuidor de Niterói, Livro 7, folha 6v].  

 

Na história da polícia fluminense muitos foram os malfeitores co-
nhecidos pelo apelido comum de Cearense, embora nem todos exatamente 
conterrâneos de José de Alencar ou de fato procedentes da terra de Iracema, 
dos verdes mares bravios que brilhais como líquida esmeralda. Na gíria pe-
jorativa e preconceituosa da época, cearense era a designação que indistin-
tamente se dava a muitos nordestinos que aqui chegavam empurrados pelas 
secas, em busca de trabalho, alguns dos quais acabavam mesmo descam-
bando para a marginalidade. Ainda hoje usa-se com o mesmo sentido o 
termo paraíba, porque preconceito não é coisa muito fácil de se extirpar.  

Cearense foi em Nova Friburgo Joaquim Francisco Nascimento, que 
tinha o mau costume de fazer tiro ao alvo nas pessoas, ou pelo menos es-
pancá-las, se acontecia estar de bom humor. Cearense foi no município do 
Carmo um hóspede contumaz do xilindró local, ladrão desde criancinha. 
Resende teve seu Cearense, Francisco Gomes Nascimento, também cha-
mado de Chico Cobra, que pelos idos de 1888 arrancou a dentadas o anular 
de um desafeto, com quem andava aos tapas e pernadas. Mais traiçoeiro 
que seus xarás, Manuel Joaquim da Fonseca, o Cearense de Itaocara, com-
prou a terceiros o assassinato do fazendeiro Joaquim Henrique Denewitz, 
de quem havia sido empregado.  

Cearense viajado foi José Antônio Menezes, também de Itaocara, 
mas que exercia suas atividades em outros municípios próximos ou distan-
tes, como São Fidélis e Santa Maria Madalena. Neste, estando preso em 
1884, recebeu um tiro dentro da própria cadeia. Veio recambiado para 
cumprir pena em Niterói, mas tendo de responder a júri em São Fidélis, lá 
foi posto em liberdade pela própria escolta e desapareceu lançando-se às 
águas mornas do Paraíba. No ano seguinte, gozando em Itaocara as delícias 
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da impunidade, um tiro certeiro dado de emboscada pôs um ponto final em 
sua agitada biografia.   

Dois Cearenses teve também Niterói, em épocas e de graduações di-
ferentes. Um, Raimundo Bezerra, desordeiro e brigão, muito queixo andou 
desmontando pela região de Itaipu e arredores. Um dia achou de praticar 
suas habilidades espancatórias numa pobre moça indefesa, que ainda por 
cima era filha do administrador da fazenda Engenho do Mato, e a coisa 
mudou de figura. Bater em homem, tudo bem. Bater em mulher, não tem 
perdão. Juntou-se um bando, porque sozinho ninguém conseguiria enfren-
tá-lo, e três dias depois do Natal de 1947 o Cearense de Itaipu encerrava 
melancolicamente sua nada brilhante carreira, morto numa sessão de pau-
ladas que se estendeu, segundo dizem, por coisa de hora e meia ou duas 
horas.  

O segundo Cearense de Niterói, coitadinho, foi o mais modesto de 
todos quantos aqui mereceram citação. Chamava-se Manuel Antônio, e 
nem sobrenome tinha, pelo menos conhecido. Pobre ladrão de galinhas e 
outras miudezas, foi pilhado em setembro ou outubro de 1881 num modes-
tíssimo roubo de roupas. Ganhou porém celebridade, pela honra que lhe foi 
concedida de inaugurar com seu retrato de frente e perfil a Galeria dos 
Malfeitores, invenção criativa e engenhosa do chefe de polícia João Galvão 
da Costa França.  

O que não sabemos é se a idéia foi do próprio João Galvão ou do fo-
tógrafo espanhol Manuel Domingo Delfort, contratado para executar o ser-
viço. Delfort aqui chegara por esse tempo, carregado de máquinas e lâmpa-
das, litros de ácido e quilos de chapas de vidro, abrindo na rua da Concei-
ção a sua Photografia Moderna, que veio a ser o primeiro e muito tempo 
único estabelecimento do gênero entre nós. A freguesia era pequena, apesar 
das maravilhas que sobre ele e sua arte diziam os bons e maus cronistas dos 
jornais da terra, e assim o penoso ofício de retratar marginais sempre lhe 
rendia alguns trocados.  

 Não seria muito, até porque, embora solteiro, o pobre rapaz tinha de 
garantir o almoço e jantar da mãe viúva e duas sobrinhas órfãs. Vieram as 
dificuldades, vieram as dívidas, e lá um dia, pelos meados de novembro de 
1881, Delfort comprou na farmácia mais próxima um vidrinho de cianureto 
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e engoliu o veneno. Belisário Augusto, que morava do lado, foi chamado às 
pressas e ainda tentaria reanimá-lo, mas foi inútil.  

 A Galeria sobreviveu por muitos anos, não sei até quando. Sei que 
acabou, ou porque se tornasse inútil nestes nossos tempos digitalizáveis de 
informáticas e internéticas, ou porque as fábricas hoje já não pudessem dar 
conta das encomendas de papel fotográfico, tanto e tão rapidamente se mul-
tiplicou o número dos fotografáveis.  
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A ESCRAVA MÔNICA  

 

11 de janeiro de 1882. Inquérito policial em rela-
ção às sevícias sofridas pela escrava Mônica, per-
tencente a dona Rosa Rodrigues Mourão. Distribu-
ído a José Alves Carneiro [Cartório do 1º Distri-
buidor de Niterói, Livro 7, folha 6v].  

 

Não há registro de escravos maltratados em Niterói. Ao contrário, os 
senhores eram desvelados e generosos, daí muitos cativos terem permane-
cido nas fazendas e sítios niteroienses. Alguns até exageravam. Em come-
ços do século XIX os ingleses Jorge Harvey e Samuel Phillips, negociantes 
no Rio de Janeiro e sócios de uma fazenda em Pendotiba, vestiam seus es-
cravos com elegantes farpelas brancas e vermelhas. E em lugar das marcas 
tradicionais de identificação faziam-nos reconhecer pelos botões dourados 
da vestimenta, sobre os quais timbraram uma águia negra.  

Justamente por isso causou estranheza e indignação na cidade o caso 
da escrava Mônica, envolvendo uma rica proprietária niteroiense.  

Em fins de 1881 o jornal O Globo, de Quintino Bocaiúva, editado no 
Rio de Janeiro, noticiou o espancamento dessa escrava por sua senhora, 
Rosa Rodrigues Mourão, residente na praia de Icaraí. Aceitara a versão da 
própria escrava, recolhida em estado lastimável ao Hospital São João Batis-
ta a 23 de dezembro daquele ano.  

Abriu-se inquérito policial, os médicos do hospital depuseram que a 
escrava apresentava sérias perturbações mentais, a acusada negava insisten-
temente, mas nada adiantou: o escândalo estava armado, e a imprensa abo-
licionista explorou com sensacionalismo o fato, transformado num típico 
caso de histeria coletiva. A 3 de agosto de 1882 Rosa Mourão era presa em 
sua residência e meses depois levada a julgamento. Seu advogado, Josino 
do Nascimento Silva Filho, esclareceu toda a verdade e provou sua inocên-
cia, sendo ela absolvida por unanimidade.  

O que ocorreu foi que a escrava adquiriu varíola e d. Rosa mandou 
interná-la no Hospital São João Batista, para tratamento. Tratando-se de 
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uma doença contagiosa, os médicos mandaram remove-la para a Santa Ca-
sa de Misericórdia, de onde fugiu. Tempos depois foi encontrada num bar-
raco do morro São Sebastião, em estado de choque, impiedosamente agre-
dida, e novamente recolhida ao Hospital São João. Ali, ao dar entrada, acu-
sou a proprietária.  

Muito tempo depois do julgamento e absolvição de d. Rosa a polícia 
prendeu por acaso o ex-companheiro de Mônica, caseiro numa chácara da 
rua São Sebastião, que acabou confessando o crime. Quanto à moça, já es-
taria muito longe, graças a uma carta de alforria e mais 200 mil réis que o 
jornal de Quintino Bocaiúva lhe conseguiu por subscrição popular.  
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OS DOIS FRANCISCOS  

 

22 de abril de 1882. Assinação de dez dias. Francisco An-
tônio de Almeida, autor. Doutor João José de Freitas Ba-
hiense, réu. Distribuída a Policarpo Vasconcelos [Cartó-
rio do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 2, folha 40v].  

29 de julho de 1884. Assinação de dez dias. O coronel 
Francisco Antônio de Almeida, autor. Dona Maria Rosa 
da Silva Parreiras, ré. Distribuída a Policarpo Vasconce-
los [Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 2, folha 
44].  

 

Pela biografia do poeta Fagundes Varela, passa como Pilatos pelo 
Credo a pitoresca figura de Francisco Antônio de Almeida (1820-1889). É 
a pessoa a quem o poeta escreve uma chorosa carta, comunicando a morte 
do segundo filho varão. Coronel da Guarda Nacional e bastião do Partido 
Conservador em Niterói, ancestrais as ligações de Almeida com o pai do 
poeta, Emiliano Fagundes Varela, vizinhos na rua Visconde do Rio Branco, 
ao tempo em que Emiliano aqui exerceu o mandato de deputado provincial. 
Entrelaçaram-se ainda mais pelo casamento dos filhos, Oscar Pompeu de 
Almeida e Maria Estrela Fagundes Varela. Daí, a carta. O poeta escolhera a 
irmã e o cunhado para padrinhos da criança morta, que não chegou à pia 
batismal.   

Almeida foi e fez muitas coisas em Niterói. Vereador em várias le-
gislaturas, presidiu a Câmara, ao tempo em que o cargo tinha funções exe-
cutivas, ainda não inventada a figura tipicamente republicana do prefeito. 
Como funcionário de carreira da província chegou a secretário de Fazenda 
e nesse posto se aposentou em 1863, apesar de algumas inocentes trapalha-
das na escrituração, motivo de censuras registradas em relatórios de gover-
no. Não, não era corrupto, nem prevaricador. A infernal burocracia da épo-
ca gerava mesmo esses desarranjos de escrita, além do que a polarização 
política entre liberais e conservadores quase sempre debandava para confli-
tos e divergências pessoais.  
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Mas era também, e isso não se pode negar, um argentário de quatro 
costados, talvez mesmo o mais célebre agiota de Niterói. Seu nome se repe-
te em centenas de processos de cobrança e execução que tramitaram pelo 
foro local nas últimas décadas do século XIX. Vítimas dessa deplorável 
atividade, como se vê pelos dois registros pincelados ao acaso, foram o 
médico da Polícia Militar João José de Freitas Bahiense, que para ele per-
deu uma casa no Ponto Cem Réis, e a viúva Parreiras, de quem já tratamos, 
mãe do pintor Antônio Parreiras. Deixou fabulosa fortuna, que alguns her-
deiros disputaram de modo deprimente, digladiando-se em demandas judi-
ciais a que não raro davam publicidade pela imprensa.  

Alheio a essas escaramuças fratricidas, o filho mais velho, Francisco 
Antônio de Almeida Júnior (1848-1907), foi de todos o que mais se desta-
cou, desenhando uma curiosa trajetória biográfica cheia de altos e baixos. 
Já na escola primária revelou inteligência fora do comum, e o pai, endi-
nheirado, resolveu despachá-lo para estudar na Europa. O rapazola vive 
gostosamente em Paris, onde se forma em  engenharia, gastando as boas 
patacas de ouro que lhe chegavam da velha capital fluminense. E gastando 
bem, diga-se de passagem, porque acercou-se de gente boa e sábia, che-
gando a editar ali uma revista técnica de engenharia que circulou de 1880 
em diante. Isso, naturalmente, sem nenhuma repercussão no Brasil.  

Deu-se por esse tempo um acontecimento ansiosamente esperado pe-
los cientistas de todo o mundo. Segundo cálculos astronômicos, Vênus es-
taria em seu ponto mais próximo da Terra quando sobrevoasse o Pacífico 
na altura das costas chilenas. Aqui e ali formam-se comissões científicas, 
encarregadas de observar o fenômeno. Pedro II, para não desmentir a fama 
de rei sábio, também constitui o grupo brasileiro que vai vasculhar o ocea-
no atrás do planeta, em navio comandado, se não me falha a memória, pelo 
barão de Tefé. É então que a Academia Francesa, a quem manda comunicar 
sua decisão, lhe indica como fundamental na comissão brasileira o jovem 
engenheiro niteroiense. Pedro II acede, talvez surpreso. E mais surpreso 
ainda terá ficado quando, concluídos os trabalhos, a Academia indica Fran-
cisco Antônio de Almeida como seu relator. O relatório é feito, publicado, 
e chega ao Brasil, onde ninguém jamais ouvira falar do rapaz.  

Na França, como tudo era moderno, Francisco adquire idéias repu-
blicanas. Assim, quando se deu a proclamação da República, veio ele para 
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Niterói, aproveitando para visitar o velho pai doente, logo depois falecido. 
Francisco Portela, que assumira o governo do Estado do Rio, preocupava-
se com o problema do menor, para o qual até então não se havia proposto 
solução. Almeida gostou da idéia, porque tinha um filho adolescente cego, 
surdo e mudo de nascença. E auxiliou a campanha, que resultou na funda-
ção de duas associações beneficentes: a Isabel Portela, oficial, dissolvida 
em consequência da deposição do governador; e a Charitas, particular, que 
duraria mais tempo.  

Aproximaram-se o governador e o engenheiro. Ficaram amigos. Dis-
solvidas as Câmaras Municipais, em 1890, e criadas em seu lugar as Inten-
dências, cujos membros eram livremente nomeados pelo governador, Por-
tela logo se lembrou de Almeida e o nomeou intendente municipal. Foi o 
que bastou para, em fins de 1891 e inícios de 1892, entre a deposição de 
Portela e as primeiras manifestações contra Floriano Peixoto, o nome de 
Francisco de Almeida surgir entre os inimigos do regime. Preso inicialmen-
te na fortaleza de Santa Cruz, teve o prazer, logo depois, de conhecer a dis-
tante e misteriosa Amazônia, em companhia de outros turistas oficiais, co-
mo José do Patrocínio, e a convite, muito atencioso, do chamado Marechal 
de Ferro.  

Quando voltou do confinamento, Almeida ficou com medo do Brasil 
e retornou à França. Doenças na família trouxeram-no de novo a Niterói, 
para desapartar a briga dos irmãos pela herança paterna. Aproveita para 
internar o filho, então com 15 anos, e já poeta, no Instituto Benjamim 
Constant, pensando fazer dele um futuro professor de outros cegos.  

Mal se instala na terra natal quando eclode a Revolta da Armada. Ni-
terói, em 1894, teria um Carnaval de sangue com combates nas ruas cen-
trais e bombardeio diário dos navios rebelados. Almeida é um dos civis que 
se oferece para combater em defesa da legalidade e da República ameaçada 
pelo almirante Saldanha da Gama. Passada a tempestade desistiu de vez do 
Brasil, premiado por Floriano com um cargo diplomático no Consulado de 
Montreal. Daí para cá perdi-lhe a pista, mas lembro de ter visto um anúncio 
de seu falecimento, em 1907 ou 1908.  
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Do doutor João José de Freitas Bahiense também haverá muito a di-
zer, a começar pelos detalhes da ação contra ele intentada em 1882 pelo 
Almeida pai. Para isso, entretanto, é preciso recuar um pouco no tempo.  

Nascido em 1829, Bahiense não teve o que se poderia chamar de 
berço esplêndido. Amulatado de pele, sabe Deus que dificuldades, sacrifí-
cios e preconceitos terá enfrentado para se formar pela Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro. O fato é que antes dos 30 anos já se tornara um dos 
médicos mais conceituados de Niterói, especialmente na freguesia de São 
Lourenço, onde sempre residiu.  

Sua chácara, a meia encosta do morro de São Lourenço, era então 
endereço nobre, acariciada da brisa filtrada pelo arvoredo denso e privilegi-
ada pela vista magnífica da baía. Lembre-se que favela era coisa que só se-
ria inventada depois de 1897, pela jagunçada trazida da Guerra de Canudos 
e pela soldadesca sobrevivente da inglória campanha, uns e outros buscan-
do aconchego pelas grimpas do morro do Livramento. Hoje se diz comuni-
dade. Vá lá, deixe-se passar o prurido linguístico. É realmente um termo 
mais bonitinho, mais sociável, mais elegante. Especialmente em época de 
eleição.  

Nobre que fosse o endereço, há de se convir que não era nada cômo-
do, principalmente a um médico de tão larga clientela. Cansado de subir e 
descer as ingratas ladeirinhas, que levaram mais de cem anos para conhecer 
calçamento e asfalto, Bahiense juntou suas economias e comprou ao gene-
ral Castrioto uma propriedadezinha nos arredores da encruzilhada do Fon-
seca, que hoje conhecemos como Ponto Cem Réis. Ali viveria pelo resto da 
vida, cercado da filharada que foi nascendo de dois casamentos, um cele-
brado segundo a lei de Deus, outro nem tanto.  

Não, não... Não era adúltero nem bígamo, não precisam perder a paz 
do sono os pudibundos de plantão. Já enviuvara quando encontrou a boa 
Demetildes, que além de lhe criar os filhos legítimos deu-lhe outros devi-
damente legitimados pelo perfilhamento. Ele próprio que fale, pela escritu-
ra que lavrou em julho de 1881 no cartório de paz de São Lourenço, reco-
nhecendo um dos meninos: Em meu cartório compareceu como outorgante 
o dr. João José de Freitas Bahiense, viúvo, médico e morador à rua de 
Santana nº 25; pelo outorgante me foi dito que sendo homem viúvo por 
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fragilidade humana tivera um filho havido de dona Demetildes Adelaide de 
Souza, mulher solteira que vive teúda e manteúda com ele outorgante etc 
etc etc...  

Filharada crescendo significa mais despesas com guarnição de boca, 
vestuário, sapataria, escola, essas contingências todas da vida. Ser médico, 
por sua vez, era mais sacerdócio do que ganha pão. O grosso da clientela 
era pobre, não podia pagar. Os poucos clientes ricos sempre deixavam pra 
pagar depois, e não raro morriam completamente deslembrados do com-
promisso. O fórum de Niterói está cheio de ações de honorários médicos 
movidos contra testamenteiros de heranças verdadeiramente fabulosas. Em 
toda a longa história da humanidade, juntar aumento de despesas com re-
dução de receitas sempre descambou para o mesmo resultado: dívidas. 
Conseguir pagá-las era um milagre que raramente ocorria.  

Pois o doutor Bahiense teve lá suas dificuldades financeiras, agrava-
das desde que perdera o lugar de médico da Polícia Militar. Duas décadas 
lutou pela reintegração, que só viria a obter em 1888, tendo nesse longo 
intervalo de ir bater à porta dos dois maiores argentários de Niterói: o por-
tuguês Joaquim da Silva Cunha, que toda gente conhecia como Cunha Ma-
rujo, e o coronel Francisco Antônio de Almeida. Cunha andou por longo 
tempo matando as saudades da santa terrinha, morreu pouco depois de re-
tornar a Niterói, e estava mais preocupado em conferir as contas do filho, 
que deixara à frente de seus negócios. Almeida, ao contrário, mantinha-se 
atento a cada passo de seus devedores, lendo diariamente com olhos de lin-
ce as letrinhas miúdas dos editais e classificados que apareciam nos jornais.  

Foi assim que ficou sabendo do leilão de parte da chácara do doutor 
Bahiense no Ponto Cem Réis, recurso que o médico pode ter empregado até 
mesmo - quem o saberá? - para livrar-se da posição angustiante de devedor. 
Pelo sim, pelo não, Almeida tratou de embargar a venda, já que a proprie-
dade estava hipotecada a ele e ao Cunha. Da parte do Cunha cuidassem os 
herdeiros, que apareceram às miríades, engalfinhados num troca-troca para-
lisante de testamenteiros. Ele apenas tratava de defender o seu. E tratou tão 
bem que não só obteve suspensão da venda como também que os terrenos 
fossem penhorados e levados à hasta pública em fevereiro de 1883. Não 
aparecendo compradores, foram-lhe adjudicados, na qualidade de principal 
credor.  
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Bahiense levantou-se, não era homem de se deixar abater por três ou 
quatro braças de terras perdidas. Voltou à Polícia Militar elevado de capi-
tão em major médico, passando a tenente coronel, quando veio a Repúbli-
ca. Beirando os 70 anos sofre outro golpe inesperado e injusto, a extinção 
pura e simples da milícia pelo governador Tomás Porciúncula, como vin-
gança pelo levante que o desapeou por um dia do palácio do governo, em 
dezembro de 1892. Nova batalha, nova vitória, nova reintegração, decreta-
da pela justiça em 1895. O Estado, em queda vertiginosa pelos barrancos 
da bancarrota, procrastinava e só viria a cumprir a sentença depois de 1900. 
Tarde demais, Bahiense falecera em 14 de julho de 1899.  

Os herdeiros receberam do governador Quintino Bocaiúva tonelada e 
meia de apólices do calote oficial denominado Empréstimo Popular, as cé-
lebres quintinas, que não dariam para comprar metade de um ovo na qui-
tanda mais próxima.  

Dos filhos, alguns morreram cedo, outros enveredaram pelo funcio-
nalismo público e desapareceram entre sombras. Um, entretanto, marcou 
presença na vida niteroiense: o advogado Alfredo de Freitas Bahiense 
(1883-1959), grande pelo talento e maior ainda pelo coração, cuja estrela 
brilhou no plenário da Ordem dos Advogados e que sentou por um curto 
período na cadeira de prefeito de Niterói, às vésperas do tenebroso Estado 
Novo. De quantos jovens orientou, incentivou e até acolheu em sua casa e 
sua mesa, só Deus sabe a conta. Entre eles Roberto Silveira, que ao falecer 
o antigo protetor acabara de assumir o governo do Estado do Rio.  
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O “BACHAREL”  

 

 

15 de setembro de 1882. Queixa crime. Custódio Jo-
sé Vieira, autor. Caetano Cardoso Figueira de Ma-
tos, réu. Distribuída a José Alves Carneiro [Cartó-
rio do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 07, folha 9].  

12 de fevereiro de 1891. Inventário. Dona Inês de 
Lemos Figueira de Matos, suplicante. Caetano Car-
doso Figueira de Matos, falecido. Distribuído a José 
Alves Carneiro [Cartório do 1º Distribuidor de Ni-
terói, Livro 23, folha 20v].  

 

Naqueles bons tempos da casaca e pincenez, quando os homens cul-
tivavam as longas barbas nacionalistas à Pedro II, ou o francesismo dos 
cavanhaques à moda do Flávio Andó, o barbeiro era uma figura fundamen-
tal na sociedade. No Rio de Janeiro tornaram-se célebres os irmãos Antoine 
e François Desmarais, plantados na não menos francesa rua do Ouvidor,  
onde o próprio Pedro II aparava a quilométrica juba precocemente enbran-
quecida.  

Niterói, se não teve nenhum estabelecimento sequer parecido, pos-
suiu pelo menos dois afamados fígaros: Albino Teixeira da Silva e Caetano 
Cardoso Figueira de Matos, o Bacharel. O apelido lhe veio do fato de co-
nhecer de cor os poemas do português Tomás Ribeiro, e de rabiscar ele 
próprio alguns escritos em prosa e verso, apresentando-se pernosticamente 
como entendido em maçonaria, filosofia e política.  

Viviam o Bacharel e o Albino como água e vinho ou vinagre e azei-
te, disputando a freguesia não tão abundante quanto na Corte, mas tinham 
em comum a paixão pelo teatro. Albino chegou a promover e financiar es-
petáculos estrelados pela Helena Cavalier, santa de sua devoção. Caetano 
era fornecedor de cabeleiras postiças para as principais companhias que se 
apresentavam em Niterói, entre elas a de Luís Braga Júnior, em que brilha-
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va a estrela de Xisto Bahia, e atuou como amador nos clubes dramáticos 
Kean e Cruz de Ouro.  

Foi talvez essa paixão que os levou a juntar suas tesouras e navalhas 
no Salão Matos, que abriram juntos em fins de 1880 na rua Visconde do 
Uruguai. A casa ficava justamente nas proximidades do desaparecido Tea-
tro Fênix Niteroiense e logo se tornou um ponto de encontro de boêmios, 
literatos e artistas.  

Durou pouco a sociedade com Albino, desfeita em 1881. No ano se-
guinte Matos fechou o salão e retirou-se para Paraíba do Sul, a pretexto de 
tratar da saúde, mas na verdade na tentativa de neutralizar os efeitos da ba-
rulhenta rixa que manteve com Custódio José Vieira, objeto do primeiro 
registro em epígrafe.  

Sabe-se do motivo. Matos queria casar com uma filha adotiva de Vi-
eira, conhecido joalheiro na cidade, que impediu o casamento porque acha-
va - com boas razões - que o pretendente a genro não ia bem da cabeça. Fi-
zeram as pazes em 1884, ano que assinala também a reinauguração do Sa-
lão Matos, na mesma rua Visconde do Uruguai. Dali mudou-se em 1888 
para a Marechal Deodoro, onde continuava em seu ofício quando veio a 
falecer.  

Que continuava afeiçoado das letras, não há dúvida: pingam aqui e 
ali, nos jornais da terra, referências a suas manifestações literárias, embora 
nenhum lhe reproduzisse um poema, uma crônica, um artiguete sequer que 
tratasse de maçonaria, filosofia ou política, temas prediletos de seu bacha-
relado.   

O Matos não se fez de rogado. Já que lhe negavam espaço na grande 
mídia, resolveu lançar seu próprio jornal, enchendo sozinho as 4 modestas 
páginas de 12x16cm. Chamava-se A Dádiva, porque era gratuitamente dis-
tribuído aos fregueses da barbearia, e dele parece que sobrevive um único e 
raríssimo exemplar de 1885 na seção de periódicos da Biblioteca Nacional.  

Quem sabe dele se lembre alguém, quando - e se - um dia for escrita 
a pitoresca história da imprensa niteroiense...  
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A CASA DE JOSÉ BONIFÁCIO 

 

8 de novembro de 1882. Precatória citatória. O Ban-
co do Comércio, pelo juízo criminal da Corte, depre-
cante. Para ser citado João Pereira de Azevedo, de-
precado. Distribuída a José Claro Ferreira da Silva 
[Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 2, fo-
lha 41].  

8 de outubro de 1885. Manutenção. Antônio, escravo 
de João Pereira de Azevedo, suplicante. O juízo cí-
vel, suplicado. Distribuída a Antônio dos Santos Ro-
cha [Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 7, 
folha 32].  

 

O velho banqueiro Tomás Lima, adorável figura que já se foi há qua-
se trinta anos, cortês no trato e esbanjador de simpatia, costumava surpre-
ender os amigos quando dizia, muito sério, que bem poderia ser considera-
do um dos grandes juristas de Niterói. Afinal, era um dos maiores acionis-
tas e presidente do também falecido Banco Predial, que emprestava dinhei-
ro a juros. Ria-se ele próprio, riam-se todos da criativa blague, que não 
deixava de ter alguma lógica, pelo menos semântica...   

A se levar ao pé da letra o que dizia o bom português, muitos juristas 
houve em Niterói, que a exemplo de Tomás Lima jamais passaram por 
qualquer faculdade. Infelizmente, nem todos trabalhavam no limite das ta-
xas estabelecidas pelo mercado ou dentro das regras seguidas naqueles 
bons tempos do fio de barba pelo Banco Predial, onde qualquer pessoa po-
dia encontrar socorro mediante a simples assinatura numa letra promissó-
ria, competentemente abonada por fiador confiável.  

Quando ainda não existiam os bancos, recorriam os apertados aos 
capitalistas e negociantes. Quem folhear as carcomidas páginas do velho 
Almanaque Laemmert, que circulou no Rio de Janeiro desde 1844 até 
1925, perceberá que negociantes e comerciantes vinham listados separa-
damente. Comerciantes vendiam, compravam, importavam, exportavam ou 
recebiam mercadorias em consignação. Já os negociantes era aqueles que 
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faziam negócios. Era bem diferente, mas não se tratava de um sistema fe-
chado de castas. Qualquer um podia circular livre e simultaneamente pelas 
duas categorias.  

Capitalistas eram aqueles que, enriquecidos pelo comércio, ou pela 
indústria, ou pela atividade agrícola - os maiores eram todos fazendeiros e 
produtores de café - sempre dispunham de um capitalzinho para emprestar 
a juros comportadíssimos de 1% ao mês. A taxa padrão era de 6% ao ano, 
ditada pela remuneração das letras do Tesouro Nacional. Bancos empresta-
vam a 6 ou 7%, dependendo da cara do freguês. A exceção era o Banco do 
Brasil, que taxava seu rico dinheirinho em 8, às vezes 9% ao ano. Não por 
mera gulodice, justiça se faça. É que, sendo banco oficial, de quando em 
quando se via obrigado a financiar empreendimentos particulares benefici-
ados pela participação ou garantia do governo. Foi assim quando se contra-
tou na Inglaterra a construção da Estrada de Ferro Central do Brasil, ou 
com Mariano Procópio, por aqui mesmo, a abertura da Estrada União e In-
dústria.  

Quando o sujeito nada conseguia com os negociantes, os capitalistas 
e os bancos, tinha de recorrer aos emprestadores, ou descontadores de le-
tras. Estes eram os agiotas propriamente ditos, ou vinagres, na pitoresca 
linguagem popular. Proliferaram aos montes pelos recantos mais remotos 
do país, especialmente nas grandes cidades, como o Rio de Janeiro. Traba-
lhavam sob rígidas garantias de hipoteca imobiliária, com taxas perversas 
de 2 a 3% por mês, o que se poderia chamar, se a expressão já existisse, de 
capitalismo selvagem. Quer dizer: perversas se considerarmos que estamos 
falando de 1870, 1880. Hoje... Mas vamos pular essa parte.  

Dos grandes vinagres de Niterói acabamos de passar por um, o coro-
nel Francisco Antônio de Almeida, e podíamos lembrar muitos outros, co-
mo o Clemente Viana, o Bernardino Faria, o Cunha Marujo, ou o Teodoro 
Correia de Souza, que de porcento em porcento, hipoteca em hipoteca, aca-
bou proprietário de áreas imensas em Itaipu. Mas o tema principal nos re-
mete por ora a João Pereira de Azevedo, um dos últimos proprietários da 
chácara histórica em que morreu o Patriarca da Independência, e que de 
todos os mencionados foi o que teve a pior sorte.  
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O Almeida, o Cunha, o Clemente, o Bernardino e o Teodoro, eram 
sólidas fortunas, alicerçadas num considerável patrimônio imobiliário. Já o 
João Pereira amealhou a sua comprando e vendendo escravos, atividade 
que tendo sido durante séculos altamente lucrativa, feneceu quase comple-
tamente após a proibição do tráfico, em 1850. Podia ter feito como seu qua-
se xará João Pereira de Almeida, que antevendo a queda do negócio inves-
tiu em fazendas de café e morreu enobrecido como visconde de Ubá. Mas 
talvez não chegasse a tanto os seus - como se dizia na época - cabedais.  

Passados cinco ou seis anos da proibição do tráfico, Pereira de Aze-
vedo ainda aparecia no Almanaque Laemmert oferecendo dinheiro a prê-
mio sob penhores ou desconto de letras. Por essa época adquiriu a chácara 
que servira de último teto a José Bonifácio, em São Domingos, onde segu-
ramente já se encontrava em 1860. Juntou ali razoável escravaria, não sen-
do de admirar que persistisse na atividade já decadente. Mas os tempos 
eram outros e os negócios começaram a desandar. Uma coisa era receber 
um navio abarrotado de negros da África; outra era comprar de quando em 
quando duas ou três peças no Ceará ou Piauí e revende-las a fazendeiros de 
Cantagalo.  

A mortandade era grande, a ver de inúmeros atestados de óbito de 
escravos de sua propriedade que podem ser compulsados no Arquivo da 
Câmara. Além disso estavam no auge de sua ação revolucionária os aboli-
cionistas, dos quais pelo menos um, João Clapp, nunca lhe deu trégua. 
Também não eram poucos os que fugiam e conquistavam a liberdade com-
pulsória pelo alistamento na Polícia Militar ou no Exército, caso que parece 
ser o do escravo Antônio, do segundo registro em epígrafe. Não vimos o 
processo, nem seria preciso. Nessas circunstâncias, qualquer juiz denegaria 
a manutenção de posse, por mais documentada que fosse a petição.  

Pois foi assim que virou-se o feitiço contra o feiticeiro. De prejuízo 
em prejuízo, depauperado pela decadência do que os abolicionistas chama-
vam de mercadejar com carne humana, Pereira de Azevedo passou de em-
prestador a emprestadiço, tendo de recorrer às burras do Banco do Comér-
cio para livrar-se de algum embaraço financeiro. A exigência foi a mesma 
que tantas vezes fez a seus clientes do passado: que hipotecasse a bela chá-
cara, onde existiam três prédios que não seriam de pequeno valor. Como 
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muitos de seus clientes do passado, também não pôde pagar. E lá se foram 
as terras e casas, penhoradas pelo credor impaciente.  

O processo estava em fase de conclusão pelos meados de abril de 
1883. O jornal O Fluminense bem alertou as autoridades para a necessidade 
de desapropriar e transformar em escola o prédio mais antigo, a meia en-
costa do terreno, onde havia expirado José Bonifácio em 1838. Tão pobre 
que as visitas lhe estranhavam os remendos da roupa de cama, como se lê 
no Tarquínio de Souza, seu melhor biógrafo. E tão esquecido que, passados 
quase cinquenta anos, ninguém deu importância ao que sugeriu o jornal. A 
casa continuou esperando por mais sete ou oito décadas, até que se cansou 
e se deixou pacificamente desmanchar, já transformada em cortiço.  
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INTERDIÇÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS 
 

25 de outubro de 1883. Petição para interdição. Dona 
Matilde Ferreira de Lima, suplicante. Doutor Augusto 
Teixeira de Freitas, interdito. Distribuída a José Alves 
Carneiro [Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 
9, folha 3v].  

 
Nascido na cidade da Cachoeira em 19 de agosto de 1816, formado 

pela Faculdade de Direito de Olinda em 1832 e radicado no Rio de Janeiro 
em 1842, o jurista baiano Augusto Teixeira de Freitas teve um longo rela-
cionamento com Niterói.  

Em 1850 já era proprietário da Chácara dos Telhados, no bairro que 
hoje leva seu nome, adquirida ao brigadeiro Antônio de Sampaio e Almei-
da Mariz. Nela se localizavam as nascentes do rio Vicência, que o governo 
provincial desapropriou em 1857 para reforço do abastecimento d’água de 
Niterói.  

No ano anterior cedera gratuitamente à Câmara Municipal uma faixa 
dos mesmos terrenos, complementando a doação de Boaventura Ferreira 
Maciel, destinada à abertura da alameda de São Boaventura.  

No trecho final desse projetado logradouro ficava a casa em que re-
sidia, vendida também em 1857 ao governo provincial para servir de sede 
ao Asilo Santa Leopoldina. Negócio um tanto nebuloso, feito pelo presi-
dente Luís Antônio Barbosa sem ciência nem autorização legislativa, e que 
resultou em monumental prejuízo para os cofres públicos. O lugar era insa-
lubre, as crianças adoeciam e a instituição logo teve de buscar outro ende-
reço, não obtendo pela casa nem sequer a metade do que havia custado.  

Teixeira de Freitas continuou na posse da Chácara dos Telhados, mas 
transferiu residência para outra grande propriedade na praia de Icaraí, es-
quina de Presidente Backer, dando fundos para a Moreira César. No Arqui-
vo da Câmara de Niterói existe o requerimento em que a 23 de julho de 
1868 solicitou licença para cercar seus terrenos com árvores de sombra, 
para impedir o estrago de animais daninhos.  

Por esse tempo já se manifestava a doença mental que o impediu de 
concluir a codificação do direito civil brasileiro, contratada com o Governo 
Imperial em 1859, vencidas todas as renovações de prazo que lhe foram 
concedidas. Apesar disso, os estudos e apontamentos que publicou com o 
título de Esboço do Código Civil, serviram de base a Velez Sersfiel para 
redigir em 1865 o Código Civil Argentino.  

Agravando-se seu estado de saúde, o que a princípio se atribuiu a um 
simples esgotamento físico, em vão buscou tratamento em Curitiba, retor-
nando a Niterói quando o mal já alcançara um estágio irreversível. É então 
que a mulher e prima, Matilde Augusta, requer em 25 de outubro de 1883 
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sua interdição judicial. Não houve tempo para que o processo seguisse seus 
trâmites. A morte do filho homônimo e também advogado, a 2 de novem-
bro, apressaria a sua, ocorrida a 12 de dezembro do mesmo ano de 1883.  

Três outros filhos permaneceram em Niterói: Leonor Augusta, casa-
da com Artur Carneiro Miranda e Horta e falecida a 13 de fevereiro de 
1886; Antônio Augusto, farmacêutico na rua São Lourenço, falecido em 
1892; e Alcídio Augusto, oficial da Marinha Mercante, falecido em 1919. 
De todos eles há descendência que chega aos nossos dias.  
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ATENTADO AO JUIZ CINTRA 

 

31 de outubro de 1883. Ação de liberdade e depósito de pecúlio 
de 200 mil réis. Jorge, escravo de Miguel de Souza Melo Alvim, 
suplicante. Distribuído a José Alves Carneiro [Cartório do 1º 
Distribuidor de Niterói, Livro 7, folha 17].  

27 de março de 1884. Inquérito policial em relação ao apedre-
jamento praticado na casa do doutor Cintra, juiz de direito da 
2a vara, na noite de 28 do mês passado. Distribuído a José Al-
ves Carneiro [Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 7, 
folha 19].  

 

Tenente reformado da Marinha, Miguel de Souza Melo Alvim foi ca-
sado na família de Honório Gurgel, de quem herdou a ilha do Honório, 
chamada desde então de ilha do Alvim e hoje denominada ilha de Santa 
Cruz. Abriu lavouras, montou uma olaria, construiu engenho e encheu a 
propriedade de escravos, que administrava com mão de ferro. Militante 
apaixonado do Partido Liberal, elegeu-se vereador em Niterói para a legis-
latura de 1883 a 1887. Desde as primeiras sessões da Câmara deixou clara 
sua postura um tanto radical, mostrando que não ia condescender com os 
adversários do Partido Conservador.  

Pois bem... Em fins de outubro de 1883, um de seus escravos ousou 
se libertar do jugo a que era submetido na ilha do Alvim e se propôs a ad-
quirir a própria alforria, o que era muito comum, oferecendo o modesto pe-
cúlio de 200 mil réis que conseguira economizar. Alvim, obviamente, recu-
sou, quando nada porque na época não se comprava um bom escravo por 
menos de um conto de réis, preço que podia alcançar o dobro, sendo o ne-
gro robusto e saudável, caso que parecia ser o do escravo Jorge.  

O rapaz recorre à justiça, o que também era muito comum, a fim de 
formalizar o processo de alforria, uma espécie de ação consignatória. Muito 
raramente os magistrados denegavam um pedido desses. Mas, para evitar 
qualquer risco, e certamente instruído pelos abolicionistas da terra, que 
eram muitos, Jorge fugiu e se alistou como praça na Polícia Militar. A lei 
era clara, desde a Guerra do Paraguai, quando foi preciso fabricar soldados 
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às pressas: o escravo engajado, fugido ou não, tinha assegurado seu direito 
à liberdade.   

Alvim não se conforma, quer de volta a preciosa peça que estava na 
iminência de perder. Alega que se tratava de negro fujão, para os quais a lei 
também era implacável. Sobe o processo ao juiz da 2ª vara de Niterói, Gui-
lherme Cordeiro Coelho Cintra, cuja sentença não podia ser outra: Jorge 
estava livre, era agora um soldado da Nação; o intransigente senhor que se 
conformasse, embolsasse a mixórdia do pecúlio e... pagasse as custas. Com 
toda a pompa e circunstância que pudesse ostentar como rico proprietário, 
oficial reformado da gloriosa Marinha do Império e membro da Ilustríssima 
Câmara da Imperial Cidade de Niterói.  

Armou-se o cenário do que seria um dos mais tristes e lamentáveis 
episódios da história de Niterói, onde raramente - bons tempos! - se regis-
trava um caso de violência urbana.  

Na noite de 28 de fevereiro de 1884 a residência do juiz na rua Vis-
conde do Rio Branco foi cercada pelos capangas do vereador Alvim, em 
meio a infernal algazarra, e apedrejada. Até aí, tudo bem. Mas, na madru-
gada de 18 para 19 de junho de 1884, um segundo atentado assume propor-
ções alarmantes, e além do alarido assustador a casa de Coelho Cintra ama-
nhece fechada de excrementos. O que é pior, de cumplicidade com o dele-
gado de Polícia José Teles de Morais Barbosa - não confundir com o neto 
homônimo, advogado notável e diretor da Faculdade de Direito de Niterói - 
de permeio com comerciantes conceituados, como Guilherme Maria Pinto 
de Vasconcelos, ligado pelo casamento a duzentos anos de tradição da fa-
mília Fróes.  

O fato chocou a cidade, tanto mais que naquele dia a mulher do ma-
gistrado entrara em trabalhos de parto, vindo a perder a criança. Alvim foi 
logo apontado como mandante, o que não contestou. Vivia a esbravejar 
contra Coelho Cintra, e estendia as ameaças a João Maurício Belém e Cân-
dido Leopoldo da Mota Cruz, advogados que no processo em questão havi-
am funcionado como curadores do ex-escravo. O delegado Teles Barbosa 
também nada disse em sua defesa, mas apesar disso nem se demitiu, nem 
foi demitido. A promotoria pública mandou abrir inquérito, sendo também 
indiciados Luís Carlos Fróes da Cruz, pelos ataques que dirigia a Coelho 
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Cintra no jornal A Província do Rio, e Guilherme Maria Pinto de Vascon-
celos, cujo sogro, o legendário major Fróes, que era então o presidente da 
Câmara.  

Deu tudo em pizza, como hoje se diz. O processo seria arquivado por 
falta de provas, até porque o próprio juiz se negou a formalizar queixa.  

Embora nada justifique a violência, verdade se diga: o juiz Guilher-
me Cintra nem sempre primava pela imparcialidade, especialmente em ma-
téria política, tendendo para a facção do Partido Conservador e abolicionis-
ta notório, o que, naqueles antanhos, seria considerada uma atividade sub-
versiva. Magistrado em Santa Catarina, tantas fez que os liberais consegui-
ram sua remoção para Magé, em 1872, de onde veio em 1879 para Niterói. 
Por duas vezes anulou eleições municipais na cidade, atendendo a recursos 
dos conservadores, e teve suas sentenças reformadas pelo Tribunal de Jus-
tiça. Foi o que motivou os mencionados artigos de Fróes da Cruz na Pro-
víncia do Rio, encartados no processo como prova de incitamento ao aten-
tado.  

Na tentativa de apaziguar os ânimos, o Governo Imperial tentou dis-
cretamente afastar o juiz, designando-lhe uma cadeira de desembargador no 
Tribunal do Maranhão.  Ele altivamente recusou, aumentando a irritação 
não só dos liberais, como também dos poucos mas barulhentos escravistas 
que perambulavam pela cidade. Fato é que permaneceu à frente da 2ª vara 
de Niterói até 1887, quando um de seus despachos foi mais uma vez refor-
mado pelo Tribunal de Justiça. Tratava-se da condenação do comerciante 
português Domingos José Pereira, acusado de ter violentado uma escrava, e 
o acórdão do tribunal foi duro e incisivo, considerando a sentença inescru-
pulosa e precipitada. Cintra desta vez resolveu aceitar a promoção a de-
sembargador no Maranhão, vindo depois, já em tempos republicanos, para 
a Corte de Apelação do Distrito Federal.  

 Os demais personagens do episódio seguiram seu destino. O delega-
do Teles Barbosa matou-se em 1889, torturado por dramas familiares. Gui-
lherme Pinto de Vasconcelos sobreviveu a todos eles, vindo a falecer em 
1936 na sua fazenda de Charitas, que veio logo depois a se fracionar em 
loteamentos. Luís Carlos Fróes da Cruz, falecido em 1924, firmou conceito 
como jurista e foi em 1890 um dos fundadores da Faculdade de Direito do 
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Rio de Janeiro, ao lado do visconde de Ouro Preto. Miguel Alvim morreu 
em 1892, e sua mulher, Umbelina Gurgel, em 1901. A ilha foi vendida à 
família Laje, que ali construiu seu solarengo palacete. Num canto da sala, 
silencioso e solitário, continua o piano onde a viúva de Henrique Laje, Ga-
briela Bezanzoni, encantava seus convidados com os dotes de cantora líri-
ca, famosa nos grandes palcos da Europa. O que já é outra história...  
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O PAI DE OLIVEIRA VIANA  

 

3 de julho 3 de 1884. Testamento de Francisco José de 
Oliveira Viana. A José Alves Carneiro [Cartório do 1º 
Distribuidor de Niterói, Livro 9, folha 7v].  

 

A casa verde da alameda São Boaventura nº 41, onde hoje se assenta 
a Fundação Oliveira Viana, tem uma história curiosa. Foi construída pelo 
saquaremense mestre de obras José Mariano de Oliveira, para outro saqua-
remense, Francisco José de Oliveira Viana, eleitor e proprietário, homem 
de bens e posses, porém modesto e desprendido, que muitas vezes perdoou 
ao governo da província a dívida de aluguel de uma de suas casas no Rio 
Seco, então servindo de escola primária.  

Filho deste, repetindo-lhe o nome, tornou-se monumento da sociolo-
gia e bateu em 1940 às portas da Academia Brasileira de Letras. Ia suceder 
justamente o filho do carpinteiro e mestre de obras, não menos aureolado, 
mas como poeta, Alberto de Oliveira.  

Despedindo-se do mundo pouco depois do nascimento do filho caçu-
la, nada existe sobre ele na Fundação Oliveira Viana, pelo menos visível a 
olho nu. Achamos, por isso, que pode representar algum interesse, quando 
nada ilustrativo, o resumo do inventário com que faleceu em Niterói, a 2 de 
julho de 1884, o pai do sociólogo Oliveira Viana.  

Fazendeiro em Saquarema, onde todos os estimavam pela sua intei-
reza de caráter e onde exerceu cargos de eleição popular, pois era político 
ativo e intransigente, Francisco José de Oliveira Viana sepultou-se a 3 de 
julho no Cemitério de Maruí e declarou em seu testamento o seguinte:  

1] Ser filho legítimo de Manuel de Oliveira Castro Viana e dona An-
tônia Maria de Jesus, já então falecidos, nascido e batizado na freguesia de 
Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema.  

2] Ser casado com dona Balbina Rosa de Azeredo Viana, de cujo 
matrimônio existiam seis filhos: Matilde, Alcides, Zilda, Cenira e mais dois 
ainda não batizados (um deles o futuro sociólogo).  
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3] Que nomeava testamenteiros sua mulher, seu irmão Manuel de 
Oliveira Viana e Salvador José da Costa, cabendo à primeira dispor sobre 
seu funeral e sufrágios de sua alma.  

4] Que tinha em seu poder a quantia de 300 mil réis que lhe fora con-
fiada pelo preto forro Faustino, para liberdade de um filho deste. Note-se, 
na singeleza dessa declaração, um autêntico diploma da honestidade de 
Francisco José.  

5] Dava liberdade a seu escravo Sebastião, na curiosa condição de 
Balbina Rosa contrair segundo casamento, o que, aliás, não ocorreu.  

6] Deixava à mulher o remanescente de suas terras; ao sobrinho Sa-
turnino José de Azeredo o prédio em que residia, na rua do Fonseca, pelos 
bons serviços que lhe prestara1; e a sua sobrinha e afilhada Mariana Fran-
cisca de Oliveira Castro uma casa no Rio Seco, Saquarema, que por morte 
dela passaria a seus três filhos.  

7] Possuía prédios e terras tanto em Niterói como em Saquarema, 
além de 83 ações da dívida ativa, de um conto de réis cada uma, e mais vin-
te nominais, do mesmo valor.  

8] Nada devia, exceção dos 300 mil réis ao preto Faustino (não tivera 
tempo de prestar o favor solicitado); 800 a seu sobrinho Manuel de Oliveira 
Castro Viana, constante de uma letra de banco; e igual quantia a outro so-
brinho, Antônio.  

Esse testamento, feito in articulo mortis no mesmo dia em que fale-
ceu, pelo escrivão Joaquim Francisco Flores, foi aberto pelo juizado da 
provedoria de ausentes e destituído em 3 de julho ao tabelião José Alves 
Carneiro.  

                                         
1 - É a mesma casa onde funciona a Fundação. Como rua do Fonseca conhecia-se ainda então a 

alameda São Boaventura, embora essa denominação oficial viesse de 1856.  
1
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JOÃO MARINHO  

 

30 de junho de 1886. Ação sumária. Cunha 
& Goulart, autores. João Marinho Coelho 
de Barros, réu. Distribuída a José Alves 
Carneiro [Cartório do 1º distribuidor de 
Niterói, Livro 7, folha 37].  

 

O português João Marinho Coelho de Barros tinha 21 anos quando 
seu nome apareceu pela primeira vez nas páginas do Almanaque Laem-
mert, como morador em Resende. Abriu ali um pequeno bazar, onde vendia 
um pouco de tudo: louças, ferragens, fazendas e miudezas. Em 1860 serviu 
como vice cônsul de Portugal e mordomo da Santa Casa de Misericórdia, 
da qual era provedor Fabiano Pereira Barreto, pai do médico e filósofo João 
Pereira Barreto.  

Foi também ajudante da agência dos Correios, por quase um decênio, 
sendo o cargo de extraordinária importância naqueles tempos difíceis, con-
fiado somente a pessoas de responsabilidade e boa fé. Alistou-se como al-
feres na Guarda Nacional  e ensaiou-se nas práticas advocatícias como 
agente e procurador de causas no foro cível e comercial e como delegado 
da Agência de Negócios entre Brasil e Portugal, comandada pelo conselhei-
ro Feliciano de Castilho. Nomeado escrivão do público judicial e notas em 
1865, passou a escrevente juramentado dois anos depois.  

Foi em Resende que provavelmente se casou com Edwiges de Souza 
Barros (1836-1887). Foram morar na rua do Lavapés, que hoje leva o nome 
do ex-prefeito Eduardo Cotrim, a dois passos da residência do advogado 
Alfredo Whately, que viria a representar seu município na Assembléia Le-
gislativa e seria um dos líderes da propaganda republicana em Resende. Ali 
nasceu uma filha do casal, a professora Eulália Almeirinda de Barros Nó-
brega, formada muito jovem pela antiga Escola Normal de Niterói, casada 
muito jovem com seu colega Martiniano da Veiga Nóbrega, e muito jovem 
falecida, vítima da explosão de uma lamparina doméstica. Regia em Niterói 
o Externato São João Batista e acabara de ser aprovada em primeiro lugar 
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num concurso para professora da Escola Senador Correia, no Rio de Janei-
ro.  

Em 1870, talvez com o propósito de dar melhor educação aos filhos, 
João Marinho largou tudo e se mudou para Niterói, vindo instalar-se num 
sobrado da rua da Conceição com a pequena família, que continuaria a 
crescer. Hábil contador, não teve dificuldade em formar clientela, traba-
lhando para diversas firmas comerciais, entre elas a Companhia de Seguros 
Aurora de Niterói, a primeira empresa do gênero a surgir na antiga capital 
da província. Foi nessa casa, ou em outra que depois adquiriu na rua Vis-
conde do Uruguai, que nasceu a 19 de junho de 1876 seu filho mais ilustre, 
o jornalista Irineu Marinho.  

Irineu teve educação à altura dos dotes de inteligência que revelou 
desde criança, encaminhado para o Liceu Popular de mister Cunditt, onde 
seria colega, entre tantas outras futuras celebridades, do romancista Lima 
Barreto. Nesse colégio, sem favor o melhor de Niterói durante longos anos, 
fundou um grêmio literário e dois jornais, A Pena e O Ensaio. Aos 14 anos, 
incentivado pelo mestre Guilherme Briggs, estréia no jornalismo adulto 
escrevendo artigos de crítica literária para O Fluminense, que os guarda 
ainda em suas coleções como preciosas relíquias.  

João Marinho faleceu em 1908, já avançado em anos, apanhado pela 
epidemia de peste bubônica que varria impiedosa todo o litoral fluminense. 
Irineu já era então reconhecido entre os melhores jornalistas do Rio de Ja-
neiro. Já passara pelo Diário de Notícias, trabalhando com Rui Barbosa, e 
agora escalava todos os cargos na redação da Gazeta de Notícias, desde re-
pórter de polícia até diretor. Logo fundaria seus próprios jornais, os vesper-
tinos A Noite e O Globo, para falecer em pleno viço das energias, antes de 
completar o meio século de existência.  
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MARCOS TITO 

 

2 de junho de 1887. Inventário. Marcos Tito Álva-
res de Andrade, falecido. Leonor do Vale Neri de 
Andrade, suplicante. Distribuído a José Alves Car-
neiro [Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 
9, folha 29v].  

 

Marcos Tito Álvares de Andrade chegou a Niterói em 1857, com 21 
anos, nomeado ajudante da agência dos Correios em São Domingos. Logo 
se tornou popularíssimo na cidade, tanto pela singular estatura - 1,48m - 
como pelos atributos de coração e espírito, mecenas de quantas sociedades 
houve em seu tempo, fossem sociais, culturais, beneficentes ou carnavales-
cas.  

Em 1866 começa na rua da Conceição n° 13 uma loja de ferragens. O 
negócio rapidamente prospera e em 1873 Marcos Tito abre uma filial em 
instalações bem mais amplas, no nº 1 da mesma rua, esquina da primitiva 
praça Martim Afonso, onde está hoje o Edifício Sulacap. Cinco anos de-
pois, quando entraram na sociedade Cândido José Coelho dos Santos (que 
logo se retirou) e Luís Pamplona Corte Real, transforma-se a casa num dos 
primeiros grandes empórios comerciais da cidade.  

Era um ponto azarado, dizia-se na época, e os anos pareciam confir-
mar essa crença. Por volta 1848 funcionara ali a Confeitaria Niterói, onde, 
segundo Manuel Benício, um escravo que servira de padeiro assassinou um 
colega e deu trabalho à polícia para ser preso.  

De início Marcos Tito desmentiu a má fama do lugar, angariando for-
tuna como fornecedor da Câmara e do governo provincial. Torna-se fiador 
de funcionários que ingressavam no serviço público (era uma exigência da 
época) e de empreiteiros de obras municipais e provinciais, entre eles José 
Antônio do Nascimento, responsável pela abertura da estrada Fróes em 
1868. Abastece casas de negócios, como a de Alberto Pereira Monteiro, 
que lhe devia cento e tantos mil réis em 1879. Em 1882 a imprensa alardeia 
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sua boa estrela, contemplado com prêmio 100 mil réis numa das muitas 
loterias que corriam na cidade.  

Mas logo sua sorte começaria a mudar. A retirada do sócio Corte Real 
representou um baque em seus negócios, em começos 1883, e nos anos se-
guintes a irregularidade no pagamento das contas públicas agrava a situa-
ção da firma.  

Soterrado de dívidas, em maio de 1887 Marcos Tito desaparece de sua 
residência, na rua da Conceição 148, deixando cartas desesperadas à mu-
lher e aos amigos. A família nutria ainda esperanças de encontrá-lo, quando 
seu corpo deu à praia de Gragoatá, a 29 daquele mês, já em processo de 
putrefação e sem o braço esquerdo, devorado pelos peixes.  

Atirou-se de alguma barca, segundo se supõe. No bolso havia outro 
bilhete, já desfigurado, justificando o suicídio, além de uma letra quitada de 
2 contos de réis, recibos de médicos e documentos pessoais.  

Suas dívidas subiam a 38.731$599, fortuna incalculável naqueles an-
tanhos, e foram leiloadas no juízo comercial de Niterói em 2 de junho de 
1888. O empório da praça Martim Afonso fora também levado à hasta pú-
blica em 26 de julho de 1887 pelo leiloeiro Henrique Rossigneux e arrema-
tado por Luís Pereira Pinto, que abriu ali uma confeitaria e refinaria de 
açúcar, dando frente para a praça e para a rua da Conceição.  

As obras de adaptação do prédio trazem de volta a fama de azar do 
ponto. A 13 de outubro explodem uns galões de inflamáveis depositados 
clandestinamente no sótão, matando instantaneamente o pedreiro João Al-
ves de Figueiredo. Um segundo, Antônio José de Souza, foi recolhido mui-
to queimado ao Hospital São João Batista e estava em convalescença quan-
do adormeceu com um cigarro aceso que incendiou seu leito, vindo a mor-
rer também, no dia 21. Anos mais tarde a firma Resende & Cia adquiriu o 
estabelecimento e o transformou na Confeitaria Luso Brasileira, que desa-
pareceu juntamente com a primitiva praça em 1945, para ceder lugar ao 
Edifício Sulacap.  

Marcos Tito era mesário da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
desde 1878 e da Confraria da Conceição desde 1880. Integrava desde 1873 
o quadro de conselheiros do Asilo Santa Leopoldina, tendo servido em 
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1883 como secretário interino da Mesa Administrativa da Irmandade de 
São Vicente de Paulo, mantenedora da instituição.  

A sisudez desses títulos não afetou seu gênio folgazão: o Carnaval ni-
teroiense perdeu com ele um dos grandes animadores, sempre pronto a con-
tribuir com generosas quantias para os tradicionais desfiles de clubes e so-
ciedades.  

Foi casado com Leonor do Vale Neri de Andrade, falecida em Nite-
rói a 17 de abril de 1900, filha do ex-delegado Luís Neri da Silva e sobri-
nha de Teotônio Neri da Silva, o mais célebre fiscal da Câmara em mea-
dos do século XIX. Tiveram 5 filhos, dos quais só três consegui identifi-
car: Helena Vale de Andrade, falecida menor em 22 de novembro de 
1881; Otávio Vale de Andrade, nascido em 1885, afilhado do advogado 
Galdino de Freitas Travassos; e Ernesto Tito Vale de Andrade, falecido 
em 1903 como operário das oficinas de artilharia da Marinha.  
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AS DUAS MORTES DE JUSTINA BULHÕES

7  outubro  de  1890:  a  Ferreira  da  Silva.  Inventário 

cível. João Pedreira do Couto Ferraz, suplicante. Dona 

Justina Justa de Oliveira Bulhões, falecida (Cartório do 

1º Distribuidor de Niterói, Livro 10, folha 32).

Não  fosse  a  placa  com  seu  nome  numa  rua  modesta  do  bairro  do 

Ingá,  e  talvez  ninguém  soubesse  que  existiu  em  Niterói  uma  senhora 

chamada Justina Bulhões. Quem por ali mora não faz nem quer fazer idéia 

de quem fosse, é coisa de somenos. No entanto, Justina Justa de Oliveira 

Bulhões  foi uma das  figuras mais  importantes da cidade e especialmente 

no bairro em que está homenageada, na segunda metade do século 19. Tão 

importante que se deu ao luxo de morrer duas vezes: a primeira em 27 de 

setembro  de  1878,  assassinada  por  um  simplório  redator  de  jornal  O   

Fluminense,  que  debulhado  em  lágrimas  anunciava  seu  falecimento  e 

enterro, para mais chorosamente ainda desculparse, na edição seguinte; a 

segunda  passados  exatos  12  anos,  em  28  de  setembro  de  1890.  E  desta 

vez, o que não deixa de ser curioso, sem direito a registro na imprensa da 

terra.

Não  sei  quando  nem  onde  nasceu,  mas  imagino  que  ao  falecer 

estivesse  costeando  os  80  setembros.  Mais  da  metade  deles  vividos  no 

Ingá, que na verdade não era nada ou quase nada, quando lá chegaram, ela 

e o marido. O marido era José Manuel de Carvalho Bulhões, de quem o 

dissequedisse das vagas tradições familiares assegura que veio de Minas, 

fugindo  ao  ódio  de  perseguidores,  pois  seus  parentes  se  envolveram  na 

romântica  conspiração  do  Tiradentes.  De  concreto  sabese  que  teve 

fazenda e olaria no desaparecido município da Estrela,  cujas  terras estão 
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hoje  distribuídas  entre  Magé  e  Duque  de  Caxias.  Pelos  idos  de  1840  já 

estava  em  Niterói,  com  armazém  junto  ao  cais  do  Valonguinho  e 

residência na vasta Chácara da Floresta, a meia encosta do morro do Ingá, 

descendo de um lado na praia das Flechas e de outro nos areais alagadiços 

onde palacetes e edifícios foram de pouco em pouco tomando o lugar das 

bucólicas pitangueiras.

Fazer diariamente o caminho de casa para o armazém e do armazém 

para  casa,  coisa  de  poucos metros,  era  uma  viagem  e  um  sacrifício,  por 

falta  de  comunicação  direta  entre  o  Ingá  e  o  Centro.  O  pobre  homem  e 

seus vizinhos, assim como os turistas estrangeiros que cultivavam a delícia 

dos banhos de mar,  tinham de ir a São Domingos, entrar pela rua Fresca 

(ou  Passo  da  Pátria,  como  queiram),  mergulhar  o  cavalo  no  pântano 

assustador  que  é  hoje  o  jardim  Nilo  Peçanha,  escalar  o  morro  da  Boa 

Viagem, por onde então passava a rua Presidente Domiciano, e prosseguir 

pela    estreita  e  arenosa  rua da Fonte,  ou do Presidente Pedreira,  para  ao 

fim  receber  como prêmio as  águas cristalinas na praia das Flechas. Se o 

destino fosse Icaraí, pior ainda: o caminho terminava ali mesmo e só por 

dentro d´água se podia atravessar o costão da Itapuca.

Por  isso  o Bulhões  exultou quando viu  aprovado o  novo plano de 

arruamento  de  1840,  e  nem  se  incomodou  ao  saber  que  a  projetada  rua 

Áurea, depois batizada com o nome do prefeito Paulo Alves, cortaria pelo 

meio a sua propriedade. O que não gostou foi da rua ter sido aberta pela 

metade, indo morrer nas fraldas do morro São Sebastião, o que lhe tirava a 

tão sonhada serventia. Reclama daqui, reclama dali, ao fim de cinco anos e 

muitos requerimentos a Câmara e o governo da província resolvem abrir a 

rua  São  Sebastião,  que  esticaria  a  rua  Áurea  até  as  portas  do  Centro. 

Conquista  festejada,  mas  que  disso  não  passou,  porque  no  meio  do 
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caminho havia uma pedra, e não era uma simples imagem poética. Romper 

o metro  e meio que  separava  a ponta da  rua São Sebastião do  litoral  do 

Valonguinho foi coisa que teve de esperar até 1964. Bulhões também não 

viu  concluirse  outro  melhoramento  para  que  muito  contribuiu:  o 

rebaixamento das  escarpas do Caminho do Mato ou Garganta do Diabo, 

emendando o  Ingá com Icaraí. Durante anos a  fio a natureza zombou da 

competência de nossa engenharia, de modo que a obra só veio a concluir

se em 1907 ou 1908, quando o automóvel do governador Alfredo Backer e 

do prefeito João Pereira Ferraz percorreu pela primeira vez a rua que hoje 

conhecemos como Fagundes Varela.

Tudo quanto foi feito para que o Ingá se transformasse num bairro 

de verdade, atraindo moradores de coturno como  foram o senador Felipe 

Franco de Sá ou o desembargador Manuel José de Freitas Travassos, que 

morreu  presidente  do Supremo Tribunal  de  Justiça  (o Supremo Tribunal 

Federal republicano), levou a  marca do entusiasmo e da competência do 

conselheiro Luís Pedreira do Couto Ferraz, que governou por cinco anos a 

província do Rio de Janeiro e veio depois a receber do Imperador o título 

de  visconde  do  Bom  Retiro.  Com  bons  motivos  podese  imaginar  que 

levasse também a inspiração de Bulhões e sua mulher, porque as famílias 

se entrelaçaram: uma filha do casal, Elisa Amália (18341901), veio a se 

casar com João Pedreira do Couto Ferraz, irmão mais moço do presidente 

Pedreira. Foram os pais da legendária Irmã Zélia, que faleceu com ares de 

santidade  em  1918  e  está  para  ser  beatificada  pelo  Vaticano,  segundo  a 

Imprensa há poucos dias noticiou.

Todos eles – Bulhões, Travassos, Franco de Sá e os irmãos Pedreira 

–  se  reuniram  para  fundar  em  1853  a  Devoção  de  Nossa  Senhora  das 

Dores,  a  princípio  instalada  no  consistório  da  igreja  de  São  Domingos. 
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Logo  resolveram  lhe  dar  templo  próprio,  em  terreno  doado  por  José 

Manuel e Dona Justina, concorrendo para a construção todos os moradores 

do  bairro,  já  em  grande  número.  O  bispo  conde  de  Irajá  veio  benzer  a 

igreja em 14 de janeiro de 1854, mas a inauguração solene só se deu em 

15 de  setembro do mesmo ano,  quando  recebeu  a  imagem da padroeira. 

Para  que  não  viesse  a  ser  mais  tarde  encoberta  por  algum  trambolho,  o 

casal doou também a área fronteira, estendida até o mar, na intenção de ali 

se formar uma praça; o que só aconteceu duas décadas mais tarde, graças a 

uma  subscrição  popular.  Cem  anos  depois  de  inaugurada,  a  pequena 

capelinha  toda  branca  dava  lugar  à  majestosa  matriz  atual,  saída  da 

prancheta  do  engenheiro  Luís  José  Martins  Romeu,  o  mesmo  que  havia 

vencido  o  desafio  de  levantar  a  cúpula  da  basílica  de  Nossa  Senhora 

Auxiliadora, em Santa Rosa. Pena que, à revelia do projetista, a decoração 

externa primasse pelo mau gosto.

José Manuel de Carvalho Bulhões  já era  falecido em dezembro de 

1865, quando Justina ofereceu o  terreno necessário para abertura de uma 

nova via de ligação da rua do Ingá (Tiradentes) com a praia das Flechas. A 

Câmara aceitou a oferta, com base em parecer do vereador João Antônio 

Magalhães  Calvet,  aprovando  em  25  de  janeiro  do  ano  seguinte.  Nesse 

documento  Calvet  também  sugeriu  que  o  logradouro  se  chamasse  Santa 

Justina;  mas  como  sua  abertura  já  fosse  prevista  desde  o  plano  de 

arruamento de 1840, com o nome de  rua Formosa, Formosa  ficou sendo 

até 1905, quando passou a ser Pereira Nunes. Já a rua Justina Bulhões, a 

antiga  travessa  Áurea,  aberta  para  dar  acesso  à  Chácara  da  Floresta, 

apareceu na toponímia urbana em 10 de agosto de 1889, por proposta do 

vereador José Carlos da Costa Velho, vivendo ainda a homenageada.
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De  Justina Bulhões  e  seu marido  existem descendentes  que  zelam 

com carinho pela sua memória, bisnetos, trinetos e tetranetos de sua suas 

filhas: Elisa Amália,  já   apresentada, que além da  Irmã Zélia  foi mãe do 

engenheiro João Pedreira do Couto Ferraz Júnior e do desembargador José 

Luís  de  Bulhões  Pedreira;  e  Eulária  Pulquéria  de  Bulhões  Belo,  casada 

com  o  desembargador  Luís  Alves  Leite  de  Oliveira  Belo,  que  também 

governou a província e morreu desastradamente num acidente de caça em 

São Paulo. Eulália e Oliveira Belo tiveram vários filhos e filhas, uma delas 

também chamada  Justina  e  casada  com o  advogado  e  deputado  Joaquim 

José  de  Souza  Breves,  filho  homônimo  do  celebérrimo  Rei  do  Café. 

Destes  foi  neto  o  cineasta  Mário  Peixoto  (19101992),  que  entrou 

definitivamente  para  a  história  do  cinema  embora  produzisse  um  único 

filme: o clássico Limite, rodado em 1929 nas praias de Mangaratiba.
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CUNHA SERVENTE  

 

30 de março de 1891. Testamento. José Ferreira 
da Cunha, falecido. Distribuído a José Alves 
Carneiro [Cartório do 1º Distribuidor de Nite-
rói, Livro 12, folha 21v].  

 

Ele era apenas um servente, mas era rico. Tinha casas, dinheiro em 
banco, ações das Docas de Dom Pedro II. Por isso, para toda a gente, não 
passava de incorrigível avarento. Quando ele morreu, entretanto, Niterói 
inteira viu que estava enganada e chorou. O dinheiro foi para os criados, os 
amigos, os afilhados, os parentes; para beneméritos da terra, como o dr. 
March e o padre Leandro, vigário de São Lourenço. E muita coisa foi para 
a pequena aldeia portuguesa em que nascera, para que seus conterrâneos, 
no futuro, não tivessem o problema que ele teve: falta de escola.  

Seu nome era José Ferreira da Cunha, mas para todo mundo era ape-
nas o Cunha Servente. Abrindo sua crônica de 5 de abril de 1891 em O 
Fluminense, dizia Manuel Benício:  

O fato de maior importância nesta semana foi sem dúvida a 
morte do filósofo a quem a sociedade niteroiense denominava “o 
Cunha Servente”. Filósofo, sim. Leia-se atentamente o que dispôs 
este bom velho por suas últimas vontades e concluir-se-á que naque-
le homem havia não só a solidez do avaro, como aparentemente po-
diam todos ajuizar, mas desprezo filosófico das pompas e luxos.  

Um velho chapéu, uns chinelos grossos, uma camisa qual-
quer compunham seu vestuário. O colete usado, aberto, lançado aos 
ombros como um sinal de solenidade, era indício de negócios a tra-
tar, de contas a pagar etc. A sobrecasaca só lhe aparecia no corpo 
quando se vestia como os outros homens para ir aos enterros dos 
amigos. Não apoquentava os seus inquilinos em atraso. Observava a 
sociedade em que vivia e ria-se franca, expansivamente, das anedo-
tas que ouvia e decorava sobre a educação da família e dos homens 
políticos. Trabalhava como um servente, varrendo a rua, carregando 
materiais aos ombros, rindo-se do rir irônico dos que o sabiam rico, 
vendo-o praticar tão humildes atos.  
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Agora vejamos como esse bom homem se despojou da fortuna 
que pôde adquirir, e que foi abalada mais de uma vez pela especula-
ção mercantil de alguns amigos seus. O seu criado, os seus traba-
lhadores, a sua quitandeira, os seus inquilinos, o seu irmão recebe-
ram uma parte de seus haveres. Diversas irmandades e associações 
pias foram contempladas com valiosos donativos. A pátria, a velha 
pátria a que não tornara pelo amor do torrão brasileiro, não morre-
ra em sua lembrança. Lá estão no testamento dádivas para hospitais, 
asilos e uma escola para o lugar do seu nascimento.  

As notas que nesta melodiosa harmonia feriram a sensibili-
dade niteroiense foram duas: um donativo ao padre Leandro, vigário 
de São Lourenço, com metade para os pobres, e outro para o doutor 
March, por ser “um médico humanitário e não mandar contas aos 
seus clientes”.  

Aqui está, sem dúvida, sintetizada a filosofia do Cunha Ser-
vente: nessa homenagem a dois espíritos colocados fora de sua esfe-
ra de ação, e que só podia conhecer de observação. Aqueles dois sa-
cerdotes, aqueles dois apóstolos do bem, o padre Leandro e o doutor 
March, devem de sentir íntimo júbilo com esse público testemunho 
de seu esforço cristão.  

Ele, o deserdado a quem o governo negou instrução, a quem 
o torrão natal negou prosperidade, a quem a sociedade em que viveu 
maltratou com o sarcasmo, com a especulação, com a avareza, des-
pede-se do mundo legando instrução à sua paróquia, socorro aos in-
felizes e enfermos, perdão aos que o exploravam ou imploravam o 
seu auxílio, e, por fim, da sociedade que o maltratava, tem ainda o 
infinito prazer de indicar dois honrados apóstolos, como para vin-
gar-se das sociedades e dos governos, como para dizer virtuosamen-
te: “se me fora confiada a missão de distribuir a renda pública, ape-
sar de rude, baldo de instrução, bem saberia distinguir os maus dos 
bons que carecem de socorro, a banalidade administrativa da provi-
dência dos auxílios à invalidez e ao infortúnio”.  

Não terá estátua no Capitólio o Cunha Servente. Mas, como 
sucedeu a Catão, terá por homenagem a benção de uma geração de 
infelizes.  

Aí está, nas palavras de Manuel Benício, quase tudo que se poderia 
dizer do Cunha Servente, um tipo que Niterói inteira conheceu, e, mais que 
isso, martirizou com seu sarcasmo, como tão bem colocou o cronista. 
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Chamou-nos a atenção essa crônica, e, para complementá-la, corremos à 
coleção do jornal O Fluminense e ali encontramos, a 3 de abril de 1891, um 
extrato do testamento do Cunha Servente, logo seguido pela íntegra, que se 
publica a 22 do mesmo mês. Passemos, pois, sem mais delongas, às suas 
últimas disposições.  

José Ferreira da Cunha dizia-se católico apostólico romano, nascido 
e batizado na freguesia de São Tomé de Cubelos, concelho de Baião, bis-
pado do Porto, filho legítimo de José Ferreira da Cunha e Damásia Maria 
de Melo. Era solteiro, não tendo descendentes naturais, de onde pôde me-
lhor distribuir sua surpreendente fortuna. Nomeou testamenteiros seu irmão 
João Ferreira da Cunha, juntamente com Antônio Cerqueira Philes e José 
Maria Barbosa, marcando prazo de dois anos para execução de suas dispo-
sições.  

A Cerqueira Philes deixava a casa da rua Visconde do Uruguai 87, o 
terreno contíguo a esta e mais 50 ações das Docas de Dom Pedro II; ao ir-
mão ficaria a casa em que morava, na rua Visconde de Itaboraí 39, com 
todos os bens que nela se encontrassem; o usufruto dos prédios da rua Vis-
conde do Uruguai 86, 98, 100, 102, 104, 106 e 108, que passariam por fale-
cimento do herdeiro ao patrimônio das escolas masculina e feminina que 
mandava fundar na freguesia onde nascera; e, finalmente, outras 50 ações 
das Docas de Pedro II.  

A José Marques da Nova, se vivo ainda fosse, deixava perdoada uma 
dívida particular, se ainda  a tivesse; estando quites, receberia 20 ações das 
docas. À viúva de seu barbeiro, o Teixeira, deixava 400 mil réis. A Manuel 
José Ventura da Silva declarava quites de uma dívida e destinava mais 400 
mil réis que, não sendo vivo, reverteriam à sua filha, Maria Carlota Ventura 
da Silva. A José da Costa Ramos Lisboa caberiam 400 mil réis, ficando 
perdoada a dívida que tivesse. A Manuel Lomba de Carvalho perdoava me-
tade do que lhe devesse. A Bento, seu pintor, e ao carpinteiro Modesto, 400 
mil réis. Ao sapateiro João Batista Braga, 200 mil réis. Ao testamenteiro 
José Maria Barbosa 20 ações das Docas Pedro II e o usufruto das casas da 
rua Visconde de Itaboraí 48 e 50, que por sua morte passariam à viúva e 
por falecimento desta às filhas do casal.  
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Ao padre Leandro destinava um conto de réis, sendo 500 para si e o 
restante para distribuir entre os pobres de sua freguesia. Ao padroeiro de  
Niterói, São João Batista, 10 ações das Docas; à Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da catedral, 2 ações. Outros lotes da ações, variando de 10 a 
20, beneficiavam as irmandades de Nossa Senhora das Dores, Nossa Se-
nhora do Rosário, Santo Antônio de Lisboa e Santana; a Confraria da Con-
ceição; o Asilo Santa Leopoldina; e, no Rio de Janeiro, o Hospital da Or-
dem Terceira do Carmo, o Asilo da Mendicidade, o Asilo de Meninas, o 
Instituto dos Surdos Mudos e a Sociedade Amante da Instrução.  

A freguesia natal teve um dote de 3 contos de réis, a serem divididos 
entre o padroeiro  e as irmandades do Santíssimo Sacramento e das Almas, 
esta para construção de seu cemitério. À Câmara de Baião destinou 400 mil 
réis; ao Hospital da Missão Pia, um conto e duzentos; ao estabelecimento 
dos entrevados do Porto, 500 mil réis; ao Asilo dos Pobres do Porto, outros 
500; ao Asilo de Maria Pia, em Lisboa, a mesma quantia; à Beneficência 
Portuguesa do Rio de Janeiro, 40 ações das docas; à Caixa Beneficente 
Dom Pedro V, também no Rio, 20 ações.  

Não parou por aí a magnanimidade do Cunha Servente. A cada um 
dos criados que o servissem quando de seu falecimento deixava 200 mil 
réis; às três irmãs que o testamenteiro Cerqueira Philes tinha em Portugal, 
300 mil réis em moeda portuguesa; a uma afilhada, Maria, 10 ações das 
docas; a um compadre, Ernesto, 15 ações; ao Albergue Dom Luís I, de Lis-
boa, 500 mil réis; à sua quitandeira, 400; ao dentista Trindade, 400; ao pre-
to José, carpinteiro, 200. Ao médico Guilherme Taylor March legava a casa 
da rua Visconde de Itaboraí 52, por ser médico humanitário e não mandar 
contas aos seus clientes.  

Dispôs também que o testamento fosse publicado em O Fluminense e 
nos jornais do Porto e Lisboa, sendo essa despesa, como as outras para exe-
cução dos legados e com seus funerais, cobertas pelo remanescente de seus 
bens. O que sobrasse ficaria para patrimônio das escolas que mandava criar 
em São Tomé de Cubelos. Todos os legados seriam livres de impostos e 
seu enterro deveria ser o mais simples possível, em carneiro perpétuo do 
Cemitério da Confraria da Conceição, sem nome na tumba.  
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Esse homem extraordinário, cujos bens se constituíam de vários pré-
dios em Niterói, 90 ações das Docas Dom Pedro II, 200 do Banco de Crédi-
to Real de São Paulo e cento e tantos contos de réis em dinheiro, ainda teve 
a humildade de consignar que não considerassem veleidade sua a exigência 
de publicação do testamento em vários jornais, brasileiros e portugueses. É 
que, assim, todos os interessados e beneficiários poderiam mais facilmente 
tomar conhecimento de seus legados e procurar seus direitos...  
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O INVENTOR ORTIZ  
 

28 de março de 1894. Inventário. Carolina Maria 
Ortiz, inventariante. Francisco Ortiz, inventariado. 
Distribuído a Pardal Júnior [Cartório do 1º Distri-
buidor de Niterói, Livro 12, folha 27v].  

 
Quem não se lembra do Professor Pardal, aquele inventor criativo 

mas nem sempre bem sucedido das historinhas de Walt Disney, que tantas 
e tão boas risadas provocava nas crianças que fomos um dia e certamente 
ainda provocam em outras que serão os velhos de amanhã?  

Pois Niterói teve também seus Professores Pardal, e não foram pou-
cos, nos últimos 100 ou 150 anos. Ouvimos falar do Joaquim Matoso, que 
em 1878 já sabia da dirigibilidade dos balões; do Carlos Alves de Matos, 
premiado com medalha de ouro na Exposição Nacional de 1881 com suas 
máquinas de fazer sorvete em 5 minutos; do Carlos Bastos, maranhense 
que fez correr pela projetada alameda de São Boaventura o primeiro bonde 
elétrico do mundo, em 1883; do Florindo Siqueira, a quem o governo impe-
rial concedeu privilégio em 1886 para a invenção dos anúncios luminosos; 
do Adolfo Saldanha, que colocou no mercado em 1895 as campainhas elé-
tricas, inventadas por ele e seu sócio Carlos Miká.  

Do século passado foram Alfredo George e seu explosivo styggia, 
produzido a partir de 1904 nos arredores do largo do Moura, mas que não 
conseguiu vencer a concorrência da dinamite de Nobel; o Xenofontes de 
Abreu, dentista que apresentou à grande Exposição de 1908 os primeiros 
moldes anatômicos de dentes humanos fabricados no Brasil e utilizados na 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; o Fúncio Carneiro Leão, sobre-
voando em 1913 o bairro de Icaraí com seu Mistiplano Niteroiense, bisavô 
autenticamente nacional dos ultraleves estrangeirados de hoje.  

Isso para não se falar do coração-pulmão artificial idealizado e cons-
truído pela equipe de Washington Rego Pinto no Hospital Getulinho em 
1960, ou do raio-laser criado 3 anos depois pelo nosso Sérgio Porto para a 
Bells Telephone Laboratory nos Estados Unidos.  

A nós interessa por ora o Francisco Ortiz, cujo inventário está regis-
trado nos velhos livros do 1º Distribuidor de Niterói. Era um moço enge-
nhoso mas muito doente - um quase inválido, no dizer do cronista Alfredo 
Azamor - enfurnado numa oficina do bairro do Barreto, cercado de ferra-
mentas, parafusos e jeringonças encaradas pelos vizinhos entre sustos e 
descrenças. Uns temiam que qualquer dia seu galpão voasse pelos ares, por 
conta de alguma experiência mais ousada; outros lamentavam simplesmen-
te que tanto esforço e trabalho não produzissem resultados práticos.  
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Ortiz teve porém seu momento de sucesso, em fins de 1882, quando 
conseguiu construir um aparelho capaz de classificar e torrar cafés de 
quaisquer procedências, eliminando as substâncias nocivas porventura en-
contradas nos grãos. Quando teve certeza do sucesso de seu invento convo-
cou a imprensa para apresentá-lo e logo se formou em sua porta uma fila de 
cientistas, fazendeiros, comerciantes e industriais interessados em conhecer 
as miraculosas propriedades da engenhoca.  

O problema é que o criador não dispunha de capitais para manter a 
criatura, isto é, não tinha como montar uma fábrica que lhe possibilitasse 
produzir a maquininha em série e atender as encomendas que chegavam 
das zonas cafeeiras da província, numa hora em que a falta de braços e a 
queda dos preços começavam a preocupar. O jeito foi vender a patente para 
uma grande firma comissária do Rio de Janeiro, que passaria a fabricá-la 
em regime de exclusividade.  

Isso foi em 1886. Dois anos depois veio o golpe mortal da Abolição 
e as grandes fazendas fluminenses se transformaram da noite para o dia em 
descampados, a erva daninha a invadir sem dó nem cerimônia os cômodos 
vazios dos suntuosos solares abandonados. O dinheiro da patente havia 
evaporado e a participação nas vendas desapareceu quando o chamado En-
genho Ortiz deixou de ter compradores.  

Pouco se sabe a respeito dos últimos anos do criativo barretense. Em 
1890, nos alvores esperançosos do regime republicano, vamos encontrá-lo 
entre os idealizadores de um Partido Operário Socialista, pelo qual  se can-
didataria sem sucesso à Constituinte Estadual de 1892. A idéia obteve ade-
são de personalidades de destaque em Niterói, entre elas o médico Souza 
Soares e o já mencionado Alfredo George, que se tornariam suas principais 
figuras.  

Ortiz faleceu em extrema pobreza. A viúva abriu inventário, como 
mandava a lei, mas pouco havia para inventariar. Além da chácara do Bar-
reto, único bem de relativo valor, arrolou-se apenas uma imensidade de 
máquinas e aparelhos estranhíssimos, cuja utilidade ninguém soube preci-
sar. Foi tudo reduzido a ferro velho e leiloado em 1895 - a dez réis de mel 
coado, como então se dizia - para pagamento de dívidas do espólio.   
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O REI DA PRAIA GRANDE 

 

 

1º de setembro de 1896. Testamento do comendador 
Clemente José de Góis Viana. Distribuído a Pardal 
Júnior [Cartório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 
12, folha 44v].  

3 de setembro de 1896. Inventário. Comendador 
Bernardino Martins Ferreira de Faria, inventarian-
te. O comendador Clemente José de Góis Viana, in-
ventariado. Distribuído a Pardal Júnior [Folha 
44v].  

10 de novembro de 1902. Ação ordinária. Guilher-
me Finnie & Cia, autores. Os herdeiros do comen-
dador Clemente José de Gois Viana, réus. Distribuí-
da a Cândido Mateus de Faria Pardal Júnior [Car-
tório do 1º Distribuidor de Niterói, Livro 17, folha 
42v].  

 

Morreu o dono de Niterói! Foi desse jeito, sem tirar nem pôr, que a 
Gazeta de Notícias registrou em 3 de setembro de 1896 o falecimento do 
comendador Clemente José de Gois Viana, ocorrido dois dias antes em Ni-
terói. Nas páginas de outro jornal carioca - O Paiz, que pertencia ou perten-
cera ao senador Quintino Bocaiúva - Clemente não era o dono de Niterói, 
mas o Rei da Praia Grande, apelido, aliás, de que há longos anos desfruta-
va. Um e outro mereceram indignado protesto do velho O Fluminense, edi-
tado na banda de cá da Guanabara, fosse porque a memória do comendador 
merecia respeito, fosse porque Praia Grande era o modo depreciativo com 
que a carioquice mal humorada costumava se referir à então capital do Es-
tado.  

Gois Viana era português e beirava os 90 anos. Como tantos outros 
patrícios, despediu-se ainda criança da aldeia pobre em que nascera e veio 
tentar a sorte na colônia, tendo deixado uma fabulosa fortuna de milhares 



123

95 

 

de contos de réis e centenas de prédios espalhados pelas nossas ruas cen-
trais.  

Já pelos idos de 1840 figurava entre os maiores homens de negócios 
da cidade, que na época possuía apenas 178 casas comerciais, segundo as 
contas do cronista e tabelião Manuel Benício. Duas, pelo menos, eram dele: 
uma refinaria de açúcar na rua da Conceição, e uma espécie de drogstore 
em que vendia de tudo, desde pregos e tecidos até mobílias de alto luxo, 
localizado na rua São Pedro e mudado depois para instalações mais amplas 
na rua da Praia. Dessa loja saíram em 1849 as 24 cadeiras que o presidente 
Manuel de Frias mandou comprar para o salão nobre da Câmara, substi-
tuindo os rudes bancos até então destinados à assistência.  

É verdade que também figurou anos a fio na relação dos multados 
pela infração de posturas e teve cortada a pena d’água, em 1860, por falta 
de pagamento. Mas... quem não comete lá seus pecadilhos, uma vezinha ou 
outra? Examinados débitos e créditos, não resta dúvida de que o Gois Via-
na somou ao longo da vida muito mais qualidades que defeitos.  

Do seu bolso, por exemplo, saíram os 30 contos de réis que permiti-
ram a conclusão das obras de reconstrução do Teatro Municipal, inaugura-
do solenemente em 1884 com o nome de Santa Teresa, em homenagem à 
imperatriz. A Câmara sempre contou com sua ajuda para algumas obras 
municipais, em tempos de cofres magros, como foram o calçamento da rua 
da Conceição e da praça do Valonguinho. Ao próprio governo da província 
nunca negou sua esmola, quando as autoridades batiam de porta em porta 
com pires na mão, pedindo auxílio para socorrer a pobreza nas repetidas e 
avassaladoras epidemias. Perde-se a conta das entidades beneficentes que 
amparou, entre elas o Asilo Santa Leopoldina, de que era conselheiro e vi-
ce-provedor.   

Foi ele, também, que adquiriu de parceria com dois ou três sócios a 
massa falida da Fábrica de Tecidos Guanabarense, garantindo o emprego a 
200 operários. Ao ser vendida para a Companhia Manufatura do Rio de Ja-
neiro já tinha essa indústria mais de 300 tecelões, número que dobrou até 
1914, quando fechou definitivamente as portas. Três anos depois foi com-
prada e demolida pelo conde Pereira Carneiro para ceder lugar à vila resi-
dencial que tem seu nome.  

Outra empresa pioneira em que investiu seus capitais foi a Compa-
nhia de Seguros Aurora de Niterói, criada em 1890, e que presidiu até sua 
morte. Seu pulso firme lhe garantiu três anos de franca prosperidade, até 
que veio a Revolta da Armada e todo o centro de Niterói se transformou 
num monturo de ruínas. Gois cobriu com sua fortuna pessoal os incalculá-
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veis prejuízos, cumprindo cada um dos compromissos assumidos. E assim 
a Companhia Aurora conseguiu sobreviver até 1902, tendo como segundo 
presidente o jurista Fróes da Cruz.  

Morto o Rei da Praia Grande, porque os reis também morrem, de-
sencadeou-se um verdadeiro processo de pilhagem sobre os bens  do espó-
lio. A filha e genro de conhecido médico, falecido bem antes dele, recla-
mavam em juízo honorários superiores a 300 contos de réis, alegando que 
seu pai e sogro assistira ao comendador por mais de vinte anos, sem nunca 
ter recebido pelas consultas. Os testamenteiros contestaram, mas para que o 
processo de partilha não fosse postergado aceitaram um acordo e remunera-
ram o casal com 20 contos de réis. 

Um esperto comerciante inglês estabelecido no Rio de Janeiro, que 
havia executado em 1884 os proprietários da Fábrica de Tecidos Guanaba-
ra, adquirida em leilão por Gois Viana, queria 3 mil contos de réis a título 
de reajuste do valor da arrematação. O embuste esbarrou na rigidez moral 
do juiz Artur Henriques de Figueiredo e Melo, que decidiu em favor dos 
herdeiros. Ou do herdeiro, porque na verdade quase tudo foi parar no bolso 
do inventariante Bernardino Martins Ferreira de Faria, cujo patrimônio já 
não era nada pequeno.  

Foi esta uma questão à parte, que rolou muitos anos pelas varas e tri-
bunais de justiça. Gois Viana havia feito em agosto de 1879 seu testamen-
to, registrado em notas do tabelião Policarpo de Vasconcelos, beneficiando 
parentes pobres que deixara em Portugal. Mas no mesmo dia em que fale-
ceu, 1º de setembro de 1896, quem se apresentou como testamenteiro e 
principal beneficiário foi o comendador Bernardino, empunhando um novo 
testamento, datado de 1894.  

Houve choro e ranger de dentes. O segundo testamento era falso, 
clamavam em tom de escândalo alguns jornais, acolhendo denúncias mais 
ou menos anônimas dos contemplados no primeiro. Era verdadeiro, esbra-
vejava Bernardino, acenando com a integridade moral inquestionável das 
testemunhas que o firmaram, entre elas o respeitável coronel Francisco Ro-
drigues de Miranda, diretor-proprietário do jornal O Fluminense. Falso, 
verdadeiro, verdadeiro, falso, a justiça acabou decidindo pela autenticidade 
do testamento de 1894, os bens foram partilhados e o comendador Bernar-
dino Martins Ferreira de Faria veio a se transformar no segundo Rei da 
Praia Grande.  

Cala-te, boca...  
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O LEÃO DO CIRCO

3  de  dezembro  de  1896,  a  Pardal  Júnior.  Embargo. 

Félix Tudela, embargante. Henrique Lustre, embargado 

(Livro 15, folha 3).

19 de dezembro de 1896, a Ferreira da Silva. Embargo. 

Manuel  Furtado  de  Mendonça  Monteiro,  embargante. 

Henrique Lustre, embargado (Livro 15, folha 5 verso).

Luís Carlos Fróes da Cruz e Mário Viana foram sem contestação os 

dois  talentos mais  iluminados do foro niteroiense de 1890 a 1920, e, por 

isso  mesmo,  eram  rivais.  Abriase  uma  questão  em  que  Fróes  aparecia 

como  patrono  e  logo  a  parte  contrária  corria  a  contratar Mário  Viana,  e 

viceversa.  16  anos  mais  velho,  e  formado  14  anos  antes,  ambos  pela 

histórica Faculdade de Direito de São Paulo, o velho Fróes quase sempre 

levava  vantagem,  ou  pelo  menos  gabavase  disso.  Mais  experiente,  era 

também mais matreiro. Sobravalhe o que faltava a Mário: aquele toque de 

malícia,  tangenciando mesmo os  limites da chicana, e disso  lançava mão 

sem  nenhuma  cerimônia,  sempre  que  necessário.  Mas  que  ninguém  lhe 

aponte  o  dedo:  muitos  e  muito  bons  advogados,  alguns  até  de  maior 

renome, não raras vezes fizeram o mesmo.

Pois  aconteceu  que  em  começos  de  outubro  de  1896  chegou  a 

Niterói o Circo Lusitano, do português Henrique Lustre, um dos maiores, 

mais  luxuosos  e  mais  afamados  do  país,  que  desde  1883  percorria  do 

Oiapoque  ao  Chuí,  ou  do  Caburaí  ao  Chuí,  como  quer  a  moderna 

geografia oficial. Equilibrarse entre altos e baixos era comum a qualquer 

circo, mas essa temporada de Niterói parecia ser cada vez mais de baixos 

que de altos: chuva dia sim dia não, brigas dia não dia sim, e a bilheteria 
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emagrecendo enquanto as dívidas engordavam, os vinte ou  trinta artistas 

passando  dificuldades,  os  animais  com  fome.  O  jeito  era  levantar 

acampamento e partir, em busca de ares melhores.

Lustre  escolheu  para  novo  pouso  a  capital  do  Espírito  Santo,  mas 

quando    arrumava  as  malas  recebeu  um  amável  convite  da  polícia  para 

ficar  mais  um  pouquinho,  porque  havia  contra  ele  duas  ações  no  foro 

niteroiense: uma do empregado Félix Tudela, que há  tempos não recebia 

seu  salário,  e  outra  do  oficial  de  justiça  Manuel  Furtado  de  Mendonça 

Monteiro, a quem o empresário devia alguma coisa, não sei quanto, nem 

como,  nem  porquê.  E  Lustre  que  se  prevenisse,  porque  ambos  haviam 

escolhido  um  dos  melhores  advogados  da  cidade,  o  Dr.  Mário  Viana. 

Imagino  que  tenha  indagado  sobre  quem  contratar,  em  condições  de 

enfrentar  o Dr. Mário.  Imagino  que  tenham  lhe  indicado  o Dr.  Fróes.  E 

assim foi.

Mário Viana não fez por menos: pediu logo o seqüestro do leão do 

circo,  seu  bem  mais  valioso,  porque  circo  sem  leão  é  o  mesmo  que 

zoológico  sem macacos, Henrique Lustre arrancou a metade dos cabelos 

ao receber a notificação judicial e a outra metade quando Fróes da Cruz, 

com a maior  tranqüilidade do mundo,  anunciou que não  ia  recorrer. E  a 

ação  correndo  seus  trâmites,  o  que  naquele  tempo  demorava  meses,  em 

vez de séculos; e o Lustre sem mais cabelos para arrancar, e o Dr. Fróes 

sereno como bebê dormindo.

Chega afinal o grande dia – 10 de dezembro – em que o leão e seu 

dono,  ambos  em  prantos,  deveriam  se  separar.  Formam  solenes  no 

descampado  do  largo  do  Capim  os  autores,  réus,  advogados,  oficiais  de 

justiça  e  em volta  o  povaréu  curioso,  que  nunca  dispensava  um garden

party  interessante como esse. O oficial de justiça faz a leitura do pregão, 
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ou  sei  lá  que  nome  tenha  esse  documento,  os  funcionários  do  Depósito 

Público movimentam sua majestosa carroça e partem para o endereço do 

pobre leão, pensativo e triste. Quando ameaçam arrastar a jaula em direção 

à    carroça,  ouvese  a voz da  falível  justiça dos homens,  ali  representada 

pelo Dr. Fróes da Cruz:

 Alto  lá!  O  leão  vocês  podem  levar,  como manda  a  sentença.  A 

jaula não, porque não foi incluída no seqüestro.

O que se faz, numa situação dessas? Um acordo, é claro. E foi o que 

fizeram, aceitando as partes umas coisas,  rejeitando outras, mas o Lustre 

ficando livre para embarcar a 19 de dezembro para Vitória, sob promessa 

jurada aos Evangelhos de resolver na volta todas as pendências.

Você  voltou,  meu  caro  leitor?  Nem  ele.  De  Vitória,  onde  aliás 

também  não  foi  feliz,  partiu  para  Santos,  perambulou  pelo  interior 

paulista,  reapareceu  em Recife  e Maceió,  passou  por  Salvador, Belém  e 

Manaus, amargou uma desastrosa temporada em São Luís e um seqüestro 

de bens no Ceará, desta vez pra valer, por conta de promissórias que não 

pagou ao Banco de Pernambuco.

Nessas  andanças  foi  se  associando  a  outros  empresários,  como  o 

francês Jean Pierre Itté, o português Serafim Fernandes e Juca de Carvalho 

(José  Fernandes  de  Carvalho,  au  complet),  o  imperador  dos  teatros  do 

Norte, sociedades que por vezes  lhe  renderam boas dores de cabeça. Em 

Fortaleza o procurador de um dos sócios, por sinal conceituado advogado 

no Rio de Janeiro, desaparece carregando o cofre e todos os contratos da 

companhia.

Artista  completo,  Henrique  Lustre  era  exímio  nos  números 

eqüestres,  imbatível  no  tiro  ao  alvo,  inimitável  do  célebre  Salto  da 

Batalha, em que num pulo só atravessava uma fileira de 10 ou 20 soldados 



128

de  baionetas  em  riste.  Além  disso  escrevia  e  musicava  as  pantomimas 

representadas pela trupe, tocava vários instrumentos e compunha valsas e 

marchas que as bandas militares ainda executavam 20 anos depois de sua 

morte,  ocorrida  em Belém  a  9  de  abril  de  1913. Há  sete  anos  deixara  a 

vida  do  circo  para  tornarse  veterinário,  destino  natural  de  quem  viveu 

cinco décadas adestrando cavalos, cães e outros animais que reunia em seu 

circo.

O que nos leva de volta ao leão.

Haveria mesmo um leão, no circo de Niterói?

Haveria  mesmo  um  leão,  no  circo  de  Niterói?  A  história  do 

entrevero entre Fróes e Mário Viana, eu a li numa conferência de Alberto 

Fortes pronunciada na Academia Fluminense de Letras e publicada em sua 

Revista,  apenas  acrescentando  o    nome  dos  personagens  e  a  data  do 

episódio, que não constavam do original. Alberto falava com a autoridade 

de quem conviveu com ambos, ouviu suas aulas na Faculdade de Direito 

do  Rio  de  Janeiro,  praticou  em  seus  escritórios  e  ajudou  a  leválos  ao 

cemitério:  Mário  Viana  em  1923,  Fróes  da  Cruz  no  ano  seguinte.  Mas, 

tendo  manipulado  anúncios  e  referências  ao  circo  de  Henrique  Lustre 

desde  1883,  quando  ele  começa,  até  1913,  quando  se  extingue  seu 

fundador, acredito que não houvesse  leão nenhum e o seqüestro de 1896 

se  desse  em  relação  a  outros  bens  indispensáveis  ao  funcionamento  do 

circo.

Senão, vejamos: Lustre saiu de Niterói para Vitória, como foi dito, 

em 19 de dezembro de 1896. Dias antes, noticiando sua breve chegada à 

capital  capixaba,  o  jornal  Estado  do  Espírito  Santo  dizia  que  levava 

cavalos  amestrados,  ursos,  camelos  e  outros  animais.  Nada  de  leão, 

embora  um  urso  já  fosse  alguma  coisa  mais  parecida.  Entretanto,  o 
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anúncio  do  próprio  circo,  estampado  no  mesmo  jornal,  descreve 

explicitamente  o  que  seria  a  pequena  coleção  zoológica:  2  elefantes,  2 

pôneis e 2 cães Buldog, além, é claro, dos 15 ou 20 cavalos, pois se tratava 

de um circo eqüestre.

O leão talvez tivesse entrado na história para enriquecer a anedota, 

nesse  processo  tão  comum em que  um  fato  real  apenas memorizado  vai 

pela reprodução no tempo se transformando em lenda.

De qualquer modo, uma lenda saborosa.
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A “QUESTÃO BARRA MANSA” 
 

17 de maio de 1900. Inquérito policial relativamente à 
falsidade da escrita de perfilhação de Hortênsia pelo 
visconde de Barra Mansa. Distribuído a Cândido Ma-
teus de Faria Pardal Júnior [Cartório do 1º Distribui-
dor de Niterói, Livro 16, folha 32].  

 

A 10 de agosto de 1899 começava em Niterói a célebre Questão Bar-
ra Mansa, deflagrada por uma queixa apresentada à polícia pelo tabelião 
Joaquim Peixoto.  

Deu-se que a 26 de abril desse ano falecera em Barra Mansa o vis-
conde desse título, João Leite Gomes de Carvalho, solteiro e sem herdeiros 
diretos, deixando uma fortuna calculada em 7 mil contos de réis.  

Pouco depois aparecia em Niterói um aventureiro de nome Miguel 
Velez, a 5 de junho alugando uma casa na rua Visconde do Uruguai, contí-
gua ao cartório de Joaquim Peixoto, que começou a frequentar com assi-
duidade, ganhando intimidade com o distribuidor Ernesto Prata.  

Na noite de 11 de junho Velez e um comparsa, Cândido de Freitas 
Washington, saltaram o muro e arrombaram uma porta dos fundos do car-
tório, onde arrancaram uma folha de determinado livro. Peixoto, que residia 
no sobrado, ouviu barulho e percebeu o roubo, mas ficou quieto, razão por 
que a Polícia chegaria a suspeitar de sua cumplicidade na trama.  

Feito isso, os falsários conseguiram que Prata lhe certificasse em 
confiança a distribuição de uma escritura de perfilhamento que o visconde 
teria passado em benefício de uma suposta filha natural, Hortênsia Gomes, 
noiva de Cândido, mencionando a dita escritura como lançada na página 
que haviam arrancado.  

Passados mais alguns dias, Cândido apareceu no cartório para pedir 
uma cópia da escritura, que, obviamente, não pôde ser encontrada no livro 
indicado. Já então Miguel Velez e Cândido Washington haviam envolvido 
no golpe pessoas de certo conceito na cidade, como os comerciantes Tomás 
Moreira Branco (fiador da casa que alugaram), Joaquim Antônio Fernandes 
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Carneiro e Manuel Joaquim Borges de Lima, que no Império exercera o 
mandato de vereador em Niterói.  

Os dois últimos, com evidente má fé, atestaram a pedido de Cândido 
que haviam sido amigos pessoais do visconde e conheciam a escritura não 
encontrada.  

Com esse atestado em mãos, Cândido e Velez passaram procuração 
no Rio de Janeiro a Antônio Leite Monteiro de Barros, com a finalidade de 
obter uma nova escritura que beneficiasse Hortênsia, nos termos que os 
atestantes diziam conhecer e que constavam também da certidão de distri-
buição assinada pelo escrivão Prata. Só então (9 de agosto) Joaquim Peixo-
to resolveu denunciar a falcatrua.  

Monteiro de Barros, indignado por ter sido iludido pelos falsários, 
sugeriu que marcasse uma data para entregar o documento. Assim se fez, e 
quando compareceram ao cartório na esperança de recebe-lo, Cândido e 
Hortênsia, já casados, foram presos em flagrante e em seguida libertados 
sob fiança. Em agosto de 1900 foram indiciados por crime de estelionato 
todos os envolvidos: Cândido, Velez, Hortênsia, Moreira Branco, Fernan-
des Carneiro e Borges de Lima.  

Cândido foi novamente preso a 11 de agosto de 1900 e Velez no dia 
14, mas este último, depois de prestar depoimento e acusar o tabelião Pei-
xoto de exigir fabulosa fortuna para dar a certidão falsa, conseguiu misteri-
osamente ser liberado e fugir para Paris.  

Realizadas sucessivas perícias, com base em um borrador que Peixo-
to guardava em seu poder, concluiu-se em setembro de 1902 pela falsidade 
da certidão de distribuição e pela inexistência da escritura de perfilhamen-
to.  

O processo arrastou-se por alguns anos mais. A 13 de abril de 1903 
foi despronunciado o comerciante Moreira Branco, contra o qual nada ha-
via, senão o fato de ter sido fiador dos dois falsários. Em junho foram pre-
sos Fernandes Carneiro e Borges de Lima. A 14 de julho morreu no Rio 
Miguel Velez, disso se aproveitando os advogados dos demais para lançar 
sobre ele toda a culpa do golpe. Borges de Lima seria despronunciado em 
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setembro. Fernandes Carneiro, condenado em dezembro de 1903 a 2 anos 
de prisão, conseguiria anulação da pena, no ano seguinte.  

Cândido e Hortênsia, que receberam penas maiores e amargaram 
longos meses na Casa de Detenção, obtiveram afinal suas sentenças absol-
vitórias, em 1905 e 1906.  
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A “QUESTÃO DAS CEBOLAS”  

 

24 de janeiro de 1903. Crime de furto. Alba & Cia, au-
tores. Domingos da Costa Marques, réu. Distribuído a 
José Claro Ferreira da Silva [Cartório do 1º Distribui-
dor de Niterói, Livro 17, folha 46v].  

 

Uma das mais saborosas passagens da história de Niterói foi sem dú-
vida a Questão das Cebolas. Teve início pelos meados de janeiro de 1903, 
quando o comerciante espanhol Carlos de Castro Alba (depois vice-cônsul 
de seu país) resolveu comprar mil réstias de cebolas de primeira qualidade 
aos atacadistas João Marques & Cia, estabelecidos no Rio de Janeiro.  

Domingos da Costa Marques, com armazém quase vizinho de Alba 
(ambos ficavam na rua Visconde do Rio Branco), comprou na mesma oca-
sião outras 500 réstias, só que de qualidade bastante inferior, à firma Car-
neiro, Bastos, Marinho & Cia.  

No transporte para Niterói, a 19 de janeiro, houve troca das cargas. 
Alba foi reclamar ao vizinho mas Costa Marques não aceitou fazer a devo-
lução, alegando que comprara também mil réstias de boa qualidade, o que 
provou através de uma nota supostamente falsa que obteve dos vendedores. 
O caso foi parar na justiça, tendo Alba depositado as 500 réstias que rece-
beu e logo apodreceram, enquanto rolava a ação.  

Domingos foi pronunciado ainda em janeiro de 1903, recorreu, per-
deu o recurso, mas em fevereiro de 1904 seria despronunciado pelo juiz 
municipal Bernardino Cândido de Albuquerque, tendo como defensores os 
advogados Otávio Kely e Mário Viana. Alba, representado por Fróes da 
Cruz e Francisco Leite Bastos Júnior, recorreu ao juiz de direito Artur Hen-
riques de Figueiredo e Melo, que negou o recurso.  

Preparava-se para impetrar nova ação, por danos financeiros, quando 
a 31 de outubro de 1904 encerrou-se definitivamente a questão, graças a 
um acordo intermediado pelo jornalista Francisco Rodrigues de Miranda, 
diretor-proprietário de O Fluminense.  
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Carlos de Castro Alba foi nomeado em 1908 vice-cônsul da Espanha 
em Niterói, cargo que perderia em 1914, quando foi extinta a função. So-
breviveu muitos anos à questão que tantas dores de cabeça lhe causara e 
faleceu em Niterói a 31 de agosto de 1936.  

De Costa Marques sabe-se que não foi muito feliz nos negócios, ten-
do seu armazém destruído por violento incêndio, pouco depois dessa rumo-
rosa querela. 
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O CRIME DE ICARAÍ

15  de  janeiro  de  1913.  Inquérito  policial.  A  justiça, 

autora.  João  Pereira  Barreto,  acusado.  Dona  Anita 

Levy Barreto, ofendida. Distribuído ao tabelião Pardal 

Júnior  (Cartório  do  1º  Distribuidor  de  Niterói,  Livro 

24, folha 29 verso).

Rua  Presidente  Backer  nº  18,  3  de  janeiro  de  1912.  Um  sujeito 

chega em casa às três horas da manhã, completamente bêbado. A mulher, 

grávida de três meses, vai abrir a porta e leva um tiro mortal no rosto. O 

sujeito sai tranquilamente, vai procurar um cunhado que mora na Álvares 

de Azevedo e lhe dá dinheiro para fugir. Três vezes levado a julgamento, é 

afinal  absolvido  porque  os  jurados  entenderam  que  agiu  –  pasme  quem 

queira – em inferioridade de forças. Resumese assim o enredo de um dos 

crimes  mais  hediondos  de  que  Niterói  já  ouviu  falar,  escabroso  pelo 

desfecho  e  pelos  desdobramentos  do  processo,  em  que  saiu  arranhada  a 

reputação de algumas celebridades nacionais.

Mas  vamos  à  história,  dando  nome  aos  bois.  No  que,  aliás,  não 

cometemos nenhuma indiscrição, pois foi  tudo exaustivamente registrado 

nos jornais da época.

João  Barreto  veio  das  grotas  de  Sergipe  tentar  a  vida  no  Rio  de 

Janeiro, trazendo na bagagem muita ambição e nenhum talento. Apagado e 

medíocre, a única coisa que sabia fazer, e fazia muito bem, era embriagar

se. Encontrou bons e maus companheiros, entre eles o  impagável Emílio 

de Menezes, com quem fazia dia sim e outro também a procissão noturna 

pelas  tascas  e  tabernas  da  antiga  Corte.  Mas  uma  estrela  de  primeira 

grandeza  brilhou  sobre  sua  cabeça  quando  a  irmã,  Petronilha  Barreto, 
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casouse  com Sílvio Romero. Filósofo,  literato,  jurisconsulto  e  professor 

de  direito,  reconhecido  por  gregos  e  troianos  como  um  nome  cheio  de 

auréolas no cenário da intelectualidade nacional, à sombra do prestígio do 

cunhado João Barreto viveria seu efêmero minuto de glória.

Do nada,  jornalista  sem  jornal e  sem currículo, é nomeado  redator 

dos debates  da Câmara dos Deputados  e  logo  ascende  a  chefe de  seção. 

Para  provar  seus  nebulosos  talentos  faltavalhe  um  livro.  E  foi  ainda  o 

empenho  (e  certamente  a  bolsa)  de  Sílvio  Romero  que  fez  aparecer  em 

Portugal  a  sua  obra  de  estréia,  Selvas  e  Céus,    que  todos  elogiaram  e 

ninguém  leu.  Tudo  correria  às  mil  maravilhas,  não  fossem  alguns 

desarranjos na vida familiar, nessa brusca transição de sapo para príncipe. 

João Barreto perde a mulher, que lhe deixa dois filhos pequenos. O irmão, 

Ladislau,  é  internado  num  hospício  e  morre  sem  recuperar  a  razão.  Ele 

próprio começa a manifestar sintomas de alienação mental, causa ou efeito 

do alcoolismo.

Para desanuviar as idéias, resolve passar uma temporada em Juiz de 

Fora, onde chega com uma carta de recomendação de Sílvio Romero para 

Belmiro  Braga,  no  auge  de  sua  popularidade  como  autor  de  comédias 

caipiras.  Belmiro  o  apresenta  aos    intelectuais  da  terra,  aos  amigos,  à 

sociedade, e de raspão a uma jovem judia de vinte e poucos anos, Anete 

Levy (Anita, no registro e mesmo em algumas peças do processo) filha de 

um  rico  negociante  que  a  hanseníase  empobreceu  e  matou.  Paixão 

fulminante, Anete e João Barreto se casam em 21 de junho de 1912 e se 

instalam numa casa com requintes de luxo na rua Presidente Backer nº 18, 

bem perto de Sílvio e Petronilha, que moravam na Álvares de Azevedo.

Dura pouco o conto de fadas. O poeta chega em casa cada vez mais 

tarde e cada vez mais bêbado. Tem ciúmes doentios, a ponto de procurar 
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frequentemente a polícia para queixarse de estranhos que  rondavam sua 

residência, quando saía para trabalhar. O delegado Mário Verani investiga 

uma,  duas,  três  vezes,  depois  não  toma  mais  conhecimento  da  queixa: 

eram apenas pessoas que aguardavam pacatamente o bonde, na esquina da 

praia.  Ciúme  e  alcoolismo,  estava  armado  o  cenário  da  tragédia  que  ia 

acontecer seis meses depois, e que manchou com o sangue de Anete Levy 

a biografia de Sílvio Romero.

Do  começo  ao  fim,  foi  deplorável  o  papel  desempenhado  pelo 

grande  filósofo  no  episódio.  Deu  dinheiro  ao  cunhado  para  fugir,  já  foi 

dito.  Mas  deulhe  tempo  também  para  ganhar  distância,  só  na  manhã 

seguinte  procurando  o mesmo delegado Verani  para  comunicar  o  crime, 

sem  saber  se  Anete  estava  viva  ou  morta.  O  policial,  naturalmente 

surpreso,  perguntou  por  que  não  procurou  um  médico.  Procurou,  mas 

àquela hora da madrugada o doutor se negou a atendêlo. Mais  intrigado 

ainda, Verani quis saber quem era esse médico, tão desumano a ponto de 

recusar socorro à vítima de uma violência. Não se  lembrava. Quer dizer: 

no  curtíssimo  espaço  de  quatro  horas,  entre  3  e  7  da  manhã,  uma  das 

maiores  inteligências  do  país  foi  tomada  de  súbita  crise  de  amnésia.  E 

enquanto  isso, depois de bebericar mais um pouco num botequim da  rua 

São  José,  o  cunhado  assassino  embarcava  sereno  e  lépido  no  trem  da 

Central que o deixaria a salvo em São Paulo.

Por  lá  ficou  o  tempo  que  quis,  apesar  das  rigorosas  diligências 

policiais, que ontem como hoje são bem conhecidas. A 3 de julho de 1913 

o advogado Luís Carlos Fróes da Cruz Júnior apresentou ao juiz de direito 

Antônio  Soares  do  Pinho  Júnior  um  cínico  requerimento  em  que,  ainda 

foragido,  João Barreto  reclamava o direito de  ser nomeado  inventariante 

da mulher. Nove dias depois se apresentou voluntariamente ao mesmo juiz 
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e foi mandado recolher à Casa de Detenção. Deramlhe uma sala especial, 

com  confortos  e  mordomias,  onde  recebia  centenas  de  amigos  que  iam 

abraçálo e manifestar solidariedade. Sílvio Romero (sempre ele) escreve a 

Evaristo  de  Morais,  talvez  o  mais  renomado  criminalista  da  época, 

apelando para que assumisse sua defesa ao  lado de Luís Carlos Fróes da 

Cruz Júnior, já contratado pelo criminoso.

Evaristo confessa em suas memórias que aceitou o caso em nome da 

admiração  que  dedicava  a  Sílvio  Romero,  mas  não  estava  inteiramente 

familiarizado  com os  autos,  ao  contrário  do promotor Gabriel Osório  de 

Almeida, encarregado da acusação. Ancorouse no próprio arrazoado que 

o  réu  escrevera  na  Detenção,  alegando  que  na  noite  do  crime  assistira 

sessões  de  hipnotismo  na  Confeitaria  Pascoal,  e  agira  sob  efeito  de 

hipnose. Era um assunto novo, misterioso e polêmico, que mal começava a 

interessar à medicina, manipulado quase exclusivamente por charlatães e 

desconhecido da grande massa da opinião pública.

Evaristo,  zeloso  de  seu  nome  e  conceito  profissional,  evitou 

exploralo.  Preferiu  fixarse  na  privação  de  sentidos  como  conseqüência 

do  alcoolismo,  mesmo  sabendo  que  o  argumento  era  fraco  diante  das 

evidências  agravantes.  Ao  contrário  dele,  Fróes  da  Cruz  Júnior  entendia 

que  aquele  era  o  melhor  caminho  para  livrar  seu  cliente  das  garras  da 

justiça  e  trouxe  para  testemunhar  o  médico  Maurício  de  Medeiros,  que 

embasbacou a assistência com exaustiva aula sobre os efeitos hipnóticos. 

Nenhum  dos  três  conseguiu  destruir  a  firme  e  sólida  argumentação  de 

Gabriel Osório e na manhã de 27 de  junho de 1914, depois de quase 20 

horas  de  réplicas  e  tréplicas,  João  Barreto  era  condenado  a  21  anos  de 

prisão.
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Houve recurso e segundo julgamento, que começou a 5 e terminou a 

6 de março de 1915. Sílvio Romero saíra de cena. Acabrunhado e malvisto 

pelos  vizinhos,  deixou  os  encantos  de  Icaraí  e  foi  morrer  no  Rio  de 

Janeiro,  um  mês  depois  da  condenação  do  cunhado.  Evaristo  de  Morais 

homenageia sua memória, mantendose na defesa de João Barreto, ao lado 

de Fróes da Cruz Júnior e de um jovem acadêmico, Miguel Pinto Teixeira 

Lopes.  Maurício  de  Medeiros  retorna  e  reforça  a  preleção  sobre 

hipnotismo, desfiando uma relação infinita de nomes que os jurados nunca 

ouviram  e  os  escrivães  mal  conseguiam  transcrever,  apresentados  como 

autoridades mundiais em matéria de hipnose.

Os  juízes  de  direito Pinho  Júnior  e Gustavo Alberto  deramse  por 

suspeitos, vindo presidir o júri o exdelegado de polícia Oldemar Pacheco, 

recém  nomeado  juiz  municipal  de  São  Gonçalo,  sem  a  experiência 

necessária para assumir tão grande responsabilidade. Além disso, o poeta 

de  Selvas  e  Céus  encontra  a  proteção  inusitada  e  talvez  pouco  ética  do 

próprio  promotor  Cortes  Júnior,  que  substituíra  Gabriel  Osório,  sem  de 

longe  se  aproximar  do  brilhantismo  de  seu  antecessor.  A  imprensa  o 

acusou de dirigir cartas aos jurados, apelando para a absolvição do réu, o 

que ele, obviamente, negou. Fosse como fosse, na tribuna atuou como um 

defensor  a  mais  do  assassino,    anulando  praticamente  a  atuação  do 

acusador Francisco Cândido  da Gama  Júnior,  contratado  pela  família  da 

vítima.

Enchese a sala do júri, reunido no salão nobre do antigo Palácio de 

Governo,  hoje  Colégio  Aurelino  Leal.  São  advogados  e  estudantes  de 

direito de ouvidos atentos aos malabarismos oratórios de uma defesa que 

parecia impossível; médicos e acadêmicos de medicina querendo aprender 

sobre a patologia do crime e sua aplicação mais eficaz à chicana forense; 
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políticos  em  começo  ou  em  fim  de  carreira  disputando  um  espaço  nos 

flashes  da  reportagem;  moçoilas  saltitantes  atraídas  pelas  madeixas 

grisalhas que davam ao assassino um certo ar de ator mexicano e senhoras 

encafifadas bradando como iranianas raivosas contra a memória da morta, 

de  quem  chafurdadores  da  imprensa  chula  vinham  dizendo  que  não 

passava de uma adúltera, indignidade perversa que o próprio João Barreto 

repeliu, num raro momento de grandeza.

Com  um  público  desses,  o  julgamento  tinha  tudo  para  se 

transformar numa função de circo, e  foi o que exatamente aconteceu. Lá 

pelas tantas da noite, quando o promotor Cortes Júnior iniciava a acusação 

desmanchandose em elogios aos dotes literários do réu e declamando suas 

poesias,  o  burburinho  chegou  a  tal  ponto  que Oldemar Pacheco mandou 

evacuar  o  recinto. Entraram os  soldados  da  briosa PM,  a  trote  e  galope, 

brandindo  heroicamente  seus  lustrosos  cassetetes,  e  daí  por  diante 

ninguém  mais  se  entendeu.  As  pessoas  corriam  para  todos  os  lados,  em 

pânico; o  juiz presidente,  como por  encanto,  sumiu; os  jurados  largaram 

seu  poleirinho  e  vieram  confraternizar  com  o  réu,  o  promotor,  os 

advogados,  as  testemunhas.  Passa  da  meia  noite  quando  a  situação  é 

controlada  e  o  julgamento  recomeça,  para  terminar  depois  de  12  horas, 

com a absolvição do assassino por 5 votos a 2. O povo do lado de fora se 

revolta,  vaia  os  advogados  e  apedreja  o  carro  que  o  conduz  de  volta  à 

Detenção.

Não valeu, diz o Tribunal de Justiça,  levando em conta a confusão 

que interrompeu e tumultuou os trabalhos. Terceiro julgamento é marcado 

para 13 de março de 1916. Os atores  são quase os mesmos: Oldemar na 

presidência,  Cortes  Júnior  na  promotoria,  Gama  Júnior  na  acusação, 

Evaristo de Morais na defesa, agora auxiliado por Fróes da Cruz pai – é a 
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única alteração no cenário – porque o  filho  falecera dois meses antes. O 

script também pouco muda: Evaristo apegado à tese da imputabilidade do 

alcoólatra,  Maurício  de  Medeiros  hipnotizado  pelas  suas  teorias  dos 

efeitos hipnóticos, Cortes  Júnior  a declamar os versos do  réu,  encantado 

como se estivesse diante de um Camões do sertão. O público e os jurados, 

entediados com a surrada ladainha da defesa, dão sinais de que estão mais 

impressionados na fala do acusador Gama Júnior, lembrando o que todos 

pareciam  ter  esquecido:  a  segunda  vítima  do  crime,  o  filho  que  Anete 

esperava quando foi morta.

Do alto de seus 50 anos de experiência no foro, arguto até onde se 

imagine e ardiloso até onde necessário, o velho Fróes adivinhou tudo que 

ia acontecer e estava ali para  salvar a  situação. Arrasta para o  tribunal a 

viúva de Sílvio Romero, conduzindo pela mão os dois sobrinhos de 7 e 9 

anos,  filhos  do  primeiro  casamento  do  assassino.  Quando  tudo  parecia 

perdido, aponta lacrimejante e teatral para as duas crianças, que seriam os 

verdadeiros  condenados  se  aquelas  sete  boas  almas  do  júri  não  se 

deixassem  tocar  pela  piedade.  A  estratégia  nada  tinha  de  nova,  pelo 

contrário;  era  empregada  há  séculos  pelos  defensores  de  todos  os 

uxoricidas  com  descendência  e  sempre  dera  certo.  Não  surpreende  que 

João Barreto  fosse absorvido, pelo voto de 6 daquelas 7 almas piedosas. 

Surpreendente foi a resposta dada a um dos quesitos, aceitando que o réu 

tivesse agido em inferioridade de forças. A 3 de outubro de 1916, tendo o 

Tribunal  de  Justiça  recusado  um  pedido  de  anulação  do  julgamento,  foi 

posto em liberdade.

Há  quem  acredite  numa  justiça  superior  à  dos  homens,  e  talvez 

exista  mesmo.  Demitido  do  emprego  na  Câmara  dos  Deputados,  fez  o 

caminho  de  volta  para  Sergipe,  onde  sua  família  continuava  influente, 
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levando  na  bagagem  os  livros  que  escrevera  na  Casa  de  Detenção:  A 

tragédia de  Icaraí. O  império da mulher, Alegorias da Bíblia e até uma 

obra em francês, La prision. Para nenhum encontrou editor. Libertouse do 

vício  do  álcool  mas  tornouse  arredio  e  introspectivo,  como  que 

condenado  pela  própria  consciência.  Por  lá  faleceu,  completamente 

esquecido, em 9 de agosto de 1926.
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A TRAGÉDIA DO CUBANGO

28 abril  de  1913.  Inquérito  policial. A  justiça,  autora. 

Eugênia Nunes Vieira de Souza, José de Souza Teixeira, 

Maria  das  Dores  Vieira  de  Souza  Pinheiro,  Joana 

Vieira  de  Souza  e  João  Gonçalves  de  Freitas, 

ofendidos.  José  Cândido  Vieira  de  Souza,  falecido. 

Américo  Alves  Belas,  réu.  Distribuído  ao  tabelião 

Joaquim  Peixoto  (Cartório  do  1º  Distribuidor  de 

Niterói, Livro 24, folha 38 verso).

Assunto puxa assunto, crime puxa crime, e aqui estamos diante de 

outra história de paixão e sangue, passados apenas 4 meses da execução de 

Anete  Levy  pelo  poeta  João  Barreto.  O  autor,  por  acaso,  é  também 

nordestino, só que da Bahia; é também um homem de letras, só que mais 

talentoso e menos protegido, sem cunhados famosos e influentes para lhe 

garantir a impunidade.

Américo  Alves  Belas  tinha  20  anos  quando  chegou  ao  Rio  de 

Janeiro,  em  1906,  vindo  do  interior  da  Bahia.  Mostrava  boa  instrução  e 

trazia um caderno de versos que os amigos liam, ouviam e aplaudiam com 

entusiasmo. Entrou para o  jornalismo pela porta da  revisão,  como  tantos 

outros jovens que depois se tornaram corifeus da imprensa ou da literatura, 

como  Machado  de  Assis  ou  Irineu  Marinho.  Atravessou  a  barca  para 

trabalhar  no  semanário O Niterói,  a  convite  de  Idiomar  de Souza,  e  não 

tardou a ter cadeira cativa no legendário Café Paris, onde pontificavam os 

expoentes  máximos  da  literatura  fluminense:  Agripino  Griecco,  Hernani 

Ramirez, Renato Lacerda, Max Vasconcelos.

Quando apareceu em 1911 o Diário Fluminense,  talvez o primeiro 

jornal  organizado  como  empresa  por  essas  bandas,  foi  convocado  para 
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formar  na  equipe  de  repórteres  e  redatores  ao  lado  de  João  Carvalhais, 

Quaresma  de  Moura,  Artur  Vilasboas,  Vítor  Cunha,  Martins  Teixeira, 

Guanabarino Filho, Ari Silveira, Comandava a  redação Antônio Joaquim 

de Melo, que depois viria a ser secretário de Fazenda do governo Feliciano 

Sodré, ganhando para sempre o apelido de Melo das Finanças. Sodré por 

enquanto era apenas prefeito de Niterói, e dizem que bancava o jornal de 

parceria  com  o  governador  Oliveira  Botelho,  pretendendo  lançarse 

candidato ao governo, como se lançou, em 1914. O que, aplicando ao caso 

uma  expressão  pitoresca  do  pitoresco  Tenório  Cavalcanti,  podia  não  ser 

verdade, mas também não era mentira.

Não  se  sabe  como,  nem  quando,  Américo  Belas  conheceu  Sílvia, 

uma jovem de 19 anos recém chegada de Cantagalo, dizem uns que muito 

bonita e muito rica, dizem outros que apenas muito rica. Sílvia do Carmo 

Vieira de Souza havia perdido o pai e veio com a mãe viúva para a casa de 

um  tio, Antônio Vieira  de Souza,  na  rua Vereador Duque Estrada. Com 

uma situação estável no Diário Fluminense e um segundo emprego que o 

prefeito ou o governador lhe conseguiu no antigo Departamento Nacional 

de  Saúde, Belas faz planos de casamento e chega a alugar uma boa casa 

na rua Mem de Sá, com larguezas de frente para o campo de São Bento.

Quando  o  romance  parecia  fruir  num  mar  de  rosas,  um  desses 

“amigos” que a gente encontra de vez em quando na vida corre para avisar 

a família da moça que Belas estava tuberculoso. E não era coisa recente, 

desde 1909 andava ele às voltas com suas tosses, suas febres e seus bacilos 

de  Koch.  Tuberculose,  naqueles  idos,  era  uma  sentença  de  morte.  O  tio 

Antônio, que já não via com bons olhos o encantamento da menina por um 

jornalista, e ainda por cima poeta, aproveita a deixa para proibir o namoro, 

que nessa altura já se transformara em noivado. Pouco adiantou, porque os 
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dois  pombinhos  continuam  se  encontrando  às  escondidas  e  trocando 

apaixonadas  cartas  de  amor  com  desenhos  de  estrelinhas  e  corações 

entrelaçados.

Penalizado com o sofrimento de ambos, entra em cena outro tio de 

Sílvia, José Cândido Vieira de Souza, mais maleável que o irmão Antônio. 

Chama Belas para  conversar,  sugere que  se  retire por  algum  tempo para 

junto  da  mãe,  em  Mundo  Novo,  onde  talvez  encontrasse  a  cura.  Nem 

pensar,  até  porque  o  calor  da  Bahia  era  tudo  que  os  médicos  não 

recomendavam  para  o  tratamento  da  tuberculose.  A  muito  custo  José 

Cândido  consegue  que  aceite  a  segunda  opção,  um  sanatório  em 

Barbacena.  Não  se  preocupasse  com  as  despesas,  eram  por  sua  conta. 

Tudo que queria era ver a sobrinha feliz.

Ele  foi,  mas  em  pouco  tempo  estava  de  volta  a  Niterói,  sem 

paciência para esperar a cura. Quando bateu à porta da casa da noiva, veio 

atender o  tio, Antônio Carlos,  e  lhe  comunicou de  chofre que não havia 

mais noivado. Pior: a decisão era da própria Sílvia,  já que ele se negava a 

tratarse.  Belas  desesperase,  fala  em  suicídio,  preocupando  os  amigos. 

Tenta  a  todo  custo  demover  a  família  da  noiva,  mas  ninguém  o  recebe. 

Nem mesmo José Cândido, que  lhe dera a mão, e agora o evitava. O  tio 

bom passou a ser tio mau, o grande culpado pela sua desventura. Achava 

que a internação em Barbacena fora apenas uma armadilha, para separálo 

de Sílvia. O desequilíbrio mental em que mergulhou chegou ao ponto de 

levalo a anunciar a própria morte pelos jornais, só para ver o efeito que a 

notícia ia produzir. O truque era velho demais, não deu certo.

Na  manhã  de  um  domingo,  20  de  abril  de  1913,  Belas  armouse 

com  uma  pistola  Browning  e  um  revólver  Smith&Wesson,  encheu  os 

bolsos de balas e sentouse desde cedo na calçada do Colégio Salesiano, 
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onde Sílvia costumava assistir a missa com seus parentes. Nem Sílvia nem 

a mãe, nem o tio Antônio. Quem apareceu foi José Cândido, acompanhado 

apenas  da  mulher,  Eugênia.  Belas  aguardou  calmamente  que  a  missa 

terminasse e os seguiu, em silêncio. Eugênia bem percebeu que estava fora 

de si, mas o marido acalmoua: não era responsável pelo namoro desfeito e 

fora o único da família que até  tentou ajudar. O casal  tomou o bonde de 

Santa Rosa até o largo do Marrão, embarcou em outro para o Cubango e 

ele sempre atrás, em silêncio.

Saltaram  diante  da  chácara  da  rua  Noronha  Torrezão,  onde  José 

Cândido  residia.  Mal  chegando  ao  portão,  Belas  sacou  as  duas  armas  e 

começou  a  atirar.  Josê  Cândido  caiu  morto,  atingido  por  dois  tiros 

certeiros, na nuca e no coração. Eugênia recebeu também dois tiros, no pé 

esquerdo e no braço direito, quando se abaixava para  socorrer o marido. 

Cego e alucinado, Belas entrou pela casa, atirando a esmo. Esbarrou com 

um sobrinho menor de  José Cândido,  José de Souza Ferreira,  e disparou 

três vezes, ferindoo no braço, mão e perna esquerda. Em seguida tentou 

alvejar as meninas Antonieta Vieira de Souza, de dois anos e meio, filha 

de José Cândido, e Cândida Rodrigues Serrão, de dois anos, filha de João 

Batista Serrão,  também da família, mas as balas foram acertar o peito de 

Maria  das  Dores  e  o  pé  de  Joana  Dias,  criadas  da  casa,  que  tentavam 

proteger  as  crianças.  Ouvindo  os  estampidos  do  fundo  do  quintal,  onde 

cortava capim,  João Gonçalves de Freitas, o Bumba,  empregado de  João 

Batista Serrão, veio ver o que estava acontecendo e levou um tiro que lhe 

atravessou o pulmão, penando 15 dias entre a vida e a morte no Hospital 

São João Batista.

Deixando  a  chácara  para  entregarse  ao  subdelegado  Irênio  Pinto 

Araújo Correia,  residente  nas  proximidades,  deparouse  com dois  praças 
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da  Polícia  Militar  que  vinham  em  seu  encalço,  virou  a  pistola  contra  o 

próprio  peito  e  puxou  o  gatilho.  Banhado  em  sangue,  foi  socorrido  no 

posto policial do Cubango pelo médico Eduardo Silveira e conduzido ao 

Hospital  São  João  Batista,  onde  prestou  depoimento.  Alegou  que  não 

pretendia  matar  José  Cândido,  mas  seu  irmão  Antônio,  e  matarse  em 

seguida, diante da noiva. A ira contra José Cândido irrompeu quando ele o 

destratou, diante do Colégio Salesiano,  cuspindo para o  lado quando  lhe 

dirigia  a  palavra.  Não  se  lembrava  de  mais  nada,  a  não  ser  do  tiro  no 

Bumba,  que  avançara  em  sua  direção  com  um  cortador  de  capim.  Sua 

versão  foi  confirmada  em  quatro  cartas  que  a  polícia  encontrou  em  sua 

casa na  rua Mem de Sá, dirigidas à mãe,  a Sílvia,  à própria polícia e ao 

Centro de Imprensa Fluminense, de que era associado, implorando que os 

colegas não divulgassem as cartas de amor trocadas com a noiva.

O depoimento de Sílvia pouco esclareceu. Disse que estava em casa 

do  tio  João  Batista  Serrão  quando  ouviu  os  primeiros  tiros.  Procurando 

saber do que ocorria, viu José Cândido estendido na calçada da varanda e 

ouviu mais  tiros. Quanto  às  relações  com o  criminoso,  revelou  que  fora 

expulso da  casa de  seus  familiares porque,  apesar de doente,  insistia  em 

beijar  as  crianças  que  ali  viviam.  Confirmou  que  foi  dela  a  decisão  de 

desfazer  o  noivado,  sem  ser  forçada  por  parente  algum,  e  revelou  que 

depois disso Belas passou a difamála, por despeito, o que ele confirmaria 

em novo depoimento, a 25 de abril. Desde o dia 21 fora removido para a 

Casa  de  Detenção,  onde  lhe  deram  um  confortável  quarto  particular, 

porque  a  enfermaria  destinada  aos  presos  se  achava  em  obras.  Ali  foi 

assistido  pelo  médico  da  polícia,  Jerônimo  Tavares,  e  recebia 

constantemente a visita de amigos e colegas de jornal.
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O Centro de Imprensa Fluminense, do qual era sócio, submeteuse a 

verdadeira  romaria,  para  lhe  conseguir  advogado.  Luís  Carlos  Fróes  da 

Cruz Júnior, o mesmo que defendia João Barreto, alegou impedimento por 

ser amigo da família da vítima. Alfredo Bahiense não pôde acertar a causa, 

impedido  pela  função  de  promotor  adjunto.  Luís  de  Souza  Silveira 

simplesmente  negouse,  sem  achar  necessário  apresentar  motivos. 

Ofereceuse  Diocleciano  Mártir,  o  célebre  agitador  dos  anos  iniciais  da 

República,  mas  desta  vez  foi  o  Centro  que  não  aceitou.  Por  fim 

propuseramse  a  defendelo  Francisco  Leite  Bastos  Júnior  e  Carlos 

Castrioro,  mais  tarde  juntandose  a  eles  outros  criminalistas  e  alguns 

estranhos à profissão, em busca de notoriedade.

A  1º  de  maio  o  jornalista  Ricardo  Barbosa  publicava  no  jornal  O 

Fluminense  um  libelo  violentíssimo  contra  o  criminoso,  para  ele 

indefensável, revelando que Belas já rompera dois noivados anteriormente 

mas nunca manifestara tanta paixão, porque as noivas eram pobres. A 5 de 

maio o promotor Gabriel Osório de Almeida Júnior ofereceu a denúncia, 

arrolando  numerosas  testemunhas.  Carlos  Castrioto  consegue  protelar  o 

andamento  do  processo,  pedindo  vista,  na  esperança  de  que  o  clima  de 

paixão provocado pela  tragédia pelo menos  arrefecesse. A 19 de maio o 

criminalista Fróes da Cruz  Júnior volta atrás e  se oferece para auxiliar  a 

defesa.   

O sumário de culpa teve início a 3 de junho, sob presidência do juiz 

de  direito  Antônio  Soares  do  Pinho  Júnior,  representando  a  família  do 

morto  dos  advogados  Herotides  de  Oliveira  e  Ramon  Alonso.  A  11  de 

junho,  Carlos  Castrioto  e  Bastos  Júnior  deram  entrada  num  pedido  de 

habeas  corpus  no Tribunal  de  Justiça,  para  que Belas  pudesse  responder 

em  liberdade. O solicitador Antônio Martins de Faria apresentou petição 
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semelhante, por sua conta e risco, à revelia do réu. A ordem foi denegada 

por  maioria  absoluta,  a  20  de  junho,  sendo  o  acórdão  confirmado  pelo 

Supremo  Tribunal  Federal,  em  grau  de  recurso.  Os  advogados  ganham 

mais tempo, apelando para a insanidade do réu. O laudo apresentado a 10 

de  fevereiro  de  1914  pelos  médicos  Alfredo  Rangel  e  Pedro  Martins 

Teixeira Júnior conclui que Belas apresentava uma deformidade física – a 

tuberculose – mas que esta não influía em sua formação mental, não sendo 

nem epilético, nem degenerado.

O semanário A Luta, que começou a circular em 1º de outubro de 

1914, logo em seu número de estréia faz uma revelação que explode como 

uma bomba: Sílvia continuava a corresponderse com o criminoso na Casa 

de Detenção,  apesar  de  recolhida  pela  família  a  um convento  do Rio  de 

Janeiro. A notícia é desmentida pelo jornal O Fluminense, a 4 de outubro. 

Na  edição  do  dia  9,  o  jornal  estampa  uma  carta  de  Américo  Belas, 

afirmando que tudo que recebera da exnoiva, na prisão, foi um exemplar 

do  livro  religioso O mensageiro do coração de Jesus. De verdadeiro, na 

informação do  semanário,  restou  apenas  o  fato  de  que Sílvia  foi mesmo 

internada  num  convento,  e  ali  passou  o  resto  de  seus  dias,  segundo 

testemunho  que  ouvi  de  monsenhor  José  Nicodemos  dos  Santos, 

aparentado dos Vieira de Souza de Cantagalo.

Esgotados  todos os  recursos da defesa, Belas vai  a  julgamento, na 

tarde  de  26  de  fevereiro  de  1915.  Preside  o  júri  o  juiz  Pinho  Júnior, 

servindo de escrivão o  tabelião José Kopp. O réu chega às 12:50, gordo, 

corado, bem disposto,  aparentemente curado da  tuberculose. Sorteiase o 

conselho  de  jurados,  composto  por  Jacinto  da  Silva  Quaresma,  Antônio 

Gonçalves  Lopes,  Henrique  Palmeira  Ripper,  João  Álvares  de  Azevedo, 

Alberto da Cruz Fortuna, Júlio Tibau e Júlio César Nunes, os três últimos 
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substituindo  Guilherme  Maria  Pinto  de  Vasconcelos,  Manuel  Soares  de 

Medeiros e Virgílio Vicente Valentim, que foram recusados.

Na acusação atua o promotor Cortes Júnior, expatrão do criminoso 

no  Diário  Fluminense,  auxiliado  pelos  advogados  Ramon  Alonso  e 

Herotides  de  Oliveira.  Na  defesa,  além  de  Carlos  Castrioto  e  Bastos 

Júnior,  apresentamse  Júlio  Viana,  Luís  Carlos  Fróes  da  Cruz  Júnior, 

Epaminondas  de  Carvalho,  João  Martins  Teixeira  Júnior,  Armando 

Gonçalves, e, intruso mas não rejeitado, Diocleciano Mártir. O julgamento 

entra pela noite e termina na madrugada de 27 de fevereiro de 1915 com a 

condenação de Belas a 19 anos e meio de prisão: 16 pelo assassinato de 

José  Cândido  Vieira  de  Souza  e  o  restante  pela  agressão  e  tentativa  de 

homicídio contra sua viúva e os empregados da casa.

Cumpridos  dois  anos  da  pena,  a  poeta  Hermínia  (Francisca  do 

Souto) encabeça uma campanha pela libertação de Belas, dirigindo a 6 de 

abril,  em  versos  bem  compostos  e  rimados,  um  pedido  de  indulto  ao 

governador  Nilo  Peçanha.  Nilo  não  atendeu,  como  não  atenderia  a  dois 

outros,  formulados  pelo  jornalista  Antônio  Lannes  Brandão.  Este  insiste 

junto  ao  novo  governador,  Agnelo  Collet,  que  afinal  concede  o  indulto 

como presente de Ano Novo, a 1º de  janeiro de 1918, na condição de se 

retirar  definitivamente  para Mundo  Novo,  onde  ainda  viviam  sua mãe  e 

irmãos.  A  imprensa,  quase  unânime,  agradeceu  a  generosidade  do 

governador. A voz destoante foi de Miguel Maria Jardim, relembrando a 

Tragédia do Cubango e outros crimes hediondos cometidos recentemente 

em Niterói para defender que a pena de morte fosse novamente adotada no 

Brasil.

A 15 de janeiro Belas deixou a Casa de Detenção, removido para o 

Hospital Paula Cândido, a fim submeterse a exames e prepararse para a 
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viagem. A 25,  escoltado por dois policiais,  embarcava  finalmente para  a 

Bahia. Definitivamente, como determinara o decreto de indulto, porque a 

pandemia  de  gripe  espanhola  iria  matálo  a  23  de  novembro  do  mesmo 

ano.
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O PRETO CIPRIANO

16  de  julho  de  1915,  a  Joaquim  Peixoto.  Executivo 

Municipal.  A  Prefeitura,  autora.  Cipriano  José  de 

Morais,  réu  (Cartório  do  1º  Distribuidor  de  Niterói, 

Livro 26, folha 16 verso).

10 de novembro de 1916, a Joaquim Peixoto. Executivo 

municipal.  A  Prefeitura,  autora.  Cipriano  José  de 

Morais,  réu  (Cartório  do  1º  Distribuidor  de  Niterói, 

Livro 27, folha 13).

Entre centenas de devedores de impostos executados pela Prefeitura 

de Niterói em 1915 e 1916, de pelo menos um posso assegurar que ela não 

conseguiu receber a dívida: este anônimo Cipriano José de Morais. E por 

uma razão muito simples: fazia boa dúzia de anos que Cipriano já dormia 

o  chamado  sono  dos  justos,  nos  chãos  do  Cemitério  de  Maruí.  Enterro 

monumental, digase de passagem, só comparável aos de grandes políticos 

e figurões da terra, com nada menos de 4 bondes especiais e 20 carros de 

aluguel, além da massa de povo que seguiu a pé. No entanto, o leitor que 

por  acaso  esteja  passando  os  olhos  por  estas  linhas  certamente  nunca 

ouviu  falar  de  Cipriano  Morais.  O  que  é  plenamente  perdoável,  pois  a 

própria  Procuradoria  Municipal  não  tinha  idéia  de  quem  fosse,  ou  não 

perderia  seu  precioso  tempo  nem  o  dinheiro  gasto  com  as  custas 

judiciárias, na esperança de arrancar alguns níqueis de um defunto.

Cipriano  era  um  negro  alto  e  corpulento,  educado  de  modos  e 

correto de contas, no dizer nos  contemporâneos; gênio  folgazão e  alegre 

que  gostava  de  uma  boa  serenata,  um  bom  baile  de  carnaval,  uma  boa 

pinga e uma boa briga, pois  orgulhavase dos títulos e honras de Rei dos 
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Capoeiras de Niterói. Calafate dos estaleiros da Companhia Cantareira, de 

não  saudosa  memória,  completava  o  orçamento  doméstico  como 

segurança  (capanga,  no  vademecum  adversário)  de  um  político  e 

advogado influente e afamado, o Dr. Luís Carlos Fróes da Cruz. Também 

servia de anjo da guarda  a  seus  filhos  rapazes,  e por  conta disso entrou 

como Pilatos no Credo na biografia de um deles, Leopoldo Fróes, o mais 

estróina  de  todos.  Em  contrapartida,  se  acontecia  de  ir  preso  por  uma         

navalhada, um rabodearraia de mal jeito, um crânio rachado ao meio ou 

outra bobagem qualquer do gênero, o delegado já sabia que dois minutos 

depois  estaria diante dele o  austero Dr. Fróes,  atirandolhe  sobre a mesa 

um pedido  de  soltura. E  ai  se  não  atendesse,  porque  o Lulu Fróes  tinha 

cadeira cativa nos salões do Palácio do Catete e  tratava o governador de 

você.

Capoeiras se dividiam em duas grandes nações  rivais, os nagoas e 

os guaiamus,  isso  todo mundo  já disse e escreveu. Nagoas  conservavam 

com devoção religiosa as tradições africanas; guaiamus, e Cipriano era um 

deles,  incorporaram  ao  jogo  tribal  a  malícia  e  astúcia  que  os  escravos 

foram  aprendendo  no  Brasil.  Nos  dias  de  festa  saíam  os  bandos  pelas 

praias  e  recantos  pitorescos,  e  se  calhasse  de  se  encontrar  a  coisa 

terminava  num  festival  de  pernadas  e  cacetadas,  com  muitas  cabeças 

partidas  e  barrigas  retalhadas  dando  entrada  no  velho Hospital  São  João 

Batista.

Foi  assim  na  noite  de  7  de  setembro  de  1902,  quando  a  cidade 

comemorava os 80 anos da Independência. Vindo uns de São Domingos, 

outros  de  São  Lourenço,  encontraramse  diante  das  barcas  e 

engalfinharamse  sem  cerimônia  e  sem  pruridos  cívicos.  Desta  vez 

Cipriano  levou  a  pior,  contemplado  pelo  nagoa  Natalino  Gonçalves  de 
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Souza  com  7  navalhadas  pelo  corpo  e  de  bônus  um  rasgo  de  12 

centímetros no rosto.

O  revide  era  certo  e  aconteceu  em  13  de  novembro,  envolvendo 

mais de cem capoeiras numa batalha que parecia um filme da Guerra do 

Paraguai. Foi no largo que existia diante da Casa de Detenção e à vista dos 

guardas  do  presídio,  moços  de  bom  juízo  que  acharam  por  bem  não 

interferir. Lá pelas tantas, cansado de levantar vôo a cada pernada para de 

novo  se  estatelar  no  chão  como  um  saco  de  batatas,  Natalino  toma  a 

decisão  infeliz  de  sacar  do  bolso  uma  garruchinha  de  dois  tiros  e  tentar 

alvejar Cipriano. Foi sua desgraça, porque arma de fogo era a vergonha da 

nobre classe: capoeira que se prezasse tinha de resolver suas pendências na 

ponta da faca, no fio da navalha ou no dura Lex dos bordões de pau roliço. 

Desprezado  pelos    próprios  companheiros,  o  chefe  dos  nagoas  não 

suportou  a  humilhação  e  desapareceu  de  Niterói.  Mas,  como  toda  praga 

tem sempre um  irmão gêmeo, entra na história um certo João Pereira da 

Silva, o João Bacalhau.

A  princípio  eram  amigos  do  mesmo  time  guaiamu,  apesar  de 

Bacalhau  figurar  entre os  seguranças  ou anjos da guarda  (capangas,  no 

vademecum etc) do coronel Luís Leomil, tradicional adversário político de 

Fróes  da  Cruz.  Depois  vieram  os  desentendimentos,  porque  os  dois 

divergiam,  em  questões  de  moral.  Cipriano  era  trabalhador,  educado, 

decente,  correto.  Bacalhau,  ao  contrário,  não  trabalhava  e  vivia 

provocando desordens. Fracote, mas muito folgado, não raro apelava para 

a covardia. Lá pelos fins de 1903 Bacalhau usou o nome de Cipriano para 

obter  um  empréstimo  de  certa  pessoa  de  suas  relações,  talvez  o  próprio 

Dr.Fróes,  e  ele  não  gostou.  Encontraramse  na  rua  da  Praia  e  veio 
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encrenca.  Bacalhau  amargou  quase  dois  meses  no  Hospital  São  João 

Batista, com a barriga aberta.

No  dia  21  de  dezembro  teve  alta  e  saiu  à  caça  do  desafeto. 

Encontrouo na mesma  rua da Praia,  jogando conversa  fora no quiosque 

do Paragó, e sabendo que não podia enfrentálo alvejouo à queimaroupa 

com um tiro no ventre. Sem cair, Cipriano sacou da navalha e partiu para o 

replay.  Bacalhau  atirouse  ao  mar,  mas  Cipriano  era  também  excelente 

nadador  e  o  perseguiu,  abrindolhe  um  lanho  no  ombro;  ficou  barato, 

porque o endereço era o pescoço, que a vista já meio turva confundiu. O 

covardão chorava, implorando clemência. O Rei dos Capoeiras deixou pra 

lá,  até  porque  não  tinha  mais  forças,  e  foi  costurar  o  furo  de  bala  no 

Hospital  São  João  Batista,  enquanto  Bacalhau  era  conduzido  à  Casa  de 

Detenção.  No  dia  seguinte  veio  a  infecção,  seguida  de  hemorragia,  e 

Cipriano  não  resistiu.  João  Bacalhau,  duas  vezes  julgado  e  absolvido, 

desapareceu anonimamente, talvez na mão de algum valente à sua imagem 

e semelhança. E a capoeiragem em Niterói nunca mais foi a mesma.

Cipriano José de Morais  tinha 42 anos e deixou em meia  folha de 

papel o seu solene testamento, nomeando testamenteiros o Dr. Luís Carlos 

Fróes da Cruz e seus  filhos Luís Carlos e Leopoldo. Bens só um: a casa 

em  que  residia  na  rua  Padre  Anchieta,  legada  a  um  casal  de  irmãos. 

Provavelmente a mesma que a Prefeitura queria tomar aos herdeiros tantos 

anos depois de sua morte. Os cronistas da cidade não lhe deram atenção, 

talvez  porque  soubessem  tanto  dele  quanto  eu  sei  dos  sultões  de 

Kapurthala.  Preto  Cipriano  pra  lá,  Preto  Cipriano  pra  cá,  nem  o  nome 

completo  consta  das  duas  ou  três  linhas  que  lhe  dedicaram. Houve  uma 

exceção,  Deus  seja  louvado:  Alexandre  Gonçalves  Pinto,  que  no  seu 

precioso livro sobre o choro e os chorões do Rio de Janeiro2 reservou para 
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o Rei dos Capoeiras de Niterói uma bela e sentida página. Vale transcrevê

la, pela riqueza de seu estilo todo próprio:

Escrever  os  grandes  feitos  deste  herói  equivale    uma  epopéia. 

Cipriano não era só um chorão, mas um dileto amigo. Convivi muito com 

esse distinto farrista e ainda hoje pranteio a sua morte. Toquei em muitos 

bailes  em Niterói,  e mesmo  aqui,  nesta Capital,  e  sei  dar  o  valor  deste 

apaixonado  do  violão.  Fazia  no  seu  instrumento  acordes  sublimes  e  de 

alto  valor  musical.  Acompanhava  admiravelmente  o  grande,  imenso 

Felisberto  flauta,  que  o  adorava  como  acompanhador  sublime.  Onde 

estivesse Cipriano, também estava o inveterado chorão Luís Brandão, de 

quem era amigo inseparável e respeitado nas suas dedilhações, que eram 

sublimes.  Neste  conjunto  se  achava  sempre  o  Soares,  bombardão 

respeitado que também sabia dizer as suas mágoas naquele instrumento, 

por ele manejado. Olavo, não se fala, era doidinho por este conjunto pois 

também  com  seu mavioso  violão  fazia  os  encantos  daquelas  festas,  que 

era uma beleza. E assim, enquanto Cipriano viveu, a invicta Niterói nunca 

esteve triste, pois Cipriano era uma sentinela avançada na alegria. Muitas 

vezes, bons e alegres dias passei na casa de Cipriano, onde iam comigo os 

chorões  acima.  Logo  à  nossa  chegada  Cipriano,  todo  contente,  nos  ia 

abraçando,  e  logo  após  esta  cerimônia  caía  na  rua,  para  depois  vir 

abraçado com duas,  três e quatro gordas galinhas, uma perna de porco, 

um  caixão  de  cerveja,  vinhos,  parati  etc.  Acompanhavao  um  indivíduo 

qualquer que com ele vinha ajudandoo a carregar a matalotagem para 

depois de pronta mordermos. No arriar os galináceos no quintal de  sua 

moradia ianos dizendo: É hora de boi babar! Cada um vai tirando a sua 

e depenando, botávamos num grande alguidar, e entregavase a Cipriano, 

2 Alexandre Gonçalves Pinto: O Choro,  reedição MEC/FUNARTE, 1978, pág.172.
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que  dava  uma  grossa  gargalhada,  como  satisfeito  com  seus  obreiros. 

Cipriano era um cozinheiro de grande  fama pois os pitéus por ele  feitos 

eram de arregalar o olho! Tal  e belo olfato que  se  sentia, pois adorava 

como condimento o azeite de dendê, que fazia nas comidas por ele feitas 

uma delícia, fazendo apetite aos fastiosos. A casa de Cipriano era um céu 

aberto nestes dias! Pois ao pôr a mesa todos se sentavam e vai obra! Da 

mesa ao levantarmos, embaixo de pilhérias e  trocadilhos, nada ficava, a 

não ser os ossos, mesmo assim bem chupados! Das bebidas, nem cheiro, a 

não  ser  as  garrafas  vazias,  que  ainda  tinha  de  repetirse  por  diversas 

vezes. E assim cada um pegava no seu instrumento e lá vai fazenda, com 

belos  choros  de  Felisberto,  que  sabia  dizer  o  que  sentia.  E  assim,  com 

modinhas,  lundus e belos solos dos violões,  íamos até o dia seguinte, ao 

romper  do  sol.  Já  todos  sonolentos,  e  quase  sem  poder mais  tirar  uma 

nota  nos  seus  instrumentos,  despedíamonos  de  Cipriano,  com  bastante 

pesar, pois não era para menos. Cipriano era homem de cor, corpulento, 

alto,  seus  lábios  eram grossos,  e muito  pândego. Tinha grande  fama de 

valente  em  Niterói  e  muitas  vezes  foi    capanga  de  políticos  naquela 

cidade, onde ele era respeitado. Entanto, era um amigo dileto, o que tinha 

não era seu, e sim de seus amigos. Muito educado, a todos tratava com a 

maior  consideração,  e  de  uma  maneira  altruística.  Foi  assassinado 

naquela  cidade  por  um  seu  amigo,  apelidado  por  Bacalhau,  por  uma 

questão  de  somenos  importância. O  seu  sepultamento  foi  uma apoteose, 

tal a amizade que ali e aqui dispunha. Enfim, com a morte deste chorão, 

aquela  cidade  cobriuse  para  sempre  de  luto,  pois  nunca  mais  teve  as 

alegrias e delícias, como era no tempo de sua apreciada vida. Paz à sua 

alma.




