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A
jL m. IDEIA He editar ran livro que mostrasse, através da ima

gem, a história do Rio de Janeiro, ocorreu-me há mais de trinta anos quando, aos meus ojhos, sucediam na fisionomia 
da cidade modificações surpreendentes. „

A cidade que eu conhecera na infância tinha aspecto e costumes quase coloniais. Lembro-me ainda do 
bonde de burros, na zona Norte, dos vendedores ambulantes : o peixeiro com os samburás, o mascate, o português 
das laranjas, a quebrarem com os seus pregões a quietude das ruas.

O Rio se dividia em duas partes nitidamente delimitadas : o « centro » inteiramente construido mas com 
raros edifícios de êjuatro andares, onde se concentrava tóda a vida pública, repartições do Governo, comércio, teatros 
etc..., e os bairros residenciais, com casas de um ou dois pavimentos e muitas chácaras.

Automóveis quase não havia; rolava nas ruas um tráfego sossegado de tração animal. A velocidade dos pri
meiros bondes elétricos causou muitos atropelamentos e a alcunli^ de « perigo amarelo ». Copacabana era uma linda 
praia deserta onde se realizavam pique-niques, com uma ermida numa ponta de pedras.

O Rio de Janeiro do início do século era, sem dúvida, muito maior e mais opulento do que aquêle que 
abrigara a côrte de Lisboa; mas awxpansão se fizera paulatinamente e sem grandes alterações estruturais.

Muito diferente foi, porém o que testemunharam os homens de minha geração. Houve nos últimos 40 anos 
um desenvolvimento e uma descentralização realmente extraordinários, tanto do ponto de vista urbano quanto social, os 
quais transformaram quase por completo a fisionomia da cidade. Em alguns casos, como nas praias oceânicas, vimos 
sucederem-se três fases: a restinga agreste com-os seus tufos de pitangueiras, em seguida o arruamento e o casario miúdo, 
e agora as muralhas de edifícios de apartamentos, nivelados em sua altura máxima. Cada aspecto torna pràticamente 
irreconhecível a feição anterior.
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Af está a motivação da obra; nada, ao meu ver, contará com tanta eloquência a história do Rio de Janeiro, 
quanto a apresentação das imagens sucessivas da sua paisagem, dos seus logradouros principais e dos hábitos da sua gente. 
Assim poder-se-à mesmo fazer um juizo comparativo do grau de acerto na utilização da terra carioca, - nem sempre 
satisfatório, - e da influência que nela tiveram os seus governantes. Finalmente, considerei, de grande importância 
oferecer à Cidade uma obra de cunho artístico, na qual pudesse aplicar meu constante devotamento pelo assunto; obra 
rica, a um tempo, no contexto histórico e documental e numa aprimorada edição.

Antes da mudança da Capital, quando prefeito o Dr. Sá Freire Alvim, fui convidado para presidir a 
Comissão das Comemorações do 4“ Centenário da Cidade, e nelas logo inclui a edição da obra nos moldes acima esboça
dos. Obteve a idéia geral aprovação, inclusive da Câmara dos Vereadores; mas deparei com a impossibilidade de conseguir 
os adequados recursos. A edição exigiria no mínimo quatro anos de trabalho e não poderia ser feita no país, pois sòmente 
em França são encontrados os artesãos capazes de realizar reproduções em cores « au pochoir », em cujo processo me 
havia fixado.

O destino colocou-me em contato com o meu amigo Fernando Machado Portella, que se mostrou muito 
interessado em levar a têrmo a publicação e disposto a colaborar comigo na parte financeira, com o auxílio do Snr. 
Cândido de Paula Machado c do Banco Boavista.

Assim amparado, entrei logo em contato com Gilberto Ferrez, profundo conhecedor da documentação 
histórica da cidade, o qual aceitou com entusiasmo a idéia e se comprometeu a selecionar tanto no país como fora dêle, 
os documentos que aqui aparecem e mostram o desenvolvimento da cidade; encarregou-se, ainda, de redigir o texto da 
obra, constante de uma Introdução Histórica e das legendas explicativas.

Em Paris, mantive entendimento com o Snr. Mareei Mouillot, que já me editara os inéditos de J.B. Debret 
em 1954. Foi o artífice da obra, atento e incansável em tôdas as minúcias.

A êles os mais sinceros agradecimentos, pois sem os seus preciosos auxílios teria sido impossível realizar 
esta obra. »

RAYMUNDO OTTONI DE CASTRO MAYA.
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SÉ C U LO  X V I

A expedição que partiu de Lisboa, em maio de 1501 e avistou terras brasileiras à altura do Cabo São 
Roque, veio velejando em direção ao sul e -dando aos acidentès na costa descobertos nomes dos santos do dia. Descobriu, 
no dia i°de janeiro de 1502, à entrada de uma baía e batizou-a de Rio de.Janeiro. Em Portugal, a barra de um rio ou 
de uma baía chama-se ria ou rio, daí Rio de Janeiro. Ao que parece, tomou parte nesta expedição o famoso piloto Américo 
Vespúcio. Já o nome do comandante, é ponto obscuro.

No ano seguinte, Gonçalo Coelho teria aportado ao Rio demorando-se longo tempo, que para alguns 
chegou a ser de dois anos, fundando um entreposto ou feitoria na baía de Guanabara, nome dado ao golfo pelos índios que 
quer dizer - seio de mar. Também denominavam-na Niterói - água escondida, mas este nome era mais usado para a margem 
oriental. Gonçalo Coelho construiu uma casa de pedra na embocadura do rio que se passou a chamar da Carioca - isto é, 
casa do branco, na atual praia do Flamengo. Por tôda a baía, existiam vários aldeamentos de índios.

Em 1515 João Dias de Solís por aqui passou, assim como, em 1519, Fernão de Magalhães que, não 
tendo conhecimento da existência da baía, chamou-a de Santa Luzia por ter aportado a 13 de dezembro, demorando-se 
treze dias.

Aos 30 de abril de 1531, entrava na Guanabara Martim Afonso de Sousa, demorando-se três meses. 
Um pequeno arraial foi construído, além de uma ferraria, tudo cercado e artilhado para a defesa contra os índios, embora 
êstes recebessem os brancos amigàvelmente, pois uma expedição foi enviada terra a dentro 115 légnas, através de montanhas 
e campos e obteve mantimentos para um ano, para 400 homens, tarefa enorme, impossível de se realizar sem o auxílio dos 
indígenas. Supõe-se que o arraial foi na praia da Saudade, antiga do Susano e que por longos anos foi conhecida por 
pôrto de Martim Afonso. Aí construíram dois bergantins de 15 bancos, primeiras embarcações feitas por europeus no 
Brasil.

Armadores e navegadores franceses principiaram a frequentar a costa a partir de 1504 e suas incursões 
foram aumentando na proporção do abandono em que a deixavam os portuguêses, Passou a Guanabara a ser cada vez 
mais visitada por êles.
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Tomé de Sousa, i° Governador do Brasil e fundador da cidade do Salvador, pouco depois, em fins 
de 1552, na companhia do padre Nóbrega empreendeu uma viagem ao sul passando pela baía do Rio de Janeiro e, 
ao escrever ao rei, disse : « parece-me que V. A. deve mandar fazer ali uma povoação honrada e boa porque já  nesta costa 
não há rio em que entrem franceses senão neste... E se eu não fiz fortaleza este ano no dito Rio, como V. A. me escrevia 
foi porque o não pude fazer, por ter pouca gente,... ». O que teria livrado Portugal de maiores dispêndios futuros.

Nicolas Durand de Villegaignon, ilustre marinheiro francês, resolveu fundar uma colónia no Brasil 
obtendo para isso a proteção do almirante Gaspard de Coligny e a ajuda do rei Henrique II de França. A expedição, 
organizada em segrêdo e com todos os elementos necessários ao bom êxito, chegou à baía de Guanabara a 10 de novembro 
de 1555, estabelecendo-sc na ilha de Serigipe dos índios, a que chamaram de Coligny e que desde logo depois até hoje 
guarda o nome de Villegaignon.

A ilha, com ajuda dos índios tamoios, foi fortificada para resistir ao ataque dos portugueses que, mais 
cedo ou mais tarde, viriam disputar a posse da formosa baía. Passados três meses, Villegaignon pediu reforços e, como 
Henrique II não dispunha de gente e dinheiro, foram os calvinistas, graças ao almirante Coligny, que os forneceram; aqui 
aportaram em 1557.

Com a chegada ao Salvador, do novo governador Men de Sá, fadado a realizar grandes coisas nesta 
terra e alertado pelos jesuítas do que se passava no Rio e do perigo que isso representava para as capitanias do sul, foram 
pedidos reforços a Lisboa. Êstes chegaram em boa hora, quando os franceses estavam enfraquecidos pela discórdia interna 
e abandonados por Villegaignon, que volvera à França.

Men de Sá, com a ajuda recebida, aportou à barra do Rio no dia 21 de fevereiro de 1560 e, pressentido 
pelos franceses, aguardou reforços de São Vicente para atacar a ilha a 15 de março. « Porque suposto que vi muito e li 
menos a mim parece que se não viu outra fortaleza tão forte no mundo ». Foi uma luta renhida que durou dois dias e duas 
noites, quando os franceses fugiram. Men de Sá ordenou o arrasamento da fortaleza que « era de pedras e rocha que 
cavaram a picão » e embarcou a artilharia.

Ia abandonar a bela baía, mas não sem primeiro prever o que aconteceria. Ao relatar os acontecimentos 
ao rei, aconselhava Men dc Sá : « Pelo que parece muito serviço de V. A. mandar povoar êste Rio de Janeiro para 
segurança de todo o Brasil e dos outros maus pensamentos, porque se os franceses o tornam a povoar hei mêdo que seja 
verdade o que o Vilaganhão dizia, que todo o poder de Espanha nem do Grão Turco o poderá tomar ». Portugal, baldo 
de homens não podia dividir demasiadamente suas forças.

Partindo Men de Sá, volveram os franceses e desta feita, ajudados por seus aliados, entrincheiraram-se 
no continente, na praia de Uruçumirim, atual do Flamengo e na ilha de Paranapuã ou do Gato, atual do Governador.

Finalmente, compreendeu Lisboa o perigo político-religioso a que estava sujeita sua possessão e, 
cedendo aos clamores da população e do governador, ambos instigados pelos jesuítas, enviou dois galeões, comandados 
pelo capitão-mor Estácio dc Sá, sobrinho de Men dc Sá, para povoar o Rio de Janeiro.

1 ão logo chegou este reforço ao Salvador, Men de Sá mandou a armada para o Rio com o ouvidor 
Brás Fragoso, com ordens de nada empreender sem ouvir a Nobrega e de aportar no Espírito Santo. Ali obteve reforços 
dos índios temiminós c seu chefe Araribóia, que sc incorporaram à armada. Chegados ao Rio a 6 de fevereiro de 1564, 
Estácio encontrou-se a i" de abril com Nóbrega que, ciente de sua vinda, veio ao seu encontro. Apercebendo-se de que 
necessitavam de maior preparação, foram organizá-la cm São Vicente. Ali, graças à fôrça moral dos jesuítas, Estácio 
obteve todo o refôrço dc que a capitania dispunha, além dc mantimentos para mais de 300 homens, para dois ou três meses.

Retornando à Guanabara, judiciosamente não se estabeleceu no interior da baía mas desembarcou, a 
t " <le rçarÇ° de 1S6S»11:1 praia q«c fica entre o sopé do Pão de Açúcar e do morro Cara de Cão, atual São João, local da 
fundaçao da cidade. Ponto estratégico de primeira ordem pois dominava a entrada da barra e permitia observar do alto do 
Cara de Cão tudo o que se passava dentro do grande gÓlfo, além de ser de fácil defesa. O local de desembarque está hoje 
assinalado pelo Instituto 1 Iistórico e Geográfico Brasileiro com um marco comemorativo do acontecimento.

Roçou-se o mato c construiu-se uma cêrca ou tranqueira « com baluartes e trincheiras de madeira e 
terra >> para proteção contra ataques. Descrevendo as providências tomadas, Anchieta dizia em carta : « Tá a minha 
partida (ao derrade.ro dia dc março parti do Rio de Janeiro) tinham feito muitas roças em derredor da cêrca, plantado 
alguns legumes c inhames, c determinavam de ir a algumas roças dos tamoios a buscar alguma mandioca para comer, e a 
rama dela para plíintar; tinham já feito um baluarte mui forte dc taipa de pilão com muita artilharia dentro, com quatro 
ou cinco guaritas de madeira e taipa de mão, todas cobertas de telha que trouxe de São Vicente, e faziam-se outras eoutros 
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baluartes, e os índios e mamelucos faziam já suas casas de madeira e barro, cobertas com umas palmas feitas e cavadas 
como calhas e telhas, que é grande defensão contra o fogo. Os tamoios andavam se ajuntando para dar grande combate 
na cerca ».

A êste embrião de cidade chamou Estácio de Sá, de Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 
homenagem ao jóvem rei de Portugal. Ao mesmo tempo, nomeou as primeiras autoridades da cidade à qual deu para 
pastos e rocio o termo de « uma légua e meia de terra começando da casa de pedra ao longo da baía até onde se acabar, e 
para o sertão o mesmo », em julho de 1565.

Êstes trabalhos preparatórios não se fizeram sem emboscadas dos índios, que recebiam instruções e armas 
dos franceses. Entre os recontros, destacou-se o « combate das canoas », quando os tamoios, em 180 canoas, atraíram numa 
cilada os portuguêses que, apesar de sua grande inferioridade, saíram vencedores.

A 18 de janeiro de 1567 uma esquadra, com três galeões, chegados de Lisboa, dois navios de guerra e 
seis caravelas, entrou no Rio de Janeiro. Era o reforço tão esperado para se dar o último combate aos franceses e seus 
aliados. Nela tinham embarcado na Bahia, Men de Sá, o bispo D. Pedro Leitão, Luís da Grã, provincial dos jesuítas, 
José de Anchieta recém ordenado e outros.

No dia imediato, após conselho de guerra, deliberou-se que, sendo o dia seguinte o do padroeiro da 
cidade, investiriam com todas suas forças os pontos fortificados dos franceses e tamoios.

No dia 20 de janeiro de 1567, o ataque foi desfechado e depois de renhida peleja tomou-se 
Uruçumirim, cujo baluarte ficava no atual outeiro da Glória. Três dias após realizou-se o assalto vitorioso a Paranapua na 
ilha do Governador.

Ficou assim a baía da Guanabara na posse definitiva dos portuguêses.
É curioso que para esta guerra, de importância capital para a união política-religiosa do pais, estivessem 

empenhadas no máximo umas 4.000 pessoas.
Para a vitória dos portuguêses contribuíram fortemente os índios de Martim Afonso Araribóia, a 

coragem de Estácio de Sá e a fé e inteligência de Manuel da Nóbrcga, motor de toda a longa campanha de conquista 
da cidade, onde veio^a falecer egi 18 de outubro de 15 70.

A jornada foi, entretanto, empanada pela morte do valoroso Estácio de Sá, motivada por uma flecha 
envenenada, que o atingiu no rosto, no combate de Uruçumirim, vindo a falecer do ferimento um mes depois. Seus 
restos mortais foram enterrados com as honras devidas, na ermida de palha do Cara de Cão e, mais tarde, trasladados para 
a igreja do morro do Castelo donde, depois do arrasamento da colina, foram depositados no convento dos Capuchinhos â 
rua Haddock Lôbo.

Livre dos franceses e dominados os índios, tratou-se de mudar a cidade nascente para um sítio mais 
apropriado*, escolhendo Men de Sá o morro, que os portugueses chamavam de São Januario e que alguns passaram a 
denominar do Descanso, Alto da Sé, São Sebastião e finalmente do Castelo.

Men de Sá assim descreve o novo sitio num Instrumento de seus serviços : « ... escolhi hum sitio que 
parecia mais conveniente para hedefiquar nelle a cidade de São Sebastião o qual sitio hera de hum grande mato espeço 
cheo de muitas arvores e grosas em que se levou asaz de trabalho em as cortar e alimpar o dito sitio e edifiquar huma 
cidade grande serquada de trasto de vinte pallmos de largura e outros tantos de altura toda serqtiada de muro poi sima com 
muitos baluartes e fortes cheo dartelharia. E fiz a Igreja dos padres dejhesu onde agora Residem telhada c bem consertada 
e a see de treis naves também telhada e bem consertada, fiz a casa da camara sobradada telhada e grande, a cadea, as casas 
dos almazeins c pera a fazenda de sua alteza sobradadas e telhadas e com varandas, dey ordem e favor ajuda com que 
fizessem outras muitas casas telhadas e sobradas... mandei vir muitos moradores muito gado para povoar a dita cidade o 
qual se da muito bem de que a jaa criação ».
„ A beira-mar, ao sopé do morro cxtendia-se longa praia onde os navios tinham abrigo, protegidos pela

ponta do Calabouço. Esta praia era conhecida pelo nome de Piaçaba e aí, mais tarde, formar-se-ia a primeira rua na 
Várzea, a futura rua da Misericórdia. Na ponta, mais tarde do Calabouço, erigiu-sc o forte de São Tiago. O primeiro 
aldeamento passou a ser chamado de Cidade Velha.

Ao partir, em maio de 1568, Men de Sá confiou o govêrno da capitania a Salvador Correia de Sá, que 
preencheu os cargos públicos e concedeu sesmarias, isto é, fêz doação de grandes áreas aos seus camaradas de armas.

Em 1570, Pero Magalhães Gândavo achou a cidade com pouco mais de 140 vizinhos, equivalentes a 
700 pessoas e as « terras mui singulares e muitas águas para engenhos dassucre ». Porém o depoimento do jesuíta
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Fernão Cardim, que aqui chegou em 20 de dezembro de 1581, acompanhando o padre visitador, que vinha inspecionar 
os colégios, aldeias e dirimir dúvidas religiosas, é hem mais explícito contando que, graças ao prestígio dos padres, aquela 
visita foi ocasião para grandes festejos, sendo eles recebidos com honrarias por todos os maiorais de terra e salvas de fortaleza. 
Não fugiram a estes deveres o próprio governador, nem o chefe dos índios, Araribóia. Os divertimentos populares, que 
atraíam tôda a população, eram festas religiosas e na ocasião referida, a chegada de uma relíquia serviu de pretexto a uma 
verdadeira festa veneziana, com muitas embarcações embandeiradas, música e escaramuça naval. A procissão marítima 
apeou-se junto à Misericórdia, cujo hospital fôra fundado por volta de 1570. O Colégio dos padres tinha então « 1 3  
cubículos de pedra e cal e jâ principiaram a construção definitiva da nova igreja de pedra e cal » pois a antiga era de 
taipa e estava arruinanda. Havia muita madeira de lei e de tintas corantes, cana de açúcar, milho, gado, trigo, frutos, 
hortaliças e muito peixe.

A cidade progredia paulatinamente.
Pela carta ânua de Anchieta de 1585 temos novas e valiosas informações. A cidade já  era defendida 

não só pela fortaleza de S. Sebastião no Castelo, como também, por três fortes: o de São Tiago, o de Santa Cruz onde se 
construiria a igreja da Cruz dos Militares, e o de N. Sra. da Guia, depois de Santa Cruz, na barra, construído em 1588-89 
por Salvador Correia de Sá. Antes de findar o século êste forte da barra impediria os navios de Olivier van Noort de 
forçarem a entrada em 9 de fevereiro de 1599.

Existiam três engenhos de açúcar : o Engenho Velho, a meia légua da cidade no rio Iguaçu, atual 
Catumbí, o Engenho d’El-Rei construído por Antônio Salema na Lagoa de Sacopenapã (Rodrigo de Freitas) e o terceiro 
na ilha Paranapuã, do governador Salvador Correia de Sá (o Velho), daí ilha do Governador.

Anchieta fala da existência de escravos da Guiné no Engenho Velho, assim como alude à falta de cal e 
de artífices, prejudicando o andamento das construções.

A nova igreja do Colégio, construída de materiais nobres, inaugurou-se no Natal de 1588, substitu
indo a primitiva de taipa.

O terceiro governador Salvador Correia de Sá, quando do seu segundo período de governo, permitiu 
que se construísse na Várzea onde bem se entendesse. Na Várzea a cidade poderia se desenvolver à vontade; o acesso à água 
era mais íácil, assim como fácil tornava-se o embarque e desembarque das mercadorias na ribeira. Próximo ao largo da 
Misericórdia, ao ar livre, ficava o primeiro mercado da cidade. Os produtos da terra ali chegavam do interior em canoas. 
Mais adiante estava o guindaste ou plano inclinado dos jesuítas, daí o futuro bêco do Guindaste.

O trecho da praia até a rua de S. José, tomou o nome de rua da Misericórdia, e dali até a ermida de 
Nossa Senhora do O (local da atual Catedral), cuja fundação é obscura, mas anterior a 1580, passou a chamar-se de 
Várzea dc N. Sra. do Ó; desse sitio até o morro de Manuel de Brito, praia dêste nomei O morro, atual São Bento, fôra 
concedido em sesmaria a Manuel de Brito em 1573. Era capitão de infantaria e fidalgo da casa real, homem importante 
que tinha casas nesta praia e roças nas proximidades da Prainha (praça Mauá). No morro de seu nome con§truíu-se, antes 

* 573) ;l ermida de N. Sra. da Conceição. Em 1587 o capitão Manuel de Brito doou a sua sesmaria aos monges 
beneditinos que aqui tinham chegado um ano antes. Êstes ocuparam a ermida, que foi ampliada, e construíram um pequeno 
mosteiro ao lado, de taipa de pilão, que serviu até 1652. Passou o morro a denominar-se de S. Bento e a praia de caminho 
de S. Bento e depois rua Direita, não por ser uma linha reta, mas levar diretamente da Misericórdia a S. Bento. „

Em 1590 chegaram dois carmelitas calçados que ficaram na ermida de N. Sra. do Ó, desde pouco 
ames desocupada pelos beneditinos, e ali se fixaram, iniciando, em 16 ig  a construção do seu convento, cujas ciclópicas 
paredes ainda exittem.

Da Misericórdia para a lagoa do Boqueirão (atual Passeio Público), do lado do mar, não havia 
passagem direta, pois uma aba do morro do Castelo impedia-a pouco além da ermida.de Santa Luzia, que já existia em 
1 V)2, e fora doada aos padres franciscanos nos primeiros dias daquele ano para fundarem um convento. Esta ermida 
* C mals Casas * ficavam ao Pé do morro e «>*>'*0 ào baluarte da Sé, próximo à igreja da Misericórdia. Ali moraram os 
franeiscanos até ,607, quando decidiram hear com o morro de Santo Antônio, reservado aòs carmelitas, que não o 
aceitaram. *

A várzea da cidade era arenosa, em grande parte alagadiça, com lagoas c mangues. Aí, vagarosamente, 
fo, am se formando trilhas e caminhos que se transformariam em ruas. Surgiu assim a futura rua de São José, que principiava 
em frente à ermida desse orago, fundada no hm do século e levava à lagoa e ermida de Sto. Antônio, ao sopé do morro do 

,u mo, que passou a ser ,1c Sto. Antônio, depois que os franciscanos entraram na sua posse. Êstes construíram o seu convento
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a partir de 1608, mudando-se em 1616. Êsse primeiro-convento existiu de 1608 a 1750. Tinha as mesmas dimensões 
do atual, mas possuía sòmente um andar.

Na rua de S. José, desembocava a segunda ladeira de acesso ao Castelo, a do Colégio; a primeira era 
a da Misericórdia; a terceira, foi a do Poço do Porteiro ou da Ajuda, por principiar em frente à ermida dessa invocação, 
fundada por volta de 1590. Esta a origem do caminho e depois rua d’Ajuda que a ligou à de S. José. Ajuda, S. José, 
Misericórdia, Sta. Luzia, eram caminhos que seguiam o contôrno do morro do Castelo, daí serem tortuosos.

No princípio do século XVII, estavam ocupados três dos quatro morros que delimitariam o centro 
urbano até 1800. Parte do atual largo da Carioca e rua 13 de Maio era uma lagoa cujo excesso de águas, assim como as 
que provinham do Campo da Cidade (grande área ocupada atualmente pelas praças Tiradentes, República e adjacências), 
escoava por sangradouro ou vala que seguia mais ou menos as atuais ruas de Uruguaiana e do Acre para se lançarem na 
Prainha (praça Mauá), delimitando a cidade pelo poente.

Fora dêsse perímetro, ficavam as lavouras, campos de pecuária, engenhos de açúcar, enfim tôda a zona 
agrícola e pastoril da cidade. Para alcançá-los nasceram os primeiros caminhos. Assim, o da zona sul seguia da ermida da 
Ajuda para a Lapa, contornando a lagoa do Boqueirão, prosseguindo ao redor do sopé do morro do Desterro (Sta. Teresa), 
Catete, onde havia uma olaria de Martim de Sá que fabricava telhas e tijolos, depois, pelo caminho velho de Botafogo (atual 
Senador Vergueiro), praia de Francisco Velho (atual Botafogo, por ali habitar, a partir de 1590, João de Sousa Botafogo), 
e pelas atuais ruas da Passagem, General Polidoro e Visconde de Silva atingia a Peaçaba da Lagoa para alcançar os 
engenhos de N. Sra. da Cabeça e o d ’EI Rei, que fôra adquirido por Diogo de Amorim Soares e mais tarde passou para 
Sebastião Fagundes Varela, à beira da lagoa de Sacopenapã. Êste último, foi vendido depois a Rodrigo de Freitas Melo e 
Castro, vindo então a lagoa a denominar-se de Rodrigo de Freitas. Em suas terras fica o atual Jardim Botânico. Em virtude 
do desenvolvimento da indústria açucareira nessa região, o governador Antonio Salema mandou fazer uma ponte sobre o 
rio Carioca, que ficou conhecida como a ponte do Salema. A zona norte era alcançada habitualmente por água ate a praia 
de S. Cristóvão, e daí por terra, jiara o Engenho Novo dos jesuítas. Por terra poder-se-ia seguir pelo caminho do Capueiruçu 
(prolongamento da rua da Alfândega), atravessar os campos da cidade (praça Tiradentes e República) para alcançar a lagoa 
da Sentinela ou Capueiruçu (cruzamento Riachuelo-Sta. Ana-Frei Caneca), que se estendia até os mangues de São Diogo, 
seguir pela aba dos morros do Paula Matos, atravessar o Catumbí, passar entre os morros Santos RtSlrigues- e Barro Ver
melho, continuando pelo caminho de Mata-Porcos (Frei Caneca), atravessar o rio Comprido para chegar aos Engenhos 
Velho e Novo dos jesuítas e Barra da Tijuca onde ficava o engenho construído pelo governador Salvador Correia de Sá. 
Variante para a zona norte, era o caminho do engenho dos Padres, depois Mata-Cavalos, assim chamado porque os 
atoleiros cansavam de tal modo os animais que, alguns, morriam atolados. Daí,seguia para a lagoa da Sentinela e depois 
para S. Cristóvão por Mata-Porcos (Frei Caneca), largo do Estácio-S. Cristóvão.

Estas são as linhas mestras de penetração e conquista dos futuros campos da Tijuca, Andaraí e Engenho 
Velho onde, a princípio, pastava o gado de nossa cidade e se desenvolveram os canaviais que eram a riqueza da terrm

Convém lembrar que toda a área do Passeio Público era uma lagoa, a do Boqueirão ou das Mangueiras; 
logo adiante, outra, a de Sto, Antônio no largo da Carioca ate proximo ao teatro Municipal. Outras existiam, tais como : 
a da Lampadosa ou da Polé nos arredores da Praça Tiradentes, atrás da igreja do Rosário e ainda não esqueçamos 
os mangais de S. Diogo que chegavam até a Praça da República c onde só na metade do século XIX se construiria
a chamada Cidade Nova.

Ao findar do século XVI e primeira metade do seguinte, o Rio de Janeiro progredia lentamente. 
A vida era rude e muito simples. Os divertimentos eram raros e coincidiam com os dias de festas religiosas, a chegada de 
um governador 011 de um padre visitador jesuíta.

As casas eram as mais simples possíveis, a maioria de pau-a-pique, taipa de mão ou de tijolos, paredes 
nuas caiadas de branco, cobertas de telha formando grandes beirais, com rótulas nas janelas e portas; poucas seriam as 
assoalhadas dc tábuas largas e ainda em menor numero as forradas. Casas sem aparato, mobiliadas com o estrito necessano 
à vida, e alguma ferramenta. Graças a antigas escrituras, sabemos que já existiam algumas c,onstruídas de materiais nobres, 
de pedra e de dois pisos.

Os povoadores assimilaram hábitos e utensílios indígenas. Dormiam em rêdes de algodão tecidas pelos 
índios, ou catres feitos rudimentarmente com alguns pedaços de arvores e recobertos de palha, capim, ou como bem 
esticado. Comiam farinha de mandioca ou de milho, aipim, milho, batatas doces, cangica, angu de fubá, c frutas do país 
em louça de barroca moda dos índios. Graças a sementes trazidas de Portugal (algumas vezes distribuídas pelos jesuítas),
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plantavam tôdas as hortaliças européias c mais trigo, laranjas, limões melões e uvas, e aos poucos foram introduzidos frutos 
e alimentos vindos da África e Ásia.

Raros os que poderiam possuir uma cama ou pratos de estanho. Só os ricos teriam um espçlha, alguma 
cadeira de espaldar vindos de Portugal nas frotas, e alguma prata. Armários, a não serem os embutidos que, por mais 
incrível que pareça, vêm de uso antigo, eram inexistentes e substituídos por canastras ou baús de madeira ou couro; êstes 
mesmos deveriam ser raros. Algum tamborete. A própria indumentária era a mais simples : camisa e calças de algodão. 
Só os maiorais e os padres teriam roupas vindas da Europa. Da Europa recebiam trigo, vinho, alguma louça, alcatrão, sal, 
ferro, azeite, ferramentas, vestuário.

Pelos antigos inventários sabemos que uma cama ou um bom terno de roupa custavam mais do que 
uma casa com seu terreno I

A locomoção preferida era também indígena, a cahoa, a rêde, só depois vindo o cavalo.
As poucas coisas belas e ricas que aqui aportavam se destinavam às igrejas. Eram objetos do culto, 

imagens e paramentos. Os tres maravilhosos altares que ainda hoje podemos apreciar ao entrar na igreja do Bom Sucesso 
da Misericórdia pertenciam ao antigo Colégio dos Jesuítas. São peças que todo o carioca deveria conhecer e admirar por 
seu valor histórico e artístico. A ciência e as letras eram privilégio dos padres, em especial dos jesuítas, e de poucos mais.

Ao findar do século XVI o Brasil fornecera à Europa navios e mais navios carregados de pau-brasil e 
milhares de arrobas de açúcar que adoçariam o paladar de muitos, enriquecendo outros e servindo de moeda corrente, 
mesmo para pagar impostos. ’

O fumo, o petum do índio, foi introduzido em Portugal por Luís de Goís, na França por Thevet e, na 
Inglaterra, por Sir Walter Raleigh. Suas propriedades não tardaram em ser cantadas por poetas. Êsses produtos, assim 
como a batata, revolucionaram os hábitos do velho continente.

0s lndlos>seus hábitos e sua filosofia da vida, impressionaram fortemente os humanistas franceses como 
Rabelais e, especialmente, Montaigne.

S É C U L O  X V I I

O século XVII caractenza-se pelo permanente temor de invasão ou ataque iminente c por um labor 
exaustivo de conquista da várzea alagadiça. Iniciou-se sob o signo dos Correia de Sá, família poderosa por seus haveres 
relações e serviços prestados à coroa, cujos filhos já nascidos no Rio de Janeiro, iriam governá-lo por várias vêzes ná 
p . metade do século fazendo-o como se administrassem um feudo de família. Deles, no seiscentos, o primeiro foi 
Martim Correta de Sa, hlho de Salvador Correia de Sá, o Velho, primeiro governador e sucessor de M «  de Sá Depois 
viria o mais audacioso, o extraordinário Salvador Correia de Sá e Benevides. P

I , , Mar“m ? °rrela de SA diri8iu 05 destinos da cidade por duas vêzes. No segundo e mais longo período
de sua gestão (1623-1632) concentrou suas atividades na defesa da cidade e incentivou a lavoura da cana de L e a r  Os
holandeses ameaçavam conquistar todo o norte do país e naturalmente êsse fato capital sublinhou a importância estratégica
do Rio de Janeiro e a necessidade de torná-lo inexpugnável. Com a tomada do Salvador pelos holandeses em 6 2 !
mandou reconstruir o forte de Santa Cruz, na barra, conforme aparece delineado no m #  de João T e iL ra  Albernaz de

Outra decor, encia dos graves acontecimentos foi o decréscimo das exportações dc açúcar nara Portugal

engenhos onde, até então, despertava maior interêsse a exportação dc 1 ! ] '  “P P  d?  Rl° de Janelro duarenta 
também do mesmo mapa citado acima, onde vemos 0 r X Z n  A P  f P  ^  &t0 “0V0 *  dePreende 
rios que nela desaguam e cuja nomenclatura é quase toda idêntica à a to l Ttdsf P  ^  à baUl 6 a°S CUrS0S dos

Tsr,r± • -
l 6 r .
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No govêrno de Martim Correia de Sá projetou-se a nova Casa da Câmara e Cadeia, na Várzea,
« edificando-se então para a municipalidade, uma casa térrea próxima ao mar, ao lado da ermida de São José »; 
determinou-se o alinhamento dos prédios, que até então se fazia à vontade de cada um; construiu-se a igreja primitiva da 
Santa Cruz dos Militares, concluída em 1628, no local do antigo forte de Santa Cruz que se tornara ohsoleto; os 
beneditinos iriam lançar os alicerces da atual igreja, cujas plantas foram traçadas por Francisco de Frias da Mesquita em 
1617, e que ficaria pronta em 1641.

Foi êsse governador tão feliz que, ao terminar o prazo legal de três anos do seu segundo período, foi 
reconduzido e mantido no cargo até seu falecimento, em 10 de agosto de 1632, quando foi enterrado na antiga igreja do 
convento do Carmo, atual Catedral Metropolitana.

Salvador Correia de Sá e Benevides, nascido em Câdiz, pelos valiosos serviços que prestou, obteve 0 
título de alcaide-mor do Rio de Janeiro em caráter hereditário e foi nomeado governador com patente de general. Tomou 
posse èm 1637 e governou até 1642. Êste foi o primeiro e mais longo período de sua gestão.

Em 1640, deu-se a restauração portuguesa, pois a coroa passara aos reis de Espanha desde 1580. 
A nova da aclamação de D. João IV chegou ao Rio transmitida do Salvador pelo marquês de Montalvâo, a 10 de março 
de 1641. Pairavam dúvidas ali e em Lisboa sôbre o que faria Salvador Correia de Sá e Benevides, cuja mãe e mulher eram 
espanholas, e possuía fortes interêsses na América hispânica, tendo-se distinguido por seus relevantes serviços aos Filipes. 
Sá e Benevides nesta difícil e embaraçosa situação aconselhou-se com o provincial dos jesuítas, que continuavam a dispor 
de forte ascendência na política, e convocou secretamente uma reunião com os oficiais da Camara, eclesiásticos, militares 
e os principais da nobreza e povo, na biblioteca do Colégio dos Jesuítas. Ouvida a opinião de todos, obedeceu à vontade
geral, aclamando D. João IV.

Seguiram-se três noites de luminárias e grande contentamento do povo e, mais tarde, uma semana de 
festejos. Êstes constaram de encamisadas ou cavalhadas à luz de archotes, em que os participantes, usando fantasias, foram 
o governador e 116 cavaleiros. Houve carros ornamentados de sedas e flores com uma banda de musica em passeata pela 
cidade; touradas, argolinhas e alardos, espécie de parada com escaramuças, quando formaram 1.200 homens da tiopa e
milícia no campo da Ajuda.

A atitude de Sá e Benevides valeu-lhe a confirmação do seu título de governador e aos cariocas as honras 
e privilégios concedidos aos cidadãos de Lisboa e Porto, que davam aos seus habitantes o direito d.e não serem submetidos 
a torturas e de usarem armas, dia e noite, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade brasileira a obter semelhante graça.

Pessa época, temos a Decripção do todo 0 Marititno 0 díi Ferra de Sta. Cruz chamado vulgar mente. 
0 Brasl do cosmógrafo de S. M. João Teixeira, que descreve o Rio dc Janeiro como « o melhor e mais seguro porto da 
costa do Brasil; e dos melhores do mundo, não só por sua grandeza e bom fundo, e por ser capaz de muitas e grandes naos, 
mais também por ser de grande trato, assi pela grande abundancia de assucar que nelle ha, e a de outras fazendas de preço, 
como também pelo muito que delle se negocea para o Rio da prata, de que vem a ser a terra riquissima : he também 
abundante de madeiras, e mais cousas necessárias para fabrica de navios; lie fertilíssima de mantimentos que se tirão para 
muitas partes; os ares muy saudaveis e de grande temperamento com estar 110 termino da tórrida zona... ».

Sá e Benevides, que por herança já era grande proprietário de terras e de vários engenhos situados na 
Tijuca e Jacarepaguá, obteve, em 1636, licença para construir um trapiche que a cidade desde muito reclamava mas que 
não conseguia por falta de capital para a construção, tanto por parte da municipalidade quanto dos particulares. Era 
necessário um edifício que permitisse íôssem ali oficialmente pesadas e armazenadas as caixas de açúcar. Este primeiio 
Trapiche da Cidade, situado próximo à igreja da Cruz dos Militares, foi uma das grandes fontes de renda de Salvador, 
pois lhe assegurava o direito exclusivo de receber 40 réis em cada caixa de açúcar obrigatoriamente ali pesada, mais 
outrotanto pela armazenagem da mesma. A referida concessão teria a duração de 19 anos, devendo ao seu término tudo 
reverter à municipalidade. Antes, porém, de expirar êsse prazo, Sá e Benevides, que fora nòvamente nomeado governador, 
obteve, graças à sua posição, que o Conselho transformasse o seu contrato em monopólio perpétuo para si e seus herdeiros, 
monopólio êsse que só foi extinto em 18 50, após pagamento de vultosa soma à família.

Em 1647, a cidade foi honrada com o título dc Leal pelo empenho que os moradores sempre exibiram

em sua defesa e do Brasil.
Salvador Correia de Sá e Benevides no seu segundo govêrno, iniciado em 1648, pouco se demorou no 

Rio, já que viera com a incumbência de organizar uma expedição para reconquistar Angola aos holandeses. Aqui tudo 
preparou, e a armada, graças a fortes contribuições expontâneas dos moradores que lhe deram todo o apoio para o bom
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termo da expedição, que se compunha de 15 navios e 1.400 homens providos para seis meses, obteve o sucesso esperado. 
Angola foi reconquistada e Benevides passou a governá-la por três anos. Esta vitória, obtida graças ao enorme esfôrço dos 
cariocas, foi relevante; impedindo aos holandeses, que haviam conquistado o norte, obterem para suas lavouras, escravos 
cujos braços eram de capital importância para a expansão dos canaviais da Bahia e do Rio. Daqui uma parte dêstes escravos 
eram revendidos para Buenos Aires e mercado do Potosi: outra fonte de renda para a cidade.

No seu terceiro e último govêrno, 1660-61, trazia a incumbência especial de achar metais preciosos e 
construir galeões; obteve o titulo de capitão-general e governador da Repartição do Sul, que abrangia as terras desde o 
Espírito Santo até o sul, não estando mais subordinado ao govêrno geral da Bahia. Iniciou então a construção do famoso 
galeão Padre Eterno (pág. 21), na ilha do Governador, no local que guardou até hoje o nome de Galeão.

Êste último período de Sá e Benevides foi muito agitado, surgindo, pela primeira vez na história da 
cidade, uma revolta popular provocada por uma crise económica e pela crescente oposição à oligarquia Correia e Sá. A 
crise económica adveio da criação da Companhia Geral do Comércio que tinha privilégio de navegação e monopólio do 
vinho, azeite, farinha de trigo e bacalhau por prêços por ela fixados, o que prejudicou sobremaneira os comerciantes locais, 
e foi agravada em virtude de ter o antecessor de Sá e Benevides, a mando dêste, proibido o fabrico de aguardente, 
arruinando os engenhos que não queriam entregar a prêço baixo a sua produção à Companhia. Juntem-se ainda as fortes 
despesas acarretadas com o envio de mantimentos à Bahia para ajudar a expulsão dos holandeses, assim como outras, 
exigidas pela organização de toda a armada para a retomada de Angola, com a consequência lógica do aumento brutal dos 
impostos para o pagamento de tropas que estava atrasado de mais de seis meses.

Sá e Benevides partira para visitar os distritos do sul à procura de minas de metais preciosos, quando 
rebentou contra êlc, parentes e amigos, a chamada bernarda ( r6 6 o -6 r) . Os revoltosos depuseram-no e elegeram para 
substituí-lo Agostinho Barbalho que, sob ameaça de morte, assumiu o govêrno.

Ciente dos acontecimentos, quando estava na vila de S. Paulo, Sá e Benevides tentou primeiro resolver 
a questão de forma conciliatória; porém, como a municipalidade se recusou a cumprir o que ordenara, após algumas 
delongas e ajuda preparatória dos seus, voltou inopinadamente ao Rio onde, ràpidamente e sem grande esfôrço, ocupou os 
pontos chaves da cidade. A seguir prendeu os cabeças da revolta cujo chefe, JerÔnimo Barbalho Bezerra, após julgamento 
sumário, foi condenado à morte e sua cabeça exposta no pelourinho, no terreiro da Polé, atual praça Quinze de Novembro. 
Mais tarde, entretanto, a Metrópole reconheceria que a causa dos rebeldes fôra justa.

P . . .  C° m f elt0> êsse movlmento, da maior importância e significação política e económica na época colonial,
fora uma verdade,ra revolução popular, um movimento nativista, com apoio das classes mais abastadas e do clero, exceto

imnnrtmr' ^  ^  A aPesar de esmagada> fez P— lecer suas reivindicações mais
importantes, que eram : o afastamento definitivo dos Correia e Sá da administração e a diminuição dos impostos.
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retilíneas, as casas dos jesuítas e beneditinos, em final de construção, magníficas, cada uma situada num morro, o que 
realçava o seu aspecto agradável... os habitantes limpos e sisudos, que é o natural desta nação; são ricos e gostam do 
comércio; possuem grande número de escravos pretos, além de numerosas famílias de índios que mantêm nos seus engenhos, 
aos quais não tiram a liberdade por serem naturais do país... O luxo é tão comum entre êles que os burgueses, como 
também os religiosos, mantêm mulheres públicas sem temor de censura ou maledicência do povo, que lhes tem respeito 
todo espécial; . . . »  A cidade era bem provida de legumes, frutos, carnes diversas, porém tudo muito caro.

O Rio de Janeiro desenvolvera-se durante o século decorrido e isso é patente nas plantas da cidade de 
autoria de João Massé, executadas em 1712-13 (vide pág. 29), que são válidas para o fim do século XVII. Tôda a 
Várzea está arruada e habitada até a futura rua dos Ourives, o que representava um trabalho imenso de aterros de uma 
zona quase tôda de terras semi-alagadas, isso graças à pressão demográfica e ao desenvolvimento do comércio, apesar de 
recursos parcos e mão de obra diminuta. Já existiam algumas ruas, calçadas com pedras irregulares. A primeira fôra a 
ladeira da Sé ou da Misericórdia, em 1617.

Antônio Martins da Palma, cumprindo uma promessa feita em hora de perigo, construíra a primeira 
igreja da Candelária, próximo ao local onde desembarcou (c. 1609). Os beneditinos haviam iniciado, em 1657a construção 
do mosteiro atual onde o artista frei Ricardo do Pilar pintou, além de outras telas, o célebre Cristo que lá podemos apreciar. 
O toreuta frei Domingos da Conceição da Silva e o mestre das obras, frei Bernardo de São Bento Correia de Sousa, na 
mais perfeita união de esforços, durante 25 anos de trabalho, transformaram o mosteiro no monumento artístico mais belo 
do seiscentismo na cidade, preservado ainda hoje em tôda a sua pureza.

Em 1697, fundou-se a Casa da Moeda para o ouro que principiava a chegar das Minas Gerais e que 
iria dar maior poder económico ao Rio, despertando a cobiça de outras nações. No ano seguinte a casa do provedor da 
Fazenda, Pedro de Sousa Pereira, por ser a mais nobre da cidade (pág. 91), e era de fato um belíssimo exemplar de casa 
luso-brasileira, foi adquirida para servir de residência aos governadores, que até então moravam em prédios alugados.

S É C U L O  X V I I I

Após quase dois séculos de buscas infrutíferas, graças à coragem dos vicentinos, dera-se, como já íe 
referiu, a descoberta das tão esperadas e decantadas minas de ouro. Esse acontecimento auspicioso e a questão da Colonia 
do Sacramento tiveram como consequência o deslocamento do eixo económico do Brasil para o Rio de Janeiro.

As notícias das riquezas espantosas das Minas Gerais, que avultavam ainda pela imaginação dos aven
tureiros; corriam mundo e provocaram uma corrida para aquela região.

A Metrópole, para coibir o mais possível a evasão e facilitar a cobrança do quinto, isto é, do imposto 
de uma quinta parte do ouro descoberto, mandara fechar os caminhos da Bahia e do Espírito Santo para as minas, assim 
como o pôrto de Santos, obrigando o comércio a afluir mais e mais para o Rio de Janeiro, que teve a sua economia, ate 
então quase tôda agrária, transformada em entreposto comercial cada vez mais ativo. A cidade ganhou assim em impor
tância e sua área urbana teve novo surto de expansão. Êste impulso foi acelerado poucos anos apos as invasões francesas 
de 1710c 1711, A primeira, foi a de Jean François Duclerc, que tentou conquistar a cidade desembarcando em Guara- 
tiba e marchando dali para o centro. Foi derrotado graças ao valor dos estudantes comandados por Bento do Amaiul 
Coutinho e frei Francisco de Meneses (pág. 25). Em 1711 Duguay-Trouin, a pretexto de vingá-lo, graças a um golpe 
de audácia, ajudado pela bruma seca reinante e dispondo de íorças muito superiores às de que dispunha a cidade, ocupou- 
a e^apòs saqueá-la e obter um forte resgate, pôs-se ao largo com um lucro amplamente compensador (pag. 27).

Estas invasões deram-se no governo de Francisco de Castro Morais que, indeciso e baldo de reforços 
que pedira à Metrópole, não soube defender a cidade, que se tomara de pânico, pagando sua falta com degredo na índia, 
onde veio a falecer.

Lisboa, premida por tais acontecimentos, e vendo o perigo a que a sua agora rica colónia estivera 
exposta, resolveu expedir para cá alguns dos seus melhores homens públicos e engenheiros militares que, aos poucos, foi am
reconstruindo antigas fortalezas e erguendo novas.

D. Francisco Xavier de Távora restaurou e aperfeiçoou vários fortes, iniciou as construções da primeira 
fortaleza da Laje, na ilhota do mesmo nome, e um muro de defesa pelo lado do sertão, segundo os planos do engenheiio 
francês, brigadeiro João Massé (pág. 29), em 171 3.
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D e i 7 i g a i 7 2 5  governou o enérgico e ativo Aires de Saldanha de Albuquerque, que continuou as 
obras de fortificação e reprimiu a pirataria nas nossas costas. A êle devemos a construção de obra mais monumental do 
Rio, os atuais Arcos da Carioca, ligando os morros do Destêrro ao de Santo Antônio e levando finalmente a água do 
Carioca até o largo do mesmo nome, onde era distribuída por um chafariz (pág. 69), 0 primeiro e por muitos anos, o 
mais belo da cidade. Fôra atendida, assim, uma das maiores aspirações do povo. Tratou também do calçamento das ruas 
centrais como medida de higiene. E o povo, que sabe reconhecer aquêles que se esforçam em seu benefício, ao partir Aires 
de Saldanha para Lisboa, acompanhou-o festivamente até o lugar de seu embarque.

Sucedeu-o na governança Luís Vahia Monteiro que, durante sete anos, travou uma luta sem quartel 
contra a corrupção sob todos os aspectos, quer nos negócios públicos, quer nos que os poderosos e os comerciantes sem 
escrúpulos realizavam com o contrabando do ouro. Por sua atitude corajosa, dura e íntegra, o povo deu-lhe o apelido de 
o Onça, com que passou à história, fazendo perdurar a locução : no tempo do Onça. Corresponde a seu período de govêrno 
a coleção de plantas das fortalezas, que necessitavam de reparos, executadas pelo padre-mestre Diogo Soares S. T. geó
grafo de sua Majestade (pág. 31). > J> 6

Desgostoso com a tremenda oposição dos poderosos, que tinham padrinhos em Lisboa, e deposto afinal 
pe a Câmara, principiou a sofrer das faculdades mentais, falecendo em 1733. Teve, porém, um sucessor digno em Gomes 
rreire de Andrada, futuro conde de Bobadela, que governou por trinta anos.
. . .  Gomes Freire foi o último e o melhor de todos os governadores da época colonial e, após longos anos

de içados com amor à cidade e ao povo, viu os seus serviços apreciados por êste com o merecido título de pai da pátria 
No período de sua administração o engenheiro José da Silva Pais, o melhor e o mais competente que 

por aqu, andou, graças à ins.stência de Luís Vahia Monteiro, planejou e reconstruiu todo o sistema defensivo da ilha das 
Cobras transformando-a na mais poderosa fortaleza das Américas de então (pág. 31).

Terminou-se a obra da igreja de N. Sra. da Glória do Outeiro que conserva as linhas arquitetônicas 
originais e no interior da qual admiramos, além da nobre disposição das pilastras de cantaria, elementos de bela talha, 
azulejos historiados, imagens e prataria, tudo executado por artistas que continuam anónimos apesar das pesquisas 
ex utadas até agora, É quase certo que esta igreja, de fatura erudita, foi a inspiradora da nave poligonal ou ovalada que

e no Recife> pois as capeias quinh“ e se“  —
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Em 1749, tendo antecipadamente sido arruado o logradouro, Gomes Freire de Andrada deu início à 
construção da Sé Nova, no futuro largo de São Francisco (pág. 81), decorrência evidente do crescimento da cidade rumo 
ao antigo campo de São Domingos. No ano seguinte inaugurou o novo convento da Ajuda (pág. 123), construído e 
projetado pelo engenheiro Alpoim, iniciou as obras do convento de Santa Teresa no morro do Desterro e reconstruiu a 
igreja da mesma invocação. No convento se acha guardado o « verdadeiro retrato da Virtuosa Madre Jacinta de São José, 
digníssima fundadora do Convento das Recolhidas de Santa Teresa, nesta cidade do Rio de janeiro, sua pátria : feito por 
José de Oliveira Rosa, seu patrício. Ano de 1769 ». Foi executado poucos meses antes do falecimento do artista, tido 
como o chefe da escola fluminense de pintura, que nesse mesmo ano tinha terminado também os belos painéis que 
apreciamos na capela das Relíquias, do mosteiro de São Bento.

Ainda em 1750, Gomes Freire mandou o engenheiro capitão André Vaz Figueira levantar a segunda 
planta em escala correta da cidade (pág. 41) e terminou as obras de melhoramento dos Arcos da Carioca, assim como 
continuou a reconstrução das canalizações do aqueduto.

Cinco anos mais tarde, terminou a edificação da igreja da Lapa dos Mercadores, cujas obras se haviam 
iniciado em 1750. Esta foi a nossa segunda igreja de nave circular, posteriormente enriquecida de talha e de admirável 
prataria luso-carioca, merecendo ser conhecida de todos, já que a de São Pedro, que lhe era de muito superior, desapa
receu quando da abertura da avenida Presidente Vargas.

Tôdos esses monumentos são atestados do enriquecimento e bom gôsto que a cidade já podia exterior
izar, graças ao grande fervor religioso da população e à competição das ordens terceiras, procurando superar-se umas às 
outras no esplendor e magnificência da decoração interna de suas igrejas.

Bobadela, além de todo êste esforço na melhoria da cidade, tinha ainda que dividir 0 seu tempo 
cuidando dos problemas de São Paulo, de Minas Gerais e em especial da Colónia do Sacramento, pois tudo isso ficava 
sob a sua jurisdição.

Em 1759, deu-se a expulsão dos jesuítas, por ordem do marquês de Pombal, sofrendo a cidade uma 
grande perda, pois no Colégio da Companhia funcionava a primeira biblioteca pública do Rio de Janeiro e eram eles os 
mestres preferidos e mais idóneos.

Em 1761, os carmelitas iniciaram a construção de seu nôvo templo, que é hoje nossa Catedral, em 
substituição à antiga ermida de N. Sra. do Ó : em 178 5 o mestre entalhador Inácio Ferreira Pinto executou ali a obra de 
talha. No convento ao lado, fôra pintada a tela da Virgem do Carmelo, além de vários outros quadros do pintor João de 
Sousa, transferidos todos, em 1808, com a mudança dos ditos frades, para o convento de N. Sra. da Lapa do Desteiro.

Pouco antes de falecer. Gomes Freire construiu a Casa do Trem (depósito de petrechos bélicos), 
próximo ao forte dç.Sao Tiago e mandou executar pelo marechal de campo Dom Miguel Angelo Blasco, a Prospective 
da Cidade ao Rio de Janeiro. .. para ficar patente à posteridade como era e havia evoluído a cidade durante o seu 
govêrno (pág. 35 e 37).

A Io de janeiro de 1763 faleceu o pai da pátria, esgotado por seus serviços e profundamente abalado 
com a perda da Colónia do Sacramento. Seu çprpo foi descansar, com toda a pompa devida, no convento por ele construí
do em Santa Teresa, onde foi sepultado sob uma laje sem epitáfio»,conforme pedido feito em testamento. José Basílio da 
Gama elegeu a figura de Bobadela para herói do seu poema epico 0  Uruguai e o pintor Manuel da Cunha deixou-nos 

ejdêle um belo retrato.
Note-se que foi no govêrno dêste esclarecido homem de estado que se fundou a primeira oficina 

tipográfica do Brasil, dirigida por Antônio Isidoro da Fonseca, mas que, infelizmente, teve vida efemera. A Metropole 
mandou-a fechar para não propagar idéias contrárias ao interesse do Estado. Além disso, foi Gomes Freire de Andrada 
quem criou a Academia dos Felizes e, mais tarde, a dos Selectos, associações de homens de letras que reunia no seu 
próprio palácio.

Com a morte de Bobadela, resolveu Lisboa transferir a caffital do país, do Salvador para o Rio de 
janeiro (1763) e nomear D. Antônio Álvares da Cunha, conde da Cunha, para governá-lo como vicc-rei.

Dedicou-se-êste em especial às coisas do exército e da marinha. Reconstruiu a fortaleza da Conceição 
no morro do mesmo nome, ao lado da casa dos bispos e ali criou a Casa das Armas. Fundou o Arsenal de Marinha, na 
base do morro de São Bento e, no forte de São Tiago, uma casa para o parque da artilharia, que foi o princípio do Arsenal 
de Guerra, então chamado Arsenal do Irem ; reconstruiu a Casa do Trem e poucos anos apos, fez construii o quartel do 
largo do Moura para a cavalaria destinada à guarda dos vice-rcis.
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Gomes Freire de Andrada fôra o primeiro a ocupar-se dos lázaros e para isso mandou instalá-los numas 
casinhas na praia de São Cristóvão. Em 17631 0 conde da Cunha visitou aqueles infelizes e achou-os tao mal alojados 
que não descansou enquanto não obteve permissão de Lisboa para transferi-los para a antiga residência de repouso dos 
padres da Companhia, ali mesmo em São Cristóvão, mantida como lazareto até hoje. Descrevendo-a, em carta, dizia o 
vice-rei : « está à borda d’água para comodidade de sua serventia; tem um rio d ’água doce pela porta para banhos; tem 
grandes chãos para horta, o que também lhe é necessário; e muito bom território para o pasto das vacas de leite; está em 
alto, lavado de todos os ventos; não tem passagem alguma por nenhum dos seus lados; e enfim, parece que foi esta casa 
feita de propósito para o ministério em que a pretendo empregar ». (19-X H -1763)

Por determinação da Câmara, a famosa Vala da futura rua Uruguaiana foi recoberta de grossas lajes, 
após ser melhorada, o que impediu que nela se continuasse a jogar tôda a espécie de detritos.

Em 1760, próximo ao largo do Bom Jesus, depois do Capim, nasceu o primeiro teatro, dirigido pelo 
padre Ventura : a Casa da Ópera, onde o almirante Bougainville assistiu a encenação de obras de Metastásio representadas 
por mulatos. Esta casa de espetáculos teve duração efémera e foi sucedida pelo teatro de Manuel Luís, no largo do Carmo.

Após um profícuo e valioso governo, o conde da Cunha, bom e honesto administrador dos cofres 
públicos, estava tão pobre que teve de pedir dinheiro emprestado para regressar ao Reino.

Em 1770, no governo do marquês do Lavradio, com sua presença, inaugurava-se com a trasladação 
das imagens a nova igreja da Venerável Ordem Terceira do Monte do Carmo, cuja primeira pedra fôra lançada em 1755. 
Êsse vice-rei pôs em andamento os novos planos de fortificação da cidade, organizados pelo engenheiro militar Francisco 
João Roscio, de quem dizia num ofício de 26-VI-1776 : « ...talvez o único em toda esta capitania de quem se possa 
acreditar as Cartas e Plantas que ele tem feito porque poem em Papel senão o que ele viu, mediu e examinou o que todos 
os outros fazem pelo contrario, riscando a maior parte das vezes por estimação ou informação ».

De 1779 a 1790 governou como vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa. Foram dez anos de grandes 
melhoramentos que transformaram a cidade e a prepararam, por assim dizer, para a chegada da família real portuguêsa. 
Durahte sua gestão realizaram-se as primeiras obras urbanísticas de longo alcance, cujos benefícios chegariam até nós.

Com terra do outeiro das Mangueiras aterrou-se a lagoa do Boqueirão (pág. 43 ) e ali se criou o 
Passeio Público fpág. 131), com a rua das Belas Noites (Marrecas), o chafariz das Marrecas (pág. 104) e a rua do 
Passcif), que deliciaram o povo e os estrangeiros que nos visitaram. Colaboraram no empreendimento os melhores artistas 
fluminenses da época : o mestre entalhador Valentim da Fonseca e Silva, os ornamentistas Francisco Xavier Cardoso 
Caldeira (Xavier dos Pássaros), Francisco dos Santos Xavier (Xavier das Conchas) e o pintor Leandro Joaquim.

Luís de Vasconcelos urbanizou o largo do Carmo, transformando-o na sala de visitas da cidade, 
mandando construir em toda a sua frente o primeiro cais de cantaria lavrada, projetado pelo engenheiro sueco Jacques 
Funck que aqui viera para estudar o sistema de defesa da cidade, e de quem existem dezenas de plantas primorosamente 
executadas, indicando as obras existentes, as executadas e por executar. À borda do cais e próximo aos lances da escada 
que davam acesso à praça, o vice-rei mandou erguer um novo chafariz pelo mestre Valentim, pois o antigo se arruinara. 
Ficou assim a praça desimpedida e em condições de permitir o movimento de tropas em dias de grande gala (pág. 43). 
Para facilitar o trânsito de pedestres construiu calçadas com pedras irregulares que cortavam a praça em todos os sentidos.

No mesmo período de governo, o arq^jteto José Custódio de Sá e Faria iniciou, em 1780, as obras da 
nova igreja da Cruz dos Militares (pág. 91),' cuja frontaria delineou diferente das formas usuais das fachadas de nossas 
igrejas e que, mais tarde, seria toda reçoberta internamente de obra de talha do mestre Valentim.

Em 1789, deu-se o incêndio do Recolhimento do Parto; co0 a pronta ajuda de Vasconcelos e, 
mediante projeto domestre Valentim, foi reconstruído em tres meses (pág. 4.7), O mesmo mestre entalhador, nessa época, 
trabalhava ativamente nos retábulos da igreja da Ordem Tftceira do Carmo, que é outra jóia de nossa arte religiosa, tanto 
externa quanto internamente, e a única que possuirfrontaria inteiramente revestida de cantaria lavrada. Valentim ali tra
balhou quase vinte anos, a partir de 1774, executando, afora a extraordinária capela do Noviciado, tôda a obra do trono 

, e sua talha> bem CQmo 0 ú,timo Passo da Paixão fio altar-mor, fgrade-da capela-mor e os moldes de duas lâmpadas e 
cadeira do trono. O sen mestre, Luís da Fonseca Rosa, fôra o autor da parte dos retábulos da igreja anterior a 1760 e o 
entalhador Simão da Cunha, que também trabalhara para a igreja dos beneditinos, esculpiu de 176a a 1763 a imagem 
do Senhor Bom Jesus do Calvário. . q*

Ao período seteqentista, *nao se deve esquecer, correspondem também : as obras da segunda igreja da 
Candelária, iniciada cm 1775, segundo os planos do engenheiro militar Francisco João Roscio e que só ficaria

22



parcialmente pronta em 18 11 ; as obras complementares da igreja dos beneditinos, realizadas ainda no princípio do século, 
quando ficaram prontas as imagens de meio-vulto e outras peças de talha da nave, dos toreutas José da Conceição e Simão 
da Cunha e, no fim do século, a capela-mor, projetada e executada pelo mestre-entalhador Inácio Ferreira Pinto.

Luís de Vasconcelos deu grande impulso à fabricação do anil, reedificou a Casa da Alfândega, 
incentivou os trabalhos do botânico frei José Mariano da Conceição Veloso e criou a Casa dos Pássaros.

Sucedeu-o D. José Luís de Castro, segundo conde de Resende. Logo no início de seu governo, em 
1790, ocorreu o incêndio de uma das casas dos Telles, no largo do Carmo, onde funcionava provisóriamente 0 Senado 
da Câmara, perdendo-se o arquivo da municipalidade desde sua fundação, perda irreparável que até hoje sentimos 
profundamente.

Pouco depois o Rio assistiu ao epílogo da Conjuração Mineira, quando Joaquim José da Silva Xavier, 
o Tiradentes, foi enforcado e esquartejado no campo de S. Domingos.

O conde de Resende ocupou-se em melhorar as fortificações, sendo que um dos engenheiros militares 
que mais se distinguiram neste período e de quem conhecemos várias plantas foi José Correia Rangel Bulhões. O vice-rei 
melhorou a iluminação pública a óleo de peixe, até então precaríssima; construiu o chafariz do largo do Moura; calçou 
a rua do Cano (7 de Setembro) e abriu as ruas dos Inválidos e do Resende, saneando a região adjacente dos antigos 
pantanais de Pedro Dias.

O século XVIII, foi, portanto, para a cidade, período de grande desenvolvimento económico e social, 
e de esplendor das artes plásticas. Legou-nos, graças ao incremento comercial, as belas igrejas recobertas de talha dourada 
e as maravilhosas capelas e templos das irmandades e ordens terceiras. Foi o século em que floresceu a chamada escola 
fluminense de pintura e surgiram nossos melhores entalhadores e oficiais prateiros. Êstes, localizados na rua dos Ourives 
(Miguel Couto), produziram uma quantidade apreciável de objetos de prata lavrada para as igrejas e particulares, a tal 
ponto que o conde da Cunha, antes de fechá-los por ordem da Metrópole, informava : « Devo pôr na notícia de V. Excia. 
que na rua dos Ourives desta terra há, entre brancos e escravos que nela trabalham todo o ano em ouro e prata, mais de 
440 homens... »

De 1750 a 1810 surgiram na área rural as típicas casas de fazenda fluminenses, providas de alpendre 
com colunas toscanas, capela, pátio e escadas ou rampas externas, alguns de cujos exemplares mais notáveis ainda perduram, 
como a do Viegas, a do Capão do Bispo, do engenho d’Água, da Taquara, de S. Bento e do Columbandê.

Na cidade própriamente dita predominava a casa magra, alta e profunda, de três portas, de um, dois e 
três andares com balcões corridos ou individuais quase sempre cobertos por muxarabis que, além do aspecto mourisco, 
davam às ruas aparência de ainda mais estreitas e sombrias. Com telhado de quatro águas, as casas tinham essa feição porque 
quase todo o centro urbano fôra dividido em terrenos de três braças de frente (págs. 37, 39 e 57). Segundo o Regimento 
das Posturas de 22 -V III-1795, todos aquêles que construíssem « da Vala para a cidade sem sobrado, ao menos na frente, 
e as que sendo térreas se arruinarem no madeiramento ou paredes, ainda que se não bula nos alicerces o não poderão 
reedificar sem, ao menos, o dito sobrado à frente... » o que indica que ja na área referida o numero de sobrados era 
considerável. Quanto ao transporte terrestre predominava em ordem decrescente : o cavalo ou besta, a rede, a cadeirinha 
e a caleça (pág. 63).

A população, segundo arrolamento de i799> atingira a cifra de 43.376 habitantes, tornando pois a
cidade a mais importante do Brasil.

A vida tornara-se mais amena e já permitia nos solares abastados a existência de ricas mobílias de 
jacarandárfm estilo .D. João V e D. Maria. O luxo na classe superior (pág. 51 e 5 3) alcançara alto nível, a ponto de 
justificar a expedição de alvarás proibindo o uso ostensivo de ouro e pedras preciosas e extinguindo as indústrias de sêda e 
algodão (1785), menos com objetivo de coibir os costumes suntuários do que a combater a evasão do ouro não quintado
e da mão de obra desejada para incremento da mineração.

A leitura do Almanaque da Cidade de 1794 e curiosa sob este aspecto, pois ali vemos que existiam : 
158 lojas de varejos, 38 boticas, 14 casas de louça da índia, assim como 6 relojoeiros, 90 alfaiates, 111 sapateiros, 
7 entalhadores, 6 segeiros, 52 barbeiros, 30 cabeleireiros, 28 seleiros, 38 marceneiros, 36 lapidários, 1 livreiro, etc...

Quanto à literatura, ocorreu nessa época a criação das primeiras academias literárias, lato significativo 
também da vida mais amena de parte da população propiciando-lhe lazeres para as coisas do espírito. Os fluminenses 
natos que mais se destacaram nesse campo foram os poetas satíricos Antonio Mendes Bordalo, João Pereira da Silva e 
Joaquim José da Silva; o poeta Alvarenga Peixoto emigrado para as Minas Gerais; os oradoies sacros frei Fiancisco de
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São Carlos e frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio; e o historiador José de Sousa Azevedo Pizarro e Araújo.
Ao findar do século, uma testemunha imparcial da aparência do Rio, Sir George Stauton, que 

acompanhou o conde Macartney, embaixador inglês a caminho do seu pôsto na China, descreve a cidade em 1792 :
« O Rio de Janeiro, ao que dizem, melhorou considerávelmente nestes últimos anos. Na maioria das 

casas empregam pedra lavrada. As ruas, geralmente retas, são bem pavimentadas, providas de passeios e a pouca largura 
de algumas, num país de clima quente, resulta em benefício em virtude da sombra... As lojas estavam cheias de mercado
rias de Manchester e de outros produtos inglêses; existiam até gravuras e caricaturas... tudo dava impressão de prosperidade. 
A aparência das pessoas era de abastança e confôrto; suas casas, na maioria, estavam bem tratadas, muitas eram grandes e 
geralmente apropriadas ao clima; as lojas e os mercados bem sortidos de mercadorias; construíam-se novos edifícios 
públicos e particulares ». Segundo êsse depoimento, os divertimentos mais em voga eram o teatro mesqueradas e o Passeio 
Público. O mesmo viajante visitou os depósitos de escravos do Valongo, onde disse que eram vendidos em média 5.000 
escravos por ano, dos 20.000 importados pelo Brasil, a maioria de Angola e Benguela. Visitou ainda a Tijuca e viu ali 
culturas do anil, mandioca, café, cacau, cana de açúcar, laranjas e limões. As culturas mais cuidadas eram as do café e anil. 
Anotou que, apesar do esfôrço da Metrópole em coibir tôda espécie de indústria, existiam várias, informando que o povo 
mats e mats se revoltava contra o propósito de segregar o país e impedir-lhe qualquer iniciativa, concluindo : « Seja qual 
fôr o desenvolvimento político do Rio, sua aparência natural atrairá sempre comentários... Sua produção floresce, com a 

. fôrça « fre^Sr da juvehtude. Nada parece nu, árido ou em decadência ».

S É C U L O  X I X

* No início do século XIX deu-se um acontecimento da máxima importância para o desenvolvimento
do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, e que por si só equivalia quase à independência do país, -  a trasladação da 
corte portfcguêsa para o Brasil.

. Napoleão, querendo tornar efetiva a sua política de bloqueio continental da Inglaterra, aliada tradi
cional de Portugal, forçou o príncipe-regente D. João, que queria ficar neutro, a tomar a decisão de que por diversas 
vêzes seus antepassados haviam cogitado, em caso de perigo iminente, a fim de preservar a existência da monarquia - a
trasladaçao da sede do govêrno para sua rica colônfe ultramarina, o Brasil. Veio cSm tôda a família, seus haveres e grande 
parte da corte. 6

No dia 7 de março de 1808 chegava a esquadra portuguêsa ao Rio de Janeiro e o príncipe-regente 
juntava-se ao resto da família que aqui aportara algumas semanas antes, já que a esquadra se havia dividido em dois grupos, 
o pnmçiro vindo diretameijte ao Rio e o segundo escalando no Salvador. **

,, , . ^  C’dade engalanáda e possuída de alegria, recebeu de braços abertos a família real e mais 16 a 18 000
pessoas além da Biblioteca Real, uma tipografia completa, alfaias da coroa, passando o Rio de Jáneiro, do dia para a noite, 
de simples cidadezmha colonial a sede da monarquia lusitana.

Para atender àquele extraordinário afluxo de forasteiros, o último vice-rei do Brasil, o conde dos Arcos 
. jnandara preparar a Casa dos Governadores para servir de Paço Real, acrescida do convento dos carmelitas e do prédio da’ 

Câmara e Cadeia, que foram a ela ligados por passadiças de alvenaria. A população, por sua vez, cede,* suas casas às pessoas 
séquito da família real, algumas expontâneamente, mas a maior parte compulsóriamente pelo regime despótico das 

requisições por edital; este era colado nas portas das casas cobiçadas c trazia as iniciais P. R. (príncipe-regente) que o 
povo traduzia mahciosamente como « ponha-se na rua », pois obrigava o legítimo dono a tratar de pro'curtr ou ío  teto.

Após os primeiros dias de júbilo oficial, foi tomada uma série de medidas administrativas : nomearam- 
se novos ministros estabeleceram-se novos órgãos da administração pública c da justiça, criaraft-se a Academia Militar 
e a da Marinha, o Hospital e Arquivo Militar, a Fábrica de Pólvora, nas proximidadçs da lagoa Rodrigb de Freitas. Pouco 
ntes, o príncipe-regente declarara abertos os portos a tôdas as nações amigas, derrubando ̂ verdadeira muralha da China

X  a f Z  Criou 6 ’ aSSm’ ° B,f  X T "  neg0CÍar C°m qUCm lhC apr0UVeSS£ C rCCeber idéias e Pessoas de
n ú le  o r  7 p  PT i ra t,P°? , ’ " ImpreSS5°  RégÍa’ Saind° 'a 10 de setembro de 1808, o primeiroumero da Gazeta do Rw de Jane.ro, jornal oficioso, iniciando a imprensa periódica no Brasil. Fundaram-se abda • a

Biblioteca Z T n r f r  i ° BraS1' ’ * ESC°k  ^ ^ - C i r ú r g i c a ,  P o e iro  estabelecimento de ensino superior; a 
Real, a principio aberta apenas aos estudiosos, mas pouco depois ao público e.cujo rico acêrvo constituiu o
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fundo da Biblioteca Nacional. Fmalmente, criou-se a Intendência Geral da Polícia, órgão complexo, com atribuições de 
prefeitura-chefia de polícia e outras funções, que foram confiados ao carioca conselheiro Paulo Fernandes Viana, notável 
e eficiente administrador, que exerceu o cargo durante todo o período joanino, prestando relevantes serviços ao desenvolvi
mento da cidade.

A igreja do convento do Carmo passou a ser Capela Real e foi elevada a Catedral. Mandou-se, ainda 
em 1808, levantar uma acurada Planta da Cidade do Rio de Janeiro, gravada por Paulo, dos Santos Ferreira Souto na 
Imprensa Régia, em 1812.

O intendente-geral de policia Paulo Fernandes Viana mandou logo abolir as gelosias e urupemas, que 
se multiplicavam nas ruas do centro, estreitando-as e impedindo a entrada do sol nas casas. Para sanear os pântanos 
insalubres e ao mesmo tempo incrementar a construção de residências para alojar o crescente número de pessoas que aqui 
aportavam, cedeu terrenos nos mangues, logo além do campo de Sant’Ana, a todos aquêles que se comprometessem a 
secá-los e levantar edificações à própria custa, nascendo assim a chamada Cidade Nova (em contraposição à Cidade Velha), 
cujas primeiras casas vemos fielmente retratadas na página 111.

Um rico negociante português, Antônio Elias Lopes, doou sua chácara de São Cristóvão a D. João, 
que logo a preferiu, como moradia, ao Paço da Cidade. Para facilitar o tráfego para lá, que se fazia mais confortàvelmente 
por mar até S. Cristóvão, construiu o intendente-geral o chamado Aterrado, caminho elevado por cima do mangue de 
São Diogo (pág. 155) quCj mais tarde, mandaria iluminar por lampiões colocados em grandes pilastras de pedra. Tratou 
também de melhorar a parca iluminação dos logradouros públicos, aumentando o número dos lampiões de azeite nas 
praças públicas, nas ruas principais e nas proximidades das residências da família real. Em vista da expansão da cidade para 
a zona norte e da deficiência do abastecimento de água naquele setor da cidade, trouxe por meio de um bicame de 
madeira, desde o Barro Vermelho, a princípio e, depois, do Maracanã, água ao campo de Sant’Ana, que era distribuída 
pelo chafariz dito das Lavadeiras (pág. 131). Criou o Passeio no mesmo campo (pág. 73); calçou as ruas do Sabão 
(General Câmara), São Pedro, dos Inválidos, parte do Catete, a do Conde (Visconde de Rio Branco) e do Catumbi até 
Mata-Porcos (Estácio); construiu várias pontes para os lados de São Cristóvão e a primeira estrada carroçável para o Alto 
da Tijuca, onde se desenvolviam as primeiras plantações de café. Foi ainda graças aos seus esforços, aliados aos de alguns 
amigos, que se deve o Banco do Brasil e que se construiu o belo Teatro Real de São João, à feição do São Carlos de Lisboa, 
que foi solenemente inaugurado em 1812 e iria divertir a população carioca durante todo o século. Quanto à polícia, o 
intendente tinha um homem de confiança chamado o Vidigal, cuja figura é lembrada como a do tipo do agente de polícia 
perfeito pelos métodos práticos e rápidos com que se desincumbia das mais difíceis tarefas.

Em 1813, surgiu o primeiro número de 0  Patriota, revista de cultura que tratava de agricultura, 
matemática, hidrografia, física, e química, literatura, história e artes.

A abertura dos portos trouxera como consequência imediata'Hm afluxo de mercadorias e de estrangeiros, 
que logo perceberam os benefícios que obteriam da estada da côrte no Rio e num país sedento de tudo que a recente 
industrialização da Europa podia fornecer. Os primeiros europeus a chegar foram os inglêses aos quais o novo tratado 
comercial assinado por Lord Strangford, concedia grandes vantagens, permitindo- lhes abarrotar o Rio de suas manufaturas. 
Pouco depois vieram os franceses, que tomaram conta da moda, quinquilharias e do comércio de luxo, estabelecendo o seu 
quartel general nas ruas do Ouvidor e Latoeiros (Gonçalves Dias), enquanto os inglêses ficavam com o atacado nas ruas 
Direita, Alfândega e adjacências. Aos poucos, foram vindo estrangeiros de outras origens : americanos, alemães, espanhóis 
e italianos.

Ao mesmo tempo os cientistas que até então não tinham podido saciar sua curiosidade de arrolar as 
maravilhas botânicas, zoológicas, mineralógicas* etnográficas brasileiras, passaram a cortar o país em todos os sentidos, a 
lombo de besta, escrevendo, notas e livros de viagens, que formam hoje uma grande e valiosa biblioteca.

Em 1816, aportou ao Rio a Missão Artística Francêsa, contratada em Paris pelo embaixador marquês 
de Marialva e organizada graças à visão do conde da Barca. Iria esta missão dar um impulso decisivo às artes no Brasil. 
Chefiava-a Joaquim Lebreton e eram seus principais componentes Nicolas Antoine Taunay e Jean Baptiste Debret, ambos 
pintores; Auguste Marie Taunay, escultor; Auguste-Henri Victor Grandjean de Montigny, arquiteto; e Charles Simon 
Pradier, aos quais se juntaram, pouco depois, Zcferin Ferrez, gravador, Marc Ferrez, escultor e o músico, compositor e 
organista, Segismundo Neukomm.

Pouco após a chegada dessa missão, faleceu a rainha D. Maria I e os artistas foram aproveitados para 
decorar os locais destinados ao cerimonial das exéquias, que sc realizaram no convento da Ajuda. No ano seguipte, no dia 
«
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6 de novembro de 18 17, aportou à Guanabara a nossa futura primeira imperatriz, a arquiduquesa d ’Áustria, D. Leopoldina 
(P^g- 73 e 75 )> filha de Francisco I, esposa do príncipe D. Pedro, acompanhada de uma esplêndida missão científica 
austro-bávara, cujos nomes ainda hoje resplandecem nos anais da história científica do mundo, tais como : Johann Christof 
Mikan, Johann Emanuel Pohl, Johann Natterer, Johann Buchberger, Johann Baptist von Spix, Carl Friedrich Philipp von 
Martius, os pintores Thomas Ender (pág. 7 7 a 81), Franz Friihbeck (pág. 7 3 ) e Frick.

Para dia tão festivo, as ruas foram decoradas, pela primeira vez, por meio de arcos executados por 
Grandjean de Montigny e decorados por Debret. Houve luminárias, passeatas e espetáculos de gala, que se repitiriam pouco 
depois, em 6 de fevereiro de 1818, para a aclamação e coroação do primeiro rei nas Américas, D. João VI, na varanda 
construída em frente ao antigo convento do Carmo (pág. 75) e na Capela Real, ■. .

Em 1818, outro artista francês, Armand Julien Pallière, fez a primeira litografia executada no país 
(pág. 87), oito anos antes das do artista suíço Johann Steinmann, que fôra contratado para fundar oficialmente a primeira 
oficina litográfica do Brasil, no Arquivo Militar.

Em i820> foi instituída por decreto a Academia Real de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura 
livre, dirigida por Henrique José da Silva e à qual foram incorporados os artistas da Missão. Zeferin Ferrez, « gravador de 
nossas primeiras medalhas e professor de futuros artistas cujos nomes fulguram no segundo reinado », fêz a Première 
Mcdaille Frafpée à R,o de Jane.ro Prmntée à S. M. T. F. D. João F I - 1820, com a efígie do rei no anverso.

híeste mesmo ano deu-se a revolução do Pôrto, tendo como consequência a convocação das Côrtes de 
Lisboa, que passaram logo a elaborar uma constituição para o reino e um levante militar no Rio que obrigou o rei a 
aprová-la sem prévio conhecimento, em 26 de fevereiro de 1821, no Real Teatro de S. João, no largo do Rocio A 7 de

P° r í Cret° ’ fOÍ deddÍda 3 I0lta de D’ J°ã° VI a Po,tuSal- ficando n° Ri°- “ mo regente do Brasil, o príncipe 
. edro e determinando-se a eleição dos deputados que representariam o Brasil na Constituinte Portuguêsa.

Essa reunião dos eleitores, efetuada na Praça do Comércio, no belo prédio projetado por Grandjean de 
ontigny , sede atual do segundo Tribunal do Júri, logo se tornou tumultuária e foi dispersada a baionetas na madrugada 

cie 2 2 de abril, causando a morte e ferimento de várias pessoas.

D -i J P ’ j oao VI anulou cntao t°d°s os atos que fôra coagido a assinar e, finalmente, após treze anos de vida 
no Brasil, q»e declarava serem os mais felizes de sua vida, a contra-gôsto, embarcou para Lisboa com tôda a família 

part! a eu se a 2 e abril de 1821 (pág. 93), não sem que, antes, prevendo os acontecimentos, tivesse aconselhado 
ao hlho : « Pedro, se o Brasil se separar antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum dêsses aventureiros ». 
, ,  . A pamda, da famllla real e do numeroso pessoal da côrte, com todos os seus haveres em dinheiro e

CcWs r r r  COm° era e/ pera"’ Uma Crise eC°nÔmka’ agravada P°r '>utra, política, decorrente da animosidade das 
ne, odo f  > ’ r  Pretendlam SUJ£,tar °  BrasiI à antiga condição de colónia. O país e o Rio, haviam naquele curto
P ?  grandes progressos. O recenseamento dos habitantes, efetuado na referida ocasião, mostrou que nos treze 
anos de governo do bondoso re, a população triplicara, alcançando ,12.965 almas,e r 3.58o lares, dos quais 79.38x
1 I *. TCram da Z.°na Urbana e 33-37+ da suburbana e rural, constituída pelas freguesias do Engenho Velho lnijá,
Inhaúma, Jacarepaguá, Campo Grande, Guaratiba, Lagoa e ilha do Governador J ’

oue olha n r “ “ *** í  ^  ref° rm°U- Sè 0 PaÇ« da Cidade, que recebeu um segundo andar na fachada
q olha para o mar assim como se fizeram vultosas reformas na quinta da Bôa Vista; porém a obra a que D. João deu

Tosé°L c m lr 'd  ^  U ^ 3 ^  ^ . atedfa1, quC foi tôda dourada e enriquecida com pinturas pelo artista brasileiro 
, , , ° . C . afVa ho' Em 1817> uuciou-se a edificação do hospital da ordem terceira de São Francisco de Paula ao
ado da respetiva igreja, assim como a das igrejas do Santíssimo Sacramento e de N. Sra. da Glória, no largo do Machado. 

np ■ - ... m l8 l8 > criou-se o Museu Nacional e, em i8x9, os inglêses residentes na côrte, em virtude da

a”  S T  7 ev  ■ °  ^  C0mérd0 r£cém-asánad0’ ian?aram a P cd- fundamentai de sua capela protestante na
• a rua Evansto da Veiga, o primeiro templo anglicano do Brasil; já então'haviam inaugurado o seu cemitéri» na 
Gamboa, o prime.ro cemitério público do país. Inaugurou-se também o «ovo edifício da Casa da Câmara em T sa 
(P%- i+3), no campo dc Sant’Ana. ’ em I8 2 5

c ■ .. .Daí P°r d'ante °S a<=0Mecimentos politicos se foram agravando e a cidade passou a’viver dias agitados
mcntèam rU’CrSOS JOmalS’ t0d°S P° lítlCO!’ enquant0 avultava a atividade das lojas maçónicas reagindo também detbusa- 

con ra a tentativa de recolonização do país. Foi quando chegou o decreto das Côrtes a exicrir , ■ ,■ ,
príncipe-regente para Portugal. A reação da iW ^ ^ m  foi rápida ^

.1, Joaquim onça ics Ledo e outros. Organizou-se um verdadeiro plebiscito, cujo desfecho, apresentado a D. Pedro
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suscitou-lhe a famosa declaração, feita do Paço da Cidade : « Como é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, 
estou pronto : diga ao povo que fico ». Era o Fico, verdadeira antecipação da proclamação da independência do país.

As tropas portuguesas estacionadas no Rio, sob o comando do tenente-general Jorge de Avilez, se 
revoltaram para forçar o príncipe a obedecer aos ditames das Cortes e ocuparam o morro do Castelo. Porém, em vista da 
reação armada da população, tiveram de ceder, passando para a ponta da Armação de onde pouco depois foram obrigadas 
a embarcar para Portugal, antes de receber reforços de lá.

D. Pedro formou um novo ministério, cujo primeiro ministro foi José Bonifácio de Andrada e Silva. " 
A 13 de maio, o príncipe recebeu o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Pouco depois partiu para São Paulo, deixando 
na regencia sua mulher, D. Leopoldina que, com o primeiro ministro, iria influenciar poderosamente nos acontecimentos 
políticos que culminaram, a 7 de setembro de 1822, com a proclamação da independência do Brasil, nas margens do 
riacho Ipiranga, próximo a São Paulo.

De volta ao Rio, a 12 de outubro, foi D. Pedro aclamado imperador constitucional do Brasil, no 
Palacete da Aclamação, no campo de Sant Ana, e a primeiro de dezembro, coroado na Capela Real, seguindo-se vários 
dias de festas e regosijo da população (pág. 95 e 97).

Tratou então Pedro I de cortar ao máximo as despesas, de restaurar as finanças e de formar uma 
esquadra para defender a extensa costa e manter a unidade política do país, contratando para isso um valoroso e experi
mentado oficial de marinha, o escosses Lord Cochrane, o primeiro almirante do Brasil, que acabava de ajudar a libertação 
do Chile e que foi auxiliado por outros oficiais estrangeiros que iriam prestar relevantes serviços à nossa independência e 
aqui se radicaram, tais como os ingleses John Taylor, John Pascoe Grenfell e o francês Théodore de Beaurepaire.

No primeiro aniversário do Fico foi dado à cidade do Rio de Janeiro o título de Muito Leal e Heroica.
Em 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil, o que já haviam feito vários outros países 

e, a 2 de dezembro, nasceu no Paço de S. Cristóvão o príncipe D. Pedro de Alcântara, o futuro segundo imperador. No 
ano seguinte deu-se a inauguração oficial da Academia Imperial das Belas Artes, executando Zeferin Ferrez, para come
morar a efeméride, uma medalha que trás no anverso a efígie do primeiro imperador. Neste mesmo ano, com pesar de tôda 
a população, falecia a imperatriz D. Leopoldina d’Áustria, cujos restos mortais foram descansar no convento da Ajuda 
com grande acompanhamento, realizando-se o entêrro como de costume, à noite, sob a luz de archotes e velas.

Em 1824, foi impresso o primeiro número do jornal que depois passou a se chamar de Jornal do 
Commercio, ainda hoje editado e cuja preciosa coleção é um manancial inesgotável e imprescindível à história da cidade.

Em 1828, viveu a cidade dias de apreensões com a sublevação dos regimentos alemães c irlandeses 
aquartelados em São Cristóvão, na praia Vermelha, e no campo de Sant’Ana, que foi sufocada por tropas brasileiras, sendo 
então extintos os corpos de mercenários no país.

Pouco depois, casou-se o imperador pela segunda vez com a princesa Amélia de Leuchtenberg,
Com a morte de D. João VI, D. Pedro, herdeiro do trono português, abdicou a coroa daquele país em 

favor de sua filha, nascida no Rio, D. Maria II, porém a Revolução Miguelista forçou-a a refugiar-se na Inglaterra e mais 
tarde no Brasil, onde chegou em 1829. Êstes problemas dinásticos forçaram D. Pedro a se envolver cada vez mais na 
política de Portugal, com desagrado natural de seus súditos brasileiros, advindo-lhe daí uma oposição crescente, não só no 
parlamento como no povo. Em 1831, D. Pedro foi a Minas Gerais tentar apaziguar os ânimos políticos c íoi recebido 
friamente. De volta à corte, os portugueses em revide, receberam-no com alarde c grandes festas, que tiveram, conio 
consequência, imediata reação dos nacionais, ocasionando três dias de sérios distúrbios, que passaram à história como a 
noite das garrâ fadu f(l 1 "á 13 de março de 1831).

Êsses fatos e outros provocaram a abdicação de D. Pedro I no dia 7 de abril de 1831 em favor de seu 
filho menor, D. Pedro de Alcântara, que foi aclamado imperador no mesmo dia, embarcando o nosso primeiro imperador 
para a Europa na fragata inglêsa Volage, depois de nomear o seu inimigo da véspera, José Bonifácio de Andrada e Silva, 
tutor de seus filhos.

Passou então o país a ser governado por uma regência, já que D. Pedro II tinha apenas cinco anos de 
idade. No período de 1831 a 1840 houve grande agitação política, especialmente nos quatro primeiros anos, quando a 
cidade foi teatro de várias arruaças, motins e pronunciamentos, os quais só foram debelados graças à força moral do regente 
padre Diogo Antônio Feijó. Apesar de tôda a agitação, criaram-se novas instituições, que prestaram relevantes serviços ao 
país, tais como a Guarda Nacional, o Colégio de Pedro II, o Arquivo Público, o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. Em 1834, criou-se o Município Neutro, abrangendo a mesma área do atual Estado da Guanabara. Em 1837
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surgiram no Rio os primeiros ônibus de tração animal e no ano seguinte inaugurou-se o prédio do novo mercado, de 
autoria do arquiteto francês Grandjean de Montigny, no largo do Paço, próximo à praia do Peixe.

Em 23 de julho de 1840, foi D. Pedro II declarado maior e assumiu o govêrno do Brasil, com apenas 
quinze anos de idade, sendo coroado em 1841 (pág. 151). Pelo espaço de quase cinquenta anos, exerceria o govêrno 
com 0 maior desvêlo e espírito público, justiça e honestidade, dando ênfase ao desenvolvimento da educação de seu povo 
e ao progresso intelectual sob todos os aspectos. Dedicou-se com carinho à sua cidade. Os dez primeiros anos de seu 
reinado foram de consolidação da paz interna, seguindo-se vinte anos de progresso material, realizado lentamente, porém 
com escrupulosa honradez.

Também em 1840 a cidade assistiu às primeiras experiências do daguerreotipo, a futura fotografia, 
executadas pelo padre Louis Compte, a quem o govêrno francês incumbira de revelar ao mundo esta nova invenção que 
nascera na França, havia apenas meses. ,

Em 1843, aportou ao Rio a nossa terceira imperatriz D. Teresa Cristina (pág. 159), que seria 
chamada a « Mãe dos Brasileiros ».

Em meados do século, procedeu-se ao quarto recenseamento da população, apurando-se 266.466
habitantes. Os bairros residenciais mais procurados como a Glória, Catete, Laranjeiras, Flamengo, Botafogo, São
Cristóvão e Tijuca, estavam em franco desenvolvimento e nêles surgiam novos sobrados, palacetes e chácaras construídos
ou procurados pela nobreza, políticos, comerciantes fortes e corpo diplomático, O Rio de Janeiro tornara-se um poderoso
imã atraindo cada vez mais, das províncias, os homens dotados de rtiaior inteligência, os artistas, os políticos, os senhores
de engenho, os fazendeiros, desejosos de ver e viver na côrte, que dava o bom tom e onde eram distribuídas honrarias 
e posições.

A cidade não só se expandia mas também civilizâva-se e, paulatinamente, se embelezava.
Na pintura, neste primeiro meio século de 1800, sobressaíram : José Leandro de Carvalho, o pintor 

prefendo e fiel retratista de D. João VI, dourador da Capela Real e autor dos doze painéis dos Apóstolos que ornam as 
pilastras desta igreja; Simplício Rodrigues de Sá, miniaturista do primeiro reinado; o retratista e paisagista Augusto 
Muller, Manuel de Araújo Pôrto-Alegre, Francisco Pedro do Amaral e Henrique José da Silva. Ainda neste período, 
devemos destacar os pintores-Félix Érnile Taunay, Louis Alexis Boulanger. Na mesma epoca fizeram-se as primeiras 

tografias, cujo desenvolvimento e apnmoramento alcançaram alto nível, desaparecendo, porém, no fim do século, com
0 advento da arte fotográfica e sua reprodução mecânica mais económica.

0  Almanaque Laemmert iníorma que em 1850 possuíamos : 66 colégios, 13 livrarias, 3 jornais, 18 
oficinas de encadernaçao, 12 hotéis, 4 litografias, 25 tipografias, 7 daguerreotipistas, 5 bibliotecas, 24 confeitarias, etc..!

Em 1 8 4 5 - 4 6 ,  publicou-se uma revista notável, tanto pel%‘matéria como pelas ilustrações, o Ostensor 
f  ™  ’ CUJa C° eÇa°  ,h0Je Cm dl,a é mult0 Procurada i anteriormente, de 18 3 7 a 1844, J. Villeneuve & Cia imprimiram
i ! Z T r Z  r  ' “ «n xilogravuras, o Museu Universal; em 1 8 3 9  apareceu o primeiro número da Lista do
1 q. r. ,co e . eoSr fico 0 rasil, cujos numeros trimestrais continuam sendo publicados regularmente até hoje; '  

Z L l l  * J í ’ 7  a Mmer™ BraMr e> j° mal de dências- c artes, com ilustrações e artigos interessantes 
“ ^̂ icam as de R faT ’J rtir S,e “ T *  de ren0m^  final™ nte em 1844-45, aparecia a primeira revista com 
a l c a n c a r k ik r i f d ^  "  de Carvalho, a Lanterna Mágica. Êsse gênero de revista, na segunda metade do século, 
alcançam popularidade em virtude de apreciáveis qualidades artísticas e humorísticas.

sécnlo XTX cnnrl ( 3 mente a °bras de arquhetura religiosa, iniciadas no século XVIII ou nos primeiros anos do

« ,  S r  ' “ r ; l ' * ? 0 1  r * de Sío m  « * •  « / , * * ,  de . * * ,
com ,.,co do arquiteto da casa real, Jo.o d . S ,]„ Mania, tendo .  decoração inrerna de Simeão To.é de Naaaré- eqa 

™ 5, “ “  P“ "  ”  Fr' nC““  ^  P‘Ul*' “ d‘  ^  v a « d »  .  obía de e a L  do alta™

deitando em narrei","e,” ™  ” ' ' * r i  J o .  consideràvelmentea p, „ i ,  do «eado do século,
P « r e d X o Z  U T ' " T  " CTO~  F -  » * » <  do c r n r n m .  « A capital do Império ..1

“ 1 °  'o”  “ d°  °  deP '”d'  »  ' * ' 9 0  particulares. Veículos
I d u i : S ,  , P” nJX f  d°  d'  J” “ ” . « ~  público muitos e cémodo, meios de

'• ; * c“idad'  “ s •dm“ “  -  s«« o
no antigo S T .f  ”  .......... ‘11“'  “ f  * “ 8” *  • * - * » * . i ne.te p a r t id a , poréln „ d o  oo,’tiuo.

g» miserável estado, o calçamento das rua, é o mesmo, «não pio, do qne era ames d , independtícia e com ,



única exceção de uma amostra homeopática na rua do Ouvidor, os tigres passam impunemente a tôda hora às barbas dos 
agentes e logradouros públicos é o que todos vêm. ..* (1 3 -3 -1 8 4 9 ). Com efeito, em 1835, em lugar de faluas, entraram 
em serviço as primeiras barças a vapor para Niterói, cujos nomes eram Praia Grande, Niteroiense e Especuladora, com 
capacidade para 250 pessoas e que trafegavam de hora em hora, aos preços de 100 réis, em dias úteis, e 160 aos domingos 
e feriados. A Especuladora explodiu em 1844, próximo ao cais Pharoux, com grande perda de vidas. Em 1837, 
trafegaram os primeiros onibus de tração animal, em caráter provisório e, no ano seguinte, a Companhia de Omnibus 
iniciou suas atividades; logo depois, a das Gôndolas Fluminenses, com grande benefício do público, que até então só 
dispunha do cavalo, caleças e carruagens. A passagem, da cidade até a rua Real Grandeza, custava 400 réis e até o Jardim 
Botânico, 800 réis, isso em 1849; preço bastante elevado para a época. Em 1846, surgiu outro tipo de transporte que 
manteria seu sucesso quase até o fim do século, o lilbury, « carrinhos de duas rodas, puxados por um animal, que esta
cionavam na rua Direita, junto à igreja da Cruz e que por 1 milréis por hora, correm tôda a cidade e arrabaldes », 
segundo anúncio da época no Jornal do Commercio.

Em 1843, o Brasil era o segundo pais do mundo, logo após a Inglaterra, a adotar o selo, o célebre 
Olho de Boi, para a franquia da correspondência.

Em 1853, transferiu-se o matadouro pequeno e acanhado da praia de Santa Luzia para nova instalação 
em São Cristóvão (praça da Bandeira); em 1834, graças ao barão de Mauá, homem de negócios esclarecido e corajoso, a 
iluminação de óleo de peixe foi substituída pelo novo sistema a gás, que resplandecia nas ruas principais da cidade; e 
correu o primeiro trem a vapor sôbre trilhos, que ligavam o pôrto de Mauá, no fundo da baía, â raiz da Serra de Petrópolis, 
cidade que, bafejada pelo apoio do Imperador iria, no verão, atrair, cada vez mais, tôda a fina flor da sociedade carioca. 
No mesmo ano iniciou-se o serviço telegráfico c firmou-se o contrato de calçamento com paralelepípedos das ruas Direita, 
São Pedro, Glória, do Sabão, São José, Assembléia e Ajuda; em 1856 criou-se o Corpo de Bombeiros e, no ano seguinte, 
ainda graças ao dinamismo e espírito esclarecido de Mauá, iniciou-se a construção das 50 primeiras braças do canal do 
Mangue sob a direção do engenheiro inglês W. G. Genty, o qual em três anos, viria beneficiar um largo trecho da cidade 
nova; em 1858 inaugurou-se o primeiro trecho da Estrada de Ferro D. Pedro II (pág. 195); em 1861 ganhava a cidade 
o seu primeiro Dique Imperial, na ilha das Cobras, aberto na rocha viva, após quase um século de trabalho. Em 1862, 
inauguraram-se : as barças do sistema Ferry, que se denominavam Primeira, Segunda e Terceira,- a radical reforma do 
Passeio Público (pág. 205) e a primeira e a mais bela estátua, ainda hoje, da cidade, a de D. Pedro I, no largo do Rocio, 
trabalho do escultor francês Louis Rochet, baseado em desenho do artista joão Maximiano Mafra.

Em 1863 deu-se um acidente que abalou a opinião pública : desmoronou o cais em construção da 
doca da Alfândega, obra de vulto e importância, projetada pelo inglês C. Neate, para a cidade que ainda não tinha um cais 
acostável aos navios de longo curso. O acidente atrazou por alguns anos o término do cais, melhoramento imprescindível 
ao desenvolvimento da cidade. No século anterior o Rio de Janeiro fôra o entreposto das Minas Gerais; com o esgotamento 
delas, no princípio do século XIX, aos poucos, tivemos nossa economia salva pelo café, cujas primeiras plantas, desenvol
vidas nos Barbonos (pág. 87), daí saíram para cobrir sucessivamente as encostas da Tijuca, facarepaguá, Itaboraí e invadir 
o vale do Paraíba. Com a construção da Estrada de Ferro D. Pedro II, o escoadouro natural das safras de café, que 
aumentavam todos os anos, era o pôrto do Rio.

Em 1864, inaugurou-se mais um dos melhoramentos-urbanos vitais e há anos reclamado : os esgotos, 
a cargo da City Improvement. Solucionou-se assim um dos problemas mais aflitivos da urbs. Até então, por incrível que 
pareça, funcionava o sistema dos Tigres, barrica que fazia vez de fossa e que, ao cair da noite, os escravos iam despejar 
nas praias. . *•' ;

Nêste mesmo ano a cidade assistiu ao casamento da princesa D. Isabel com Gastão de Orléans, o último 
■ conde d ’Eu, neto do rei dos Franceses Luís Filipe. No ano seguinte ficou pronta internamente a igreja dc São Francisco de 

Paula, quando o mestre entalhador Antônio de Pádua e Castro terminou tôda a talha do corpo da igreja, após dez anos 
de trabalho.

Pouco mais tarde inaugurou-se mais um nobre edifício publico, no campo de Sant Ana, a Casa da 
Moeda, uma das poucas construções civis da cidade que não sofreram alterações desastrosas em suas linhas arquitetónicas.

A influência do estilo néo-clássico fêz-sc sentir fortemente neste período. Em 1852, inauguraram-se 
dois edifícios neste estilo, que até hoje sao padrões desta época : o novo hospital da Santa Casa dc Misericórdia (pág. 199) 
e o hospício D. Pedro II (pág. 207) e mais adiante o hospital da Sociedade Portuguesa dc Beneficência (1858). Daí por 
diante, muitos sobrados e palacetes surgiriam e outros sofreriam remodelações na fachada obedecendo a esta tendência.
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No Rio de 18 50 em diante, o palacete vai aos poucos substituindo as velhas casas solarengas e fazendas. 
Daqueles, entre as mais nobres, ainda subsistem : o palacete Cornélio, atual Asilo São Cornélio (1862), o palacete 
Itamarati, atual Ministério das Relações Exteriores, a casa da marquesa de Santos, depois palacete Mauá e que abriga 
atualmente o Arquivo do Estado da Guanabara, o palácio Isabel, desfigurado, atual Palácio Guanabara.

Êstes, para citarmos os mais em evidência, mas aí estão ainda outros testemunhos de casas com beirais 
de telhões de louça azul ou policromada, pinhas e estatuetas das quatro estações, dos continentes, de figuras mitológicas 
nas platibandas e ornando jardins onde leões encimando pilastras robustas guardam portões nobres tão tipicamente brasi
leiros. Louça esta fabricada no Pôrto e, é curioso notar, executada sòmente para exportação para o Brasil, já que os 
exemplares em Portugal são raros.

Outra particularidade do século, foi o uso intensivo de azulejos portuguêses e franceses, com desenhos 
geométricos e de côres variadas, para recobrir as fachadas das casas, desde as mais nobres até as mais modestas.

Em plena guerra do Paraguai, 1868, surgiram os bonds de tração animal (pág. 211), da Botanical 
Garden, graças ao americano Charles B. Greenough, veículos que transformaram por completo os hábitos pacatos dos 
cariocas permitindo-lhes locomoverem-se rápida e confortàvelmente para todos os bairros, mesmo os mais longínquos, 
liberando em definitivo o carioca de sua reclusão quase mourisca, convidando-o a sair mais a miúdo tanto para compras 
na cidade, quanto para pagar visitas e a passeios. Até o fim de sua carreira, após quase cem anos, prestaram relevantes 
serviços.

« O bond assim que nasceu matou a gôndola e a diligência, limitou despòticamente a esfera de ação das 
caleças e dos cotipés, tomou conta da cidade, e só, por generosidade, ainda admite a concorrência, aliás bem pouco forte, 
do tilbury », segundo-palfrvras do cronista Olavo Bilac.

Dois anos após, o povo vibrou num dos seus grandes dias de júbifc, cívico, com o desfile triunfal dos 
Voluntários da Pátria, comandados pelo conde d ’Eu de volta do Paraguai cobertos de glória. A parada realizou-se na rua 
até então mats nobre da cidade, a rua Direita, que passou a se chamar de Primeiro de Março, em comemoração à data do 
combate de AquidaJ>ã,.na-guerra do Paraguai, -

O término dessa guerra foi um alívio para » nação, que respirou livremente após cinco anos de grande 
esforço, permitindo ao carioca se divertir. *

A coqueluche da época eram os teatros que andaváíh cheios como os cinemas de hoje em dia, e onde 
desfilava a sociedade para apreciar as atrizes nacionais e estrangeiras de sua predileção. Os corpos de ballet e artistas 
viraram a cabeça de muito môço e gente de bem; os jornais e revistas de caricaturas abriam grandes espaços à crítica e 
crónica teatrais, mantendo o público informado de tudo que ia pelos teatros de S. Pedro d ’Alcântara (fufurô João Caetano, 
P^g- 85 )> no Provisório (pág. 181) que ficava no campo de Sant Ana, no São Luís, dirigido pelo atgr Furtado Coelho, 
no Ihéatre Lyrique Frtyiçais (Alcazar Fluminense) na rua Uruguaiana, no Ginásio Dramático, no Phenix Dramático, 
na rua d’Ajuda e no Pedro II (o Lírico) na rua da Guarda Velha (Treze de Maio). A chegada de uma grande artista era 
um acontecimento nacional e os estudantes e admiradores vinham à rua organizar manifestações de apíêço e júbilo. Entre 
os teatrólogos nacionais cujas peças tinham mais sucesso não nos podemos furtar de citar : Luís Carlos Martins Penna, 
Pinheiro Guimarães, Joaquim Manuel de Macedd, José de Alencar e França Júnior. O artista nacional de maior fama era 
Joao Caetano dos Santos Para os apreciadores de concêrtos, os mais concorridos foram os do Clube Mozart e os-do Clube 
Beethoven, no Cassino Fluminense, então o mais elegante clube da cidade.

, 1 • 1 ^ aS °  d'vert'ment:o predileto era a dança; os saraus, quer nos clubes, quer nas residências particulares,
atraíam a mocidade que não se cansava de dançar valsas, polcas, contradanças, mazurcas, quadrilhas, e a graciosa e 
deliciosa schottisch. O visconde do Riq Branco em suas Cartas ao Amigo Ausente, dissera alguns anos antes : « Continua 
o furor bailante com tal intensidade, que se pode temer daí veílha nascer alguma febre simples ou mista, conforme fôr 
devida a alguma das tres espécies - valsa, polca e contradança - ou suas possíveis combinações >> ( io - V . i8 5 i)* '

1 o- q 1 orém, como ant^ amentej as festas religiosas continuavam atraindo o grosso da população, tais como
Sao Sebastiao, Corpo de Deus quando se juntava ao foguetório obrigatório o estrondo das salvas das fortalezas e dos 

n v os surtos no porto. E havia ainda outras, como a dos Ossos, a dos Passos, das Cinzas, Corpus Chrssti, de São Jorge, do

P e l a  F tã " ' T  a°S ’ M m°da também ° S P ^ i q ^ s  no Jardim Botânico, na Tijuca, Jacarepaguá e
ainda hoie r *  P, T J ° CamaVal ^  2 r ?)> quand°  a população desabafava e eram, como
organizavam'se Í  “  ^  “ “  Para ™ a r  o desenvolvimento industrial éo país,
organ,zavam-se periodicamente as exposições provinciais; destas saíam as exposições nacionais, que preparavam o material
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que o Brasil enviaria para as próximas exposições internacionais. A primeira Exposição Nacional foi inaugurada no prédio 
da Escola de Engenharia, em 1861, e obteve um sucesso além do esperado.

Neste mesmo ano concluiu-se a igreja de N. Sra. da Glória e ajardinou-se o campo do largo do 
Machado, que lhe fica em frente; inaugurou-se a primeira Escola Municipal, na praça Onze de Junho. E organizou-se a 
maior expedição científica brasileira ( i  875), a Comissão Geológica do Império do Brasil, chefiada por Charles Frederick 
Hartt e da qual participaram cientistas do mais alto quilate, tais como Orville A. Derby, Richard Rathburn, Herbert H. 
Smith e John Casper Branner.

Uma das pragas da cidade, que só seria completamens debelada no princípio da República pelo chefe 
de Polícia Sampaio Ferraz, eram os capoeiras, « associação regularmente organizada, com seus chefes, suas subdivisões em 
maltas, que denominavam badernas, com sinais e gíria própria », segundo os termos do chefe de Polícia n’uma circular 
em que pedia aos subdelegados o máximo de rigor para acabar com as correrias dos capoeiras, em 1878. Explicava ainda 
que se tratava de « grupos de turbulentos, ávidos de assuadas, de lutas e de sangue, concorrem à voz de seus chefes nas 
grandes reuniões populares e festividades publicas, para o fim de decidirem por meios violentos as suas contendas e rivali
dades. É então, que alguns mais desalmados se dispersam por entre o povo, de navalha em punho, ferindo a esmo os que 
encontram e dando-lhes por vezes a morte sem que nenhum motivo de queixa contra eles tenham e sem que sequer os 
conheçam ». Ao mesmo tempo pedia leis para coibir estes assassinos gratuitos. Os capoeiras por um sim, ou por um não, 
atacavam populares indefesos nas procissões ou grupos festivos e até a própria polícia, pelo prazer de mostrar valentia, 
independência e habilidade na luta, tipicamente brasileira, da capoeiragem, em que um homem sozinho numa demonstração 
de grande agilidade, usando ao mesmo tempo, braços, pernas e cabeça, num redemoinho endiabrado, verdadeira dança 
acrobática de perfeita coordenação de movimentos, enfrenta várias pessoas.

Em 1880, na presença de 10.000 pessoas, inaugurou-se a maior obra urbanística do segundo reinado :
, após cinco anos de trabalhos, o tão reclamado parque do campo de Sant’Ana (pág. 221) surgiu graças à competência do 

botânico-paisagista francês Auguste François Marie Glaziou. Em pleno centro da cidade ainda hoje beneficia uma grande 
área urbana com suas alamçdas sombreadas por árvores quase centenárias. No fim do ano seguinte, inaugurava-se o novo 
matadouro da cidade, o terceiro em ordem cronológica, em Santa Cruz.

A cidade foi abalada pelo célebre imposto do vintém que obrigava as companhias de Bondes a cobrarem 
dos passageiros vinte réis de imposto além do prêço da passagem. Revoltou-se a população que, instigada pelo tribuno 
José Lopes da Silva Trovão e outros, passou a depredar os bondes, as estações, maltratando condutores, cocheiros, animais 
e finalmente assaltando casas comerciais, especialmente as de armas. Os distúrbios prolongaram-se por alguns dias, só 
tendo cessado após a revogação da lei.

Durante o reinado de D, Pedro II, o serviço de águas não foi descurado. Para aumentar o volume do 
precioso líquido, a partir de 1876, foram aproveitados os rios do Ouro, Santo Antônio e São Pedro; construíram-se vários 
reservatórios e linhas de distribuição dêstes para as residências, que funcionaram até há pouco tempo. Entre os reservatórios, 
destacam-se : o da Tijuca, do França, do Santos Rodrigues, do Pedregulho, do Estácio dc Sá, do Andaraí, do morro da 
Viúva e dos Macacos.

Na década de oitenta, a campanha abolicionista estava no auge, multiplicando-se os clubes para 
emancipação dos cativos, cujo número, de accôrdo com a matrícula do ano de 1887, alcançava 720.000 no país. As pro
víncias do .Ceará e Amazonas assim como alguns municípios do sul libertaram seus escravos.

D. Pedro seguiu para a Europa em busca de repouso e recuperação da saúde, profundamente abalada. 
A princesa Isabel, pela terceira vez, ficou na regência do Império, propiciando a oportunidade para a elaboração acelerada 
da Lei Áurea (pág. 224), que aboliu pura e simplesmente a escravidão no Brasil. I -ei ha muito reclamada, e que coroava 
os esforços dos chefes dedicados da campanha abolicionista, que fôra intensificada após a obra legislativa na qual já se 
havkm notabilizado José Maria da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco, autor da lei do Ventre Livre (1871); os 
conselheiros Manuel Pinto de Sousa Dantas e José Antônio Saraiva e, mais tarde, o barao dc Cotegipe, autores da lei de 
1885; Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, André Rebouças, José do Patrocínio e outros que no parlamento, na impiensa e nos 
comícios tinham advogado essa grande causa. Na mesma noite era que assinou a lei, 13 dc maio de 1888, a princesa Isabel 
escrevia ao Imperador, de Petrópolis : « Os dois autógrafos da lei e o decreto foram assinados as 3 c meia, em publico, na 
sala que precede à grande do Trono, tornada a arranjar depois de sua partida. O Paço (mesmo as salas) e o Lar go estavam 
cheios de gente e havia grande entusiasmo. Foi uma lesta grandiosa, mas o coração apertava-me lembrando que Papai, 
ali não se achava ».
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Êste ato corajoso que lhe valeu do Papa Leão XIII a Rosa de Ouro, honra raramente conferida, tirou 
ao trono o seu esteio mais forte, o das classes conservadoras, constituída na maioria de senhores de engenhos e, em especial, 
de barões fazandeiros de café. Isso, acrescido às questões militares e à religiosa, precipitou a proclamação da república, em 
i s de novembro do ano seguinte, com o consequente banimento da família imperial para a Europa (pág. 227).

Ao entrar a cidade no regime republicano, a arrecadação dos impostos municipais, em 1888, fôra de 
1.627.285.435 réis e a despesa de 1.021.612.500 réis. A população, em 1890, ultrapassara apenas o meio milhão de 
almas, sendo de 429.745 a urbana e 92.906 a suburbana.

Pouco depois (1890-93), a cidade sofria 0 impacto de sua primeira inflação monetária que se vinha 
processando desde o findar do império e alcançaria o seu auge em 1891-93 e que na euforia do dinheiro fácil, deu-lhe 
a impressão que grandes coisas se realizariam. O ministro da Fazenda Rui Barbosa, criou os bancos emissores e, em especial
0 Banco dos Estados Unidos do Brasil. Em vista da facilidade de crédito, do dia para a noite, fundaram-se emprêsas e 
companhias com grandes capitais para os mais diversos fins. Umas honestas, outras, a maioria, com o intuito de especularem 
na Bôlsa. Quando a libra valia 24 mil réis, homens como o conselheiro Mayrink e os condes de Leopoldina e Sebastião 
do Pinho, possuíam fortunas de mais de 100 mil contos cada I Surgiram então palacetes, carruagens de luxo, coudelarias de 
puro sangue, ostentava-se, jogava-se alto, o écarté a 100 contos e a parada de baccara a 300.

Foi um delírio que durou três anos e depois ruiu como um castelo de cartas, só restando o nome com 
que êste fenômeno passou à história - 0  Encilhamento.

O Rio de Janeiro crescia, porém os melhoramentos urbanos há muito reclamados não se materializavam. 
Era urgente uma série de obras corajosas e dispendiosas que a transformassem numa metrópole e, em especial, sanear a 

,, cidade que, todos os anos, era atacada pela terrível fî >re amarela em escala sempre crescente, especialmente após a derro
cada do Encilhamento. A esta, juntara-se a peste bubônica.

A situação era de calamidade pública e a repercussão no exterior das condições do Rio era grande e 
ameaçava o desenvolvimento do país, uma vez que as companhias de navegação se negavam a tocar em sua capital.

Não tínhamos cais acostável para navios de longo curso; não possuíamos ruas*p’avimefttadas condigna
mente ; as melhores eram calçadas com paralelepípedos; não existiam ruas arborizadas e as centrais eram estreitas; o sistema 
de águas e esgotos, defeituoso; a iluminação era a gás, e os quiosques espalhãdos por tôda a parte, eram um atentado 
à higiene. ,

Passemos agora um rápidos olhar sôbre a imprensa da corte neste período.
0s j° rnaIS de maior influência na segunda metade do século eram : o Jornal do Cotnmercio, o Correio 

Mercantil (1848 a 1868), a Gazeta de Notícias (1875 até recentemente) eo Paiz (1884 a 1930). As revistas, artísticas* 
científicas, literárias, e ilustradas, proliferavam, sobressaindo : a Guanabara (1850- 56), redigida por Manuel de Araújo 
Porto-Alegre Gonçalves Dias e Joaquim Manuel de Macedo; a Illustraqão Brasileira (1855-56), com esplêndidas
1 ustraçoes; o Brasil IIlustrado (1855-56), redigida por Paula Cândido e Paulo de Meneses e com caricaturas litografadas 
por Sebastiao Augusto Sisson. De Paris nos vinha: 0  Jornal das Famílias (1863-78), editada por B. L. Gamier, com boa 
co a oraçao e que mantinha as cariocas a par da moda graças aos figurinos coloridos nela inseridos. Dos Estados Unidos, 

chegava 0  Novo Mundo (1870-79), impresso em New York, publicado por José Carlos Rodrigues e de Londres o Echo 
/hneitcano (1871-72), ambos profusamente ilustrados.

Surgiram também as revistas de caricaturas que cresceram em número e qualidade, sendo imprescindível 
a sua a tu ra  para a boa compreensão daquela época. A Lanterna Mágica ( 1 8 4 4 -4 5 )  foi a primeira, com esplêndidas

r r ;  í t :  Me; f s~ e h°’ com° p—  ° j<* ^  j l  de w  s**L m  -na
escritores^ 7  ( ’ r  ? 7  * *  “  a0 tóPÍS >“ ísrico dc Henrique Fleiuss e onde Machado de Assis e outros
M osotZ <7 7 J ? 7 ’ 7  í r T ~ 77)’ C°m deS“ h0S d° lnfatl8ávcl Angelo Agostini e C. A. Faria; 0
„ j f o - t a  \lu st9 d 1) '  Cr tUr" de PmheU° Gulmaraes> Angeio Agostini, Leopoldino Faria e Bordalo Pinheiro;
a r l i c a l  dade vi Í  "l9 tCVC ^  longa’ onde “ “ «ramos tôda a vida social, política e
70) com ^lustracões^i° H  ^p  ° ,''ItlSta * carlcatuTlsta inconfundível Ângelo Agostini e, finalmente, 0  Besouro (1878- 
7 9 ) , com ilustrações de Bordalo 1 inheiro, para citarmos apenas as que maior sucesso alcançaram ^

ie mantém um alto T “ “  ° P"™ ™  número dos ** Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que até ho
je mantém um alto pad, o é, das nossas publicações periódicas sôbre história, uma das mais reputadas dentro e fora do país.

se desenvolvera. aS horas de lazer a instrução pública e particular, a cultura
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No século XIX as artes deixam de se exteriorizar sómente nas igrejas para se exprimirem com maior 
fôrça na vida civil na literatura, na música e na pintura. Nesta última têm papel preponderante as periódicas Exposições de 
Belas Artes onde os melhores trabalhos eram premiados.

SÉCULO XX

A aboliçao da escravatura e o advento da eletricidade, são dois acontecimentos que, marcando o crepús
culo do século XIX e o alvorecer do século XX, transformaram o aspecto e a vida da cidade.

A aboliçao modificou profundamente a vida carioca. Sem aquela mão de obra profusa e barata, nao 
era mais possível manter as grandes propriedades que aos poucos foram desaparecendo, retalhadas em lotes.

É preciso lembrar que ao negro cabia, até então, fazer funcionar a casa : « havia negro para tudo, - 
desde negrinho sempre a mão para recados, até negra velha, babá. O negro era esgoto; era água corrente no quarto, quente 
e fria; era interruptor de luz e botão de campainha; o negro tapava goteira e subia vidraça; era lavador automático, abanava 
que nem ventilador ». (Lúcio Costa - Arquitetura Brasileira).

O advento da eletricidade, além de transformar hábitos impulsionou a criação do parque industrial que, 
de preferência, se localizou em terrenos da zona Norte, que se desenvolveu ràpidamente, servida pelas estradas de ferro Cen
tral do Brasil e Leopoldina. Esta industrialização, por sua vez, atraiu e formou uma nova classe, a operária, que se 
fixou próximo às fábricas.

A eletricidade fêz seu aparecimento com a Light & Power, obra de um jovem advogado canadense, 
Alexander Mackenzie, que começou, em 1905, a usina elétrica de Ribeirão das Lajes, obteve a concessão da iluminação 
pública a eletricidade (a partir de 1906) e passou, aos poucos, a adquirir, por intermédio de companhias subsidiárias, 
emprêsas independentes de bondes e a Société Anonyme du Gaz, dando grande incremento ao desenvolvimento dêsses 
serviços.

Houve, também, com a pressão demográfica, consequente dessas melhorias, o aproveitamento das praias 
da zona Sul que, graças à abertura do túnel Velho e depois da primeira Guerra Mundial, foram ràpidamente ocupadas por 
residências.

No govêrno do presidente Campos Sales, seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, restaurou as 
finanças, abrindo uma éra de prosperidade económica para o pais.

Sendo eleito para a presidência da República Rodrigues Alves (1902-1906), escolheu auxiliares dos 
mais competentes e sustentou-os, nos momentos mais difíceis, de quase rebelião e tremenda oposição dos jornais e da 
população, por revolucionarem hábitos e preconceitos enraizados há séculos, apoiando-os até o fim, na árdua missão de 
transformarem por completo o Rio de Janeiro.

Êstes homens foram o prefeito Francisco Pereira Passos, que executou a maior parte das obras de 
remodelação (vide pág. 230 a 2+1)'; Oswaldo Cruz, que reorganizou a Saúde Pública e tornou o Rio salubre, livrando-o 
da febre amarela e da peste bubônica e o engenheiro de visão que foi Paulo de Frontin, que não só rasgou a avenida Central 
através da parte velha da cidade, como também conseguiu, graças à sua inteligente política dc vender os terrenos a prêços 
baixos, que particulares construíssem prédios ao longo de quase tôda ela, em menos de quatro anos.

“ Após três séculos, deixou a rua Primeiro de Março (antiga Direita), de ser a artéria mais nobre, onde 
se realizavam tôdas as festas cívicas e religiosas. Na nova avenida Central (depois Rio Branco), localizaram-se os primeiros 
cinemas de luxo, o Parisiense, o Pathé, o Palais, o Odéon; as confeitarias e bares, casas de modas, clubes, companhias dc 
navegação, o Teatro Municipal, a Biblioteca •■Nacional e a Escola Nacional de Belas Artes. Aqui pulsava o coração 
da cidade.

Entre os prefeitos que melhores serviços prestaram à cidade, não podemos deixai de citai 1 auío dc 
Frontin que, apenas em seis meses, graças a sua larga experiência e visão, abriu as avenidas Atlantica, Delfim Moreira, 
Vieira Souto e Niemeyer, ligando Botafogo à Gávea e iniciou a canalização c construção da avenida do rio Comprido.

Sucedefl-o outro engenheiro, Carlos Sampaio, a quem coube afinal arrasar o morro do Castelo e aterrar 
tôda a área onde se realizou a exposição internacional do primeiro centenário da Independência do Brasil, inclusive a do 
futuro Aeroporto de Santos Dumont. Saneou e aterrou uma grande área ao redor da lagoa Rodrigo de Freitas, onde surgiu 
a avenida Epitácio Pessoa. Coma areia dragada da baía de Botafogo, nasceu o bairro da Urca. Coube-lhe também leceber
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o primeiro rei europeu que visitou as Américas, o rei dos Belgas, Alberto I e sua mulher a rainha Elisabeth, heróis da 
primeira Guerra Mundial (1914-1918), com festas memoráveis, em 1920. Coube-lhe ainda organizar os festejos do 
Centenário da Independência, quando as grandes nações se fizeram representar, construindo seus pavilhões de exposições na 
avenida das Nações, depois presidente Wilson. Foi um período de festas e recepções. A cidade hospedou vinte nove 
embaixadores especiais e recebeu a visita de belonaves de quase tôdas as marinhas de guerra do mundo.

Em junho de 1922 foi completada pelos portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral a primeira 
travessia aérea do Atlântico Sul, empreendida por um hidro-avião que, dentro em breve, abriria caminho à aviação comer
cial intercontinental.

No govêrno de Washington Luís, o prefeito Antônio Prado Júnior anteviu o grande desenvolvimento 
a que estava fadado o Rio de Janeiro e contratou o urbanista Alfredo Agache, francês, para elaborar um plano que fôsse 
definitivo, como o de Haussmann, de Paris, de remodelação da cidade, a ser executado a longo prazo. Projeto que só foi 
seguido parcialmente, pois cêdo foi abandonado.

A Prado Jr. devemos a urbanização definitiva da área do Castelo, dos terrenos onde se realizara a 
Exposição Universal de 1922, a criação da praça Paris, assim como a remodelação de quase todos os jardins.

Na mesma administração federal, foi de primordial importância a construção das duas rodovias : Rio- 
São Paulo e Rio-Petrópolis, permitindo afinal (1928) ao carioca sair de automóvel de sua cidade onde, até então, 
vivia ilhado.

Em 1930 deu-se a Revolução de 3 de outubro, que pôs à testa do govêrno da nação Getúlio Vargas 
que iria alterar de modo decisivo a vida da nação e de sua capital.

Em 19320 Rio passou por dias âgitados e incertos com a revolução de São-Paulo.
Henrique Dodsworth foi o prefeito que por maior espaço de tempo administrou a cidade na éra repu

blicana, oito anos e 4 meses. Rasgou a avenida Presidente Vargas, com 4 quilómetros de comprimento e 100 metros de 
largura, demolindo centenas de casas compreendidas entre as ruas de São Pedro e General Câmara. Infelizmente, foram 
destruídas ao mesmo tempo, algumas igrejas. Construiu a terceira estrada da Tijuca para o Alto da Bôa Vista, a nova 
estrada cimentada para o Corcovado e a avenida Brasil, com 15 quilómetros de extensão, - a nova saída do Rio.

Em 1939 estava bem adiantado um dos mais vultosos e importantes serviços de saneamento jamais 
levados a bom termo no país. I rata-se das obras do Serviço de Saneamento da Baixada Fluminense, reorganizado em 
193 3 > s°b a direção de Hildebrando de Araujo Gois, que retificou e dragou todos os cursos dos rios da baixada fluminense, 
liberando da febre milhares de brasileiros humildes e tornando aráveis suas terras para novas culturas.

Em i94'5 estava terminada a construção dos grandes Ministérios da Guerra, da Marinha, da Fazenda, 
do Trabalho e da Educação, eletrificadas as linhas dos subúrbios da Estrada de Ferro Central do Brasil e pronta a sua nova 
estação, D. Pedro II.

De 1946 a 1960, dentre os vários prefeitos que administraram a cidade, destacaram-se : Ângelo Mendes 
de Morais Alirn Pedro, Francisco Negrão de Lima e José Jòaquim de Sá Freire Alvim, que sem um plano diretriz de longo 
a cance já que o de Agache fôra desde 1930 relegado ao esquecimento, viram-se a braços com o crescimento avassalador 
e desordenado da cidade, cujo exemplo mais clamoroso é o de Copacabana, hoje sem solução, e onde se aglomera uma das 
concentrações humanas mais densas no mundo. Realizaram-se algumas obras de vulto, como : novas estradas, túneis, 
viadutos, o estádio e início do arrasamento do morro de Santo Antônio.

. . .  ' m a  revolução de 1930 que, em definitivo, o pais mudou e surgiu a sua independência cultural,
advinda com o movimento modernista iniciado por Graça Aranha e continuado por Mário e Oswald de Andrade. Na 
arquitetura, na pintura na escultura, na literatura e no teatro desabrocharam novos valores, cujos nomes ultrapassaram 
nossas fronteiras e, finalmente, na história, especialmente na história das artes e na sociologia, surgiu outro grupo importante, 
que nos deu outra visão e ressaltou valores esquecidos das coisas do nosso passado. F

foi a criacão em , °  aC° Me“ to d! maior ÍmPortl'nc5a para o estudo das artes plásticas e sua história no país,
Ei 2  ’!  J T T  Í T r r  HlStÓrÍC° 6 ArtíStÍC°  NaCÍOnal- eminentemente e silenciosamente diri-
em in e facõe n ng° 1 ™ °  ’ ^  revaloriz(iu 0 a«rvo artístico da nação, graças a pesquisas baseadas
V « c L fl ue lc a T a o ? UIVlfS' A ^  ^  Diretoritt d° P a t r i m Hutórico c ArtísticoNacional, que graças ao seu alto padrao é, hoje em dia, de leitura imprescindível a todos aquêles que estudam o nosso passado.

toai e brutal A „ . ? “  °  °  “ °  *  * * *  “  * *  S—( l ‘K 3 ... -j4)> depois, de 1905 a 1930, a metrópole criada por Passos
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(pag. 235 a 243) com amplas avenidas, com muita folga para o tráfego de automóveis e ônibus que iniciavam sua carreira 
vertiginosa, com iluminação elétrica, com área ajardinada, sorveterias de luxo, cafés com cadeiras, com seus boémios e 
pontos de reunião conhecidos de todos, demi-mondaines, com sua sociedade, clubes fechados, onde o jôgo imperava. Era 
o Rio de formaçao cultural européia, principalmente francesa, que so pensava e lia em francês, até livros escolares, e que 
tudo importava, até manteiga.

Em consequência dessa formação cultural de nossa elite, admirávamos as coisas de lá; ao mesmo tempo 
dávamos, sem um estudo prévio, objetivo e justo, pouco apreço às nossas. Em vista desta falha, possivelmente gerada pelo 
entrechoque de valores espirituais, intelectuais e artísticos diversos, baldos de líderes, chegamos até a repudiar a boa, sólida, 
sóbria e equilibrada arquitetura luso-brasileira para macaquear estilos normandos, chalés suíços, castelos escoceses e fran
ceses, com a introdução do cinema, a nova coqueluche que desbancava o teatro, o bungalow e todos os pseudo néo- 
coloniais proliferaram.

A grande transformação de hábitos, costumes, modo de pensar e viver, após o aparecimento da eletrici
dade, do automóvel e do cinema, surgiu com o aperfeiçoamento da construção do cimento-armado e o aparecimento dos 
primeiros arranha - céus, 1924-1930.

Graças ao sistema da venda de apartamentos, permitida por lei do governo Washington Luís e facili
dades para a sua aquisição a longo prazo, o carioca viu a cidade crescer em linha vertical, e cedeu a sua casa pela habitação 
coletiva nos prédios de apartamentos que, a partir da segunda guerra, se construíram às centenas, explodindo após 1950 
numa grande especulação, acelerada pelo aviltamento da moeda.

É curioso notar que foi a classe mais rica e não a média, como se poderia supor, a primeira a trocar as 
casas apalacetadas, em centro de jardins e pomares, pelos apartamentos.

Paralelamente houve um acréscimo de população estrangeira fugindo de duas guerras e de perseguições 
políticas e religiosas da Europa, assim como da população operária, vinda do centro e norte do país, atraída por melhores 
salários à procura de mão de obra. Pop motivo da carência de áreas residenciais de prêço acessível na proximidade dos locais 
de trabalho e do custo crescente do transporte urbano, multiplicaram-se as favelas em quase todos os morros e baixadas 
alagadiças, criando novos e terríveis problemas à comunidade.

A população do Rio de Janeiro, de 1900 a i960, quadruplicou, passando de 811.443 Para 3.307.163 
pessoas e o número de domicílios de 84.375 Para 714.145, números suficientemente expressivos.

Devido a êste gigantismo sem método, ao prestígio do cinema americano e ás duas grandes guerras 
mundiais, a influência americana supérou a francêsa no modo de vida do carioca.

A cidade transformou-se por completo, tornando-se quase irreconhecível em relação àquela de Passos; 
descentralizou-se, criando várias cidades autónomas, com seus centros de comércio e diversões, com seus hábitos e costumes, 
como sejam Copacabana - Tijuca - Meyer - Madureira - Ramos e Penha.

A vida noturna, os hotéis e boites elegantes, abandonaram o centro para se localizarem em Copacabana. 
O carioca passou a viver apertado e atarantado, a tomar café em pé, a comer em snack-bars, a se transportar comprimido 
como'sardinha, a fazer fila para tudo, até para se divertir. Mesmo aqueles que possuem automóveis, não encontram local 
onde estacioná-los I

Mas tudo isso é mais uma fase de crescimento e adaptação à revolução industrial e em vias de socialização 
do mundo de após-guerra, a que temos que nos adaptar.

R E T R O S P E C T O  H I S T Ó R I C O  F I N A L

No dia 21 de abril de 1960, inaugurou-se a cidade dc Brasília e, após quase 200 anos, deixou o Rio de 
Janeiro de ser a capital do país. Como não podia deixar de ser, a cidade não parou. O antigo Distrito Fedeial tiansfoimou
se no pequeno Estado da Guanabara, com sua Constituição votada em 27 de março dc 1961, e os cariocas puderam, 
finalmente, eleger o seu primeiro Governador, cabendo a honra a Carlos Lacerda. Este, tendo iniciado o governo perante 
forte oposição, planejou as atividades do Estado, reestruturou e dinamizou os serviços públicos e, constituindo uma equipe 
de govêrno à basa de competência, atacou a.,fundo problemas até então considerados insolúveis. Antes de mais nada, cons
truiu ràpidamente escolas primárias para todas as crianças do Estado. Pela primeira vez na História do Brasil, um Estado
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oferece escolas a tôda a população em idade escolar, marco na História da Educação do país. O número de matrículas nos 
ginásios do Estado foi também extraordinàriamente expandido.

Ao mesmo tempo, a administração estadual atacou dois problemas urgentes e de vulto : o de aduzir e 
distribuir água em abundância e o de aumentar consideràvelmente a rêde de esgotos, ainda limitada a uma parte da cidade. 
Com êsse objetivo, foi encetada a construção da segunda adutora do Guandu, obra de engenharia de grande arrôjo, já que 
importa em abrir um túnel em rocha viva com cêrca de 40 quilómetros de extensão e 5 metros de diâmetro. Quanto aos 
esgotos e saneamento, empreendeu-se a construção de 880 quilómetros de rêde e a retificação de um grande número dos 
cursos d ’água que atravessam o Rio de Janeiro saneando-se áreas enormes e diminuindo-se consideràvelmente as enchentes 
periódicas.

Alargaram-se e pavimentaram-se várias avenidas e deu-se nova camada asfáltica a inúmeras outras. Estão 
cm andamento a construção- com trechos já inaugurados, das avenidas Radial-Oeste, que ligará a praça da Bandeira à 
Cascadura, com 2.500 metros, e os viadutos Faria-Timbó e o da Penha Circular.

Para desafogo do tráfego e encurtamento de distâncias, deu-se nôvo impulso aos vários projetos de 
túneis que dentro em breve darão um titulo ao Rio, a cidade dos túneis.

Terminou-se o desmonte do morro de Santo Antonio com o desafogo dos Arcos da Carioca, que agora 
podem ser vistos em tôda a sua grandiosidade e criou-se o esplêndido parque no atêrro de 1,2 milhões de metros quadrados, 
Santa Luzia-Glória-Flamengo.

No campo da saúde pública, foram realizadas campanhas de vacinação em massa contra a paralisia 
infantil e a varíola, que foram pràticamente erradicadas.no Estado. Foi ao mesmo tempo desenvolvido um programa de 
reaparelhamento e expansão da rêde hospitalar, visando a duplicação dq número de leitos existentes.

Atacou-se com decisão o problema dramático dá população favelada, cêrca de 800 mil pessoas, medi
ante a remoção progressiva de determinadas favelas para conjuntos residenciais especialmente construídos e a urbanização 
das favelas remanescentes. * *'-*

Simultaneamente operou-se a descentralização administrativa da cidade, que foi dividida em 2 2 Admi
nistrações Regionais, entregue, cada uma, a um Administrador Regional, responsável pela execução dos serviços públicos 
locais. Dinamizou-se dessa forma, a administração local, levando-se o Govêrno até a intimidade dos problemas dos bairros.

Os velhos bondes da cidade foram progressivamente substituídos por modernos ônibus eléctricos.
O govêrno Carlos Lacerda incentivou, finalmente, a iniciativa privada no Estado, mediante a criação de 

uma Companhia estatal de promoção do desenvolvimento económico e a instalação de zonas industriais na avenida das 
Bandeiras e na grande área de Santa Cruz. Nesta última região, onde já está em construção uma usina termoelétrica, ficará 
localizado o conjunto siderúrgico do Estado, compreendendo uma usina siderúrgica e um pôrto de minérios, já iniciados.

Com a revolução de 31 de março e em virtude das cassações de mandatos então processadas, vagou-se 
o cargo de vice-governador, tendo sido eleito para preenchê-lo, pela quase totalidade dos votos da AssemBléia Legislativa 
do Estado, o Dr. Raphael de Almeida Magalhães, que vinha exercendo as funções de secretário do govêrno.

O Rio dc Janeiro, ao comemorar o seu quarto Centénario de fundação, com a fisionomia urbana 
radicalmente transformada, caminha firme na estrada do progresso. Os cariocas estão confiantes no seu destino e certos 
da importância de sua cultura, do seu comércio e da sua indústria, para o bem geral da nação.

GILBERTO FERREZ
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Antes de terminarmos, seja-nos lícito expressar os nossos mais sinceros agradecimentos à colaboração 
de tôdas as entidades governamentais e particulares, nacionais e estfangeiras, a quem fizemos apelos, permitindo reproduzir 
peças existentes em seus acervos, assim como facililitando o envio de negativos fotográficos. A todos (seus nomes estão 
citados ao lado das peças reproduzidas), muito obrigado, assim como aos amigos colecionadores que há anos nos vêm 
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À sra. Adriana Knoppers, sòmos gratos pelas noites dedicadas a paginar êste livro; assim como à 
competência de Edson Motta, que, a nosso pedido, restaurou algumas peças, a fim de que pudessem ser fiefinente 
reproduzidas.

Aos prezados mestres Rodrigo Melo Franco de Andrade, Hélio Vianna e Américo jacobina Lacombe, 
somos agradecidos por prestarem suas valiosas cooperações em reverem textos e sugerirem modificações, assim como a 
Paulo Berger e ao saudoso Cipriano Amoroso Costa e, finalmente, aos financiadores dêsse arrojado empreendimento : 
Cândido de Paula Machado, Fernando Portella, Banco Boavista S. A. e a Raymundo de Castro Maya, idealizador e 
incentivador entusiasta que teve a seu cargo organizar a confeção do livro em Paris.

A êstes que nos honraram com sua confiança e possibilitaram a elaboração de um belo livro que fôsse 
um marco às gerações futuras, e que tudo devem fazer para salvaguardar o que os nossos antepassados realizaram com 
tanto esforço e carinho, muito obrigado.

G. F.
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RIO DE JANEIRO
Q U A T R O  S ÉCULOS  

DE 

H I S T ÓR I A  

A T R A V É S  DA I MAGEM



TERRA BRASILIS
Circa de i$ig

Êste mapa, atribuído por Jaime Cortesão ao cartógrafo português Lopo Homem e executado para o rei de 
Portugal em cêrca de 15190, talvez, o primeiro mapa em que aparece assinalado R. de Janro.

Apesar de pacientes investigações e estudos, continua duvidoso a quem coube o privilégio de descobrir e 
extasiar-se ante o panorama da mais formosa baía do mundo. Tudo isto porque as descrições e diários das primeiras viagens, 
com raras exceções, perderam-se em naufrágios ou nos arquivos, quando do grande^erremoto de Lisboa, ou ainda, quem 
sabe, não foram escritos para não cairem em mãos de nações interessadas em conhecerem dados sôbre as últimas descobertas 
no novo mundo.

A expedição que partiu de Lisboa em maio de 1501 e avistou terras brasileiras à altura do Cabo S. Roque, 
veio velejando em direção sul e foi dando aos acidentes da costa descobertos, nomes dós santos do dia segundo o calendário. 
Avistando no dia 1 de janeiro de 1502 a entrada dc nossa baía, batizou-a de Rio de Janeiro. Ria ou rio em português 
antigo, era barra de rio ou de uma baía. Ao que parece, tomou parte nesta expedição, composta de três embarcações, 
o famoso piloto Américo Vespúcio. Já o nome do comandante é obsolro.

Chamou-se o país Terra Brasil is porque abundava em suas matas o pau - brasil - a ibirapitanga dos índios, 
que aqui se vê cortado, despido da casca  ̂atado em feixes, para servir de tròca com armadores portugueses c franceses. 
Como havia grande procura, por causa do corante vermelho que dessa madeira se extrai para uso em tintuiarias c coi tumes, 
tornou-se nos primeiros decénios o principal artigo de exportação. Vem-se também papagaios e araras de diversas cores, 
assim como macacos, curiosidades apreciadas pelos europeus.

À riqueza das cores e dos desenhos, junta-se a extensa toponímia para dar a êste documento a mais alta 
importância histórica, pois representa a súmula dos conhecimentos que tinham os portuguêses do país, de seus habitantes 
e produtos.

Êste mapa faz parte do chamado « atlas Miller », e é também atribuído, por Armando Cortesão, ao car
tógrafo português Jorge Reinei cm circa de 1522. Mais tarde, pertenceu a Catarina dc Medieis e depois ao colecionador 
Miller.

Mapa original, manuscrito, desenhado c iluminado sôbre 
pergaminho (390x570 mm.), na Bibliothèquc Nationale de 
Paris desde 1897.
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facree Maicílêdu TrcfchnOian Roy tie Fran», Henry fccõd 
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Katharine dc Medida, I  a Royne (on efpou re, lort de 
leur triumphant ioyeulx It nouuel aduenentent en 
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I J J I -

UM A FESTA BRASILEIRA C E L E B R A D A  EM R O U E N ,  1 5 5 0

Era costume então, quando os reis de França visitavam uma cidade importante do seu reino, organizarem- 
se para seu dtverttmento representações teatrais. Os burgueses de Rouen, por ocasião da entrada de Henrique II, Catarina de

no * L . 13113 6 p° lt!e,S’ Tem pnmelr°  dc outubro de *550. quiseram ultrapassar em suntuosidade as festas celebradas
primeira v c /" ? / Z  T f í  ^  ^  ^  a,ém das cavalgadas e outros divertimentos, apresentar pela*
primeira vez, Una Fata B ra s ilia ,  que teve grande repercussão e passou mesmo a fazer parte do Cérémonial de France.

pelos navios d o ^ Z H ^  “ “ J  X T ,  ' h  ^  ^
mente do lomrlnmin Rrâcil - I  ■ ’ 1 c Cinquenta tabajaras e tuptnambás trazidos* expressa-
Z i o t i d o  osqX  ’ 50 ma"  ’C,mS n° r í ° s fantaSia.dOS de indi0S- danÇando,‘caçando, dormindo, cortando e

• m"  "  "  '  f f W  " ■  ™ °  » »  .  estampa mH bulda, Jean C o a i .
|hc apresentados assim como -i U V 1'' " °  " ' aCa <c '  ares IX a R °uen,os índios brasileiros que ali viviam foram- * 
I  c ! Z Z .  8 '“ ' “  a ” “  * P V  ingénua rio c a j  seifagem qne vinha

ptova insotismãvel ,1o conhecimento”  q ra  mlrin”  c m a d o r ê s T ™ '’  ‘’" " “ í* “ nl," da J ‘‘* *  *  »”
seu, habitantes, mesmo antes da publicação de qualquer obra ,Sb,c „  f t i i i  T " " ” ?  '  d“  d“
opúsculo cuia folha dc msfn se ©£ orim ^ i , . Biasil. higure des Brisilians encontra-se no raro

fete Brésilienne cMrée à Rouen en \ 55o ^ 2  Kw° ’ fol Ferdmand De™> em Uf*
#  © « * ^

%ZT„  f f ' '  ™adcira"(>75V263 mm), que aparece na obra Cut la 
<u d,uHon d u  sumptueux ordre... Coleção de Jacques Renout.
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3nlnUtm»ittlbu¥tl0rtim^*tii Vmrtttit,

CAnMfr tittarptii tm t* M. D. LVII.

HANS ST A D E N

Staden foi um aventureiro alemão que se engajou como artilheiro a bordo de naus portuguesas e veio por 
duas vezes ao Brasil. Na primeira tocou em Pernambuco ( . S+8) e na segunda (1549-1554) naufragou próximo a 
o. Vicente, sendo mais tarde aprisionado pelos índios.

APÓ;  haver vivido entre os naturais durante mais de dez meses, conseguiu embarcar a bordo de um navio 
Irances de volta à Europa. O navio entrou no Rio de Janeiro onde permaneceu alguns dias e, ao partir, foi atacado por 
uma embarcação portuguêsa. Uma das estampas (tôdas executadas, provávelmente, de esboços do próprio Staden e 
certamente sob a sua orientação), descreve o combate em que ele foi gravemente ferido, quase perdendo a vida. Conseguiu 
chegar à Europa onde, em 1557, editou o seu livro que viria a ter dezenas de edições em diversas línguas,graças ao modo 
ingénuo com que descreve as suas atribulações e às informações objetivas e preciosas sôbre a vida dos indígenas.

..Êstc é 0 Pnmelr° desenho que se conhece do Rio e mostra claramente que, então, tanto portugueses como 
ranceses frequentavam a baía de Guanabara para efetuar escambo, livremente, com os respectivos aliados. Estão tam- 
, m md,cadf s na x'l°gravura a baía do Rio de Jenero e as tabas das duas tribos inimigas, os markata (maracajás), amigos 

dos portugueses, c os tupptmmba (tupinambás), aliados dos franceses. ’ 6
A outra estampa representa índias preparando em igaçabas o cauim, bebida excitante feita de mandioca 

que serviam por ocasiao de lestas e solenidades. ’

, , Ac'ma’ re!’r° duçS° da fô,lha dc rosto da Primeira edição de Marburg, com o seu longo título, ao gôsto

d i r ’m I* A F rte  h T  ° 'Se d? ma ,êde’ a Cama d° mdígena’ l0g° *ncot'Porada aos hábitos dos conquistadores e mais tarde introduzida em quase todas as marinhas do mundo. "

Gravuras sôbre madeira ( m x  ,08 mm.) da primeira edição da obra 
de Hans Staden. Coleção de Jacques Renout.
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POURTRAI T DE L ’HERBE PETÚ OU A N G O U L MO I S I N E  - O FUMO

Em 15 5 5 aportou ao Rio de Janeiro a expedição do cavaleiro da Ordem de Malta, o vice-almirante Nicolas 
Durand de Villegaignon, que vinha fundar um estabelecimento francês, a França Antártica, e se instalou na ilha chamada 
pelos índios de Serigipe e de Coligny pelos franceses, a qual teria até os nossos dias o nome de Villegaignon. Fazia parte 
da expedição o franciscano trances André Thevet (1502-1592), que deixou suas impressões em dois livros interessan
tíssimos : Les singularitez de la France Antarctique, autrement nomrnée Atnérique... Paris 1557 e ha Cosmographie 
Universe lie... Paris 1575, ambos profusamente ilustrados por Jean Cousin, esboços e orientação de Thevet, gravuras 
que, por sua fôrça descritiva, são os primeiros documentos que temos dos hábitos e costumes dos primitivos habitantes da 
baía de Guanabara, assim como dos animais e plantas cariocas.

A estampa representa índios fumando enormes charutos junto a um pé de tabaco. É da autoria de André 
Thevet, que informa : « Posso vangloriar-me de ter sido o primeiro, em França, que trouxe a semente desta planta 
(o fumo), assun como de ter semeado e batizado a dita planta de erva Angoulmoisine. Desde então, um fulano (Jean 
Nicot de Villemain), que nunca fêz viagem alguma, uns dez anos após minha volta dêsse país, deu-lhe o seu nome ». Se 
assim foi, graças a Ihevet teria saído o fumo do Rio de Janeiro para a França. Noutras vinhetas, alguns dos frutos 
brasileiros que ele divulgou ; caju, abacaxi, banana e também a mandioca.

Gravuras sôbre madeira (137x160, 167x105 e 170x103), das obras 
citadas acima. Biblioteca Nacional.

r i v i è r e  d e  g a n a b a r a  - l i s l e HENRII

por Thevet “ 7  “ ^  dc VÍIW o n ,  as fortificações e habitações, vtstas

'm a ^ uma casa n° tôpo; ° aa ^
menores, assim como tendas e soldados de j  É . ”rtl LaÇ°es G mats adentio, uma casa grande e outras

madeira, e algumas avenidas onde 1 artilharia fA I t ’ ^  CXCet°  a casa clue esta s°bre a rocha, construída de 
ou por outrafalojamentos os quais ‘como o Í  f  ’ ^  ^  C° m alguma alvenaria- tudo «&> quartéis
roliços e cobertos Z X  instruídos ao seu modo, isto é, de paus

I l Z Í  l Í f e d f StÍn0U' "  a Í1UStrar, °Utra °bra dc 1 W t  - *  “  Insulaire et PUotage. 
nela foi construída a Z l l i  S a ’a. ^  d°  “ " l « *  Sa^  Dumont, por uma pequena ponte, e

Squ^N atfonale  Coleç5° de manuscritos da Biblio-
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J E A N  DE LÉRY

I* U'ft’Representam cenas da vida dos índios estas gravuras, reproduzidas da obra de Tean de Léry, Húw.re 
Voyage fa it  en la terre du Brésil, autrement dite Amerique.

Jean de Léry (1534-1613), natural de Lamargelle, no ducado de Borgonha, pastor protestante que fazia

r i t r ;  z z ' < ■ :  c*1™ ' r * ™ •»  ^  ^  d=
d> P ,l ,m  de D e i / í l Í  "  ’ ’ “ ?  m '  ■ocor' " ' m *. » * “ <<» 1 “  Ui' fô»em enviados « Ministro.

Colignv ,  J Z J Z Z T T " ’ ‘  R,‘°°“ b m  ■ » * - >■■—  »  ■ ilh » 'fo rte  chamado

! r i . t “ r d ” r i ” g°;: í z z  a í :  è
sabor. I » ” 1™ ' »  J“  *  ^  P 'l«. '« u m e s  do, selvagem, d e te v e  Z Z 2

segunda “  “ *  “  < * * •  «— — ■» I » ' * « * .  ». A
assimilavam as qualidades debrrvura do veneido i°’î .Uja ‘ 131 J l consumida, na erença de que os vencedores assim 
rccraça aluta L e  a, T ?  T - * ^ * * * # .  -
dc montanhas do Rio de Janeiro. 5 ‘ 5 moquém de assar prisioneiros, sobre um fundo

rôsto se lê : « Avec les w g Z n L ]  ̂  M uteur Í  * *  ^  ^  f61ha dc
S- * *

Xilogravuras (80x137, 78x136 e 160x220 mm.), 
da obra citada. ’
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A BAIA DO RIO DE J ANEI RO E A CI DADE DE S. SEB ASTI  AM

Foi graças aos esforços e à visão do governador Men de Sá e à coragem de Estácio de Sá, instigados ambos 
e secundados pelo padre Manuel da Nóbrega, cpie se deu inicio a fundação da cidade de São Sebastiao do Rio de Janeiro, 
em primeiro de março de 1565. Ouçamos o que disse o cronista destes primeiros dias, José de Anchieta, em carta escrita 
do Salvador, a 9 de julho de 1565 :

« Logo ao seguinte dia, que foi o último de fevereiro ou primeiro de março (1565), começaram a roçar 
em terra com grande fervor e cortar madeira para a cêrca sem querer saber dos Tamoios nem dos Franceses, mas como 
quem entrava cm sua terra... »

« Já à minha partida (ao derradeiro dia de março parti do Rio de Janeiro) tinham feito muitas roças em 
derredor da cêrca, plantados alguns legumes e inhames, e determinavam de ir a algumas roças dos Tamoios a buscar al
guma mandioca para comer, e a rama dela para plantar; tinham já feito um baluarte mui forte de taipa de pilão com 
muita artilharia dentro, com quatro ou cinco guaritas de madeira e taipa de mão, tôdas cobertas de telha que trouxe de 
São Vicente, e faziam-se outras e outros baluartes, e os índios e mamalucos faziam já suas casas de madeira e barro, 
cobertas com umas palmas feitas e cavadas como calhas e telhas, que é grande defensão contra o fogo. Os Tamoios anda
vam se ajuntando para dar grande combate na cêrca ».

Após a expulsão definitiva dos franceses, resolveu Men de Sá mudar a localização da cidade e assim se 
exprimiu no Instrumento de seus serviços :

« ... e por sitio onde estacio de saa bedifiquo não ser que para mais que pera se defender em tempo de 
guerra com parecer dos capitães e doutras pessoas que no dito Rio de Janeiro estavão escolhi hum sitio que parecia mais 
conveniente pera hedefiquar nelle a cidade de são sebastião o qual sitio hera de hum grande mato espeço cheo de muitas 
arvores e grosas em que se levou asaz de trabalho em as cortar e alinpar o dito sitio e edificar huma cidade grande ser- 
quada de trasto de vinte pallmos de largura c outros tantos de altura toda serquada de muro por sima com muitos baluartes 
e fortes cheo dartelharia. E fiz a Igreja dos padres de Jhesus onde agora Residem telhada e bem consertada e a see de trees 
naves também telhada e bem consertada fiz a casa da camara sobradada telhada e grande e cadea as casas dos almazeins 
e pera a fazenda de sua alteza sobradadas e telhadas e com varandas dei ordem e favor ajuda com que fizessem outras 
muitas casas telhadas e sobradadas... mandei vir muitos moradores muito gado pera povoar a dita cidade o qual se daa 
muito bem de que a jaa grande criação ».

Transferida a cidade nascente para o morro do Descanço ou de S. Januário e mais tarde do Castelo, foi ela 
crescendo vagarosamente.

A primeira planta portuguesa onde vem assinalada a aglomeração urbana, com os primeiros fortes, etc... 
é : A  baia do Rio de Janeiro e a cidade de S. Sebastiam, mapa original manuscrito, que está num códice de treze cartas 
da costa sul-americana, desenhadas e aquareladas em eòres vivas, por um dos mais notáveis cartógrafos portugueses da 
época, Luís Teixeira, segundo Armando Cortesão, que lhes fixa a data çntre 1573 a 1578. Êste códice, revelado por 
Norival dc Freitas, cm 1906, denomina-se :

Roteiro de todos os sinaes, conhecimtos, ftindos, baixos, Alturds e derrotas que ha na Costa do ’Brasil desde 
cabo de Santo Agostinho até 0 estreito de Fernão de Magalhães. '•

Nele estão indicados : a Cidade Velha, no morro Cara de Cam, ao pé do Pão da Sucar, Cidade Velha 
porque, com a transferência para o morro do Castelo, aqui assinalado como Cidade de S. Sebastiam, assim ficou desig
nado o local onde haviam sido erguidas as primeiras construções; glcarioca, 0 rio Caritfca que desce pelo vale das 
Laranjeiras e desagua no Flamengo, onde então os navios faziam aguada; Demanoel de brito, a sesmaria de Manoel de 
brito de Lacerda, de 1573, primeiro proprietário da área do morro de S. Bento e adjacências : a A  Idea de Maninho 
dos índios de Arariboia, batisado Martim Afons6 de Sousa, próxima à ponte dos Marinheiros, no atual canal do Mangue ; 
o R. dc lubitburacica, provàvelmente o antigo Iguaçu, depois rio Comprido., Já figuram as ilhas rasa, Lagea, Vilagà- 
nhão (com indicação dè um forte), de madeira (das Cobras), Atpernapuem do gato (do Governador), de canas(Ao Engenho) 
c os principais rios que desaguam na baía. À direita, em frente ao atual São Gonçalo, lê-se : aqui ha puo \vermelho, isto é, 
pau-brasil.

É de se notar o contôrno da baía, para a época bastante exato e mais acurado do que todos os mapas 
subsequentes da dinastia dos cartógrafos Teixeira, que a desenharam, sempre, mais alongada; isto, talvez porque de todos, 
o único que aqui esteve foi precisamente Luís Teixeira. ' #  . ' .

Mapa original, ihanuscrito (223x161). Biblioteca da Ajuda de Lisboa.
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LE VR AI P O URT T RAI CT  DE G E N È U R E  ET DU CAP DE FRIE

Curioso mapa desenhado em 1578 ou 79 pelo cartógrafo normando Jacques de Vau de Clave e obra 
prima de espionagem do governo francês. 1

É uma das primeiras representações gráficas, não só de todo o contômo da baía de Guanabara, como 
também das terras adjacentes até Cabo Fno, contendo indicações importantes quanto ao desenvolvimento, nos primeiros 
anos, da cidade e das primeiras indústrias em terras cariocas : éngenhos de açúcar e olarias.

A entrada da barra, na Cidade Velha, no sopé do Pão de Açúcar a que os franceses chamavam Pot à

r  a °‘ tEr 3 a ™ ' ^  n° SS0S pâCS dC aÇÚCar’ CStá aSSÍnalad°  bonnei r r i t e  sus la montagne ; em Botafogo, estão indi- 
i  C;  / ,1S,engCnh<K’ ma>,on* « f™ e  le sucre; no Flamengo, o rio Carioca, riviere deau douce et sapelle cariobe e uma

mom L a b ’ ’l Ueter'e ; ™ Pé da Glóna> Ict “ P ™  la aqm se embarcam as telhas; o ancoradouro, à sombra do
morro de Casteb Le l.eupô Les auges et brigadins. Nesse morro cercado de muralhas, aparece a localização dos canhões

T J ^ l t * * *  6 ^  S' Tlag° ’ maÍS tardC *  *  * * *  - f -  o pelourinho e a igreja da

V  ■ , . °  SaC° d° AlferCS’ Pert0 de S‘ Di°g°> Pareceu ao cartógrafo local apropriado para um assalto à cidade •

£ £ aqm '  ° l0Ca‘ Para 86 “  a CÍdadE d° RÍ° dC Jandr0' E d  real“  desembarcou

, . Para “  Eand“  da TÍ-'UCa e S' Cristóvão, estão indicados Jardins e Rn ce lieu sent forces sucreries Muitas

na barra. P + “ ’ em 156 8. quando ainda não existia defesa alguma

Fm ,585 seis anos após o desenho dêste mapa, Anchieta descreveria o Rio na sua carta ânua :
« h  porto de mar, a cidade não mui bem assentada em um monte mas de mui h m 

lem uma fortaleza cheia de muito boa artilharia, com outros tres ou quatro fo r t  T  F T f °  3°
150 visinhos de Portugueses e tem seu vigário, com outro coadjutor somente é t T  T Í  ’ terá
e outros mantimentos, tem tres engenhos de acucar • acho,, s J 1 é terra uca, abastada de gados e farinhas
o da índia Oriental, mas de mui s S Í  l  6 “*> « “ >
arvores de sandalo branco mui finos; dão-se nela uvas, trigo c outras cpuZ  É C e d r ° C

:.fa-  * — *•

Mapa original, manuscrito (660 x 510 mm.) 
Bibliothèque Nationale de Paris.
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CAPITANIA DO RIO DE JANEIRO

É a fôlha numero 12 do atlas manuscrito de 36 mapas aquarelados 
que tem o titulo : Estado do Brasil coligido das mais sertas noticias q pode aiun- 
tar Dó Jeronimo, de Ataide. Por João Teixeira, Albernas, Cosmographo de Sua 
Magde. Anno /6 j  /.

Compõe-se esta prancha de uma planta da cidade e de uma pers- 
pectiva, a mais antiga que se conhece, da Fortalesa Santa Crux, ambas minuciosa
mente descritas no texto que se acha à esquerda e no verso da fôlha.

Documento importante, graças às várias e longas informações nele 
contidas. Indica a praia de Botafogo como sendo da Olaria; a do Flamengo, 
como da Carioca e traz Agoa da Carioca; o morro da Glória como o Rochedo 
de Iriripe. D* longa descrição da « Fprtaleza Santa Cruz q o Governador Martim 
de Saa fez a custa de sua fazenda despois q os Rebeldes entrarão a cidade da 
Bahya... », e cías de S. João, S. Martino « nosuperior da mesma Montanha de 
S. João aqual fortificação se fez despois daperda da Bahya Por poder o inimigo 
defora, sem entrar a barra noponto numero I q he hua praya de 80 braças lançar 
gente em terra e Cavalgar aditta Montanha, edali com terra cegar oforte S. João 
q. lhe fica a sópee ». J

O forte « Santiago obra antiga q fez o Governador q foi Salvador 
Correa de Saa defendia a cidade q  toda então estava situada e recolhida naponta 
q ah faz aterra, por aforça dos, inemigos do Norte não ser naquelle tempo de mta 
«onsideração, servem deprezente os baixos delia cavados na penha dalmazem das 
armas e Munições... ». A cidade própriamente dita já se espraiava pela várzea ao 
longo da orla marítima e está assim descrita na Letra N : « Cida. de S. Sebastião 
d° Rl°  de Janeiro, Jãz lançada como se ve correndo a Ribeira,... tem de compri
mento, deste forte Santiago q he aletra M . até aponta da praya do Mostro, do 
S. Bento q he aletra 0. q sessegue 640 braças todas fortificadas com trincheira 
parte de taipadepilão parte depedra ecal, Eparte de estacada e entulho... ».

Aparecem ainda o mosteiro de S. Bento, a Sé, o convento do S 
Antonio, dos Franciscanos, a ermida de N. Sra da Ajuda, as ilhas e, o que é de 
maior significado, vários engenhos ou fazendas situados junto aos rios que desá- 
guam na bala. ^

Documento bastante expressivo para que se vejam, num relance a 
tomada de posse e o desenvolvimento do recôncavo guanabarino logo no princí
pio do século XVII e que esclarece o empenho em se fortificar a entrada da 
barra Ocupado o Nordeste pelos holandeses, a partir de 1630, foram êstes os 
problemas mais prementes e estiveram em pauta durante todo o século.

Mapa original, manuscrito (392x610) 
V % Mapoteca do Itamarati.
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O GALEÃO « PADRE E T E R N O  »

Logo no primeiro século surgiu entre pós a indústria da construção naval. Refere o Barao do Rio Branco 
que já em 1531 Martim Afonso de Sousa construiu aqui no Rio dois bergantins « as primeiras embarcações construídas 
por europeus no Brasil ». Em 1645, há notícia de outro feito aqui e levado para Lisboa por Salvador de Sá. E pode-se 
presumir a construção de embarcações menores, indispensáveis no transporte de açúcar e outros produtos entre localidades 
distantes, espalhadas num litoral imenso.

Em 1663 era lançado às águas da Guanabara um dos maiores navios da época, pois media 143 pés de 
quilha : o galeão Padre Eterno, construído com madeira da terra, no sítio da ilha do Governador, que por isso mesmo 
recebeu o nome, que até hoje conserva, de « Ponta do Galeão ». Duraram os trabalhos mais de tres anos e sómente em 
20 de outubro de 1665 aportava a Lisboa, em sua primeira viagem, o Padre Eterno.

Informa a respeito o Mercúrio Português: « Em vinte deste começou a entrar no porto de Lisboa a Frota 
do Brasil, trouxe quarenta navios de carga... Veio nesta frota aquelle famoso Galeão que Salvador Correa de Sá e Benavides, 
sendo Governador do Rio de Janeiro, fabricou naquelle porto; o maior navio que ha hoje, ne se sabe que houvesse nos 
mares; trouxe tres mil caixas, e mais de quinhentos fechos de assucar, alem de outras muitas fazendas, só como lastro, 
vindo desocupado como vasio e competindo avella com a mais ligeira fragata ».

No Museu Marítimo de Greenwich, existe um manuscrito intitulado : rr Barlow’s Journal o f his life at sea 
in King’s Ships. East and IKest lndiamen and other merchantmen from 1659 t0 , 7°3 "• Traz em apenso um mapa 
aquarelado da cidade e da bai&do Rio de Janeiro, no qual avulta a imagem do galeão que arvora a bandeira portuguêsa. 
Próximo a êste, próximo à cidade e à barra, respectivamente, anotou Barlow : « A portingall Ship new Launched 143 
feet by ye Kect.«66'3 » ; « Themaner of the town and harbour of R. Jenero, in bresila in Ameirika. Lying in the latitude 
of 22.45 South » ; « The Castle at the entring oF the harbours south ». Assinala êle « Whale Towne (Aldeia da baleia) 
que é a ponta da Armação, mais ao longe « A cannowe » (uma canoa), « Guouse Island », a ilha das Cobras. O próprio 
Barlow e seus companheiros de tripulação do Queen Catherine, capitão John Shaw, ajudaram o lançamento ao mar. 
É na obra de Helain Manesson Mallet, Description de I ’Univers contestant les différents systèmes du Monde... Paris, 1683, 
que aparece (tomo I, pgs. 257) a gravura, aqui reproduzida, do Padre Eterno em Lisboa, com a seguinte notícia :

O desenho do navio que está representado na página anterior é o desenho de um navio português, que se 
dizia o maior construído no nosso século; foi construído em Goa (êrro de Manesson Mallet ou do seu 
informante), está agora (cerca de 1680) abandonado no pôrto do Tejo próximo da Aldeia Galega, a três 
léguas de Lisboa. Tem 180 pós de quilha, ou de comprimento, seis pontes, 180 escotilhas e outros tantos 
canhões de ferro. Sua carga era de 4000 caixas de açúcar, cada caixa pesando 1.500 libras e de 2.500 
grossos rolos de tabaco; tripulação normal dc 3 a 4 000 homens ».
Foi o professor inglês Charles R. Boxer quem descobriu êste inédito e provou numa conferência em 

Londres, que o galeão foi construído na ilha do Governador.

Aquarela original (355x470). National Maritime Museum de Greenwich.
J Buril (98x140) no livro citado. Biblioteca Nacional.
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RIO GENERO EM 1624
, ' '05.......
Gravura impressa no raro Reys-boeck van het rijcke Brasilien... Amsterdam iÔ24ede que ressalta o desen

volvimento que o Rio alcançara no primeiro quartel do século XVII. Deixando o morro do Castelo, a cidade espraiou- 
se pelas terras baixas, compreendidas entre os quatro morros : Castelo, Santo Antônio, S. Bento e Conceição.

Pela legenda remissiva, verifica-se que a nomenclatura está certa. Assim :
A - É um bloco de pedra chamado Pão de Açúcar. B - Ê a fortaleza que domina a entrada, fortaleza de 

N. Sra. da Guia, depois Santa Cruz. C - É  a segunda fortaleza, fortaleza de S. João. D - Ê um pequeno forte para 
impedir aos inimigos de passar durante a maré baixa, forte de S. liago ou do Calabouço, ao pé do morro do Castelo. 
E - Ê  a ilha onde se acha a fortaleza que os franceses construíram, ilha e fortaleza de Villegaignon. F - É a parte 
principal da cidade, indica convencionalmente tôda a marinha da cidade, desde a rua da Misericórdia até S. Bento e 
algumas das ruas que levavam da praia para o campo de S. Domingos, (além da atual rua Uruguaiana). G - Ê a igrejinha 
de Sta. Cathalina, igreja da Candelária. H - Ê S.Francisco : o //indica o mosteiro de S. Bento e a legenda S. Francisco, 
o convento dos franciscanos. I - É  a residência do Governador com outras ótimas casas -, depois, em frente dessas há uma 
região montanhosa em cujos vales crescem... e frutas da terra. Infelizmente, o gravador omitiu a indicação desta letra. 
I. Monges, a ilha dos beneditinos ou das Cobras, - Flumen, baía de Guanabara.

Da maior importância são os desenhos das primitivas igrejas da Candelária, de Santo Antônio e S. Bento, 
representadas como provou. D. Clemente Maria da Silva Nigra, O. S. B., com detalhes arquitetônicos absolutamente fiéis.

Gravura de N. G. (200x150). Biblioteca Nacional

ST.  &EBASTIEN VILLE EPISCOPALE DU BRESIL
v*»

Ao terminar o século XVII, em outubro de 1695, aportou ao Rio Uma esquadra francesa que trazia a
bordo um jovem engenheiro que ia deixar um livro curioso e um panorama, visto do ancoradouro, que completa a
descrição anterior da cidade.

Trata-se da obra do francês Sieur Froger : Relation (Fun Voyage Fait en 1695, 1696 e 1699 aux Côtes 
d ’Afrique, Détroit de Magellan, Brezil, Cayenne... Paris, 1698, reeditada em 1699 e 1700, onde aparece esta gravura, 
por um anónimo, conforme desenho executado in loco, coi»o se diz na fôlha de rôsto, dessinée sur les lieux, pelo enge
nheiro François Froger, (1676 - após 1715), que reafirma no prefácio : que f  ay dessinées sur les lieux.

Os principais edifícios estão indicados por letras e as legendas se acham nos cantos, ao alto. À esquerda :
, A . La maison du Gouverneur, indicando vagamente a Casa do Governador. A que existiu na atual rua

Primeiro de Março, mais tarde a Casa dos Contos, isto é, o T  esouro, onde está atualmente o Banco do Brasil, só foi ad
quirida pelo governo cm 1699. B. Les Benedictins, mosteiro e igreja dos Beneditinos. C. Les Carmes, convento e igreja 
Mos Carmelitas, sede atual da Academia de Comércio e Catedral. D. Les Jésuites, o Colégio dos padres Jesuítas, no morro 
do Cístclo, arrasado em 1921. À direita : ■-«'

E. Les Gapucins, os Capuchinhos franceses que estiveram na ermida e hospício do morro da Conceição 
de 1659 a 1701. Hoje Serviço Geográfico do Exército. F. La Cathederale, a Sé Velha, no morro do Castelo. G. Grues 
ou on debarque les Marchandises, guindastes para desembarque de mercadorias junto à Alfândega e do antigo Trapiche da 
cidade. H. Fort qui commandc la rade, tone dc S. Tiago, na ponta do Calabouço.

O panorama abrange todo o litoral, desde a praia de Santa Luzia e o morro do Castelo até o de S. Bento; 
bem desenhado c nítido, sendo lâcil identificar as igrejas c os prédios indicados. Reconhece-se a tôrre quadrangular da 
primitiva igreja de S. josé, não assinalada na legenda remissiva.

Esta estampa figura nas edições de Amsterdam de tôgg, 1700 e 1715, ligeiramente modificada, por ter 
sido gravada pftr outro artista que copiou do original francês. Na edição inglesa não aparece.

O Rio já tinha então bela aparência e Froger achou-o « grande, bem construído, com ruas retas e os 
magníficos conventos dos Jesuítas c dos Beneditinos, que dominam do alto de seus montes as extremidades da cidade, tornam 
a paisagem agradável ». Notou êle aindt que existiam sómente três fortes : os de S. João e de Santa Cruz, na barra, e o de 
São Tiago na ponta do Calabouço e que pelo lado da terra não havia defesa alguma. Ao apontar, fora da Barra, a esquadra 
francesa, composta de seis navios, álarmaram-se a população e o Governador Sebastião de Castro Caídas que, depois de 
muito parlamentar, sq permitiu a entrada de três embarcações.

Buril (1 lox 353), por anónimo, de um desenho de François Froger, obra citada.
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A I N V A S Ã O  DO C O R S Á R I O  D U C L E R C

O descobrimento das minas de ouro de Minas Gerais pelos vicentinos, veio deslocar o eixo económico do 
norte para o Rio e naturalmente despertou a cobiça de aventureiros. Daí a invasão do corsário Jean François Duclerc.

A cidade, mal defendida pelo governador Francisco de Castro Moraes e os oficiais da Câmara que deser
taram de seus postos, foi salva, no último momento, pela coragem dos estudantes e do povo carioca que sairam ás ruas 
para combater os franceses.

Na Biblioteca da Ajuda de Lisboa existe um manuscrito anónimo - Relação da Chegada da Armada  
Francesa a êste Rio de Janeiro em 16 de agosto de íy  i o, que é uma perfeita reportagem, incluindo três desenhos, verdadei
ros flagrantes dos combates que se travaram no dia 19 de setembro 1710. O manuscrito descreve minuciosamente a invasão 
de Duclerc desde o primeiro aviso da chegada dos seis navios franceses, com mais de 1.000 homens de desembarque, em 
16 de agosto de 1710, até o final das Festas da Fitória em 1 de novembro 1710. Os desenhos a bico de pena, de aspecto 
infantil, são da mais alta importância histórica. Neles estão assinaladas as forças francesas por um Fe as portuguesas por um 
L. Retraçam êlcs todo o desenvolvimento das operações do ataque final à cidade.

O desenho de cima representa a primeira fase :
Relias nove horas veio avizo 7 0 enemigo deichava 0 caminho q. vinha dar ao campo, e atravessara por 

dentro de huas characas marchando pa a parte do caminho de N . Sa. do desterro...
Esta a situação militar às 9 homs da manhã de sexta-feira dia 19 de setembro de 1710. No primeiro plano, 

o casario do centro da cidade, veqjío-se a igreja de N. Sra. do Parto e a rua do Padre Bento Cardoso, atual Rodrigo 
Silva. Mais adiante, os defensores concentrados na futura rua da Vala (Uruguaiana), em frente à igreja do Rosário e 
entre os morros de Santo Antônio e da Conceição, aguardam o ataque. Junto ao convento de Santo Antônio, a tropa que 
recebera ordem de ir imediatamente guarnecer a praia Vermelha. Muito além do campo de S. Domingos e adjacênciís, 
as forças de Duclerc (F) surgem do interior, no largo da Sentinela, encruzilhada das atuais ruas Frei Caneca e Riachuelo 
mas, em vez de tomarem o caminho que levava ao Campo, investem por Matacavalos (Riachuelo), ao lado dq morro do 
Destêrro (Santa Teresa), oride sofrem ataques de estudantes e populares comandados por Bento do Amaral Coutinho e frei 
Francisco de Menezes. O desenho mostra ainda, no Campo, grande terreno aberto além da rua Uruguaiana e a igreja 
de S. Domingos.

... continuou 0 enemigo a marchar pio mesmo caminho dando mtas cargos e botando mta granada e 
tomando a Rua q fica defronte de N . Sa. do parto a q. chamâo de travessa de S. Joseph, por hir dar defronte de sua Igreja...

O segundo desenho mostra a situação militar às 11 horas. Combate-se furiosamente próximo à ermida do 
Destêrro (Santa Teresa). O forte de >3. Sebastião, no alto do morro do Cástelo, atira contra os franceses que tentaram 
subir pela ladeira do Poço do Porteiro c contra os que estão entre os Arcos velhos da Carioca, aíl.teriores aos atuais, que 
só foram construídos entre 1719-1723, e a'ermida de N. Sra. da Ajuda (Cinelândia). No primeiro plano, franceses 
descem pela rua de S. |osé para irromper pela rua Direita (Primeiro de Março) e a tropa portuguesa defende a rua da 
Ajuda, onde jazem alguns soldados mortos. Estão assinalados o convento de Santo Antônio e a Sé, no alto do morro do 
Castelo, assim ottmo ifíôrça que devia seguir para a praia Vermelha e se achava então perto da Lapa.

* Indose ja  pondo 0 sol... apareceu hájçabo seu com hâa bandeira brea 0 qual sahio e 0 levarão diante do 
Senor gnal e tornando pa 0 do trapiche se entregarão todos rendendo as armas e Bandeiras pouco antes das Ave Marias...

Finalmente, a situação às 17 horas, momento da capitulação. Vê-sc todo o centro da cidade desde a praia 
até à rua da Vala, da igreja do Parto c do convento de Santo Antônio, até os morros de S. Bento c da Conceição. Trava-se 
luta final na rua Direita, onde os invasores estão encurralados nas casas junto à igreja da Cruz dos Militares, no Trapiche 
da Cidade de Luís da Mota e o Palácio, casa dos Governadores, depois dos Contos, onde hoje se encontra o Banco do 
Brasil. Na Vala, ao alto, em frente à igreja do Rosário, a cena da rendição oficial.

Êstes documentos foram publicados na íntegra por Eduardo Brazão, em seu livro : A s expedições de Duclerc 
e Duguay- Trouin ao Rio de Janeiro ( i y i o - t y t  1) - Lisboa 1940 e por Ernesto Ennes em Um Paulista Insigne 
- Dr. Matias Aires Ramos da Silva de Eça ( /  705 - / 763) - Lisboa 1941.
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DUGUAY- T ROUI N AS S ALTA E CONQUI S TA A CIDADE'

Estas duas estampas representam a esquadra francesa comandada por Duguay-Trouin, forçando a barra 
da Guanabara. A de cima traz os nomes de todos os navios franceses na ordem em que navegavam, aparecendo também os 
navios portuguêses, alguns dos quais erroneamente localizados. Na parte inferior, legenda remissiva de todos os fortes e 
edifícios mais em evidência e outras informações para o estudo deste feito, do ponto de vista francês. Na parte superior, à 
esquerda, a explosão do paiol de pólvora da bateria de Villegaignon.

A outra estampa é uma litografia de Ferd. Perrot. A pretexto de vingar a derrota de seu patrício Duclerc, 
o famoso corsário francês Duguay-Trouin, comandando uma poderosa esquadra de 17 navios com 742 bocas de fogo que 
transportava um corpo expedicionário de 5.764 homens, favorecido pela névoa sêca, forçou audaciosamente a barra da 
Guanabara, no dia 12 de setembro de 1711. Inferiores embora em armamento, tentaram impedir-lhe a pastagem as forta
lezas da barra, a bateria da ilha de Villegaignon e alguns navios de guerra. Tomada de assalto no dia 13, a ilha das Cobras, 
logo no dia seguinte Duguay-Trouin desembarcava na praia de S. Diogo 3*000 homens, ocupando sem resistência os 
morros de S. Diogo, da Providência e do Livramento. Artilhou então a ilha das Cobras e o morro da Saúde, que entra
ram a responder ao fogo da fortaleza de São Sebastião e das baterias de S. Bento. Na noite de 19 para 20, açoitada por 
uma tremenda tempestade e pelo bombardeio dos cgphões inimigos, a população, sentindo-se ao desamparo, pois o 
governador Francisco de Castro Morais #rdcnara o abandono da praça, fugiu em jtâtlico para o interior. Foi então a 
cidade entregue ao saque. Duguay-Trouin confessa que pela manhã a encontrou « com 3 quartas partes dos armazéns e 
residências arrombadas, o vinho, os mantimentos, as mercadorias jogadas na lama das ruas, tudo enfim numa desordem, 
numa confusão indescritíveis ». A expedição só se retirou a 13 de novembro, após haver recebido em resgate 610.000 cru
zados, 100 caixas de açúcar e 200 bois e levando ainda o produto do saque. Em suas memórias pretende Duguay-Trouin 
que « quando estava prestes a partir, entreguei êstes objetos (a prataria de conventos e igrejas) aos jesuítas, por serem os 
únicos eclesiásticos dêste país que me pareceram dignos de minha confiança »... Seguiram com êle um oficial, quatro 
aspirantes dc marinha e cêrca dc 500 soldados da expedição dc Duclerc.

Gravura de Drouet, baseado effi desenhti de N. Ozanne (297x448) 
« Biblioteca do Itamarati.

Litografia de Ferd. Perrot (287x432), na oficina de Turgis e impressa 
por J»emcrcier de Paris. Coleção de Alberto Lee.
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A PRIMEIRA P L A N T A  DA CI DADE EM ESCALA C O R R E T A

A Planta da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro com suas Fortifficaqotns, do brigadeiro Joao Massé
é a primeira das que se conhecem, a mostrar em escala correta, todo o centro urbano quando a cidade não alcançava ainda

o local da futura rua da Vala. . „ , .
Faz parte do manuscrito dêsse engenheiro militar francês, a serviço de Portugal : « Relaçao de todas as

fortificações e reparações necessárias para a conservação e defesa da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro e do seu
porto ». Rio de Janeiro, i de maio de 1714. __ITIT

Massé foi um dos vários engenheiros que Lisboa nos enviou durante o século XVIII, com carta patente
de D. João V de 17 de junho dc 1712 e encarregado de « fazer examinar e reparar as fortificaçoins... e fazer as mais que
forem necessárias para a defesa e conservação » da cidade. .

Nesta planta vê-se nitidamente que a última rua cordeada paralelamente ao mar era a dos Ourives; além
só havia a igreja do Rosário e uma ou outra casa. O morro de Santo Antônio estava como que isolado da cidade
própriamente dita.

A legenda remissiva indica :
A - Fortaleza de S. Sebastião com suas obras feitas de novo, e destinadas.
B - Bulvarte destinado no sitio em qe. está a Sei, com sua Linha de Comunicação, projeto não executado, pois implicava, 

para tornar o sistema defensivo do Castelo mais poderoso, na demolição da Se Velha, que datava dos primórdios 
da cidade.

C - 0 Collegio com sua cerca e Ladeiras, indicando o Colégio e igreja dos jesuítas, a cêrca que delimitava as suas terras 
e as duas ladeiras : a da Misericórdia e a do Colégio ou do Castelo, que principiava na rua de S. José.

D - A  Mizencordia, hospital e igreja da Misericórdia.
H. - Fortaleza Antiga dc Sto lago, o velho forte de S. Tiago, mais tarde do Calabouço, um dos mais antigos da cidade 

e que existiu junto ao atual Museu Histórico.
F - Cays destinado, projeto de um cais ao longo de tôda a marinha desde o Calabouço até S. Bento, sonho que se 

realizou cm parte cêrca de 1789 e só se completou em fins do século XIX.
G - Almazem del Rey e H - Caza da Moeda, no local onde se elevará em 1743 a Casa dos Governadores, na praça do 

Carmo, edifício projetado e construído pelo engenheiro brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim por ordem de 
Gomes Freire de Andrada, mais tarde Paço Real e Imperial e hoje sede do Departamento Nacional dos Correios 
e Telégrafos.

I - Convento do Carmo, tôda a área ocupada pelo convento, cêrca e igreja do Carmo, atualmente a Academia de 
Comércio, a Catedral e adjacências. A atual igreja da V. O. 3a de N. Sra. do Monte do Carmo não existia ainda, 
mas os « Terceiros » estavam instalados desde 1661 na capela da Paixão, edificada nos fundos da igreja dos frades, 
dentro da cêrca do convento, cuja situação em frente à rua Detrás do Carmo, está assinalada.

M - Convento de São Bento, com sita cerca e Ladeira. R - Cazas do Bispo, com suas platteformas fo r  diante e T  - Con
vento de Sto. Auto. com sua cerca e Ladeira e uma obra destinada na coroa de seu monte, mostram corretamente as 
cercas e ladeiras do Mosteiro de S. Bento, a Casa do Bispo no morro da Conceição e o convento de St. Antônio.

N - Almazem da Junta, trapiches da Junta do Comércio da Companhia Geral, criada em 1649, e due tinha o monopólio 
do comércio entre o Brasil e Portugal.

O - Battaria da Prainha qe. deve ser reparada, na atual praça Mauá.
P - Trapixo ilos Terceiros, vasto trapiche ao sopé do morro da Conceição, pertencente à Ordem 3a. de S. Francisco.
Q - Fortaleza da Conceição com suas communicaqões ao mar, e 0 muro da Cidade, ainda existente e onde funciona o 

Serviço Geográfico do Exército.
SSS - Muro da Cidade, o famoso projeto de muralha fechando-a por completo pela parte do sertão, correndo do morro 

da Conceição ao do Castelo, e cujas obras foram iniciadas c chegaram a alcançar a « altura de 8 palmos e em poucas 
partes dc deis ».

T - Projeto de um lortc, que não sc concretizou.
V - A  Ilha das Cobras com suas fortifficaqoens dessinadas c sua ponte de Communicação, projeto de remodelação da 

fortaleza da ilha e que já prevê uma ponte ligando-a ao continente.
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X - Linha punctuada q. mostra outro sitio, aonde sepode atar o muro, se se quizer Emcluir os coarteis dentre delle, muralha 
que seguiria o rumo do futuro bêco da Música (rua Dr. Costa Velho, desaparecida há pouco).

Êste plano de defesa tinha o grave inconveniente de deixar fora das muralhas os dois pontos de aguada : 
o da Carioca, que ficava então no campo da Ajuda e a Bica dos Marinheiros.

Mapa original, manuscrito (575x870). Arquivo Ultramarino dc Lisboa.
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FORTIFICAÇÕES DO RIO DE J ANEI RO EM 1730  E 1 7 3 6

Casa roubada, tranca na porta, diz o velho rifão.
Com as sucessivas incursões e duas invasões francesas, nao esquecendo a tentativa holandesa, em i 599i ^  

Oliver van Noort, repelida graças ao forte de Santa Cruz, resolveu o governo da Metrópole enviar-nos uma leva de 
engenheiros militares de escol, a fim de estudarem e construírem um sistema de defesa que tornasse inexpugnável a cidade 
do Rio de Janeiro.

Durante o século XVII e grande parte do XVIII, foi êste um dos magnos problemas da administração 
sempre em luta, como até hoje, com muitos projetos e falta de verbas adequadas.

É preciso não esquecer que a partir de 1624 os holandeses, paulatinamente, conquistaram todo o norte do 
país, o que não só abriu os olhos de Portugal para a premencia da defesa da costa para o sul, como deu maior importância 
estratégica à baía de Guanabara.

Na página anterior, vimos o projeto de fortificação do brigadeiro João Massé, que iniciado, não prosseguiu 
pela inconveniência de deixar fora dos muros o abastecimento d’água da cidade.

Temos aqui uma série das mais antigas perspectivas de algumas fortalezas desenhadas pelo padre mestre 
Diogo Soares S. J., geógrafo de Sua Majestade, em 1730.

A fortaleza de São Sebastião ou do Castelo (em cima, à esquerda), ficava no alto do morro do mesmo 
nome, e cuja origem datava dos primórdios da mudança da cidade para aquêle local. Quase arruinado, restaurou-o com
pletamente Duarte Corrêa Vasqueanes, cm 1645. Suas muralhas aparecem em vários panoramas e vistas da cidade.

A  Planta Da fortaleza da Page na Barra do Rio de Janeiro. Fundoua 0 Poderozissimo Sor. Rey D. 
Joam 50 Sendo Gor. Franco, de Tavora, sobre Ht/a grande, e forte Lage, que lhe dá onome, e quazi no meyo da Barra 
entre as Fortalezas de S. Joam e D . Diogo, e a Fortaleza de Sta. Cruz ; H é Hua, como chave Mestra detodo aquelle 
Porto, e com estar imprefeita, lhe hé facil a etnpedir a entrada a qualquer Armada ; Tem ao preste, ç peças de Artas., 
e hua pequena guarnição, anno tyyo.

Além da planta, traz uma perspectiva da « torre » da Laje como era então chamada.
O aproveitamento dêste exíguo e perigoso local íoi preocupação e estudo de vários govêrnos. De 1645 em 

diante, existem até alguns projetos. Porém só depois da invasão de Duguay-Trouin, é que realmente se tratou de erguer 
êste lortc. As obras estavam cm andamento cm 1714, segundo uma relação do engenheiro militar João Massé, dêsse ano, 
e terminaram por volta de 1725.

Logo abaixo dêste desenho, a perspectiva do iorte de Villegaignon que por corruptela era chamado também
de Virgalhão.

Expulsos os íranceses c demolido o forte de Coligny, construíu-se ali uma bateria destruída por explosão, 
quando do ataque de Duguay Trouin. Logo após foi construído o que aqui vemos para 17 canhões. Tinha o grave in
conveniente de ter no centro um morro de granito « que está registrado nas plantas do tempo dos franceses ainda intacto », 
chamado das Palmeiras.

João Massé, em 1714, apesar de achar o sítio do forte excelente, advertia que se devia cuidar dêle arra
sando o morro c engrossando os parapeitos. Porém êste penhasco só seria arrasado no fim do século, graças aos esforços 
do conde da Cunha e do marquês do Lavradio.

A planta e vista dupla da fortaleza da ilha das Cobras, é de outro notável engenheiro militar e traz a 
seguinte legenda na carteia : Planta da Fortaleza do Patriarca São Joz.é, que se rcconstruhio na Ilha das Cobras, desenhada, 
c executada pelo Brigadeyro dos Exércitos de S. Magestade, Jozé da Sy/va Pacs, achando-se governando estas Capitanias.

hoi José da Silva Pacs que projetou, ideou, desenhou c executou esta nova fortaleza na antiga ilha da 
Madeira, a maior fortaleza da América, isto em 1736.

O primeiro iorte, mandado erigir nesta ilha por Martim de Sá, datava de 1624. Nova fortaleza com o nome 
dc Santa Margarida da ilha das Cobras, foi creta, por ordem de Salvador Corrêa de Sá e Benevides.

Lm i 703 surigina um segundo forte, na ponta da ilha, próximo da atual ilha Fiscal, que recebeu o nome 
dc Fortaleza dc Santo Antônio. Êste ficava na parte baixa da ilha, ao passo que o de Santa Margarida, na parte alta. 
Pouco após construiu-se a grande obra de Silva Pacs. (« Ensaio histórico e documentado sôbre a Ilha das Cobras e sua 
fortaleza ». por I). Clemente Maria da Silva-Nigra, trabalho inédito da Diretória do Património Histórico e Artístico 
Nacional).

li.cos cie pena aquarclados {286x478, 288x425, 398x428 e 300x417.)
C oleçao do Património do Exército, no Ministério da Guerra.
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O MORRO DO C A S T E L O

A maior lacuna da iconografia conhecida da cidade do Rio de Janeiro nos primeiros séculos é a relativa 
a este morro que durante quase três séculos e meio, viu e participou da vida da cidade. A princípio era êle a cidade e pouco 
depois esta foi descendo e espraiando-se pela várzea contida entre os dois morros de barro, ao sul : êle e o Santo Antônio 
e ao norte, os dois de pedra : S. Bento e Conceição.

Não se conhece desenho algum do morro do Castelo nos séculos XVI e XVII e por assim dizer nada do 
seguinte. O que é realmente lamentável.

|á  que as modificações sofridas no aspecto paisagístico do cume da montanha foram certamente pequenas 
de 1700 até o princípio do século seguinte, em virtude da preferência da população pelas partes baixas da cidade onde 
ruas e caminhos eram mais cômodos do que as íngremes ladeiras do morro, escolhemos estas estampas do princípio do 
século XIX.

A primeira, uma aguatinta executada em 1822 pelo introdutor da litografia no Brasil, o suíço Johannes 
Steinmann (1800-1844)'e a segunda, um detalhe ampliado de uma aquarela de Richard Bate pintada do morro da 
Glória em 1808.

Na primeira vêm-se parte da igreja do Colégio, a Sé Velha e seus arredores. Iniciadas as obras em 1572 
no lugar da ermida construída pelo povo, ficou concluída em 1583 a igreja de São Sebastião, a Sé Velha, elevada a 
Catedral em 1676.

Na aquarela de Bate, são perfeitamente identificáveis o forte de São Sebastião, a Sé Velha e parte do 
Colégio então servindo de Hospital Militar; na orla do mar as bôcas das ruas da Ajuda e de Santa Luzia, e o primitivo 
hospital da Misericórdia com a sua igreja. Percebe-se também que a passagem desta para a de Santa Luzia não estava 
terminada. O forte de São Sebastião, o primeiro edificado na cidade e que datava da fundação, aparece com suas grossas 
paredes em Prospcctos e panoramas de épocas diversas.

Datado de 1728, à margem, um desenho do Colégio e igreja e de um trecho do sopé do morro, in 
História da Companhia de Jesus no “Brasil, de Serafim Leite.

As letras remissivas indicam : A - O Colégio. B - Escolas antigas unidas ao Colégio pela igreja. C - Guindaste 
que transportava os materiais da praia para o Colégio, donde a denominação beco do Guindaste. D - Sítio para as escolas 
novas. E - Igreja da Misericórdia em seu mais antigo aspecto conhecido, quando possuía uma tôrre com sineira quadran
gular. F - Praça na praia no sopé do morro do Castelo e casas da rua da Misericórdia. À direita, a ladeira do Colégio que 
levava à rua de São josê.

O Colégio foi fundado pelo padre Manuel de Nóbrega e em 15 84, já ia adiantada a construção, segundo 
Cardun. A igreja, de 1588, substituía a de taipa e chegou até nós, mais ou menos com o mesmo aspecto.

'I ttdo desapareceu quando do desmonte do morro em 1921, efetuado pelo prefeito Carlos Sampaio.

Aguatinta (220x265), do álbum S o u v e n ir s  do  R io  d e  J a n e ir o .-B ãle 1826.
Detalhe de aquarela original inédita (135x213). Cornell University.
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UM AUDACI OSO P ANORAMA DO RIO DE J ANEI RO C. 1760

Dois detalhes da Prospectiva da Cidade do Rio de Janeiro. Vista da parte Norte} na Ilha das Cobrasy no 
baluarte mais chegado a S. Bento, da qual parte se vê diminuir em proporção o seu prospecto ate a barra como o risco 
representa. Elevada por Ordem do limo. e Exmo. Senhor Conde de Bobadellay a quem a d. Cide. deve a maior pte.
de sua prente Gran e Magncia.

O primeiro trecho abrange o casario desde a ponta do Calabouço até o antigo Colégio dos Jesuítas no morro 
do Castelo. Principiando à esquerda vemos : o antigo forte de São Tiago, servindo então de dependência da casa do Trem 
ou Arsenal Real do Exército, cujo edifício principal vemos a seguir, composto de três corpos, sendo qué o do meio é 
mais baixo e onde boje está instalado o Museu Histórico Nacional; segue-se o casarão da Misericórdia (por trás de pe
quenos prédios) e sua igreja com uma tôrre quadrangular no fundo; mais adiante o quartel do Moura, alojamento da 
tropa portuguêsa, tendo na frente soldados com alabardas, seguem-se os prédios da rua da Misericórdia e da praia 
D. Manuel onde estão abicadas diversas canoas, e local onde se desembarcava madeira que vemos empilhada na praia. No 
morro do Castelo, o antigo Colégio e igreja dos Jesuítas que servia então de Hospital Militar. Aqui está ainda indicado 
o guindaste ou elevador dos padres que servia para içar, da praia para o colégio, os materiais e tudo que necessitava o 
mesmo. Ao lado da igreja, a construção inacabada da nova e monumental igreja dos Jesuítas onde se estabeleceria, mais 
tarde, o Observatório Nacional.

A segunda prancha é a continuação da primeira.
Na praia vemos um barco sofrendo reparos, madeiras sendo serradas, uma bateria de canhões que possivel

mente servia para dar salvas; em frente a Casa dos Governadores, no seu estado primitivo, a carruagem puxada por três 
parelhas, do vice-rei e que era de uso obrigatório quando êste sala por mais próximo que fôsse o seu destino; por trás 
dêste prédio a cúpula da tórre primitiva da igreja de São José e bem no centro do largo do Carmo admiramos, pela 
primeira vez, como era o primitivo chafariz ali erguido por ordem de Gomes Freire de Andrada em 1750. Êste 
chafariz, executado em Lisboa e possivelmente em pedra de Lioz, arruinou-se ràpidamente e foi substituído por outro 
feito pelo mestre Valentim da Fonseca e Silva, em granito carioca, inaugurado à beira do cais em 1789. À margem, 
detalhe ampliado dêste trecho que sem dúvida é uma das revelações mais importantes dêste notável documento iconográ- 
fico para o estudo correto da cidade.

Seguem-se, na praia, as barraquinhas do mercado da praia do Peixe e o grande trapiche da Alfândega e 
seus curiosqs guindastes movidos por escravos. No fundo da praça, o convento, tôrre e igreja do Carmo e a fachada inaca
bada da V. O. Terceira de N. Sra. do Monte do Carmo que tem à frente o zimbório com lanternim da igreja de N. Sra. 
da Lapa dos Mercadores, e mais para a direita, a tôrre da igreja da Cruz dos Militares. No morro do Castelo, soldados 
subindo a ladeira do Colégio se aproximam das ruínas da nova igreja inacabada dos Jesuítas; tôpo das duas torres da igreja 
de São Sebastião e a fortaleza da mesma invocação. Na cxtreríia direita, ao alto, a igreja e convento de Sta. Teresa.

Êstes detalhes são de um panorama que é sem dúvida o maior, o melhor e o mais audacioso das prospectivas 
da cidade do Rio de Janeiro executados ate então. Audacioso porque nessa época 0 autor planejou e executou uma vista da 
cidade como se fôsse vista do ar, de um ponto acima da ilha das Cobras. Sua importância reside especialmente no minucioso 
cuidado com que o autor anónimo delineou os prédios de tôda a orla marítima e que por isso mesmo são fàcilmente reconh
ecíveis e nos dão uma visão nítida e correta da cidade em meados do século XVIII, assim como do estilo das construções.

Detalhes de um panorama desenhado a bico 
de pena e aquarelado, original (0,670x2470) 
do Património do Exército, Ministério da 
Guerra.
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O RIO DE J A N E I R O  C. 1 7 6 0

Temos aqui mais dois detalhes da grande Prospectiva da Cidade do Rio de Janeiro no tempo do conde 
de Bobadela. • ...

Êste setor tem importância transcendental para o estudo da arquitetura civil do Rio, durante o século 
XVIII. É o trecho que abrange os edifícios da marinha desde a rua do Rosário até a praia dos Mineiros, isto é, dos 
prédios da atual rua Visconde de Itaboraf. São prédios de dois a três pavimentos com arcadas no térreo e varandas no 
mesmo estilo nos andares. O partido arquitetônico deste conjunto dava à cidade um aspecto indiscutivelmente mourisco, 
o que poderíamos pôr em dúvida, não fôsse confirmado por outra aquarela, esta posterior a 1817, que nos deixou 
Thomas Ender.

K esquerda da primeira prancha apreciamos, no princípio da ma que se nos afigura ser a do Rosário, dois 
prédios com janelas recobertas por muxarabis no primeiro andar; segue-se um conjunto de edifícios de três pavimentos, 
todos em arcadas, em .frente aos quais passam : uma serpentina e duas pessoas abrigadas por um enorme guarda-sol, ambos 
de influência oriental; mais para direita, prédios conjugados com varandas individuais de treliças e o cais construído pelo 
contratador da pesca da baleia, Antônio Brás de Pina. Ao longe reconhecemos à esquerda, o conjunto de Sto. Antônio, 
ao centro, o Hospício dos Pardos ou igreja de N. Sra. da Conceição dos Pardos e logo a seguir, em frente de um prédio 
retangular, a tôrre quadrangular com duas sineiras de cada lado da primitiva igreja da Candelária.

Na segunda prancha temos a marinha desde a praia dos Mineiros até o S. Bento vendo-se no primeiro plano 
parte da ilha das Cobras com suas fortificações. Aqui, como na anterior merecem estudo minucioso as fachadas dos prédios 
da marinha onde percebemos as embocaduras das ruas dos Quartéis (do Bragança e depois Conselheiro Saraiva), dos 
Pescadores (Visconde de Inhaúma) e a ladeira que levava ao adro da igreja e mosteiro de S. Bento. Na praia passam 
aguadeiros, uma serpentina e grupo de pessoas abrigadas por guarda sol. Notar que o mar batia ainda no morro de 
S. Bento, já que o conde da Cunha só pensou em criar o Arsenal de Marinha em 1764.

O prédio assobradado junto à ladeira do mosteiro, era a casa da Junta do Comércio,
Ao longe reconhecemos a igreja de S. Pedro e a fôrca que estava ereta do campo de São Domingos; a 

tôrre da igreja de Sta. Rita e, no morro da Conceição, o Palácio dos Bispos tendo ao lado o forte d*>N. Sra. da Conceição.
° s numerosos tipos de navios e embarcações desenhados no ancoradouro próximo aos trapiches têm valor 

para os estudiosos da matéria. Os navios que vemos adernados c que nos dão a impressão de estarem em chamas estão tendo 
os costados limpos a-fogo para receberem novo ealafato.

Êste prospecto não traz assinatura do autor.
Quanto â data da execução, quer nos parecer que terá sido por volta de 1760, quando após quase trinta 

anos do governo esclarecido, dinâmico e honesto de Bobadela, aquêle a quem o povo chamaria Pai da Pátria, o Rio de 
Janeiro se havia desenvolvido grandemente. O ahbé de la Caille que o visitou em 1751 deixou a seguinte impressão na sua 
obra Journal Historique du Voyage fa it  au Cap de Bonne Esperance - Paris 1763 :

« Rio Janeiro est une ville â present fort considérable. Le nombre de ses habitants, y compris les nègres, 
est d 'environ cinquantc mille. Les rues y sont assez belles, presque toutes tirées au cordeau, la plupart des maisons assez 
bien bâties, avec de la pierre de taille et de brique. Les portes, les fenêtres sont couvertes de jalousies. Les maisons ont 
communément deux étages, plusieurs en ont trois; elles sont toutes couvertes de tuilles.

Les Églises y sont assez belles, quoique vastes et peu clevées : presque tout 1’intérieure est en sculpture de 
fnses dorées dor moulu; ... Les principles Églises sont la Cathédrale, qui n'est pas encore achevée, celles des Jésuites 
des Carmes, des Benédictins, de Saint Antoine et de la PkrÔisse. J ’

Presquer tolIS lcs carrefours sont ornés d ’une niche oú est renfermée une statue de la Sainte Vierge devant 
1’aquelle une lanterne est allumée pendant toute la nuit... ». b ’

É a cidade que aqui aparece.

Detalhes do panomara a bico de pena, aquarelado, original (0,670x2470) 
do Patnmônto do Exército, Ministério da Guerra.
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PROSPECTO DA CÍDADE DE S. SEBASTIÃO DO RIO DE JANEIRO
EM 1775.

Êste Prospecto de autoria de Luis dos Santos Vilhena apresenta o panorama da cidade vista do mar. É um 
documento importante por revelar os aspectos primitivos de vários prédios que a partir de 1775 iam sofrer transformações 
radicais.

As montanhas estão desenhadas sem intenção de semelhança, mas em forma de convenção cartográfica 
usada por engenheiros militares portuguêses.

Ao lado, a legenda e o índice remissivo dos edifícios civis, militares e religiosos mais em evidência.
Estão indicados: n. 1,0 Forte de S. Thiago, construído por Mem de Sá, vendo-se logo a seguir a Casa do 

Trem, onde hoje está o Museu Histórico Nacional; ns. 2 e 3, o Hospital e a igreja da Misericórdia; n. 4, Quartéis, o 
quartel do Moura; n. 6, o Colégio que foi dos Jesuítas, que servia então de Hospital Militar. A ladeira do Colégio, que 
pardndo da igreja dos Jesuítas desembocava na rua de S. José, cuja igreja n. 9, no seu aspecto primitivo, dava fundos 
para a praia; n. 7, o Forte de S. Sebastião; n. 8, N . S. do Destêrro, atual convento de Santa Teresa. N. 10, ao lado 
da igreja de S. José, o casarão da Relação e Cadeas atual local do Palácio Tiradentes; n. n ,  o Palácio dos Vice-Reis e 
no fundo da praça, n. 12 ,0  velho Convento do Carmo; n. 13, Praça do Palácio com sua fonte, o trecho da atual praça 
15 de Novembro onde se ergue a estátua do general Osório. O chafariz porém não está indicado pois se arruinara e fôra 
demolido. N. 14, a Caza d ’agoa do Carioca, uma das duas caixas d’água do chafariz da Carioca. N. 15 e 22, igrejas 
que mais impressionaram o artista por suas linhas arquitetônicas originais e raras no panorama das cidades luso-brasileiras; 
e daí dar-lhes êle dimensões avantajadas. São elas a igreja de N. S. da Lapa dos Mercadores e de S. Pedro, com naves 
curvilíneas. N. 16 e i j ,  o convento de Santo António e a  Capela dos Terceiros de S. Francisco, no estado primitivo, 
assim como o n. r8, a Igreja da Cruz dos Militares. Adiante, n, 19, a velha Alfândega, n. 20, Hospício, por trás de 
N. Sra. da Conceição e Boa Morte; n. 21, a Candelaria antiga substituída pela atual, edificada de 1775 a 1811. N. 23, 
igreja de S. Domingos e n. 24, Santa Rita. No morro da Conceição, n. 25 ,0  Palácio da Residência dos Bispos e n. 26, 
o Forte da Conceiçílo e por fim n. 27, o Convento de S. Bento.

Desenho a bico de pena, aquarelado (235x910). Biblioteca Nacional.
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PLANTA DA CIDADE DE S. SEBASTIÃO DO RIO DE JANEIRO
EM 1775

O Prospecto da cidade de 1775, que vemos na página anterior, é parte de um documento que, além da 
vista panorâmica da cidade, se compõe de uma Planta ydrografica da famosa Bahia do Rio de Janeiro e de uma outra 
Planta, com legenda remissiva dos principais edifícios, que é uma cópia com ligeiras modificações da esplêndida Carta 
Topográfica da Cidade de S. Sebastião do Rio dç Janeiro tirada e executada pelo Capitão A ndré Vaz Pigueyra, Acadé
mico da Aula Militar, Anno (T /75o. As modificações introduzidas nesta planta por Luís dos Santos Vilhena foram para 
atualizá-la, já que vinte cinco anos haviam decorrido quando a copiou para integrar o Prospecto da Cidade de S. Sebastião 
do Rio de Janeiro. É esta cópia que vemos ao lado.

Examinando-a, ficamos sabendo que no morro da Glória, além da igreja de N. fira. do Outeiro da Glória, 
obra capital na história artística do Brasil, so existiam dois casarões.

Na Lapa está assinalado o Seminário (n. 2). Era o seminário da Lapa do Destêrro para onde iriam os 
carmelitas, depois de cederem o seu convento para dependência do Paço Real da cidade em 1808.

O que restava da lagoa do Boqueirão não fôra ainda aterrado (a partir de 1779) com o desmonte do 
morro da Mangueira, que nada mais era que um espigão do de Santa Teresa e por onde descia o primeiro aqueduto 
da Carioca para chegar a Ajuda, passando por trás do convento daquele nome (n. 3), cónforme se vê pelo n. 40 - 
Arcos antigos do Carioca e que foram abandonados e substituídos pela obra monumental d® governador Ayres de 
Saldanha Albuquerque, que levou a água até o largo da Carioca (n. n ) ,  em frente ao Convento dos Franciscanos 
(n. 12), passando pdlos Arcos novos (n. 34).

No morro do Castelo, berço da cidade, estão assinalados : a Sé Velha (n. 6), Colégio dos Jesuítas (n. 7 j 
e Porte de S.Sebastião (n. 8) e no seu sopé, o Seminário de S. Joze (n. 4), fundado pelo bispo D. Antonio de Guadalupe, 
em 1740, o forte de S. Jenoario (n. 35), que era um baluarte e o Hospital da Misericórdia (ri. 9).

O número 42 indica a Valia por onde 0 Carioca dezagoa, que era uma vala que coletava todas as aguas 
desta região e as que sobravam do chafariz da Carioca, para levâ- las até a Prainha, atual praça Mauá. Daí a rua da Vala, 
mais tarde Uruguaiana. Número 43, Cano subterrâneo por onde vai a agoapara as fontes, que deu o nome a rua do Cano, 
atual 7 de Setembro; as Pontes eram os chafarizes do largo do Carmo (praça 15 de 'Novembro) e mais tarde o do largo 
do Moura.

No largo do Carmo, além do Palácio dos Vice Reis (n. 22), já vemos assinalado (n. 23 ) o local do novo 
chafariz do mestre Valentim da Fonseca e Silva como Fonte que se mudou do meio da Praça e que só foi inaugurado em 
27 de março de 1789. 6

O largo de S. Francisco de Paula, estava em formação com a construção da Sé Nova (n. 14) e daí para o 
interior algumas construções principiavam a invadir o campo de S. Domingos cuja igreja está assinalada com o n. iç . 
Numero .9 assmala o Convento ass,m como a Quinta de S. Bento, extensa área de terras dos beneditinos no centro

visão da cidade

O litoral da Prainha, Valongo, Saco de Alferes, já eram bem povoados e de boas casas. 
Conjugando-se esta planta com os dois Prospectos que vemos nas páginas anteriores, temos 
no século XVIII. uma perfeita

Detalhes de desenhe a bico de p 
d e  S. S e b a s tiã o ...  d e  i-jy c , (321 X46Í:

ena, aquarelado, do P r o s p e c to  d a  C id a d e  
i e 321x270). Biblioteca Nacional.
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I M P O R T A N T E S  O B R A S  U R B A N Í S T I C A S  D O  S É C U L O  X V I I I

No decorrer do século XVIII a cidade foi paulatinamente crescendo e enriquecendo. A melhoria das que 
já existiam e a construção de novas fortalezas preocupavam os governadores assim como outros problemas, especialmente 
o do abastecimento d 'água.

Quem mais contribuiu para a solução dêste problema, foi o governador Aires de Saldanha e Albuquerque, 
que fêz o milagre de, em quatro anos, terminar as obras do aqueduto da Carioca, que se vinham arrastando por decénios 
e inaugurou em 1724 um chafariz de 16 bicas de bronze, ao pé da ladeira do Convento de Santo Antônio, onde viria a 
ser o largo da Carioca.

Este quadro (na parte inferior da prancha), retraça o trecho mais destacado do aqueduto, os Arcos da 
Carioca, obra realmente grandiosa de engenharia civil do século XVIII. É atribuído ao carioca Leandro Joaquim (17.. - 
179^ ) i0 primeiro pintor da época colonial que ousou pintar paisagens. No primeiro.plano, vê-se a lagoa Grande, depois 
chamada do Boqueirão," que << por assaz pantanosa não só criava insetos, e mantinha grossa mosquitaria, mas ocasionava a 
podridão da atmosfera, recolhendft as ondas impetuosas, que ali se espraiavam ».

Em 1783 mandou o vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa aterrar a lagoa e no local « erigiu com grande 
•desvelo e gôsto », graÇas a Mestre Valentim, o Passeio Público.

À esquerda, a igreja da Lapa e o convento e igreja de Santa Teresa, edificada a partir de 1750 por Gomes 
Freire de Andrada, o futiqo conde de Bobadela. A ele se devem notáveis empreendimentos sendo um dos maiores a 
construção, pelo engenheiro-brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim, da Casa dos Governadores na praça do Carmo, 
onde fêz também construir um chafariz.

A praça foi totalmente remodelada em 1789, no governo do vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa, que 
para substituir o velho que se arruinara, mandou edificar por Mestre Valentim da Fonseca e Silva novo chafariz, situando - 
o à borda de um belo cais, obra do engenheiro marechal de campo Jacques Funck. A aguatinta colorida por anónimo 
aqut reproduzida (parte superior), só aparece nas edições de Londres de' 1821, 23 e 25, da obra do inglês John Mawe - 
Travels tn The (jo/d and Diamond Districts oj Brazil. É o único documento a mostrar a praça tal como foi calçada e 
dividida em triângulos por fiadas de pedras. A exatidão dc todos os pormenores arquitetônicos é confirmada por outra 
aquarela de Richard Bate, dc i 808. f

Aguâtinta (101 x 148), por anónimo, da edição de 182 ç do livro de
John Mawe.
Oleo sôbre tela (88ox 1.140). Museu Historico Nacional.
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R E L A Ç Ã O  DOS M A G N Í F I C O S  C A R R O S  Q U E  SE F I Z E R À O  D E
arquitetura, prespet.va e fogos. Os quais, se executaram Por Ordem do Illustmo. e Excelmo. 
Seuhor Luís de Vasconcelos, Capitão General de Mar e Terra, e Vice Rei dos Estados do Bra.il,

Caninl r'dRdCStd°? ^ P 0™  D°S Seremssimos Senhores Infantes de Portugal - Nesta Cidade 
P d° R'° dp J3™ -  E ™.I *  Fevereiro de 1786. Feita na Praça mais Lustroza, e publica 

do Paseio desta Cidade. Executados, e ideados pelo O minimo súbdito 
Antonio Fran0. Soares Ajudante agregado.

casamento do prílcip^IX Jorfo dc P ^ g a l  Íom in fam a d ' c  ' i ?  t ^  “° RÍ°  ^  17861 ^  Celebrar °
alegóricos, ornamentados e iluminado.,’ desfilou no' Passeio p7 blico T " "  ^  B° Urbon\ UAm Prést,to de seis ricos carros 
representando Vulcano, fúniter Baco Mouros e O, . li a í.- LSPoucar de girandolas e fogos de artifício,
o. precursores do, c „ » ', l e g 4ri’cos dri clube. c .,n ,™ l* « “d Ç “ ^  '  ' « ' « d o .  por Soare,, foram

rup.uica . e i . . , í  “ ■Alé" d”  f a “  ■ * - >  -
guises .pie malgrado disporem apenas de cincoemha - am° IOS‘ Cm llío canoas’ atraíram a uma cilada os portu-

noire, potlirr pasmru^ tornotr'o'logî ouTO r̂ofde d̂o p̂ovlu3^ 0 ' ^  e« r̂ 'ccr

descoberta das Minas Gerais, a í l ^ t i l ^ L ' ^ T ^ 7 “ ' reProdu^ a à margem. A 
tancia sempre crescente do comércio da praça, fizeram com aue D Tn^ T ^  fl°ntelnÇas «o sul do país, a impor- 
...le ,1„ gorêrno de Salvador pam „ Ri„ dc Janeiro, em a7 de janeiro de , 76'3™ “  °  “ “  * V,c' - Rei“  '  « raferioe  a





FA TA L E RÁPIDO INCÊNDIO QUE REDUZI U A CINZAS EM 23 - VI I I - 1789  
todo o antigo recolhimento de Nossa Senhora do, Parto, salvando-se entre as chamas a milagrosa 

imagem da mesma Senhora, Muizi inventou e delineou.

Esta pintura que traz no verso a legenda acima, é «m testemunho da horrível catástrofe que pôs em polvo- 
rosa a cidade : o incêndio do casarão situado entre as ruas de S. José, dos Ourives (Rodrigues Silva) e da Cadeia 
( ssem é.a) cuja construção se iniciara em 1742 e abrigava numa extremidade a igreja de Nossa Senhora do Parto e na 
ou ra o recolhimento, que fôra fundado « para asilo de mulheres não virgens que deixando a perversidade do século, 
reformaram a vida e costumes antigos... » (Pizarro, Memórias Históricas..., vol. 7, pág. 214 - I. N. L .) .

uma das r e c o l h T ^ 0 T  Passeio Pela cidade d° R‘° d‘ d™eiro, conta que o incêndio fôra criminoso, ateado por 
das recolhidas, enciumada, no desvairo de paixão sacrílega... O que impressionou fundamente o povo, côhio milagre

foi que o fogo tivesse poupado a imagem da Virgem. ' ’ '" “agre,

, , ,ÊstC 'I™ 1''0 6 °  “ “ Par> têm grande importância artística e histórica; são das primeiras telas paisagísticas
do país e além disso documentos fiéis da indumentária, desde o povo até o vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa paTsando

■ Z L T T Z T m T ’ 7 “'  H0'’rC!’ d°  “ biliirb “ *  «**■ «*•*> 1*1“  f » A .  i do modo de secombater fogo d, c d * „  do. mate,,,,, de constroção* até mesmo do. o p e r i* ,  c«  diler!„  ferrlim m !

a„„o. M uzzi inventost e delineou, onde vemos um mulato de r n n n /  A . . 5 *  dezembro do mesmo

qué’fôra ‘ f * *  ‘  * *  “  ■ " * * >  * * - .  •  ̂  d , Santa,

™ d“
com ligeiras modificações. A. tela. de M n ri são retangtd.re. iS a. dl “ , T “
são elípticas. °  ’ ‘ 0 Joatlulm> maiores (i.óoox  1.960 mm.),

estas cenas. É ^ “ q Í P  ^  P”  ^
mandou reproduzi-las, « 1  formato diferente e maiores" dimensões por LeTndro T * P° rtUgal levando as telas>
do Parto em lembrança do Acontecimento. ’ P Joaquim, para se conservarem na igreja
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Óleo sôbre tela (..000x1 250 mm.) de João Francisco M uZZ 
Coleção de Raymundo de Castro May;





A P E S C A  D A  B A L E I A

O painel descreve a « pesca da baleia na baía de Guanabara » e a sua industrialização. Mais uma indústria 
que floresceu desde o século XVII, quando os contratos de armação de baleias constituíam fonte rendosa para a Fazenda 
Real. Uma baleia produzia cêrca de 16 pipas de azeite de iluminação, quinze arrôbas de barbatanas, além de carne e outras 
utilidades, como a borra (resíduo do óleo) que se adicionava à cal para construções e argamassas e as endurecia como pedra.

No r° plano, a ilha de Villegaignon. Além, várias embarcações no encalço de 11 baleias. De uma, ferida, 
esguicha sangue; duas são rebocadas, outras duas já estão sendo esfoladas. À esquerda, a ponta da Armação, onde ficava 
o cdifício em que se extraía o óleo; a seguir a praia Grande, o forte de Gragoatá, a ilha e a igreja de Boa Viagem, a baía 
de Jurujuba, o Pico, as fortalezas de Santa Cruz e da Laje, a Barra e a ilha do Pai.

Do aparecimento frequente de « horrendas e apavorantes » baleias, na baia de Guanabara, já falava Jean de 
Léry em 15 5 7 ; e anota que « apareciam diàriamente brincando no grande e profundo rio e aproximando-se várias vêzes 
tão próximo de nossa ilha, que podíamos atirar e atingi-las com arcabuzes ».

Mais tarde uma que encalhara na praia bem em frente ao convento do Carmo (hoje a Catedral) seria
encontrada.

Entre as obras de « primitivos » da era colonial figuram no maior destaque os seis quadros elípticos exis
tentes no Museu Histórico Nacional e que Moreira de Azevedo atribui a Leandro Joaquim ( 17 . .-1798).

Encomendados, talvez, por Luís dc Vasconcelos, protetor e amigo do artista, para ornar os pavilhões do 
terraço do Passeio Público, descrevem indústrias e acontecimentos marcantes do governo dêsse vice-rei. Poderiam datar 
de um período entre 1780, pouco antes do aterro da lagoa do Boqueirão, e 1790, quando os pavilhões e obras de arte do 
Passeio já estavam terminados.

P R OCI S S ÃO M A R Í T I M A

I C C , , , , ,  Ho. A d'  T 1” 1” 1™  J“ ' ■>'•«■» diante d , antig, chícar, de
* f t  'I'. J r r ,    ,  J ,  ê  U ™  “ m i Z * * " }  T  * » - « »  *  « * £ >  S * ~  No
m o n o  do B„ „  V erm eil, „  C „ r“  Zo. *  " *  *"<•» »  P™ *  & C * M „ .  A o  , „ n g e, „

Óleos sôbre tela (880x1.140). Museu Histórico Nacional.
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I N D U M E N T Á R I A  N O  S É C U L O  XVI I I

,  , . . Pnmelr_as aquarelas especializadas de indumentária e transportes conhecidos até o presente, datam do
nm do século XVIII e estão em duas coleções.

V ■ j  A f l aqU1 aPresentamos c()nsta da obra : Noticia Summaries do Gentilismo da Asia com dez riscos 
iluminados duos de Figurinhas de Brancos e Negros dos uzos do Rio de Jane.ro, e Serro do Frio D,tos de Vazos e Tecidos

acoiManhada d f T  A T  aJ 3lb'ÍOteca Nacional, a quem pertence, divulgou numa bela edição colorida 
acompanhada de texto de autoria de Lígia Fernandes da Cunha.

Nesta página vemos um oficial de cavalaria da guarda dos vice-rcis, em grande uniforme e uma 

S: Í & SP° rtada Cm CadClrÍnha SegUÍda’ Cm P° r tr"  eSCraVaS- T ° d0S ricamente traÍados de acôrdo com

ter outra d ism ^  ^  “°S VÍSÍt° U ^  observou que « a maioria dos habitantes parece não
ter outra distraçao a nao ser de se visitarem e nem à igreja, quando vemo-los sairem, ricamente trajados >> ?

WWh. *  VlaJantC’ mCSma éP°Ca clue 0 antedor) porém bem mais explícito em suas observações John
W te, esteve presente a tuna cerimónia na casa dos vice-reis, por ocasião de uma d a í  cívica. Achou que ■ 7 a e í t e  era 

rilhante, se tal se pode dizer de um local onde o sexo fcmin.no não aparece; porém, fui informado êste é o costume

^  -  —  -  - c i t o ’e da milícia ainda

H á i i Í 1 S S ~ E =
Desenho da Arfna de^&igenharia 7 ^ 7  ^ ^  ^  ^  *> * * * "  de 
cidades, plantas de fortalezas c diversos tinos hum an 8 7  ° ^  C° m desenbos aquarelados, corrvperspectivas de
a™ . lio  ISrasil vi" d “  I  2  7  k Z T "f » « * * * »  .

M ,m  ,h  S m .  J ,  A r , i a .  J„ C r , ,  „  , m f o j  „„ N  „  j  " • " *  t ° r  C" / ‘“  * * *  c " /« .
plausível concluir-se que Carlos Julião seja o autor das aquarelas da N ft * ^  ^ T  ^ “}° ' 7'79' É P0rtanto-

*"-**■ *  ™"  .........  *  « i n - - « .  « d ik e  d » t  S i , » " fa*  *° “ ■ ** -  •»>

Aquarelas (382x2806280x382) da N o t ic ia  S u m m a r ia . ..

Biblioteca Nacional.
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I N D U M E N T Á R I A  N O  S É C U L O  XVI I I

Na página ao lado : negras do ganho, uma carregando um menino branco às costas vendendo cana de 
açúcar e carambolas, a outra vendendo aves; na segunda aquarela, um casal vestindo capas enormes, tão em moda então
com enfeites de galões dourados. Notar a barra estampada da saia da senhora. ’
r r- Nu Pf tC, Í' Í eri0r da Prancha’ um vendedor ambulante de leite serve uma freguesa e, na seguinte cena 
romântica, um soldado do Regimento de Infantaria do Moura despede-se de sua noiva ou namorada. S ’

No alto da página, tipos de trajes femininos usados pela burguesia; vestidos estampados de gôsto quase atual. 
Iodas es as delicadas aquarelas, assim como observações deixadas por raros forasteiros imparciais que poí

se auando3"!’ ’T  CSSa Uma pr° Va Suficiente Para mostrar q«e as classes mais abastadas e a burguesia I t i a Lse, quando saiam à rua, seguindo a moda européia de muito perto. g vestiam-

obieriffhs A ' Barr°W °Utr°  VÍaj ante aqU‘ “ tCve em I7p2’ escreveu um livro cheio de observações curiosas e

ombro. Os homens de posse, habitualmente usam uma esi -■. j  T ’- 7 ° ° qUj ° S chlncses por um varal apoiado ao 
Europa. Raramente saem sem a espada, chapéu armado e um par cíetlorme / T d  ^  ******' °  é a0 da
com incrustações de diaftante ou topázios brasileiros e normalmente recobertoTuo ^  ^  Sapatos e Íóelfl.os>
{A  Voyage to Cochinchim in the Years t 792. . . -  Londres 1806) P C ^P*  n° S dlaS malS q"eWeS

Aquarelas (380x280 mm.Jda N o tic ia  S u m m a n a . . .  Biblioteca Nacions
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P A R T I D A  D E  L I S B O A  E  C H E G A D A  A O  R I O  D E  J A N E I R O  

D A  F A M Í L I A  R E A L  P O R T U G U Ê S  A

As conquistas napoleônicas iam repercutir de maneira benéfica no Brasil. Para abater a Inglaterra conce
bera Napoleão o plano de lhe fechar os mercados europeus, no « bloqueio continental », o que acarretou a ocupação de 
Portugal, velho aliado da corôa britânica. Na iminência da chegada à Lisboa dos invasores franceses de Junot, partiram 
para o Brasil a rainha D. Maria I, o príncipe-regente D. João, com tôda a família real e a côrte, a bordo da esquadra por
tuguesa comboiada por uma divisão inglesa, destacada por Sir Sidney Smith.

Êsse fato, de capital importância, ia dar ao Brasil e, em especial, ao Rio, um impulso decisivo. Abriram-se 
os portos aos países amigos, criaram-se escolas superiores, instituiu-se a imprensa, a liberdade da indústria e do comércio.

Ao findar do século XVIII já era o Rio de Janeiro a principal cidade do país, mas apesar disso a sua popu
lação atingia sómente, segundo arrolamento de 1799, a 43.376 habitantes. Watkin Tench, que aqui passou em 1787, 
achou-a bastante extensa, com ruas bem pavimentadas, que se cruzavam cm ângulo reto, bons edifícios, lojas nu
merosas e sortidas, igrejas e conventos ricamente ornamentados, um observatório passàvelmente instalado e provido de 
numerosos instrumentos. A cidade era bem policiada, abastecida de carne e de tôda a sorte de legumes e frutas, que quase 
nada custavam (cf. A  narrative o f the expedition to Botany Bay - Londres 1789).

Ao lado, gravura de Francisco Bartolozzi, segundo pintura provável de Domingos Antônio de Siqueira, 
do embarque da família real, no dia 27 de novembro de 1807, no cais de Belém, que muito lembra o nosso largo do 
Paço. Logo acima, retrato do futuro rei I). João VI, por Gianni.

No dia 7 de março de 1808, chegaram os viajantes ao Rio de Janeiro. Recebeu, assim, a cidade, um 
aumento de população dc 16 a 18.000 pessoas e passou a ser a sede da monarquia portuguêsa. Documentos iconográficos 
da chegada do Rio só conhecemos leques comemorativos executados na China, conforme esboço de artista nosso. Neste, 
vemos a esquadra anglo-portuguêsa fundeada na baía de Guanabara. Reconhecem-se as fortalezas de Villegaignon, Laje, 
e Santa Cruz, assim como a igreja de Nossa Senhora, na Ilha da Boa Viagem.

Leque chinês de papel pintado e varetas de marfim trabalhado (320x600)
Coleção Peixoto de Castro.

Gravura (352x525) de Francisco Bartolozzi. Coleção do Itamaraty.
Litografia (305x203) de Gianni. Coleção de Raymundo de Castro Maya.
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R I C H A R D  B A T E  O  P R I M E I R O  N E G O C I A N T E  E  A Q U A R E L I S T A  

I N G L Ê S  E S T A B E L E C I D O  N O  R I O

o nrimpir , RÍ° ’ ^  PrincíPio d°  •*<*, XIX ( i  8og), pintadas por um aquarelista amador, talvez
primeiro negociante ingles que se estabeleceu nesta cidade, onde aportara involuntàriamente em 1807: Richard Bate

Estas aquarelas representam, de fato, aspectos ainda do fim do século anterior, pois em 1800 o grande
surto de renovaçao que a chegada da côrte ao Brasil criara estava apenas em início 9 g e

he ri n , A PHmeÍra T i '  ' f rata a ^  DÍrdta (PrÍmeiro de MarS°)> a Pri“ ipal de então, lado ímpar entre o 
eco dos Barbemos e a rua do Ouvidor, com os seus balcões multicores, os seus toldos e telhados de quatroáguas com

de Richard Bate ° ’ ataCadkaS’ ^  CaSaS dC dmbÍ° C °nde CStá assinalado 0 d< Í t o  ( M y Store)

pra"  ° r° ” sh Tiag°  ( c ,k b ° " '”sts o™,*» <«, aj
do», V * "  f ° '  d” ” b*” > d“  F « “  esguios

Glód,: M ,; ,- ro L  ( E ^ )  1 * ”  “  ™ “ d»  *  n »  (R i« h £ ,) ,

tanto, ali chegando, 1  ^  ^  “  eStabelecer na ^igentína. Entre-
resolveram seguir para a Jamaica Porem o navio sofr ’ ■ desembarcar> e conLseus companheiros de viagem,
ao Rio de Jgnciro para * * * »  à Aires e teve que arribar

ísmília real portuguesa havia deixado Lisboa com l s t a o “ !g Í í l a t é  e s tle Í  P6l° ^  .Voador; T  a
instrumentos de óptica, matemática e cirurph D n rin tp  , ’ , tabelecer se no Rio com loja de

diletantismo suas aquarelas que são notáveis documentos X q u ^ p e r ío d o ^ o  nÓS’ ^  l85S’ pÍnt° U P°r
arquitetura civil menos erudita, ^ P qUe n0S mostram su» predileção por nossa
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Aquarelas originais (135x213) de Richard Bate. 
biblioteca da Córnell University, U. S. A.





L A R G O  D O  R O C I O

Esta é a mais antiga representação que se conhece do largo do Rocio, hoje praça Tiradentes, com o 
pelourinho e o sobrado do brigadeiro Manuel Luis Ferreira, onde se hospedou e m i B i o o  enviado da Pérsia a Londres, 
de passagem por esta, côrte a caminho do Oriente, em companhia do embaixador inglês, Sir Gore Ouseley. Ouseley, em 
seu livro Travels in various countries o f East. . .Londres 1819-23, deixou as suas impressões da cidade e a propósito dessa 
residência disse : «. . .  a large and handsome house situated in the great square, or Campo de Lampedosa (sic), and 
accurately represented by Major D’Arcy, in a drawing... », o desenho aqui reproduzido e que foi gravado por H. Mutlow. 
Nao confundir este embaixador com o seu homónimo e sobrinho, que residiria mais tarde no Rio, autor de um belo 
álbum de vistas da cidade.

Gravura (207x3 io)de H  .Mutlow. Obra citada.

EN TR A D A  DA BAÍA DO RIO DE J ANEI RO E IGREJA D A  GLÓRIA 
VISTAS DO CONVENTO DE SA N T A  TERESA

, I- . Ar Litografia de Godefroy Engelmann, executada conforme desenho de Mr. Charles Cochelet francês autor
onde^n ‘̂  \  La SoPhie>P^du, le3 o mat 18iç ,  sur la cote occidentals à A f r i q J  Paris’1821

nde, no primeiro capítulo, faz referencias à sua estada no Brasil, em outra época. 1  ? ’

a nraín n r • mais Pitorescas «"•)“  do Brasil, construída no princípio do século XVIII Aparecem

da Glória, o dr. C l T u r S ^ r i S Z ^ r ^ T t "  ^  da Vi^  Criada a Irmandade
um templo à imagem milagrosa sob pena de nulidade P ’ erras °n e existia a primitiva ermida, a fim de se erguer 

. belos altares e azulejos. Infelizmènte, não se sabe quem te rá ^ d ò ^ a rq u te t^ 1181""5" ^  “ “  08 86118

era desde longa data festivaLnte c o m e t ^ ^ ^ j H ^  agÔSt° ’
longo do caminho ostentavam luminárias Em  n i l ,  , templo. À noite, as residências ao- w •/ * ̂ t r r  f * a""t p“p »
portugueses, os habitantes do Rio de Taneirn no 11 ^   ̂ < gosto Sendo este um dia festivo entre os
í  » r  lno « r in l.o  d, c i d , d ™  “ —  ™“  " i '‘- “  « W »  ™  li» ,  . p » ™

“ -  P ' ” “  *  * *  «  * - « .  «  carruagens, .  P' “ “

Litografia (183x349) de G. Engelmann.
g Coleção de Raymundo de Castro Maya.





TIPOS,  TRAJ ES E COSTUMES DE 18 1 4

Logo abaixo do texto vemos o barbeiro ambulante, o moleque de recado e uma família saindo a passeio. 
Na página ao lado, a partir da esquerda e de cima para baixo : mercado de escravos; pedindo esmolas para a sua irmandade; 
negra albma vendendo cajus e cana de açúcar; vendedor de capim; vendedor ambulante carregando o filho às costas; 
negro escravo tocador de berimbau, barraca de mercado nas praças públicas, em desenhos de Guillobel.

Uma das sábias medidas tomadas pelo regente D. João ao chegar ao Brasil, foi a abertura dos portos às 
nações amigas, de que adveio um surto comercial extraordinário e sempre crescente, graças ao grande número de 
estrangeiros que aqui aportaram trazendo cabedais, técnica e perseverança. Os ingleses foram os primeiros a chegar, 
seguidos por franceses e alemães. ’

Apareceram então desenhos de paisagens e figuras cariocas mostrando os tipos raciais, os seus costumes, 
as indumentárias características das diversas classes, os vendedores ambulantes, os meios de transporte, etc.

Joaquim Cândido Guillobel (1787-1859), português, natural de Lisboa, veio para o Brasil em 1811 
acompanhando seu pai Francisco Agostinho Guillobel, que era liei do ouro, prata e cobre da Casa da Moeda do Rio. 
Mais tarde, a partir de 1836, foi professor de desenho descritivo e arquitetura na Academia Militar. O seu nome consta dos 
Almanaques da época como capitão graduado e, depois, major no Imperial Corpo de Engenheiros. Bom aquarelista, foi o 
primeiro a formar, a partir de 1814, uma coleção de figurinhas de 12 cms. de alto, retratando os personagens que tanto 
co on o e tanta animação davam às ruas. Destas aquarelas, pintadas com riqueza de detalhes e observação arguta, vendidas 
cm álbum ou avulsas, hoje raríssimas, conliecem-se 67.

m  ! ES,hS figUraS f" ram aProveitadas Por outros artistas amadores que por aqui andaram e em especial por 
Henry Chamberlain, que as copiou para animar suas pranchas de residências e ruas do Rio.

Aquarelas de Joaquim Cândido Guillobel. 
Coieçío de Cândido de Paula Machado.





T RANS P ORT E  NO PRINCÍPIO DO SÉCULO XIX

de 1814 J°aqUÍm CândÍd°  GUÍll0bel (amt>dm PÍnt°U aS dÍVems moda,idade8 de transporte em uso no Rio de Janeiro

Eis aqui três das mais características. '

TJiuca eo  AÍ;,iA ,7 ^ ’ Para as fazení!as situadas «os arredores da cidade, como sejam a Gávea, aI ijuta e o Andaraí; a mats economica e que prescindia de estradas.

emptpgada. A Ímp0rtânda da “  VÍdá brasileira Já foi devidamente estudada. Ainda hoje, no norte, é largamente

po rtu g u êsese fran ^ser ^  " * ”* * > ”  foi log0 aceita e ‘-a d a  para a Europa pelos

Staden T - h e v e / t ó v ^ l t Í r Í  P  # “ T !  T  “  6 ° S primeÍrOS Cr°nÍSt3S da nossa terra
’ n  í  r j  P ‘ , d Cj° mpanhla de Jesus nela dormiram, descreveram-na ou desenharam-na.

Luis da Câmara Cascudo na sua obra Rêde de Dormir - Rio 1959 diz •

m . )  ; . Ec ', i í  ' * * * r  ™  ~  .
uma tentativa de acomodação raramente inf.tf '  * °  Vls,tante l'il""-lpava da refeição e dormia seu sono. Era 

.liscuâ, propunha, ^  í " ™ ’ ~  * " * ■
sono noturno ou sesteador no bocliomo ensolarado do meio dia O i d' P ^  J®mada’ garantlndo ° confortável
como alimentação solucionadora para penetra ’„ Í rÍ  ^ n a  impôs ao colonizador a farinha de mandioca,

o descanso tranquilo, pronto, acessível, natural pela facihckde dTaquisí^ão >> ^  ^  Pr° dUt° eUr° PeU’ " “ ^  constituiu

er> pua.do Z Z t  ^
mor John White, que aqui aportou em i-K - r , o °  A Vlil, tanto assim que o cirurgião -

que tôdas as famílias abastadas dela se utilizavam. Os ^ i Z n T q Z ^ d Í c i d l ^ Z Z ^ I79° ’
* '794, reg.stam a existência de seis lojas de segeiros, fato significativo. * "  ^  °'-?noí de 179*

1,80 durante ^ 1 “  d° 8 ProPd «ários e que esteve em

seda ou veludo avail bordadas a ouro é carregada por dois e- I ^  ^  UX° ’ C° m tal ,la dourada> cortinas de
de costume. ’ g " P°r d° ‘S CSCravOS robustos> -mamente trajados porém descalços como

içnrln, ^  “ “  * — *> «“  « P »  mnior contodid.de

6 l
Aquarelas de Joaquim Cândido Guillobel. 

Coleção de Cândido de Paula Machado.





B O T A F O G O

À semelhança de Joaquim Gândido Guillobel, outro português, José de Christo Moreira que se radicou no 
Brasil logo após a chegada da família real, executava e vendia desenhos a bico de pena de aspectos da cidade, a partir de 
1810. boi lente substituto da cadeira de desenho da Real Academia de Guardas-Marinhas da Côrte e pensionista de 

**' desenho e pintura da Academia Real das Belas Artes.
^  A sua coleção de vistas da Glória, de Botafogo e do forte de Villegaignon com a ilha de Boa-Viagem e 

Jurujuba ao longe, que vemos ao lado, é das mais antigas que se conhecem. Fixou exatamente os bairros que principiavam 
A se expandir.

O panorama da praia de Botafogo, o primeiro em data, executado da ponta do morro da Viúva por volta 
de 1810-15, mostra nitidamente, à direita, a chácara da rainha Carlota Joaquina, eonstruídá por sua ordem e para uso 
próprio. Herdou-a D. Pedro 1°, de cujo espólio foi adquirido em 1842 pelo marquês de Abrantes. Verifica-se que no 
princípio do século XIX, afóra a chácara da rainha, só existiam pequenas residências térreas de « porta e janelas ».

Chamou-se a enseada ate 1641 praia de Francisco Velho, nome de um dos companheiros de Estácio de 
Sá. Passou a ser baía de Botafogo, por aí residir numa fazenda dç sua propriedade, João de Sousa Botafogo.

Jiste pitoresco bairro desenvolveu-se logo após a chegada da côrte’ portuguesa, quando as terras à beira- 
mar foram retalhadas em chácaras muito procuradas por fidalgos portugueses e, especialmente, por ingleses.

No alto da página, o palacete da rainha com todos os detalhes arquitetônicos. É um fragmento de uma 
grande tela a óleo, sem data e sem assinatura, onde vemos logo a seguir a êste edifício um panorama circular de tôda a 
fifla da praia de Botafogo com suas residências c montanhas.

Esta é a segunda fase deste prédio, tipo clássico das casas nobres do Rio de então, que primitivamente, 
quando construído para a rainha Carlota Joaquina, possuía como terceiro pavimento, um torreão ou mirante, donde se 
descortinava uma v.sta extensa e se dormia tranquilo gozando a brisa da noite. Êste mirante que se vê fm  diversos desenhos 
conhecidos, desapareceu numa reforma executada por volta de 1834, pois em uma aquarela de Emeric Essex Vidal do ano 
seguinte o prédio já aparece exatamente como o vemos aqui.

No primeiro plano, vendedores ambulantes e uma caleça com cocheiro e sota transportando um dignitário 
da corte dir.gindo-se para o caminho Nôvo de Botafogo que, em 1866, passou a se chamar de rua Marquês de Abrantes 
(Miguel Calmou du Pm e Almeida que falecera em 5- X - 186S e era então proprietário desta residência).
Detalhe d ’um óleo sôbre tela (64.0x2.260). n „ c„„i, i- j ,
Coleção dc Raymond» de Caslro M a y , Moreira. ^  ^  ^
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RUA DE SÃO JOSÉ EM i 8 16

Vista da rua de São José, parte do largo da Carioca e casario no centro da cidade, em 18 16, de Nicolas 
Antoine Taunay. No primeiro plano, frades franciscanos conversion na esplanada em frente do convento. Adiante, o trecho 
do largo da Carioca onde desemboca a rua de São José, tendo ã direita o comêço da rua de Santo Antônio e o morro do 
Castelo. A boiada está a caminho do matadouro na praia de Santa Luzia. No centro do casario, compreendido entre o mar 
e as mas da Cadeia (Assembléia) e de S. José, a massa do recolhimento do Parto. À esquerda, iluminada por um raio de 
sol, a torre da igreja e côrtvento ío  Carrno, então Capela Real e dcpandê&çia do Paço (hoje Academia de Comércio do 
Rio de Janeiro). No,fim da rua de S. José, àésquerda, as obras da nova igreja do mesmo orago iniciadas em 1807 e ainda 
sem as torres.

Visão impregnada da atmosfera pacata da cidade em princípios do século XIX, mostrando construções do 
século anterior e onde, éJrom notar, avultam prédios esguios, telhados de duas águas com empena alta.

Deve-se a D. João VI, por inspiração e influência.de Antônio de Araújo de Azevedo, conde da Barca, a 
vinda cm 1816 de ulha missão artística francesa para fundar a nossa Real Academia de Belas Artes.

Esta missão, chefiada por Joaquim Lebreton era formada por um grupo de artistas de mérito, tais como : 
Nicolas Antoine Taunay (pintor paisagista), Jean Baptiste Debret (pintor de história), Auguste-Henri Victor Grandjean 
de Montigny (arquiteto), Auguste Marie Taunay (escultor), Charles Simon Pradier (gravador), François Ovide (especi
alista em mecânica) e outros artífices. Aportotfttõ Rio, vindo do Havre pelo brigue Calpe, no dia'26 de março de 1816 
A 30 de maio, chegava o músico, compositor e organista Segismundo Neukomm. Em 1817, incorporaram-se à Missão, 
vindos por Nova Iorque, os dois irmãos Marc e Zeferin Ferrez, ambos escultores, e especialista, o Segundo, em gravação 
de medalhas. °

N,colas Antoine 'I aunay, nascido em Paris em 10 de fevereiro de 175 5, de família nobre e filho de artista 
emento cedo aprendeu com os melhores mestres a arte de pintura. Expôs em diversos salões, foi vice-presidente e presidente 
da Academia de França, cm Roma, e da Academic des Beaux Arts e Membro do Instituto de França. Veio com tôda a 
família que se compunha de sua mulher e cinco filhos, Felix Émile, Thomas Marie Hippolyte, Amedée Adrian, Auguste 
Mane Charle, e 1 «odore Marie Viveu ao pé da Cascatinha da Tijuca, hoje Taunay, até 1821, quando desgostoso com 
a nova direção da Academia e a íalta de estímulo por parte do governo, voltou à pátria. Ficaram entre nós quatro de seus 
filhos cujos descendentes constituem uma grande família brasileira. Continuou trabalhando e expondo nos Salões obras que 
hoje se encontram cm museus da Europa e em coleções particulares. Deixou várias telas do Rio e arredores de valor 
íconográhco. Faleceu cm Paris a 20 de março de 1 830. ’

Óleo sôbre tela (460x570) de Nicolas Antoine Taunay 
Museu Nacional de Belas Artes.
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O PRIMITIVO CHAFARIZ DO LARGO DA CARI OCA

0_ Nesta acluarela °  larg °  da Carioca, harmonioso conjunto arquitetônico, é visto da embocadura da rua de
Sao José, Todos os prédios cms e religiosos estão fielmente reffttados, e o artista esmerou-se na representação dos 

gurantes com a respectiva indumentária, em seus diversos afazeres, assim como as viaturas.
A partir da esquerda : o oitão da casa situada na esquina da rua da Guarda Velha ( 1 3  de M aio): a ladeira 

que dava acesso ao convento e à igreja de Santo Antônio e à igreja da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência, que

Z Z Z  “  ’ 1 T V  Í T m  ’' ,° P° rtã°  da Penitência e °  Prédio 4 °  da O rdem ; à direita, oitão
ouxanHo n 77 7  , J  ' ° 1 “ “  Carregada P0r dois de libré; pretos do ganho

uxando num piolho, um barril; uma carroça com pipa d ’água abastecendo-se no chafariz; grupo de pretos ao redor de

soTdados d ra; Carr<>, rf SP°rtT d 0  grMdeS IaJes; uma caleÇa i o Povo reunido junto ao hospital. E ainda
soldados, doceiras, aguadeiros, cavaleiros e frades. A iluminação era feita por lampiões a óleo de peixe

áeua potável Z ° S  í  MT m C: )rrâa dC SA ( i 6 o 2 - 6 ° 8 ), fêz-se a primeira tentativa de abastecer a cidade de 
S  n  :  n °  ? nOCa T  « d 'AgUa »’ Pr ó x i m 0  ao M es tre  e trazendo-a por um longo

D7 rr° (SaMa 1 r  de ° nde i ç a r i a ,  sôbre pequenos « c o r t e  alvenaria (os L o s  Velhos), 

de 3 ,  A n l t ; L x e Pá ’ !  gr na 7 AlreS de Saldanha quem’ Pel0S magníficOS Arcos da Carioca e pelo morro 

de bronze, o primriro que * P° PU7 ã°  P° r Um chafarÍZ de l 6  Ca“

oficial a bordo do” 3 3 ^ 1 ^ ^  ‘ P «  *  * * *

visório de m a d L r o t L Z T T  ^  P°*  *** c h i t ó > demolido «  foi substituído por um pro-
’ Ur"’ qUC dUr0U "*  l8 3 + > qUand°  Se erlg“  ° ^ o ,  bem maior, projetado por Grandjean de Montigny

Aquarela original (280x450) de W. Smyth. 
Coleção de Cândido de Paula Machado.
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P L ANT A DA CI DADE EM* 1817

Logo após a sua chegada, D. João ordenou que se organizasse um novo e acurajo mapa-da cidade do Rio 
de Janeiro. A direção desta obra coube « João Caetano Rivara, discípulo de Bartollozzi; desenhou-a J. A. dos Reis e 
finalmente gravou-a Paulo dos Santos Ferreira Souto : Planta da Vidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro. Levantada 
por Ordem de Sua Alteza o Principe Regente Nosso Senhor. No Anno de 1808, Feliz e Memorável Epoca da Sua 
Chegada â dita cidade. N a Impressão Regia 1812.

Daí por diante, durante uns 15 a 20 anos, em consequência do rápido crescimento da cidade, foram 
aparecendo aqui e fora do país, novas plantas, retificadas e ampliadas, porém quase sempre baseadas na de 1812.

Esta é a Planta da Cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro. Reduzida da que se publicou no Anno de 
/ 812, em ,81 y, que aparece no livro raro Nachrichten von den Kaiser. Ostermchischen Naturforschern in Brasilien 
und den Resulta,en Hirer Betriebsamleit... de *arl von Schreibers - Brunn 1820. Foi impressa em Viena, sem que a 
redução importe em prejuízo de sua clareza e comporta dois índices remissivos, um de tôdas as praças, becos e ruas, e outro 
dos prédios civis, militares e religiosos mais em evidência.

Vê‘ se tJ ,mo se estava “ Pedindo a cidade especialmente para os lados do campo de Sant’Ana e da Cidade 
ova Nti Campo estão assmakdos : o local do Passeio do intendente de polícia Paulo Fernandes Viana (quadrado 

pontilhado), o chafariz das Lavadenas (pequeno círculo) e, entre as ruas São Pedro e das Violas, o futuro local da nova 
sede da Camara Municipal (retângulo pontilhado).

Os dentistas Spix e Martins que aqui estiveram nesta época acharam 0 campo de Sant’Ana uma grande
praça separando a cidade velha da nova que surgira desde a chegada da Corte, O campo se comunicava, graças à ponte de
S. Diogo (dos Marinheiros), com o bairro de Mata-Porcos (Estácio) e através do subúrbio extenso do Catumbi, com o 
palácio real de Sao Cnstóvao. ’

Litografia (298x290), de W. W. Waniek de Viena. Obra citada. 
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A CHEGADA DA NOSS A PRI MEI RA I MP ERAT RI Z

Chegada da esquadra luso-austríaca e o desembarque da arquiduquesa Leopoldina no Arsenal de Marinha, 
ao pé de S. Bento no dia 6 de novembro de 18 r 7. É o momento em que se aproximava da ponte de desembarque a galeota' 
real conduzindo D. João, o príncipe D. Pedro e a arquiduquesa Leopoldina, seguida de vários escaleres, enquanto ao 
fundo salva a esquadra. Pode-se reconhecer as naus D. João V I, São Sebastião, Austria e Augusta. No primeiro plano o 
coche real, a cavalaria da Guarda Real e tropa de elite formada. À direita, parte da ilha das Cobras com seus depósitos 
e ortalezas e a capela; à esquerda, ilha das Enxadas. Na banda de mósica, composta de pratos, árvores de campainha, 
bombos, etc... figuram negros vestidos à mourisca.

A segunda estampa é um aspecto inédito do campo de Sant’Ana, a atual praça da República. Nos primeiros 
planos o Passeio, cujo traçado geométrico se inspirava no velho Passeio Público, era obra do intendente-geral de polícia 
(a um tempo prefeito e chefe de polícia), Paulo Fernandes Viana, que morava na casa. do primeiro plano ao centro a 
qual fazia ângulo com a atual rua Frei Caneca. Dizem que o intendente de polícia morreu de desgôst^ao ver a sua obra 
ser destruída por ordem do príncipe-regente D. Pedro, em 1821. A praça não era retangular, sofria um desvio embora 
nao tao acentuado como o representa Franz Frúhbeck. O edifício em construção no centro, é a praça do curro, inaugu
rada com belíssimos desfiles de carros alegóricos, seguidos de cavalhadas e corridas de touros, nos dias 12, 13, 14 e io  de

rèopo ld iÍ. ’ h° menagem d° Senad° da Câmara P°r ° casiâ°  d0 casamento de S. A. D. Pedro ,com a arquiduquesa

, . ,  . Desemboca™ na Faça, à direita, as ruas do Piolho (Visconde do Rio Branco), dos Ciganos (Constituição)

—  ‘ * *  * s ' Jorge ■“  con” oç5° ' *

Conceção, encimado este pela fortaleza da mesma invocação e o palácio do Bispo; e no sopé as duas tôrres da igreja de 
Sao Joaquim, hoje desaparecida; o morro de São Bento com dois moinhos e o Mateiro. ’  g J

São de notar os veículos : sege, cadiirinha e carro de boi.

pinta vi nT  i l l ! ' '  " T J '  T * 1 P”  VO‘“  *  de negócio, e. na. hora.
a j u d i r S u i o S o  A o T d Í  „ ”  “ I  P“ 'd‘  P™ °  ~  • « * * •  da a rg u id o ,™  Lopoldina, como
—  “  '  V“ ’ ™ "  - »  • * »  *  «aposição Je d e .e n L  de l i » ,  e
mcir Ĉ ^ n n tTmrcjji(f^e^0tic,| CE Slm T T '  1  " W *  V m m "  “  « « *  « »  "Sm. n.turai., p„,JZl z 17 x,  S i ' r ; h“ '”ie - * * » 1 — • *.« «* L-

l  * A u f, '" '“ h  * « *  ""  “ »  ' « * • -  Carlsrohe 1H32. O primeiro é „
de P a r i ^ Z I  ^  '  °  « * " * >  “  8“  d »  P - i p a r .  edifico, pdbiieó, .  re lig ion

No rim da rida residiu em Krieglach, na província da Estíria.
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DUAS D A T A S  MEMORÁVEI S

No dia 6 de novembro de 1817, após o desembarque da arquiduquesa d Austria, D. Leopoldina futura 
primeira imperatriz c o Brasil, ao salvar de tôdas as fortalezas e navios ancorados no porto, e entre os aplausos da população
S S  r T  COnd,gnamenteoaconteclmento, formou-se um cortejo que desfilou pela rua Direita, dingindo-se 
para a Capela Real onde se realizôu a cerimonia oficial do casamento. °

Baptiste Debrei”  P' r“ r”  P "  «ntndje.n  de M ontign, e decorados por Je .n

2 *pr0” “ " '  *  “ »  « • « * • • »  * » * .  era tetra .  prôso,
E e  « ™ et  :  *  ■ * - »  *  « . * >  ^ 0 ,  d , * « * .  a  ™

, , , al™ e d'  Sôtes e erva. odoráfera,; a, p „ „ «  e ianela. se ornaram eom

Perereca T é m T e  vhido'd ' " " “ ‘“ . T  * ' 7 " ” ' '"  “  P * '"™  d“ “ o h . oeola, e c o a i , , a d . época, o padre

“ z z * ,i,!o *  c“ b *  ™ « - » *  - V *  « W

pe«,v, ,%r â : : s : z :  “z::1 * **« % * *■» -*
Mania em frenreà atrai Eseol. de G,márcio, „„ l , rgo £  P,’ç j  8 1* '° “ T * ' »  J » °  d* S l»

veio eom sea, Nieola, Aaraine T .o n , , ,  tra.eido em Pari. era , 7 de março de

de Paris, ...............ràra famoso sábio am , I j  T ““  C™ “ ' '  “ ' “ P ' " 1' 1» '  ò ’ M a,earn d 'H istoire Nararelle
e Pernambaeo. Km Salvador eonheeeo F e n d Z T  J  ’ P™ rrc" d"  « Estado do Rio, a Bahia

P .„ .  em a* *  j l i r o  d ” , S(,™ ' " M " " " “  *  P “  '  “ « " “ o de Saiate Genevieve. Faleeea em
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A R E A L  Q U I N T A  DA BOA V I S T A  EM S Ã O C R I S T Ó V Ã O
E

P A N O R A M A  DO RIO DE J A N E I R O

Figuram aqui dois aspectos do Rio, desenhos de Thomas Ender gravados a talho dôce pelos artistas 
Axmann e Passine.

No de cima, ve-se a Real Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. É sem dúvida, a melhor representação 
deste palácio em sua primeira (ase, antes de sofrer reformas e acréscimos. Residência predileta de nossos imperadores, 
transformada hoje em museu científico. Ião logo chegou a Rio ao corte portuguesa, um rico negociante, Antônio Elias 
Lopes, segundo a tradição, ofereceu esta propriedade ao regente D. João, para sua moradia. No arquivo da Casa Imperial, 
no Museu Imperial, encontram-se porém, indicações de que Lopes teria recebido compensação por seu gesto.

Em haixo, um panorama da cidade visto da ladeira do morro da Conceição ao pé do palácio do Bispo, hoje 
ocupado pelo Serviço Geográfico do Exército. Em segundo plano, espraia-se a cidade, desde a ilha das Cobras até o 
campo de Sant Ana, vendo-se os morros do Castelo, do Pão de Açúcar, de Santo Antônio, de Santa Teresa e o Corcovado. 
Entre as várias igrejas, a partir da esquerda, a Candelária, Santa Rita, Ordem Terceira do Carmo, São José, Bom Jesus, 
Rosário, Santo Antônio, São Francisco de Paula, São Domingos e São Joaquim.

Entre os pintores que aqui estiveram, avulta Thomas Ender por sua fidelidade absoluta, pela originalidade 
e o mcditismo dos ângulos escolhidos, por seus dotes de colorista e pela abundância de sua produção.

 ̂ ^ n^cl aPortou ao b ras’l em julho de 1817, acompanhando os sábios Jaliann Baptista Spix e Karl Friedrich
Philip von Martins, que ía/.iam parte da expedição científica austríaca e bávara vinda no séquito da arquiduquesa 
I). Leopoldina. Nasceu cm St. Ulrich, próximo de Viena, em 3 de novembro de I793l. Cêdo freqúentou a Academia de 
Artes cm St. Ana, tornando-se notável aquarelista. Esteve no Brasil de 1817 a 1818, quando desenhou o Rio e os 
arredores c fez uma viagem a S. Paulo. Em 10 meses executou mais de 600 desenhos e esboços aquarelados. De volta à 
Europa, percorreu a Itália. Passou o resto de seus dias na Áustria, como professor de pintura de paisagens, na Academia 
de Belas Artes. Faleceu em 28 de novembro de 1875.

Gravuras a talho dôcc (218x326 e 343x534). Atlas da obra de Johann Emanuel Pohl.
- R e ise  m  I n n e r n  v o n  B r a s i l ie n  -  Viena 1832.
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PADRÕES DA A R Q U I T E T U R A  L U S O - B R A S I L E I R A

Apresenta esta página dois expressivos padrões da arquitetura luso-brasileira desenhados por Thomas 
Ender : um religioso, a igreja e mosteiro de São Bento, outro civil, o palacete do Sr. Siqueira.

A igreja era então ladeada por dois alpendres; o da esquerda, infelizmente, foi demolido quando se cons
truiu o ginásio. O interior é um exemplo de nossa arte barroca onde se admiram a talha do toreuta Domingos da Conceição 
da Silva, pinturas de frei Ricardo do Pilar, belíssimas esculturas de outros artistas anónimos, prataria, sendo algumas peças 
do risco de mestre Valentim da Fonseca e Silva. O conjunto de São Bento foi projetado pelo engenheiro-mor Francisco 
de Frias da Mesquita, em 1617. Iniciadas as obras em 1633, pela igreja nova que foi inaugurada em 1641, maisde 100 
anos iam decorrer até o seu término. A história dêste monumento foi tôda ela elucidada pelo monge beneditino D. Clemente 
da Silva-Nigra, em Construtores e Artistas do Mosteiro de S. Bento, Salvador 1950.

O palácio Siqueira, moradia do comendador Joaquim José de Siqueira, ficava em Mata-Porcos, no 
principio da atual rua de São Cristóvão; era certamente um dos prédios mais imponentes de todo o Brasil, não só por suas 
grandes dimensões (três grandes corpos com extensas galerias cobertas no térreo) como por suas linhas arquitetônicas. 
Era um verdadeiro palácio, superior aos dois paços reais : o da cidade e o de Sãp Cristóvão. O que mais estranhesa nos causa 
é que autores nacionais ou viajantes estrangeiros jamais mencionaram cm seus relatos esta edificação de caráter tão nobre e 
que se não lôsse a aquarela de Ender não teríamos conhecimento dêste espécimen da arquitetura luso-brasileira.

A terceira estampa é um documento raro : o interior de um palacete em Mata-Porcos (Estácio), onde se 
hospedou o enviado extraordinário da Áustria, conde von Eltz, que acompanhou a arquiduquesa D. Leopoldina ao Brasil. 
Servira antes de moradia à rainha D. Carlota Joaquina. Fôra mobiliado em estilo império, pelo intendente de polícia Paulo 
Fernandes Viana, com alfaias da Casa Real. Ao fundo o retrato do imperador da Áustria, Francisco 1. Ender apenas 
esboçou cm traços incisivos alguns detalhes da decoração mas que não deixam dúvida quanto a beleza e bom gosto deste 
salão, com suas portas, colunas e teto esculpidos na madeira, tudo no mais puro estilo D. José.

Aquarelas originais (205x275, 201x281 e 208x282).
Akademie der Bildenden Kiinste, de Viena.
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A RUA DO P I OLHO E A SÉ N O V A

A primeira destas aquarelas de Thomas Ender mostra um correr típico de casas ao centro da cidade, o 
calçamento das ruas, a traquitana, etc... Ender chamou esta rua de Santo Antônio, mas deve ter feito confusão. Parece 
ser a do Piolho (atual Carioca), vista da esquina da praça da Lampadosa, depois do Rocio (Tiradentes). Os fundos dos 
prédios, à direita, dão para as faldas do morro de Santo Antônio e aí se vê por detraz a igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco da Penitência. Ao longe, o pau da bandeira, no morro do Castelo.

Esta aquarela representa bem a impressão que Spix e Martius, cientistas a quem Ender acompanhou ao 
Brasil, tiveram da cidade :

« As casas, que são baixas e estreitas em proporção ao comprimento, são quase sempre construídas de 
granito ou, no primeiro andar, de madeira e cobertas com telhas. Em lugar de portas e janelas de gelosias, já vimos por 
tôda parte portas cheias e janelas envidraçadas. Os tristonhos mucharabis em frente das janelas, de influência oriental, 
foram substituídos por ordem do rei por balcões. As ruas são na maioria calçadas com granito e têm calçadas para 
pedestres; parcamente iluminadas c apenas por algumas horas da noite, por lâmpadas colocadas em frente às imagens da 
Virgem Maria ». (Travels in Brazil in the. Years i 8 i y - 1818; Londres 1824). Notar que apesar disso várias das janelas 
ainda estavam com rótulas.

A segunda, representando o lado norte do largo de S. Francisco de Paula, é o primeiro documento sôbre as 
ruínas da obra inacabada da Sé, cuja construção se iniciara em 20 de janeiro de 1749, por ordem de D. João V, no 
govêrno de Comes Freire de Andrada, o qual carregou em pessoa a primeira pedra,

« Esta obra continuou durante a vida daquele digno governador (Gomes Freire); e foram despendidos nela 
para cima de duzentos mil cruzados. Hc incomprehensível por que motivo parte de sua cantaria foi proximamente aplicada 
debaixo das ordens do intendente de polícia para as obras da casa da Opera », exclama Balthazar da Silva Lisboa, em 
seus Anais.

No local construiu-se mais tarde a Academia Militar, depois Escola de Engenharia.

Aquarelas originais (201x288 e 205x282).
Akademie der Bildenden Kiinste de Viena.





BEIJA-MÃO NO FAÇO REAL - RECEPÇÃO - MERCADO DE ESCRAVOS

Estas três caricaturas estão num livro raro Sketches o f  Portuguese life, manners, costumes and  character - Por 
A. P .D .G . - Londres 1826.

Diversas pessoas, aqui e na Inglaterra, tentaram descobrir quem seria A. P. D. G. que na introdução se diz 
inglês e ter estado durante nove anos a serviço de Portugal como funcionário público e mais tarde, a serviço de seu país 
em Lisboa.

O livro escrito em tom de sátira aos costumes da vida portuguêsa em Lisboa e no Rio, entre 1809 e 1825, 
especialmente em referência ao culto católico, tem real valor sob outros aspectos.

A primeira sépia, caricatura um beija-mão no Paço Real da cidade; D. João, sentado, tem ao lado a rainha 
D. Carlota Joaquina, o príncipe D. Pedro e Inianta D. Teresa. É um raríssimo documento da sala do trono do Paço,

. por voltífde 1817.
Nos dias de aniversários da família real ou datas nacionais, os súditos de S. M. compareciam ao Paço para 

cumprimentá-lo. Era o Bcija-Mão. O artista e autor do livro em questão conta que « a um sinal, a orquestra do palácio, 
trajando farda muito rica e antiga, principiava a tocar e os presentes, em ordem hierárquica, desfilavam um a um. 
Aproximando-se a alguns passos do trono, fa/.iam uma profunda reverência, avançavam mais um pouco, ajoelhavam e 
beijavam a mão do soberano que a estendia a todos com benevolência realmente paternal. Feito isto, a mesma homenagem 
era dispensada à rainha e a cada um da família real ». Esta cerimónia durava, às vêzes, das 11 da manhã até 6 horas da tarde.

A segunda, é uma recepção em residência de família abastada, com cantores castrati, talvez os que atuavam 
no córo da Capela Real, quando entoavam as músicas sacras do mulato José Maurício, acompanhados ao órgão por 
Sigismundo Ncukomm, discípulo dileto de Haydn, numa execução que os estrangeiros de passagem são unânimes em 
declarar digna de S. Pedro de Roma. O autor anónimo confirma em seu livro « que a música da Capela Real era 
deliciosamente bela graças ao côro composto dos melhores castrati que se podiam encontrar na Itália; cantavam trechos 
de ópera. Seus salários eram tão fabulosamente elevados que não os citava com medo de ser desacreditado. Além disso 
íaziam fortuna alugando-se para cantarem em saraus. Nunca fôra a uma soirée no Rio de Janeiro que não encontrasse um 
ou dois destes fenômenos... »

Finalmente, a última retraça uma cena degradante : a escolha e a venda das peças, nos infetos depósitos 
de escravos, no Valongo.

As duas primeira®) adquiridas como originais, estão assinadas C. C.M . Rio de Janeiro. As iniciais A. P. D. G. 
terão talvez servido de pseudónimo a alguém cujas verdadeiras iniciais seriam as acima citadas.
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Sépias originais (095 x 150). Coleção do embaixador José Moniz de 
Aragão, as duas primeiras. A ultima, reprodução do livro inglês.





O T E A T R O

Em 1817 aportava ao Rio de Janeiro Jacques Arago (1790-1854)* 4ue Azia parte, como pintoi, da 
expedição francesa de circunavegação do globo, comandada por M. Freycinet, cujos resultados e notas de viagem foram 
publicados na obra Voyage autour du monde fa it  par ordre du Roi, sur les corvettes de S. M . I Uranie et la Physicienne 
pendant les années 1817, 1818, 181 ç et 1820 - Paris 1825. No Atlas historique par M r. Js. Arago , existem 6 pranchas 
de aspetos da cidade feitas por êste artista que se ia tornar ainda mais famoso com a publicação de uma obra que teve 
várias edições - Souvenirs d ’un aveugle : Ftoyage autour du monde - Paris 1839.

Arago voltou ao Brasil em 1850, quando assistiu no teatro São Januário à representação de uma peça de 
sua autoria, « A Gargalhada », interpretada por João Caetano, de quem se tornou admirador e amigo e em cuja casa 
faleceu siibitamente em 27 de novembro de 1854. Cumpria-se assim seu desejo, expresso no livrinho intitulado 
Voyage autour du monde sans la lettre A  - Paris 1853 : « Vive le Brésil oú, je veux qu’on me creuse une tombe ».

O divertimento que, após a chegada da família real, aos poucos conquistou os cariocas a ponto de se tornar 
o predileto até o fim do sóculo, foi o teatro. Antes já existira a Casa da Opera, do padre Ventura, inaugurada em 1767 
e a primeira 'fcasa de espetáculos do Rio. O almirante Bougainville que ali estêve a convite do conde da Cunha, deixou a 
seguinte descrição : « Numa sala bastante bonita, assistimos às obras-primas de Metastásio representadas por um elenco 
de mulatos... ». Dois anos mais tarde a Casa da Opera pegou fogoefoi substituída peloTeatro de Manuel Luís, que ficava 
junto á casa dos Vice-Reis e com frente para a mesma, na praça do Carmo.

Era I). João grande amante de espetáculos e o teatro então prosperou muito. José de Souza Azevedo 
Pizarro e Araújo informa :

« Numa casa de esplêndida representação, para que deu o risco o marechal-de-campo João Manuel da 
Silva, levantada com o título de Teatro de S. João, no sítio denominado em outro tempo Campo dos Ciganos (Praça 
Tiradentes), e a imitação do Teatro de S. Carlos em Lisboa, cujo uso principiou a 12 de outubro de 1813, entretém o 
publico as horas da noite, com satisfação, desafogando-se do trabalho do dia ».

A gravura Vue de la sa/le de spectacle sur la place do Rocio, à Rio de Janeiro, de um desenho de Arago, 
mostra esta casa de diversões. O artista, impressionado com as telhas em forma de asa de andorinha, exagerou um pouco o 
pormenor. Em cima, outro aspecto, mais fiel, de autoria de Thomas Ender, no mesmo ano de 1817.

Êste teatro incendiou-se por três vêzes : em 1824, 1851 e 1856. O povo, supersticioso, atribuía os 
sinistros ao fato de terem sido aproveitadas na construção pedras da Sé inacabada. Mais tarde, foi designado sucessivamente 
pelos nomes de Teatro Imperial de S. Pedro de Alcântara, Teatro de S. Pedro e finalmente Teatro João Caetano. Nele 
se deram representações memoráveis, além de cerimonias ligadas à história do país.

Gravura de Lerouge et Benard, de desenho de Js. Arago (191x272). Obra citada.
Desenho a lapis aquarelado (205x275). Akademie der Bildenden Kiinste de Viena.
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RUA E HOSPÍCIO DOS B ARB ONOS  EM 1 8 1 8

Litografia, épram  d'ttat, do único desenho conhecido da atual rua Evaristo da Veiga e da igreja e hospício

dos Barbadinhos. , . , , .
Nos primeiros planos, arcos de um pequeno aqueduto que abastecia, com água da Carioca, o hospício,

assim como o convento da Ajuda. Logo a seguir, a igreja e o hospício e, mais ao longe, os Arcos da Carioca, o convento
e igreja de Santa Teresa e o Corcovado.

Os capuchinhos italianos no Rio eram conhecidos vulgarmente por os Barbonos ou Barbadinhos e após
andarem à procura de uma residência definitiva por vários anos, aqui se estabeleceram por ordem régia que mandava 
« edificar um pequeno e humilde hospício com sua capelinha, mas sem forma de convento, e que na pobreza da fábrica, 
corresponda à humildade e pobreza com que tanto edificaram os dictos padres ». Aqui residiram de 1742, ao se con
cluírem as obras, até a chegada da côrte portuguêsa ao Brasil, quando tiveram que ceder seus cômodos aos Carmelitas e 
foram para as casas dos romeiros da Irmandade da Glória do Outeiro. Esta longa permanência no antigo caminho dos 
Arcos da Carioca fêz com que esta via pública passasse a ser denominada de rua dos Barbonos. Hoje em dia este local
está ocupado pelo quartel da Polícia Militar.

Foi nêste hospício que se plantaram as primeiras mudas de cafe, enviadas do Pará, em 1761, por ordem de
João Alberto Castelo Branco.

Esta litografia tem outro valor histórico. Na parte inferior está assinado A . J. P. (Armand Julien Pallière). 
Litografia da rua dot Barbonios e foi executada em 18 r 8. Sendo assim, segundo Francisco Marques dos Santos, seria 
das primeiras litografias executadas no país

Armand Julien Pallière (1784-1862), nasceu em Bordéus e veio para o Brasil, via Lisboa, onde esteve 
algum tempo antes de embarcar para cá como se depreende por um dos seus desenhos onde se lê : « Marsoin pris à bord du 
vaisseau de ligne Don João, ou était la Princesse d’Autriche à mon voyage au Brésil en 1817. C ’est un jeune français, 
mon domestique qui lui passe la corde ».

No Rio Pallière foi capitão do Corpo de Engenheiros Militares e lente de desenho da Academia Imperial 
de Belas Artes. Executou diversos trabalhos que foram relacionados em artigo d 'onde extraímos estas notas : « Dois 
artistas franceses no Rio de Janeiro » na Revista do Património Histórico e Artístico Nacional, n° 3, Rio 1939.

Litografia (160x230). Coleção de Francisco Marques dos Santos.

A segunda estampa representa uma cena de costumes populares que ainda subsiste, é o Judas sendo 
malhado cm plena via pública, no sábado de Aleluia.

Esta aquarela traz a seguinte legenda explicativa : « Scene Brasilienne - Arago direxit - Taunay Jne. fecit 
1819. On abandone aux Nègres de chaque Paroisse dans la semaine Sainte un Mannequim en ozier représentant Judas 
qu’ils brulent après 1’avoir trainé dims toutes les rues ».

1 aunay Jne. deve ser Amedé Adrian Taunay (1803 - 1828) que foi discípulo de Jacques Arago quando 
aos 16 anos de idade, acompanhou o navegante Louis de Freycinct em sua viagem de cftcunavegação do globo.

Esta aquarela, verdadeiro instantâneo, nos dá uma perfeita ideia destes folguedos populares de então. Em 
plena rua, um grupo de pretos põe fogo c malha o Judas, enquanto um beleguim, calmamente, aprecia a brincadeira 
e uma caleça que vai passando, com sota que nem siquer dá um olhar ao espetáculo, por sua banalidade.

Aquarela (19-5x263). Coleção de Raymundo de Castro Maya.
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F E S T A  DO E S P Í R I T O  S A N T O

Grupo vistoso e alegre angariando esmolas para a festa do Divino Espírito Santo. Henry Chamberlain 
mostra-o ao sair da rua da Lapa em direção da praia da Glória, vendo-se ao longe a entrada da baía de Guanabara e deixa-

nos esta explic a ç ã o d e ^ ^ a ^ ra n ^ da ^  ^  ^  entre J+ e l8 anos é eleito Imperador, em memória ao Imperador

Constantino. Paramentado com completo vestuário usado na Côrte, chapéu de armar e estrela no peito, percorre as ruas, 
precedido por um grupo de jovens músicos, em roupas vistosas e plumas nos chapéus. Acompanham-no dois homen , 
um de cada lado, que carregam estandartes vermelhos, em cujo centro encontram-se, ncamente bordados, os emblemas

d<> E P O Imperador não toma parte ativa no cortejo, para não perder a dignidade. Êle apenas caminha na
procissão. E os dois cortesãos esforçam-se ativamente por persuadir aos que passam para contribuírem com alguma coisa 
para a comemoração do Espírito Santo. A salva e a sacola que levam são destinadas a receber as bagatelas que assim

coletam diàriamente. . c
Uma grande soma, assim arrecadada, é empregada no rico adorno do interior do coreto, quase em frente

da igreja, feito especialmente para a festa, dentro da qual o Imperador ocupa trono em grande pompa durante os tres 
dias feriados. Na noite de segunda-feira de Pentecostes, realiza-se uma grande exibição de fogos de artifício, no prado 

em frente ».

<fk

L A R G O  DA G L O R I A

Nesta estampa, que tem como fundo residências do largo da Glória, Henry Chamberlain, para dar vida a 
sua aquarela, inseriu diversos tipos de vendedores ambulantes. Da esquerda para a direita vemos : o-negro vendedor de 
lenba que caminha distraindo-se tocando marimba; a negra mascate, que oferece chapéus, livros, bandejas e tecidos 
diversos; a sua companheira, com cestos empilhados, vende feijão e milho; o negro com bastão, fumando cachimbo, é 
vendedor de vassouras e esteiras; a negra, à direita, oferece cana de açúcar e aluá, bebida refrigerante feita de farinha de 
arroz, fermentada com açúcar. O personagem com um quadro pendurado ao pescoço, onde está uma imagem santa, é um 
irmão pedinte, angariando esmolas para as almas.

O fênente Henry Chamberlain autor destas duas pranchas, nasceu na Inglaterra em 1796, primogénito de 
Sir Henry Chamberlain, cônsul-geral e encarregado dc negócios da Inglaterra no Brasil, de 1815 a 1829. Seguiu a 
carreira militar. Faleceu nas Bermudas em 1844, no pôsto de capitão de artilharia.

Aqui esteve de i 8 i q  a 1820 e para se distrair pintou vários quadros de paisagens, especialmente aspectos 
das ruas c casas cariocas. Para dar mais sabor a suas pranchas introduziu, nos primeiros planos, tôdas as figurinhas que 
tão bem desenhara o português Joaquim Cândido Guillobel.

De volta à Inglaterra publicou o lindo' livro, com aquatintas coloridas, gravadas por diversos artistas : 
Views and costumes o f the city and neighbourhood o f Rio de Janeiro, Brazil, from  drawings taken by Lieutenant Cham
berlain, Royal Artillery, during the years i8 it) and 1820, nith descriptive explanations, Londresi822.

Êste livro é, hoje em dia, uma das obras mais raras e mais apreciadas dos colecionadores de brasiliana, 
não só no Brasil como na Europa, em vista da perfeição gráfica das lindas aquatintas e sabermos que, possivelmente, terão 
sido impressos pouco mais dc cem exemplares, por se estragarem as matrizes.

Aquatintas coloridas (198x276), da obra citada acima.
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A • RUA DI REI TA ( PRI MEI RO DE MARÇO)  C. 1820

Dois aspectos do lado par da rua Direita, que antes das obras de remodelação empreendidas por Francisco 
Pereira Passos era a mais importante, a mais ampla da cidade, a rua ondg desfilavam cortejos e tropas nas grandes 
solenidades cívicas de todo o século XIX.

' A aquareha de Richard Bate, mostra a igreja da Cruz dos Militares, projetada e construída pelo engenheiro
brigadeiro José Custódio de Sá e Faria e terminada em 1811. As duas estátuas nos nichos, os evangelistas'São João e São 
Mateus obra de talha do mestre Valentim da Fonseca e Silva, encontram-se hoje tjo Museu Histórico Nacional. Note-se 
que o adro da igreja aindaJião estava protegido pelo gradil de ferro, que só foi colocado em 1835.

. .  1 i A°S ,Prl Cll°! eStre’,t0S C°m SeUS toldos e balcões muIticôres seguia-se o trecho da atual rua Primeiro de
‘ arço c esde a rua do Rosário ate o Sao Bento, como se vê na litografia executada por G. Engelmann, de um desenho de 
autor anonimo, por volta de 1820. Com a fachada avançando na rua, avulta o edifício da Casa dos Contos, que abrigava os 
uilrcs reais e a Junta da Real Fazenda. FÔra residência dos governadores de 1698 até 1743 e, mais tarde, o Erário Régio 
c a primitiva sede do Banco do Brasil. Demolido em r 870, no 1 ocal ergueu- se a sede da Associação Comercial, para onde

,  192 ’ OI tr‘,nAS " ld,° ° Bant° do BraslL 0  l,rédl°  vlzmho era 0 Armazém do Sêlo da Alfândega, conhecido pelos
" ' f , r ° S C0̂ A lfanclega e que em 1834 seriamodificado e acrescido de uma galeria coberta, projetada por Grandjean 

de Montigny. Nele passaria a funcionar a segunda Praça do Comércio. J

Aquarela original (135x214). Cornell University Library, U. S.A. 
Litografia (181 x 225) Coleção de Raymundo de Castro Maya.
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P ARTI DA DA CÔRTE PORTUGUÊS A

Jean Baptiste Debret pintou a cena que êle mesmo assim descreve :
« Os brasileiros, de olhos fixos na emancipação, observavam com calma os preparativos da partida da Côrte, 

enquanto os portugueses disputavam entre si o privilégio de um lugar nos navios da esquadra real. Já todo o material se 
encontrava a bordo e a noite de 20 para 21 de abril de 1821 fora empregada na trasladação e embarque dos restos mortais 
de D. Maria I e do Infante D. Carlçts, ambos falecidos no Rio de Janeiro, quando, pelas quatro horas da taçde do dia 21, 
se dirigiu a Rainha para o Palácio da cidade a fim de receber solenemente as despedidas dos corpos constituídos e os 
protestos de dedicação dos portugueses impacientes por juntar-se a SS. MM. na mãe-pátria. Após essa última formalidade, 
a rainha e suas filhas desceram pela rampa do palácio embaixo da qual as aguardavam a galeota real que ia conduzi-las a 
bordo, Viam-se, ocupando o parapeito e parte do largo, curiosos estrangeiros e brasileiros cujo silêncio contrastava com 
a viva emoção dos portugueses agitando lenços em sinal de dedicação a essa Côrte que ousava afastar-se sem saudades dessa 
terra hospitaleira, tão generosa. Ingratidão inaudita, demasiado bem expressa pela Rainha, em seu último adeus, ao 
exclamar ironicamente, como que em delírio : « vou enfim encontrar uma terra habitada fo r  homens ».

Debret, nascido em Paris a 18 de abril de 1768, cêdo manifestou pendor pelas artes. Teve como mestre 
seu primo Jacques Louis David e frequentou a Academia de Belas Artes, a Escola de Pontes e Calçadas e a Escola 
Politécnica. Expos cm vários Salões. Desgostoso coma queda de Napoleãoe a perda de um filho único resolveu expatriar- 
se. Pensou cm ir para São Petersburgo, mas finalmente decidiu incorporar-se à Missão Francesa que sob a direção de 
Lebreton vinha para o Brasil. Aqui, de 1816 até à sua partida em 1831, trabalhou infatigàvelmente como professor de 
pintura histórica e de paisagem na Escola e como decorador em várias solenidades públicas. Desenhou, em todos os seus 
aspectos, a vida do Rio e vistas de outras cidades que conheceu quando de sua viagem a S. Paulo e Paraná.

De volta à França, cansado e desiludido pelas injustiças que aqui sofrera, foi bem acolhido por seus velhos 
amigos. Preparou então as pranchas para a sua obra :

Voyage fittoresque et historique au Brésil, ou Séjour 
d ’un artiste franqais au Brésil... - Paris 1834, 

um dos clássicos de nossa iconografia, repositório histórico de quinze anos aqui vividos.
Debret formou numerosos discípulos, entre êles Manuel de Araujo Porto Alegre, Francisco Pedro do 

Amaral, Simplício Rodrigues de Sá, José de Cristo Moreira, Augusto e Guilherme Múller.
Além de desenhos aquarelados deixou um grande número de telas históricas. Faleceu a 28 de junho de 

1848, aos oitenta anos de idade, em sua cidade natal.

Sépia original (235 x 348). Coleção de Raymundo de Castro Maya.
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A C L AMAÇÃO E COROAÇÃO DO I MPERADOR D.  PEDRO I

Esta gravura de Félix Emile Taunay pinta o entusiasmo do povo, que agita lenços brancos em aplausos 
a D. Pedro I que aparece na varanda acompanhado de D. Leopoldina e altas personalidades. É o único documento que 
reproduz fielmente o edifício que ia desaparecer numa explosão, quando se preparavam os festejos da aclamação de 
D. Pedro II.

Em 7 de setembro de 1822 nas margens do Ipiranga, em São Paulo, proclamava o príncipe D. Pedro a 
independência do Brasil. De volta ao Rio aos 12 de outubro era aclamado imperador constitucional.

Realizou-se a solenidade no Palacete edificado no Campo de Sant’Ana para as festas da chegada da 
arquiduqueza Leopoldina e a coroação de D. João VI e que ficava no centro do Passeio.

Félix Emile Taunay, filho mais velho e discípulo do pintor Nicolas Antoine Taunay, nasceu em 
Montmorency em 1° de março de 1795 e veio para o Brasil com os pais. Quando o seu pai Nicolas regressou à Europa, 
foi êle nomeado substituto da cátedra de pintura de paisagem da Imperial Academia de Belas Artes, de que mais tarde 
seria diretor (1834-1851). Faleceu no Rio em 10 de abril 1881. Deixou vários quadros, retratos e paisagens.

Gravura aquarelada (280x443). Biblioteca Nacional.

Esta litografia de Debret representa um episódio da coroação de D. Pedro I pelo bispo D. Tosé Caetano
da Suva Coutmho no d.a primeiro de dezembro de .822, na Capela Imperial. É o momento em que o presidente do
Senado da Camara Municipal, Lucio Soares T. Gouveia prestava juramento de fidelidade, pelo povo, a Dom Pedro I
Na tribuna, á esquerda, está a imperatriz D. Leopoldina com sua filha D. Maria da Glória. Nos primeiros planos titulares 
c ministros. r

Litografia (209x323), da obra de Debret- V o y a g e  Pittoresque et Historique au Brésil, - Paris 1834.

9 4





FESTEJOS DA COROAÇÃO DE D. PEDRO I

Aquarela de Richard Bate mostrando como decorreram as festas da coroação.
Organizaram-se grandes festejos populares na cidade condignamente decorada. Entre outros motivos, seis 

arcos alegóricos erguiam-se em diversos logradouros públicos, projetados por Jean Baptiste Debret que dêles deixou 
minuciosa descrição, numa entrevista ao jornal 0  Espelho.

« O nosso Augusto Imperador preferiu hir a pé sem embargo da iminente chuva, a fim de aleg rar com sua 
resença hum Povo, que estava dando tão decisivas provas de amor, que quase chegava a adoração ».

« Entre estas variadas nuvefls de flores, sob cinco arcos triunfaes, erigidos com gosto e sumptuosidade de... »
A descrição da Gazeta do Rio acrescenta : « . . .  do Ouvidor, e parte da rua Direita estavam armadas de 

cortinas e sane as de seda carmezim, e os parapeitos das janelas e grades de ferro das sacadas todos cobertos de lindas 
co c ias c e i erentes e preciosas sedas, o que unido a riquissimas joias, e elegantes enfeites, com que se achavam adornadas 

en toras, que povoavam em quantidade prodigiosa aquele sem numero de janelas, distinguindo-se entre outras cores 
nos mesmos vestidos, guarnições, e plumas toucados a verde e amarelo, que o novo Imperador havia disignado para o 
Escudo d Armas do Brasil ». °  r

* •” rece^ cnc1<) aplausos, vivas e entusiásticas demonstrações de júbilo de hum numero sem numero
< espetadores que apezar da chuva ter já engrossado, nem os da comitiva sairam do seu alinhamento nem os das ruas,
e janelas arredaram pé do lugar onde se achavam, preferindo a perda de riquíssimos vestidos ao desgosto de nan saudarem 
e obsequiarem como anhelavam ao seo Imperador ». S

„  A aquarela foi inspirada num esbôço executado de visu por Miss Ann Peppin, outra amadora, natural de 
Charleston, Carolina do Sul.
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O C A T E T E  E COPACABANA EM 1825

Dois desenhos a lápis, de Maria Graham, de arrabaldes do Rio não pintados por outros artistas.
O primeiro representa as chácaras da rua do Catete, vistas de um ponto próximo à rua do Infante (atual 

Dois de Dezembro), em direção aos morros da Glória e do Castelo. Ao longe, a serra do Mar. Esta região já tinha foreiros 
no Século XVII e nela se localizaram várias olarias. Em 1778 existiam ali casas e chácaras conforme o magnífico Plano 
Topographico do Porto, e Entrada do Rio de Janeyro e seus oredores, do sargento-major de engenharia Francisco João 
Roscio, que é imprescindível ao estudo da cidade na época, e se encontra na Mapoteca do Itamarati.

O segundo desenho mostra a praia de Copacabana com a sua igrejinha vista do pé do forte do Leme, na 
ladeira do mesmo nome, mandado construir pelo vice-rei D. Luís de Almeida Portugal, marquês de Lavradio, quando pôs 
em execução o plano de fortificação da cidade, do brigadeiro Francisco João Roscio. Acresce ao valor deste desenho 
executado em agosto de 1825, ser êle o único desse forte que se conhece.

Entre os estrangeiros mais notáveis que visitaram o Rio e escreveram a nosso respeito, tem lugar destacado, 
não só por sua forte individualidade como por sua multiforme atuação, Maria Graham (Lady Calcott), nascida Maria 
Dundas, autora do Journal o f a voyage to Brazil and residence there during part o f  the Years 1821 ,1822 ,182J - Londres 
1824, e de um Escorço biográfico de D. Pedro 1, além de várias outras obras.

Maria Graham nasceu na Inglaterra em 19 de julho de 1785. Recebeu primorosa educação. Desde cêdo 
foi dada á leitura e aos quinze anos, aprendeu a arte do desenho. Aos vinte e três anos,partiu para a índia com o pai que 
estava a serviço de seu país. Lá se casou com o capitão Thomas Graham R. N. Em 1815 regressou à Inglaterra e mais 
tarde visitou a Itália. Em 1821, acompanhando o marido em suas viagens, passou pelo Brasil a caminho do Chile, onde êle 
veio a falecer. Teve ensejo de presenciar os horrores de um terremoto.

Em 1822 voltou ao Brasil. A convite de D. Pedro I serviu de preceptora à princesa D. Maria da Glória, 
a futura rainha de Portugal. Alvo das constantes perseguições e intrigas da côrte portuguêsa, viu-se obrigada a abandonar 
tão honroso cargo, com grande pesar da imperatriz D. Leopoldina, que a tinha em grande estima e confiança.

De volta ao seu país casou-se em segundas núpcias com o pintori retratista em moda, Augustus Wall 
Calcott R. A. cm 1827. Viajou mais uma vez pela Itália.

Maria Graham, desde cêdo frágil de saúde, nem por isso renunciou a uma vida aventurosa e cheia de 
perigos, cm constantes viagens de longo curso, privada de conforto, trabalhando infatigàvelmente, assistindo os doentes a 
bordo, escrevendo diários de viagem, livros de história como a Little Arthur's History o f England, que ainda hoje é 
reeditado. Esta mulher inteligente, corajosa, observadora, culta, escritora de merecimento, faleceu em 21 de novembro 
de 1842, aos 57 anos de idade.

Além de todos êsses predicados, tinha Maria Graham uma rara sensibilidade. Sabia ver e, para a época, 
compunha os seus quadros com grande liberdade. A sua obra acha-se preservada no British Museum.

Desenhos a lápis, originais (175x260). British Museum.
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LAGOA RODRIGO DE FREI TAS E A G Á V E A  EM 1821
Panorama de Maria Graham de grande valor iconográficq, não só por sua fidelidade como também por 

ser o primeiro conhecido a mostrar a lagoa Rodrigo de Freitas, o Jardim Botânico e a Gávea com numersaos construções.
A autora, no seu livro Journal o f a voyage to Brazil and residence there during part o f the years 182/ ,  

1822, 1823 - Londres 1824., diz que foi visitar a minúscula matriz de Nossa Senhora da Cabeça, (que vemos na página 
seguinte) atrás do Patronato de Menores Melo Mattos, na rua Faro. Ali foi recebida pelo primeiro pároco da matriz, o 
padre Manoel Gomes, que a convidou para jantar. Após o jantar desenhou, da varanda da casa, a linda vista. Isto em 21 
de dezembro de 1821. O panorama abrange desde o Pao de Açúcar, Corcovado e Fonte da Saudade até os Dois Irmãos,

IOO



caminho da Gávea e Pedra Bonita, passando por Ipanema, Leblon e ilhas. Reproduzimos apenas um pormenor que 
abrange a Lagoa, Leblon, Jardim .Botânico, Dois Irmãos e o bairro da Gávea.

Êste documento é uma prova insofismável de como a região da lagoa e Gávea estavam profusamente 
habitadas quando a planície de Botafogo quase não possuia residências.

Para um bom estudo desse panorama e como prova do que nos mostra Maria Graham é correto, é 
preciso cotejá-lo com a Planta Topographica do terreno ao Sul da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro... levantada 
em outubro de 1810 pelo Inspetor cf Engenheiros, por anónimo, existente no Património do Exército, Ministério da Guerra.

Detalhe de um panorama em sépia de Maria Graham.
ColeçSo do British Museum.

IOI



DUAS  C A P E L A S

Ambas com alpendre o que, apesar de ser comum no Nordeste, era raro no Rio de Janeiro. A de cima, 
uma sépia de Maria Graham que tem como legenda, From da Rodrigues da frete, mostra a capelinha de Nossa Senhora 
da Conceição da Gávea, em seu aspecto primitivo. Construída muito antes de 1732, segundo Pizarro, pertencera às terras 
do engenho da lagoa Rodrigo de Freitas. Maria Graham pintou-a no dia 21 de dezembro de 1821, quando de uma 
excursão pelo Jardim Botânico e arredores e, a propósito, registrou em seu Diário de uma Viagem ao Brasil...

« Sua Majestade El-Rei D. João VI construiu ali uma pequena casa, com três ou quatro quartos para 
acomodar a comitiva real quando visitava o jardim. Nosso almoço foi servido na varanda de tal casa, da qual tínhamos 
uma vista encantadora c{a lagoa, com as montanhas e as matas, o oceano com três ilhotas ao largo e no primeiro plano 
uma capelinha e um vilarejo na extremidade de uma pequena e suave planície verde ».

A segunda estampa representa a capelinha de Nossa Senhora da Cabeça, fundada em 1603 ou 1604, e 
portanto das mais antigas da cidade, que, por incrível que pareça, ainda existe tal qual na propriedade do Patronato de 
Menores Mello Matos. Mede apenas vinte metros quadrados, e seus muros têm quase um metro de espessura. Notar o 
alpendre e, coisa rara na arquitetura religiosa do Rio, a tôrre sineira isolada do corpo da igreja, infelizmente, desaparecida. 
Esta sanguínea foi executada por um artista cuja obra artística ainda não íoi divulgada entre nós, Charles Othon Frédéric 
Jean Baptiste, comte de Clarac (1777-1847) e executada em 1816.

No mesmo dia que Maria Graham pintou a sépia de que falamos acima visitou, também, o padre Manoel 
Ciomes, cuja residência ficava próximo à capela de Nossa Senhora da Cabeça, donde pintou o panorama que vemos na 
página anterior.

Charles comte de Clarac nasceu em Paris, estudou no colégio d’Harcourt; desde cedo teve gôsto pelo 
desenho c viagens. J ornou-se antiquário c pintor, depois da revolução seguiu com a família para o exílio, foi ajudante de 
ordens do duque d Enghien e serviu na Polonia, no exército do Condé. Durante o Consulado voltou para a França e em 
1806 foi preceptor dos filhos de Murat, rei dc Nápoles, ao mesmo tempo que dirigia as escavações de Pompéia. Em 1816 
resolveu la/.er uma viagem artística ao Brasil c Antilhas e em 24 de junho chegou ao Brasil onde demorou-se até 13 
de setembro.

Aqui executou alguns desenhos, sendo que o mais conhecido, a Forêt vierge du Brésil, gravada por Fortier, 
foi considerado por Humboldt como a mais fiel reprodução da vegetação luxuriante do novo continente.

Sanguínea (292x 380), do Comte dc Clarac. Sépia (14.5 X230) de Maria Graham. Coleção do British Museum.
Coleção de Rayrmmdo dc Castro Maya.
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C H A F A R I Z E S

Aquarela de Jacob Jansson, que mostra a azáfama das lavadeiras no seu tanque, vendo-se ainda o cruzeiro 
e o portão de entrada para a escadaria que levava à igreja da Penitência. Êsse mesmo tanque aparece, em parte, no grande 
panorama do Rio editado por Steinmann, de um desenho de Félix Émile Taunay.

Por detrás do primeiro chafariz da Carioca, existiam tanques, assim descritos pelo padre Perereca : « Por 
baixo do lanço esquerdo da ladeira corre um cano, que despeja a água supérflua do tanque da fonte em outro tanque, 
que fica do outro lado do mesmo lanço, onde bebem os cavalos, e deste passa para outro tanque, muito mais largo e 
extenso, onde se lava a roupa ». A construção data do govêrno de Gomes Freire de Andrada.

De Jacob Jansson, nada se sabe.

Aquarela original de 1824. (342x232).
Coleção de Mário Ulysses Vianna Dias.

Ao alto, uma aquarela assinada A. J.P. isto é, Armand Julien Pallière.
Um dos mais bonitos chafarizes da cidade era o das Marrecas, que ficava na atual rua Evaristo da Veiga, 

no eixo da rua das Marrecas, voltado para o Passeio Público.
O vice-rei Luís de Vasconcelos, ao terminar as obras do Passeio Público, mandou cordear a rua das Belas 

Noites e confiou a seu arquiteto, mestre Valentim da Fonseca e Silva, a construção deste chafariz, infelizmente demolido 
em 18g6. Só se salvaram as duas estátuas de bronze, Eco e Narciso, que encimavam as pilastras laterais de granito e se 
acham hoje no Jardim Botânico. Chafariz das Marrecas, porque a água jorrava do bico de 5 marrequinhas de bronze, 
uma das quais está hoje no Museu da Cidade. Daí também o novo nome da rua.

Pallière nasceu em Bordeaux em 1784 e lá faleceu em 27 de novembro de 1862. Era filho de Jean Pallière, 
pintor e gravador. Expôs nos salões de pintura de Paris e veio para o Brasil em 1817, acompanhando a arquiduquesa 
d’Áustria D. Leopoldina. Vivera algum tempo em Lisboa. Aqui executou vários desenhos, gravuras, litografias, pinturas 
a óleo, projetou arcos de triunfo alegóricos quando da chegada de D. Pedro I de volta da Bahia. É autor do projeto da 
Impe ial Ordem do Cruzeiro. Escreveu um livro sôbre a Argentina. Foi nomeado pintor da Imperial Câmara e capitão do 
Corpo de Engenheiros. Casou-se com uma filha de Grandjean de Montigny. Seu filho João Leão Grandjean Pallière de 
Ferreira, seguiu-lhe as pegadas.
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A T I V I D A D E S  A G R Í C O L A S

As duas estampas de Johann Moritz Rugendas representam atividades agrícolas então florescentes, culturas
de café e chá.

Na primeira, escravos colhem e secam o café nas encostas da serra da Carioca, vendo-se ao longe, entre o 
arvoredo, o Pio de Açúcar e o morro do Pico.

As primeiras mudas de café, enviadas do Pará em 1761 por ordem de João Alberto Castelo Branco, chan
celer da Relação do Rio, foram plantadas no hospício dos Barbadinhos, na rua dos Barbonos (atual quartel da Polícia 
Militar, rua Evaristo da Veiga) e na quinta de João Hopmann, holandês aqui radicado desde muitos anos, no caminho de 
Mata-Porcos, além do qxraial (Haddock Lobo, hoje). Já em 1787, o capitão inglês Watkin Tench, assinalava no seu 
livro : « '1 ambém o café, que êles recebiam antes de Portugal, agora cresce em tal abundância, que é exportado em 
quantidade considerável ». Franceses emigrados, estabelecidos no Alto da Tijuca pouco após a abertura dos portos, 
incentivaram a cultura do café, introduzindo novos métodos de plantio e de tratamento dos grãos. O mais notável dêles 
era Lecesne que chegou a ter mats de 60.000 pés na sua fazenda de Saint Louis, onde estava sempre pronto a ensinar os 
métodos aprendidos nas Antilhas. Seguiram-no outros, os Taunay, o cônsul geral da França conde de Gestas, a condessa 
de Roquefeuille, a baronesa de Rouen e nas faldas do Silvestre, o célebre general dos exércitos de Napoleão, conde Dirk 
von Hogendorp. Partindo do Rio, o café tomou de assalto o vale do Paraíba do Sul, invadiu depois o Estado de São Paulo, 
espraiou-se em nossos dias no Paraná.

Na segunda estampa vê-se a colheita do chá, que está sendo feita por chineses no Jardim Botânico, apare
cendo no horizonte o Corcovado e o Pao de Açúcar. É ao conde de Linhares que se deve a sua introdução. Mandou êle 
vir mudas e chineses conhecedores dos segredos do plantio e do tratamento. As primeiras experiências foram feitas no 
Jardim Botânico, onde já existiam 6.000 pes cm 1825, quando Rugendas executou o seu desenho. Daí o chá foi levado 
para S. Paulo, Minas e Teresópolis onde prosperou, interessando até a França que, em 1838, incumbiu um Sr. Guillemin 
dc estudar a cultura e obter mudas. Um ingles, J. Schillibeer, que esteve no Rio em 1814., anotou em seu livro A  narrative 
of the Britons I oyage to. Pitcairn s Island - Londres 1817 : « ... graças ao progresso por êle (o chá) alcançado, estou 
autorisado a concluir que este fato será da maior importância para a Europa, pois em lugar da China, será o Brasil o grande 
fornecedor dêste artigo tão querido ».

f iguram as duas estampas no livro de Johann Moritz Rugendas, Voyage pittoresque ctans le Brésily tradu
zido do alemão. Tradução editada, como o original, no ano de 1855.
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F L ORE S T A DA TIJUCA
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O C O N V E N T O  DE S A N T O  A N T Ô N I O  V I S T O DO C A S T E L O

Rio Janeiro Valley o f Rio Comprido and Tejuca from  Telegraph, é um panorama a bico de pena, do 
conjunto formado pela enfermaria, o convento e a igreja de Santo Antônio e pela igreja da Penitência, tirado do morro 
do Castelo, a que os ingleses então chamavam também morro do Telégrafo, por causa do semafórico instalado dentro dos 
muros da velha fortaleza de São Sebastião. Logo a seguir, vêm-se prédios da rua do Piolho (atual Carioca), o largo do 
Rocio com o Pelourinho, o campo de Sant’Ana com o Palacete, a Cidade Nova, o caminho do Aterrado e os vales do 
Rio Comprido e da Tijuca. Ao fundo, a pedra do Conde, o pico da Tijuca, as pedras da Babilónia e do Andaraí.

Do álbum dos originais do pintor Charles Landseer sobre o Brasil, descoberto por Alberto Rangel, que 
estudou o artista e sua obra em « O Album de Highcliffe (The Landseer Sketchbook) », in Revista do Serviço de Patri
mónio Histórico e Artístico Nacional, Rio 1942, e o « O Album de Highcliffe », in Trasanteontem - S. Paulo 1943.

CAMPO DE S A N T ’A N A  EM 1825

O panorama Campo Santa Anna, em 1825, reproduz todo o casario típico desta grande praça do lado 
da rua Visconde do Rio Branco e a parte norte da mesma nos primeiros anos de sua criação. No primeiro plano aparece 
o campo raso, pois em 1821 D. Pedro I mandara demolir o Passeio do intendente da Polícia Paulo F. Viana, que foi a 
primeira tentativa de aproveitamento e urbanização do local (reproduzido no guache de Fruhbeck). As lavadeiras prin
cipiavam a sua invasão. Ao longe o Corcovado, a serra da Carioca, a garganta do Alto da Boa Vista, a pedra do Conde 
o pico da Tijuca, a pedra do Andaraí. ’

O desenho retraça fiel e minuciosamente vários tipos de residências da Cidade Nova, ao tempo em plena
expansão : Casas térreas deporta efhnelas, casas esguias de dois andares e casarões de um e dois andares, com varandas
e cocheiras, telhados dc quatro águas, dutros já mais complicados e requintados, tudo nôvo ou quase, ao gósto então 
predominante. b

Desenhos originais a bico de pena (265x440) e lápis (555x760).
Coleção de Cândido de Paula Machado
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RUAS DO C E N T R O  D A  C I D A D E
1 8 2 5

Aquarela da rua do Cano (7 de Setembro). É a rua típica do centro, um século atrás, estreita, com as 
casas de um só pavimento, raramente dois, balcões de terro ou de uru perna (vestígios dos muxarabis), ombreiras de granito, 
portas almofadadas, grandes beirais, toldos, anúncios e parca iluminação de azeite de peixe. Era chamada rua do Cano, 
porque por ela passava o « cano subterrâneo por onde vai a agoa para as fontes » do largo do Paço e do Moura.

Acima : rua dos Ourives à direita e de S, Jorge à esquerda.
A rua dos Ourives, ao que parece, já no trecho final, no largo de Santa Rita, vendo-se parte da igreja do 

mesmo nome. A rua de São Jorge (hoje Gonçalves Ledo), próximo à rua do Hospício, vendo-se parte da igreja do Senhor 
dos Passos na esquina da rua do mesmo nome.

A iconografia do Rio dc Janeiro é rica em panoramas, pobre em minúcias. As perspectivas que se 
descortinam de qualquer ponto mais elevado seduziam todos os artistas. É justamente a atenção do detalhe que dá valor a 
obra de Debret, Ender, Bate, Hildebrandt, Bertichen e Charles Landseer, a quem devemos êstes desenhos.

Maria Graham, artista e observadora arguta do Brasil, descrevendo as ruas centrais do Rio em 1825, anotou 
no seu Diário : « A cidade do Rio é uma cidade mais européia do que Bahia ou Pernambuco. As casas são de três ou 
quatro pavimentos, com tetos salientes, tolerávelmente belas. As ruas são estreitas, pouco mais largas do que o Corso de 
Roma, com o qual uma ou duas têm um ar de semelhança... » e mais adiante : « há muitas casas inglesas, tais como 
seleiros e armazéns, não diferentes do que chamamos na Inglaterra um armazém italiano, de secos e molhados; mas em 
geral, os ingleses aqui vendem suas mercadorias no atacado a retalhistas nativos ou franceses. Os últimos têm muitas lojas 
de fazendas, armarinhos e modistas. Quanto a alfaiates, penso que há mais ingleses do que franceses, mas poucos de uns 
e outros. Há padarias de ambas as nações, e abundantes tavernas inglesas... Os ourives vivem todos numa rua, chamada, 
por causa deles a Rua dor Ourives, e suas mercadorias estão expostas em quadros suspensos de cada lado da porta ou da 
janela da loja, a moda de dois séculos passados... A cada porta as palavras Superjino de^Londres saltam aos olhos : algodão 
estampado, panos largos, louça de barro, mas, acima de tudo, ferragens de Birmingham, podem se obter um pouco mais 
caro do que em nossa terra nas lojas do Brasil; além de sedas, crepes e outros artigos da China ».

Charles Landseer (1799-1874) nasceu em Londres, filho de uma família de artistas e aprendeu a pintar
com Haydon. Em 1816 entrou para a escolada Royal Academy, de que em 1837 se tornou membro. Em 1825 veio ao
Brasil como pmtor panic ular do embaixador inglês Sir Charles Stuart, que fora enviado para negociar o reconhecimento da
"dependência d°  Bras'|' PcrmanetttI entre nós quase dois anos. De volta à pátria, pintou mais de cem quadros. Foi 

reitor da escola da Royal Academy de 18 51 a 1873.

A sua obra relativa ao Brasil ficou na família de Charles Stuart onde, em 1924 encontrou-a Alberto 
Rangel. Deixou um álbum de ma.s de 300 desenhos a bico de pena, a lápis, a carvão, aquarelas e sépias. Paisagens de 
várias cidades, retratos de personagens importantes, tipos, etc..

Desenhos a bico de pena (183x 111) e aquarela (418x547), originais. 
Coleção de Cândido de Paula Machado.





O RI O D E  J A N E I R O  V I S T O  D E  V I L L E G A I G N O N
O desenho a lápis, de Charles Landseer, datado de 1825, Bridge o f Sn. Cristovão and Tejuca H ill, é um 

aspecto curioso dessa ponte sobre o rio Maracana na rua de Sao Cristóvão, ao chegar à atual praça da Bandeira. Como 
várias outras pequenas pontes que existiam na cidade, era em arco e de alvenaria. Ao longe o pico da I ijuca e a pedra 
do Andaraí.

Do mesmo artista, City o f Rio de Janeiro from  Villegagnon, o panorama da cidade, visto de um ângulo 
pouco explorado, a ilha de Villegaignon, A partir da esquerda, o convento de Santa Teresa, a igreja da Lapa, os Arcos 
um pouco fora de proporção, o Passeio Público, a massa do convento d’Ajuda (atual Cinelandia), o morro de Santo 
Antônio e o Matadouro no princípio da rua Santa Luzia, com os seus cercados para o gado dando para a praia. No morro 
do Castelo, que próximo a Santa Luzia caia a prumo no mar, impedindo qualquer trânsito para a Misericórdia, avultam 
a Sé Velha e o antigo conjunto da igreja e colégio dos Jesuítas, servindo de Hospital Militar. Adiante, as duas tôrres da 
igreja da Candelária, a Misericórdia, o Arsenal Militar na ponta do Calabouço, o Mosteiro de São Bento, o Arsenal de 
Marinha e a ilha das Cobras.

Desenhos a lápis (105 x 127) e a bico de pena (21 o x 547), originais.
Coleção de Cândido de Paula Machado.





FES TAS  POPULARES

O Dia do Entrudo e a Folia do Divino, respectivamente em 1823 e 1826.
O entrudo, o carnaval de antigamente, trazido ao que parece dos Açôres, entrou em nossos costumes a 

partir do princípio do século passadto. Como hoje, eram três dias de íolguedo para o povo que se deliciava em atirar 
limões de cheiro, pequenas esferas coloridas dc cera cheias de água perfumada. As famílias, meses antes da festa, já os 
preparavam, para divertimento próprio ou para venda, à razão de 1 vintém (20 réis) cada. O consumo era enorme. 
A brincadeira principiava com os limões, mas logo prosseguia com bisnagas e até latas d ’água, que se despejavam dos 
balcões das casas sôbrc os transeuntes incautos. Entre os pretos, usava-se lançar ao rosto polvilho e a seguir água.

Debret pintou a cena e assim a descreve : « ... à porta de uma venda, instalada como de costume numa 
esquina. A negra sacrifica tudo ao equilíbrio do seu cesto, já repleto de provisões que traz para seus senhores, enquanto o 
moleque, de seringa de lata na mão, joga um jato de água que a inunda e provoca um último acidente nessa catástrofe 
carnavalesca. Junto à porta da venda, uma negra mais velha, vendedora de limões de polvilho, segura o dinheiro dos 
limões pagos adiantados, que um negrinho, tatuado voluntáriamente com barro amarelo, escolhe, como campeão entu
siasta das lutas em perspectiva... »

A festa do Divino Espírito Santo, iniciada no sábado de Aleluia e por muitos dias prolongada, era pretexto 
para músicas populares tocadas pela banda dos barbeiros, dança, leilões de prendas e fogos de artifício. Terminava com a 
coroação do Imperador do Divino, quase sempre um menino de 12 a 15 anos de idade, ricamente vestido a caráter, com 
coroa e cetro.

Debret representa os preparativos destes folguedos, quando jovens, acompanhados dc tocadores de violão, 
pandeiro, tambor, triângulo e outros instrumentos saíam à rua precedidos por um porta-bandeira, a cantar e pedir esmolas 
paia as despesas. O grupo anuncia o garoto imperador, que veste casaca, calção vermelho, colete branco bordado a cores, 
meias de sêda branca, calça sapatos de fivelas dc ouro, traz o chapéu armado debaixo do braço, a espada à cinta. Os 
irmãos pedintes seguem o cortejo.

lira grande, nessas ocasiões, a concorrência aos campos de Sant’Ana, Lapa e Santa Rita.
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Aquarelas originais {180x230 e 152x210). Coleção de Raymundo de Castro Maya.





I N T E R I O R E S  C A R I O C A S

Um jantar brasileiro é uma tcna pintada por Debret em 1827. Jantava-se normalmente às duas horas da 
tarde. O próprio artista comenta : « Em geral não era costume aparecer numa casa brasileira à hora do jantar, mesmo 
porque não se era recebido durante o jantar dos donos. Muitas razões se opunham : em primeiro lugar o hábito de ficar 
tranquilamente à vontade sob uma temperatura que leva, naturalmente, ao abandono de tôdaa etiqueta; em seguida a 
negligencia do traje, tolerado durante a refeição; e finalmente, uma disposição para o sossego, que para alguns precede e 
para todos segue imediatamente o jantar. Êsse repouso, necessário ao brasileiro, consiste em um sono prolongado de duas 
a três horas, que se dá o nome de sesta ».

Nada escapou ao artista; o hábito de comer quase deitado sôbre a mesa; o uso da faca em lugar do garfo ; 
o divertimento da dona de casa dando pedaços de comida às suas cria»} os móveis; a bilha de barro no chão, etc...

A segunda aquarela, uma senhora brasileira em seu lar, é mais uma cena típica, raramente desenhada com 
tanto espírito e acurada observação. Debret, 11a legenda, assinala que o governo português mantivera a população brasileira 
privada de educação e as « mulheres dentro dos limites dos cuidados do lar; poriíso, quando de nossa chegada ao Rio de 
janeiro, a timidez, resultante da falta de educação, levava as mulheres a temerem as reuniões mais ou menos numerosas e, 
mais ainda, qualquer espécie de comunicação com estrangeiros ».

« 1 entei, pois, mostrar essa solidão habitual desenhando uma senhora, mãe de família de pequenas posses, 
no seu lar. Vemo-la sentada, como de costume, na sua marquesa (espécie de cama de forma etrusca, feita de jacarandá, 
cujo leito c constituído por um couro de boi bem esticado) que de dia serve de canapé muito fresco, e cômodo num país 
quente, para ficar longamente sentada de pernas cruzadas, à maneira asiática. Bem perto dela, e ao seu alcance, acha-se o 
gongá (cesto) para roupa branca; entreaberto, deixa ver a extremidade do chicote, inteiramente de couro, com o qual os 
senhores ameaçam os seus escravos a todo instante... A criada de quarto, negra, trabalha sentada no chão aos pés da 
senhora... A moça da casa, pouco adiantada na leitura, embora já bem grande, matém-se na mesma atitude de sua mãe, 
mas, colocada num assento infinitamente menos cômodo, esforça-se por soletrar as primeiras letras do alfabeto traçadas 
num pedaço de papel. À direita, outra escrava, cujos cabelos cortados muito rente revelam o nível inferior, sentada um 
pouco além de sua senhora, ocupa-se igualmente com trabalhos de agulha. Avança dp mesmo lado um moleque, com um 
enorme copo de água, bebida frequentemente solicitada durante o dia para acalmar a sêde que o abuso dos alimentos 
apimentados ou das compotas açucaradas provoca. Os dois negrinhos, apenas em idade de engatinhar e que gozam, no 
quarto da dona da casa, dos privilégios do pequeno macaco, experimentam suas forças na esteira da criada ».
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Aquarelas originais (157x217 e 148x212). 
Coleção de Raymundo de Castro Maya.





C E N A S  C A R I O C A S

O próprio Dcbret assim comenta a primeira estampa :
« Êsse homem (da classe média) tranquilo, observador religioso dos usos brasileiros mais tradicionais, 

levanta-se antes do sol, percorre com a fresca uma parte da cidade, entra na primeira igreja aberta, reza ou ouve a missa 
é continua o seu passeio ate às seis horas da manhã. Volta então, despe-se, almoça, descança, limpa seus trajes, janta ao 
meio dia, faz a sesta até duas ou três horas da tarde, torna a fazer a toilette e sai de novo às quatro horas.

É por conseguinte, lá pelas quatro horas da tarde que se podem ver esses homens de pequenas rendas 
chegarem de tôdas as ruas adjacentes ao largo do Palácio a fim de se sentarem nos parapeitos do cais onde têm por costume 
respirar o ar fresco até a hora da Ave Maria ».

Ao fundo, o chafariz de mestre Valentim da Fonseca e Silva.
Da segunda estampa, instantâneo da vida numa fazenda, nos arrabaldes da cidade, diz Debret :
« A cena representa a dona da casa, sentada na sua marquesa em traje de recepção, isto é, com um chale 

pudicamente jogado sobre os ombros mal cobertos e que ela refresca com um enorme leque agitado durante o resto da 
noite. Ao pé da marquesa, sentada numa esteira de Angola, uma de suas filhas, casada e mãe, aleita seu último filho; 
atrás, a criada de quarto negra está de joelhos; uma outra escrava apresenta o segundo filho da jovem ama, o qual se 
recusa às caricias de uma senhorinha estranha. Finalmente, no primeiro plano, o mais velho dos pequenos, tão arisco 
quanto seu irmão, abandonando as frutas que se dispunha a comer perto de uma das negras, enfia-se debaixo da marquesa 
para fugir aos olhares dos desconhecidos que entram : vício de educação então comum a tôdas as famílias brasileiras ».

« Atrás da dona da casa, uma de suas jovens escravas, encarregada da aborrecida tarefa de espantar as 
moscas e mosquitos agitando ramos, revela ao europeu o exemplo de um acréscimo de infelicidade pelo espetáculo 
doloroso da máscara de zinco com que o rosto da vítima está coberto, índice sinistro da resolução tomada de morrer 
comendo terra... »
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Aquarelas originais (153x212 e 150x210). 
Coleção de Raymundo de Castro Maya.





C O N V E N T O  DE N.  SR A.  D ’ A J U D A  E A R R E D O R E S  - 1 8 2 8

Dois aspectos invulgares deste convento. O primeiro é um desenho a lápis aquarelado que mostra, com 
detalhes, a fachada que olhava para o campo ou largo d ’Ajuda, onde estavam localizadas ã$ celas e as lojinhas onde, em 
dia de festas da Santa, vendiam-se as prendas. Já Moreira de Azevedo diz que as pequenas construções juntas ao muro 
do convento foram construídas, no tempo de D. João VI, para quartel da Terceira Companhia da Guarda da Polícia e 
depósito de armas do 1* Batalhão de Caçadores, os Henriques ( Pequeno Panorama, Rio 1861).

Êste local está hoje ocupado pelo hotel Serrador e prédio do cinema Odeon. Na rua vemos uma caleça e 
um magnífico exemplar dc caleche que por sua riqueza, sota, cocheiro e dois criados de libré verde do Paço, pertencia às 
cocheiras imperiais; bem pode ser a que pertenceu à rainha Carlota Joaquina, que trouxe a primeira destas carruagens, 
segundo Noronha Santos na obra Meios de Transportes no Rio de Janeiro - Rio 1934. No canto direito, muro do 
Passeio Público,

A sépia é uma vista geral feita do adro da igreja de Santa Teresa vendo-se a massa do convento 
d ’Ajuda dominando as edificações compreendidas entre as ruas do Passeio, Mangueiras (Visconde de Maranguape) e dos 
Barbonos (Evaristo da Veiga). Nos primeiros planos casas da rua das Mangueiras, esquina do beco do Mosqueira e tôrre 
da igreja da Lapa, Seguem-se os prédios cujas fachadas davam para a rua do Passeio. Já próximo ao morro do Castelo, à 
esquerda, trecho da atual rua Evaristo da Veiga, onde pcrcebe-se a capela dos Barbonos; atravessando o pomar do 
convento d ’Ajuda, os pequenos arcos que levavam água para o convento que, aqui, está apenas esboçado; rua de Santa 
Luzia e sua capelinha.

No morro do Castelo vemos : o telégrafo semafórico, a ladeira do Poço do Porteiro, então do Seminário 
( de São José) cujo telhado está visível e a Sé Velha.

José de Sousa Azevedo Pizarro e Araújo diz que « muito antes que se abrissem os alicerces para a fundação 
do convento de N. Sra. da Ajuda, houve uma ermida do mesmo título no princípio da rua chamada dos Barbonos, onde 
hoje faz canto a cerca das freiras; e constando, que ela fôra das primeiras eretas na cidade, ignora-se contudo outras 
circunstâncias, além de saber, que fôra reedificada em 1600, mais ou menos » ... Em 1678, por iniciativa privada, 
construiu-se próximo um recolhimento para « mulheres, que fugindo à comunicação do século, procuraram viver mais 
recatadas, e se intitularam conversas » onde ingressaram a viúva D. Cecília Barbalho e suas filhas, ao mesmo tempo se 
lançava a pedra fundamental de um convento. Esta obra não teve prosseguimento, já que o govêrno da Metrópole não via 
com bons olhos a construção de novo convento de freiras por julgar mais conveniente que as mulheres procurassem casar- 
se. Em 1745 graças ao bispo d. frei Antônio do Destêrro construiu-se, noutro local, em quatro anos a maior parte do 
convento,‘"'cujo projeto foi de autoria do engenheiro brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim. As festas da inauguração, 
com a presença do governador Gomes Freire de Andrada, deram-se em 30 de março de 1750 c sua descrição consta da 
Gazeta dc Lisboa dêsse ano. Ficaram célebres os doces feitos pelas freiras da Ajuda, especialmente « as mãe-bentas, os 
pastéis de Santa Clara, canudos e suspiros » que foram elogiados até por Machado de Assis em Memórias Póstumas e por 
Vieira Fazenda. 0  convento foi demolido em ig i  1.

O autor destes desenhos foi o primeiro ministro da Dinamarca no Brasil, o alemão Georg Heinrich, barão 
von Lówenstern (1786-1856) chegado ao Rio em novembro de 1827, e que nas horas vagas era pintor amador, 
deixando-nos uma grande quantidade de desenhos e aquarelas de sua autoria.

No rodapé, desenho de Jean Baptiste Debret que mostra a fachada principal do convento, que olhava para
a rua d’Ajuda.

Desenho original (201x48) ele Jean Baptiste Debret. 
Coleção dc Raymundo de Castro Maya. Lípis aquarelado (175x278) e sépia (205x322), originais inéditos. 

Coleção Alberto Lee.
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E N T R U D O

Aquarela de Augustus Earle que pinta a cena animada do entrudo numa grande sala d ’umtrcasa no centro 
da cidade; homens e mulheres, desde os mais velhos até os mais jovens, em pleno folguedo atirando limões, dechejro, 
esguichando bisnagas, entre si e contra os vizinhos. Os trajes e o mobiliário da sala de visitas são característicos da 
época, 1824.

Foi o professor americano David James quem revelou uma série inédita deste artista em « Um pintor 
inglês no Brasil do primeiro reinado », in Revista do Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional, n°i2, Rio 1955.

Aquarela original (215x345). National Library, Canberra,Austrália.

L A R G O  DO PAÇO POR V O L T A  DE  1 8 2 4

Aquarela da sala de visitas da cidade. Nos primeiros planos cena movimentada e diária do embarque e 
desembarque de mercadorias e passageiros chegados do estrangeiro ou dos arredores da cidade. Vemos também o primeiro 
caiada cidade, projetado e construído a partir de 1780 pelo engenheiro militar marechal de campo Jacques Funck, tendo 
à direita o chafariz do Mestre Valentim da Fonseca c Silva que não só abastecia a população como também aos navios. 
A praça já estava iluminada por lampeõs de azeite de baleia.

A partir da esquerda, vemos a fachada do prédio que abrigou a Casa da Ópera dè Manuel Luís, então 
dependem ia do Paço, e, atrás, a Câmara dos Deputados; o Paço Real, já com «m segundo andar na fachada principal; a 
torre quadrangular e fachada da Catedral e fechando a praça, neste lado, o edifício por acabar e com uma sineira provi- 
sóiia, da V, O. 1 erccira de N. Sra. do Carmo; no terceiro lado da praça, na esquina da rua 1° de Março, o prédio onde 
mais tarde se instalai ia o hotel de Brance seguido das casas do Teles com o Arco do Teles que ainda existe e acabou de 
ser restaurado por seu atual proprietário, Raymundo de Castro Maya.

Augustus Earle nasceu em Londres em 1793. Em 1807 entrou para a Royal Academy, seguindo a carreira 
do pai e do tio. Mais tarde lê/, amizade com vários pintores de nomeada da época Vitoriana. Atraído por viagens e 
aventuras, saiu a correr mundo. Passou por Malta, visitou vários portos do Mediterrâneo, foi aos Estados Unidos onde se 
demorou por dois anos, veio ao Rio de Janeiro onde aportou em 2 de abril de 1820 e passou dois meses, seguindo depois 
ate o Chile e o Ptru. De volta cm 1821 aqui ficou ate o principio de 1824, quando partiu para a Austrália, onde viveu 
ties anos, viajando então para a ndia. Em 1830, estava de regresso à Inglaterra, com numerosas aquarelas e desenhos de 
todos estes países. Escreveu um relato de sua viagem ao Oriente. Em 1832, a capitão Robert Fitzroy, da expedição do 
Be“gle' a,ntratou; °  como Pintor cm caráter particular, donde a sua terceira estada no Rio. A bordo ligou-se de amizade 
com um jóvem cientista que havia dc criar fama mundial, Charles Darwin. Pela saúde abalada, teve que se separar da 
expedição em Montevidéu, onde se demorou por longo tempo. Veio a falecer na Inglaterra, em data não conhecida. Aqui 
conheceu Mana Granam, cuja obra inclui desenhos de sua autoria.

A maioria de seus trabalhos sobre o Brasil encontra-se na National Library de Canberra, Austrália.
giavadoí 1 . Hair serviu-se desta aquarela original do Terreiro do Paço, para fazer a gravura que 

aparece na obra Narrative o f the surveying voyage o f H . M 's ships Adventure and Beagle between the Years 1826 and 
n 3 6... Londres 1839 do Capt. P. Parker King, com a legenda Mole Palace and Cathedral. Rio de Jánetro.

Aquarela original (265x600). Coleção de José M oniz de Aragão.
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W A L S HO RI O DE J ANE I RO VI S TO POR R O B E R T

A estampa ao alto representa o interior da Câmara dos Deputados, que funcionava no antigo prédio da 
Câmara e Cadeia, ao lado do Paço Real, dando frente para a rua da CÍadeia (Assembléia).

Logo abaixo, casas da praça do Rocio ou da Constituição (Tiradentes) do lado que continuava a rua do
Piolho (Carioca); e a igreja dos ingleses, o primeiro templo protestante que se construiu na América do Sul após a invasão
dos holandeses, em 1819-1821 e, provávelmente segundo projeto do inglês John Johnston. Sita logo no princípio da rua
dos Barbonos (Evansto da Veiga), era dedicada a São Jorge e São João Batista em honra do príncipe-regente inglês e do
rei I). João VI, que permitira aos inglêses, pelo tratado de comércio assinado com o ministro Lord Strangford,,
construírem igrejas anglicanas, desde que sua aparência externa fôsse residencial e não possuíssem sino. Foi assim que
surgiu este prédio sóbrio e bem proporcionado, cuja fachada ia ser completamente alterada em 1898, em estilo pseudo-
gótico. Existiu até 194.4, quando em seu lugar se ergueu o edifício Municipal; o culto anglicano transferiu-se para nova 
sede, na rua Real Grandeza.

. . A quarta estampa representa a fonte da Águas Férreas, na estrada da Tijuca, com a construção que mandou
erigir . e ro I, descobridor do manancial, em 24 de dezembro de 1823. No primeiro plano, uma das liteiras que se 
usavam na subida da serra para o Alto da Boa Vista.

A ultima estampa, é um aspecto da abertura solene das Câmaras em 2 de abril de 1829 no Senado, no 
campo da Aclamação (Sant’Ana), antiga residência do Conde dos Arcos, bastante modificada, e que hoje abriga a 
r acuidade Nacional de Direito. ^ J b

, ,  . j. 1 V'S't0U ° llm inglcs> 0 reverendo Robert Walsh, que deixou suas impressões no livro
N0UCt!  ° f Braz '1 , & 2 í S  and i829 ~ Londres 1830, além de alguns desenhos de prédios civis e militares, que haviam 
passado desapercebidos a outros artistas.
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Litografias (096X162) do livro de Robert Walsh,
N o t ic e s  o f  B r a z i l  in  1828 a n d  i8zg.





S U B Ú R B I O S  DO RIO

O Pasmado, Urca e Pão dc Açúcar vistos de Botafogo. Aquatinta que aparece ho álbum Souvenirs do Rio 
de Janeiro, editado por Johann Steinmann e nos dá uma ideia da beleza e pitoresco dêste bairro, por volta de 1830.

A segunda vista é um panorama da planície norte da cidade, feita do alto do palácio de São Cristóvão 
pe a mesma época, quando ainda tÓda a Tijuca e o Andaraí estavam muito ralamente povoados, com algumas grandes 
chácaras. Morar no Andaraí-Grande (Tijuca) era o hm do mundo.

No primeiro plano, tanque retangular, viveiro de peixes, e jardins da Quinta da Boa Vista. A partir da 
esquerda, Mata-Porcos (Estaco de Sá), chácaras do Engenho Velho e do Andaraí, o rio Maracanã, a pedra da Babilónia,

EngenhírNôv<!° ^  ^  ^  Cn,tÓvS°- Ao lon&>serra da C™ >  Pedra do Conde, pico da Tijuca e serra do

Êf e é detalhe dc um panorama gravado pelo suíço Friedrich Salathé, de um desenho do oficial do 
Corpo de Engenheiros do Arquivo Militar, Edward Kretschmar, autor de mapas e outros desenhos.

O seu editor, Johannes Steinmann (1800-1844), nascido e falecido em Basiléia, veio para o Rio de 
Janeiro em outubro de 1825, contratado pelo Arquivo Militar, para iniciar entre nós, a prática da litografia. Em ,83o, 

minado o contrato, montou oficina própria na rua do Ouvidor, onde executou mapas e gravuras.
, , , . 1 c'dadc natal, fez se editor e publicou várias aquatintas do Rio, além de quatro grandes

panoramas, sendo dois do Rio, um do Salvador e outro do Recife. 4 b
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Aquatintas (1 iox 166 e detalhe do panorama de 170x1.010) 
gravados por Friedrich Salathé. Coleção Alberto Lee.





P O R T Ã O  DO P A S S E I O P Ú B L I C O

O portão do Passeio Público abria-se na rua do mesmo nome, bem no eixo da rua das Marrecas, antiga das

Belas Noites e atual Juan Pablo Duarte.
No vazio que vemos no frontão, existia um medalhao de bronze dourado, com os bustos em baixo-relevo 

da rainha D. Maria 1 e D. Pedro III, arrancado pelos jacobinos. Ao demolir-se o muro que cercava e protegia o Passeio, 
o portão foi preservado e transferido para o interior do jardim.

Êste oásis de verdura em pleno coração da cidade, primeira grande obra de urbanizaçao do Rio, deve-se 
ao vice-rei Luís de Vasconcellos e Sousa que mandou aterrar a lagoa do Boqueirão com o desmonte provindo do outeiro 
das Mangueiras, um espigão do morro de Santa Teresa, que foi assim o primeiro dos morros arrasados em benefício da 
higiene da cidade.

No local criou o Passeio graças ao Mestre Valentim da Fonseca e Silva, que o projetou e executou, assim 
como o portão e a célebre fonte dos Jacarés, que se distingue ao fundo da perspectiva.

A bela composição da fonte dos Jacarés, ainda existente, foi das primeiras peças de ferro fundido 
executadas no país.

À beira-mar, ficava o belvedere, que tinha dez metros de largo e donde se descortinava a vista da baía de 
Guanabara, tão elogiada pelos viajantes dos séculos XVIII e XIX. Nas extremidades do mesmo, ficavam os dois pa
vilhões quadrangulares sob a invocação de Apoio e Mercúrio, ornamentados por Francisco Xavier Cardoso, o Xavier 
dos Pássaros, e Francisco dos Santos Xavier, Xavier das Conchas, onde estavam as pinturas de Leandro Joaquim.

C H A F A R I Z D A S  L A V A D E I R A S

O chafariz rio campo dc Sant’Ana (praça da República), mais conhecido como chafariz das lavadeiras, 
é mais uma obra pública que desapareceu sem deixar vestígios. Inaugurado em 1817, servia para abastecer a Cidade Nova. 
O campo de Sant’Ana nada mais era então do que um grande areal usado pela tropa para exercício e muito especialmente 
pelas lavadeiras para coradouro.

Ao longe, a igreja c convento de Santa Teresa.
Um só artista deixou estes detalhes (de 1835) do portão do Passeio Público e do chafariz do Campo de 

Sant Ana : o amador Cari Wilhem von 1 heremin, comerciante, cônsul da Prússia no Rio de Janeiro, filantropo, autor e 
editor do album Saudades do Rio de Janeiro, com 6 litografias de Loeillot impressas pela casa L. Sachse e Cia., de Berlim.

Nasceu cie em Berlim, 1784. Veio ao Brasil em fins dc 1817 ou princípio de 1818, licenciado do seu 
posto dc consul em Antuérpia, a fim de se informar acerca dos negócios no Rio. Voltou em janeiro de 1820, na qualidade 
dc consul da I rússia. Foi um dos fundadores da Sociedade Beneficente ou Filantrópica Suíça. Em 1823 estabeleceu-se 
com a firma comercial Guilherme I heremin & Cia, a rua Direita. Recebeu em sua residência do Flamengo, viajantes 
estrangeiros, como Finest Ebel e I heodoro Bosche. Foi presidente do Germania} membro da diretória do Protestantische 
Deutsch-Franzõsiscken Gemeinde e membro da comissão incumbida da reconstrução da Praça do Comércio. Em 1835 
partiu para seu país onde faleceu na cidade natal no dia 8 de janeiro de 1852.
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Litografias (158x250), do álbum dc Theremin, S a u d a d e s  do R io  d e  J a n e ir o .





ASPECTOS RURAI S

M r. fo x ’s residence, Country House in the Valley o f Laranjeras, Rio de Janeiro, 182Q, representa a casa 
de campo do comerciante inglês Fox, nas Laranjeiras, no topo do morro que, mais tarde, seria conhecido pelo nome de 
morro do Graça e onde atualmente está instalado o colégio Sacré Coeur de Jésus.

No primeiro plano, lavadeiras no rio Carioca, ao lado do caminho das Laranjeiras. A atual rua Pinheiro 
Machado, antiga Guanabara, principia onde está a porteira, pois foi aberta em 1853, utilizando o caminho de carruagens 
que conduzia à residência que aqui vemos e que pertencia então a Domingos Francisco de Araujo Roso, proprietário de 
grande área de terras nesse bairro.

A grande muralha de sustentação, reproduzida pelo pintor Emeric Essex Vidal, ainda lá está. Esta 
residência foi sem dúvida das mais belas do bairro durante toda a primeira metade do século XIX e aparece em várias vistas 
executadas do largo do Machado e arredores.

Na segunda estampa, Public Fountain in Rio de Janeiro - 18ay, vemos o trecho da rua Nova do Conde, 
atual Frei Caneca, pouco acima da rua Riachuelo e onde ainda podemos apreciar o chafariz do Catumbi, em forma de 
torre, construído pelo intendente geral da Policia Paulo Fernandes Viana, em 1808, para abastecer a Cidade Nova já 
em franco desenvolvimento. Êste chafariz fica próximo ao do Lagarto, ambos abastecidos pelo aqueduto do Catumbi, com 
água do rio Comprido.

Aqui, novamente, Vidal apresenta um aspecto do Rio pouco explorado por outros artistas. A rua é típica 
com calçamento de grandes lajes e casas de porta e janelas. É também uma das raras aquarelas do artista em que 
aparecem personagens e nos dá uma idéia dos trajes e costumes de então.

Na rua Nova do Conde, tinha início a estrada, que por São Cristóvão conduzia os viajantes para São Paulo.
F.meric Essex Vidal (1791-1861) nasceu na Inglaterra onde teve uma educação aprimorada, ao mesmo 

tempo que demonstrava pendores pela pintura, tornando-se bom aquarelista. Aos quinze anos ingressou na marinha de 
guerra de seu país, para só deixá-la no fim da vida. Grande parte de seu serviço ativo passou-se a bordo de navios da frota 
do Atlântico Sul, nos quatro períodos de 1808 a 1809, de 1816 a 18r8f.de f 8 22 a 1829 e de 1835 a 1837. Na segunda 
viagem, a bordo do H .M .S .  Hyacfith, organizou uma serie de aquarelas de aspectos de Buenos Aires e Montevidéu, 
que publicada em esplêndido álbum colorido : Picturesque Illustrations o f Buenos Ayres and Monte Video - Londres 
18 ao - lhe valeu na Argentina, merecida fama, equivalente à de Debret em nosso país.

No Brasil, no Rio de Janeiro e no Salvador, os seus lazeres a bordo permitiram que pintasse alguns pano- 
C uma Sran c quantidade de aspectos dos arredores da cidade do Rio. Enquanto a maioria dos pintores que nos 

am pie eriu mostiar a cidade propriamente dita, Vidal encantou-se pelos arrabaldes, onde a vegetação se mantinha 
exu erante, tais como Laranjeiras, Glória, Botafogo e Tijuca, deixando uma série curiosa de vistas de nossos solares 
encarnados na vegetação tropical. A sua obra, até há pouco desconhecida, graças à publicação do álbum colorido 
Picturesque Illustrations of Rio de Janeiro, Buenos Aires r 96 i ,  vai sendo aos poucos divulgada.

Aquarelas de Emeric Essex Vidal (200x302 e 230x335). Coleções, respectivamente 
da Libreria 1 Amateur e de José Coradini, Buenos Aires.
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DOI S P A N O R A M A S  DE B R I G G S

Foram tirados do alto do morro de Santo Antônio.

O primeiro abrange a parte da cidade entre o campo de Sant’Ana e a igreja de São Francisco de Paula
r í d’ * »  « -  *  «™P°, « *  -  -ê « da aclamação d c D . Pedro " h í a j a d
Lavadeiras, surge o casar,„ da Cidade N ora, em freme m„rr„  *  Fo, mig, ,  ,  i j .  d , San,'Am. e ” ,  à f™ ”e .1
c o íeiò;:;: tzsg* ™  - '“ro s- • *-■ - *» *- - w  * *<>
na. rua. de MaifS.^XITÍ’ flT 71’ 11 ** " *“ I*'* *«. empradmd,

Resende, que na esquina da rua do Senadf {•■ ^  ld°,S’ fol rasgada em *79* por ordem do vice-rei conde de
casas do lado par esbarravam no morro de P c d r o ^ a ^  d™ ^  °  ^  soldados “ válidos, donde o nome. Os fundos das 
tendo servido a terra removida de aterro para a zona dò a7T  °  arrazado no princípio deste século,
grande charco. À esquerda na encosta do mor j  c Ca'S 0 P0rt0, Toda esta área fôra no século anterior um
sopé do mesmo, casas da rua Mata Cavalos (R kchuek)^ vendT’ °  C°nVent° 6 ^  desta invoca?ao e contornando o 
existente, construído na antiga chácara do guarda-mór Pedro i L  d° S InVálÍd° S’ °

*  c o t s : ™ :  í e t : í  qu e T : r ; r ; sy f á L í  ~SantA° Ar tônio dos pobres- Mais a W e > ° » - * *
serra da Carioca, o pico d . Tijuca .  a p c i ’ l  “ “ A°  d> ' “iU" da' » Corcovado, a

.............   Knee*- Em ■»,!* cursava a ^  Rj° ' E™ ^  ^  “ 5“ '“ "  in6lfe

.....
' “ - - ^ ^ - - u a i u v i s i a , , ! : ^

, ^ . Litografias (303x600 e 300x605). ColeçSo de Gilberto Ferrez.





C A T E T E  E P RAI A DO F L A M E N G O
c 6 r c a 1 8 3 5 - 1 8 4 0

Vista panorâmica destes bairros, pintada do morro da Glória, que nos dá uma correta idéia do desenvolvi
mento alcançado por esta parte da cidade, nesta época.

Na praia do Flamengo já existiam alguns belos casarões entre as ruas do Príncipe (Silveira Martins), logo 
após o primeiro plano, e da Princesa (Correia Dutra) que com a do Infante (2 de Dezembro) eram, então, as únicas 
existentes perpendiculares à praia.

A rua da Princesa já estava quase tóda construída. À direita, indo em direção de Botafogo, vemos os 
prédios da rua do Catete, desde o largo do Valdetaro (em frente ao atual palácio do Catete) até o largo do Machado e 
princípio das Laranjeiras, onde estão assinalados a igreja da casa da rainha e, mais adiante, Botafogo, onde na aba do 
mono Azul vemos a casa da chácara das Mangueiras. À direitá o aqueduto, do qual ainda existem vestígios e trazia água 
do Silvestre pela estrada da Fazendinha.

Ao longe : o Pão de Açúcar e os morros da Urca, Babilónia, São João, de Dona Marta e o Corcovado. 
| 111 Luccoc descrevendo esta região, em 1808, diz que da Glória para Botafogo só existia uma vereda 

para tropa que, com o tempo e uso, foi-se alargando e dava passagem para carruagens. Ao transitar por ela, pela pri
meira vez, o mato nao permitia avistar-se o mar. r  r

, , , ,-lá Cm ,1,820.’ -,ames Hcndcrson> outro viajante estrangeiro, teria outra impressão. Achou a rua do Catete
adornada de várias residências, muitas das quais habitada por ingleses.

w  jll , u f t n ‘l ,l û co so^re te â k*7, P,lrte dc um grupo de seis quadros, todos executados por Augusto
( ■ L ■[ T '  <l,1‘j pertenceram ao antigo cônsul americano no Brasil, William Henry de Courcy Wright, que

^ a c ã ^ a h H  T  - f  tnT r . SeÍS 3n0S SÓCÍ° da firma Maxwell> Wright & Companhia que tanto desenvolveu a exportação de café do Brasil para Baltimore e a importação de máquinas agrícolas.

nintnr, I ^ " i ’’ Baden’ mUÍt° Ced° veio Para 0 Brasil, onde se educou. Aprendeu a arte de
!“  m i ^ M  í r i  K C 7  ,83+ fOÍ eSCOlhÍd°’ aBÓS concurso> Para Fofessor substituto de paisagem da Aca-
Z  t , » r  ; si r i r * * , « * »  ~  > * . *  m .  * & .
" r  L “ I  “  T  T ’’ ’l i  “  “  P” “  ‘4 v m  *  p , i» g i« ,  o, « e ,  admiráveis

W  7  * ’ “ ? * ! * * •  Fer  ■ “ >■— « , ™ «  celas de paiSge™ eacioca. , o l ™pais, podendo-st melhor aquilatar as qualidades, neste género, dêste artista.
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Óleo sôbre tela (860 x 1.180) de Augusto Muller. Coleção de Alberto Lee.





o  L A R G O  DO M A C H A D O  C . 1 8 3 5

Vista do largo do Machado, executada pelo inglês Russel.

hnro do Macha^r ° Camp° ,d“  PitanP 'eiras. depois campo das Laranjeiras e mais tarde campo ou
X o  s^L i dtmar T  M  " f " ’ ^  ^  - m o  tabuleta um grande machado,

largo so fo. demarcado c alinhado cm 1810. À esquerda, próximo ao ónibus de burro, a antiga capela com tôrre e

nr c i d l T i Í d d  ,Car °  tr"  TT"  r ° nStrUÍCl° PCk raÍnha D- C*rlota Joaclu*na> «ma de suas residências

morou Pinheiro Machado e hoje se " Ío n tÍa  ^ Z r n Z o d o T  l  T  *  ^  6 ^  ^  Aí
davam para o largo em terras de F • T .'. ° egio Saere Coeur de jésus. À direita, residências que

Carvalho de Sá (Gago Coutinhode hd ir"d ^ Z  '  VÍC?nte Usb™ ’ °  principio da rua

(iuinle, antigo do Sâ. Ao longe, o morro de D . ^  e T S r S lÍ d Ô ^  ^  D°mÍnS°S CarValh° ^  ^  atUalmente ParCiUe
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Oleo sobre tela (337x590), de Russel. 
Coleção de Antônio Camilo de Oliveira.





BOTAFOGO E A LAGOA DE RODRIGO DE FREITAS - C. 1840

Na estampa Botafogo e caminho de S. Clemente aparecem as primeiras chácaras que foram surgindo ao 
longo da rua de São Clemente, que tomou o nome da capela existente na quinta de São Clemente. Era o antigo caminho 
particular de uma sesmaria cujas terras se estendiam desde a praia de Botafogo até a Lagoa e desde o rio Berquó até as 
vertentes do Corcovado e do morro de D. Marta. Fora aberto ao público a pedido do vice rei D. Fernando José de 
Portugal aos sucessores do dr. Clemente Martins de Mattos, primeiro vigário geral do bispado do Rio de Janeiro e tesoureiro- 
frior da Sé. Foi o segundo caminho para a lagoa, posterior ao do Berquó no rumo da atual General Polidoro. A rua Nova 
de S. Joaquim da Lagoa (Voluntários da Pátria), foi aberta em 1826 por Joaquim Marques Baptista Leão nas suas terras 
da fazenda Olaria até a travessa Marques. Junto ao morro do Pasmado, as casas do antigo caminho do Berquó e do caminho 
de Copacabana.

Na outra estampa, Lagoa de Rodrigo de Freitas, com 0 morro do Corcovado a vista abrange desde o atual 
largo dos Leões até a lagoa. I ei ras mais elevadas e enxutas, já estavam bastante habitadas, assim como a região da Gávea, 
que se divisa ao longe.

A orla da praia de Botafogo desenvolveu-se logo após a transferência da côrte portuguesa para o Rio, 
graças, principalmente, aos ingleses. Já o interior da vasta planície até o Humaitá foi povoado mais lentamente, por ser o 
terreno alagadiço em vários lugares. Ainda por volta de 1840, segundo as litografias de Speckter & Cia, baseadas nos 
desenhos de Carlos Roberto, barão de Planitz, perdurava esta situação.

Carlos Roberto, barão de Planitz, nasceu em 1806 na Saxônia e chegou ao Brasil em 1831.
... , „ 18+0 rtT ereu naturalização. Foi professor de língua alemã no Imperial Colégio de Pedro II.

r ba hou na Biblioteca Nacional, mas em 1842 deixou a Biblioteca, para ensinar História e Geografia no mesmo Colégio.

■ a  r  a  • X ’ mCm CU t0’ dc grandes conhec'imentos em genealogia e heráldica, organizou a árvore genealó
gica da Casa d Austna, por encomenda do imperador, e o Atlas Genealógico da Augustíssima Casa de Bragança que lhe 

1Va eu a 0rdcm de C™to e a nomeação de Escrivão dos Brasões e Armas da Nobreza e Fidalguia do Império 
raleceu a 7 de junho de 1847, nos braços de seus alunos.

F.unenio R 1 ^  n d°  Ri° de J "  U n h a d o  da ilha das Cobras e editado na obra de
. . ?Ue,Z - DeSm^  fv ia g g io  a Rio de Janeiro della Flotta di Napoli - Nápoles l8+4 e o raro álbum -
"  '  f  r Í '  ^  G■ B ' ^  PlamtZe ^ r a p h a o k s  por Speckter & Cia Hamburgo s. d.
Eduardo Theodore BòscÍkv ^  an<’S aP° S SlU m ° ‘te ’ ^  m andacla execu tar P<>r outro alemão amigo do Brasil -

140

Litografias (190x265 e 190x268), do álbum 
12 V is ta s  do R io  d o  J a n e ir o  d e s e n h a d a s  p o r  C .  B .  d e  P l a n i t z ...





C O L É G I O  D.  P E D R O  II

Ao lado a igreja de São Joaquim, no principio da rua Larga e junto à rua Estreita de S. Joaquim.
A igreja datava de 1758 e foi demolida em 1905 para prolongamento da rua Larga, atual Marechal

Floriano Peixoto até o largo de Santa Rita.
Em 2 de dezembro de 1837, Bernardo Pereira de Vasconcelos, ministro do Império, decretou a criação 

de um instituto da mais alta importância para a educação das crianças cariocas e que seria conhecido, como é hoje, pelo 
nome de Colégio de Pedro II. Nasceu assim êste colégio que se instalou no prédio contíguo à igreja, no antigo Seminário 
de São Joaquim, primitivamente Colégio dos Meninos Órfãos de S. Pedro, e que no segundo reinado, recebeu amiudada- 
mente a visita de D. Pedro II.

C A S A  D A  C Â M A R A

A ca6a da Camara, no campo de Sant’Ana, era um esplêndido exemplar de arquitetura luso-brasileira que, 
infelizmente, teve vida relativamente curta.

A princípio instalou-se no morro do Castelo, mas como a cidade aos poucos se alastrou pela planície, foi 
transferida pouco depois de 1639 Para junto da ermida de São José, donde, em 1757, mudou-se para um sobrado nas 
casas dos Teles, no largo do Carmo (praça 15 de Novembro).

Após o desastroso incêndio de 20 de julho de 1790, que consumiu quase todo o seu precioso arquivo, 
andou de déu em déu até que, tinalmente, em 12 de julho de 1825 instalou-se no prédio cuja estampa se vê ao lado e 
que só ficou completamente pronto oito anos depois. O projeto foi de autoria dos arquitetos José de Castro,e Silva e João 
da Silva Muniz. O edifício ficava no campo de Sant’Ana entre as ruas do Sabão (General Câmara) e São Pedro, hoje 
desaparecidas. Tôda a cantaria veio de Lisboa. Em 1873 estava completamente arruinada e foi demolida pouco depois.

Litografias (230x190 e 147x182) de Pedro Godofredo 
Bertichem, que aparecem no álbum O B r a z i l  P i t to r e s c o  
e M o n u m e n ta l \ publicado em 1856.
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N E G R E I R O  A P R I S I O N A D O  P R Ó X I M O  A O  A R P O A D O R

Esta aquarela retraça um episódio de resistência clandestina à abolição do tráfico. É o flagrante do 
desembarque, na praia do Arpoador, da carga de um « negreiro » que se vê ao largo, depois de aprisionado por navio 
inglês.

A Ingknemt aboliu e escravidão em 1807 e, a partir desta data, a opinião pública inglêsa cada vez mais se 
empenhou pela extinção do tráfico no mundo inteiro, orientando os esforços de uma poderosa política internacional. 
O Brasil, pais escravocrata, não deixou de sentir essa pressão, de que resultou o tratado de 23 de novembro de 1826. 
Rezava o artigo primeiro que, « trêz anos após a troca das ratificações, não seria lícito aos súditos do Império do Brasil 
fazer o tráfico de escravos da costa d ’África, sob qualquer pretexto ou maneira, sendo a continuação desse comércio, 
depois da dita época, considerado e tratado como pirataria ». Além disso concedia o direito de visita, busca e aprisiona
mento de navios negreiros.

Esta aquarela assinada W. G. O., traz no verso a legenda manuscrita - Landing negroes'from a Slave barest
by a cruiser.

C H Á C A R A  D A S  M A N G U E I R A S

Aquarela do célebre edifício que serviu de residência a príncipes, ministros, embaixadores, foi hotel de 
cnomt e depots o Asilo dos Expostos (Fundação Romão Duarte), na rua Marquês de Abrantes. Teve a princípio o nome

Hen v T  T ' ™ ’ Ct P° 1S °  dC GrUnde H0teL Nêle reSÍdlram 0useley> 0 PrinciPe Adalberto da Prússia, Sir
o „ t  r S /  ’ T  56 t0rn°U, el> K0SeritZ> Paraná’ Itab0raí’ Silveira Martins e Carlos Gomes. Deu-lhe
des n o de 77T  ? ^  ^  Se abre desde o portão. No álbum de Ouseley há outrodesenho de sua residência, do lado direito da alameda. 7

um local mais Z'JTT' rt ™  l8 4 2 ’ aSSÍm descreveu esta P i e d a d e  : « é impossível imaginar
I t  ^ ^  L ê 8 e T “ ^  «  * M̂ a  como é chamada devido ás magnfficas

10 ,Um 7CCt°  à alameda P°r elas fo™ ada-  AS vistas sobre o terraço, da varanda 
erguem se no terraço $ 6 ° J 71 . I"6 °  ha P®ra 0 norte e este. sã°  insuperávelmente belas. Dois ciprestes negros

Royal Highness Prmce ^  ^

( > 7 9 7 - 1 H 6 6 ) q ^ bZ i « I I Í I ! ! 0 " ’ W Gf y  ÍnÍdaÍS  d e 7 Í1Uam G ° re  ° USeley 

Plate, tl,e Paran* - Londres s. d., de litografias coloridas executadas £7 Zlm ^

negócios de * * * * *  “°  Brasd- de ‘ «34 a 1835 e encarregado det  .839 a r 8 + a. Dc seu casamento com Mana Ouseley aqui nasceu um filho, John Richard

Aquarelas inéditas (205x262 e 205x300), de William 
Gore Ouseley. Coleção de Newton Carneiro.
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PALÁCIO DE SÃO C R I S T Ó V Ã O  - 1840

A primeira estampa Rio-t/e-Janeiro Palais d ‘Été de 1'Empereur, à St. Christophe. Quinta Imperial em 
S. Christovão, representa o palácio de residência da família imperial quando já terminados os dois torreoes laterais no 
mesmo estilo e com aspecto completamente diverso daquele com que figura no desenho de Thomas Ender (vide 
pag. 77), Vinte e três anos decorridos, diversas reformas haviam ampliado e modificado a chácara do negociante 
português Antônio Elias Lopes : a princípio as obras de que D. João VI incumbira o arquiteto José da Costa e Silva, depois 
os trabalhos do inglês John Johnston que veio montar uma réplica do portão monumental erigido por Robert Adam em 
Sion House, do duque de Northumberland e por êste ofertada ao rei. Aquele arquiteto dera ao edifício uma feição gótica 
(1816) e acrescendo-lhe uma tôrre de influência mourisca.

I). Pedro I chamou o jovem arquiteto francês Pedro José Pezerat, que construiu um segundo torreão 
nitidamente superior ao já existente, Manuel de Araújo Pôrto-alegre deu ao conjunto a harmonia que ressalta nesta 
litografia, recompondo a primeiro torreão ao gôsto do segundo. Na planície da Tijuca as construções eram ainda esparsas 
e o palácio se destacava no meio da vegetação.

A L A P A

„ , R'° -d*- Jane'r°- Égltse de Lapa et Convent de Ste Thérèse près le Jardin public. Igreja da Lapa e
, otivento ( e ancta .creza perto do Passeio publtco - é um documento onde aparecem as modificações da Lapa desde o 

tempo da lagoa do Boqueirão, pintada por Leandro Joaquim (vide pag. 43). À esquerda, a
igreja e parte das pequenas residências que a ladeavam. Ao fundo, igreja e coiivento de Santa
Teresa,

Lm 184.0 recebeu o Rio a visita de um francês que passou quase tôda a vida percorrendo
0 mundo à cata de motivos para pintar : Adolphe dTIastréf (1805-1875), pintor, litógrafo,
autor de vários álbuns de vistas. 6

, /' - Dc° PÛ ' cou ’ R‘° de Janeiro ou Souvenirs du Brésil dessinés d ’apres nature et
dédià à b . A .R .  Madame la Princesse de loinville par Adolphe d ’Hastrel- Paris s. d. (circa
1 «47), impresso por Auguste Bry.

É um álbum de litografias tiradas em branco e preto e coloridas a mão; compõem-se
te  um panorama em folha dupla e 10 pranchas numeradas, entre as quais as duas aqui 
reproduzidas. ^ n

À margem Archeiro a serviço na quinta da Boa Vista, desenho de Lopes, no álbum 
Costumes do Brasil, editado pela litografia Briggs em 1840-41.

Litografias (203x306, 205x311 e 230x180) do álbum 
R io  d e  J a n e ir o  ou S o u v e n ir s  d u  B r é s il .
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T I P O S  E V E N D E D O R E S  A M B U L A N T E S  D E  L O P E S

O Preto Guiador, muito procurado, pois quase todas as casas, externamente, eram caiadas; a Preta de 
Palias c a Quitandeira, figurinhas de vendedoras ambulantes; os Bolieiros, cena humorística de cocheiros imitando o gesto 
e os maneirismos dos patrões; o Irmão de N. Sa. das Dores, pedindo esmolas para a sua igreja; o Preto Mascate, que 
tinha entrada franca em quase tôdas as residências para oferecer novidades, naquela época em que as senhoras só saiam 
para ir à igreja; ao alto, Moqa eta roça indo a Missa. A .

Litografias de tipos de rua, militares e ambulantes, numeradas de i a 50, assinadas Lopes e editadas de 1840 
a 1841 pela Litografia Briggs, num álbum hoje raro, com o título Costumes do Brasil, e cujo aparecimento foi anunciado 
no Jornal do Comtnercio de 15 de fevereiro de 1840, onde se diz que Frederico Guilherme Briggs, alegando não ter sido 
até então publicada uma coleção de costumes do país, propunha-se litografar em seu estabelecimento, à rua do Ouvidor 
1 3°> uma coleção de 50 lâminas coloridas, saindo cada semana dois exemplares, às terças e sábados, formato em quarto, 
cm bom papel de Holanda. Custaria a assinatura dos 50 números 6 milreis e em avulso, 160 réis.

A primeira estampa saiu no dia 19 de fevereiro de 1840 e as seguintes foram aparecendo paulatinamente.
O autor parece ter sido Higino josé Lopes, de quem quase nada se sabe, senão que foi aluno e, em 1836, 

litógrafo do Arquivo Militar.
já José Antônio Soares de Souza, as atribui ao artista cenógrafo Lopes de Barros.

Litografias(22jxi75). Coleção de Gilberto Ferrez.
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C O R O A Ç Ã O  E A C L A M A Ç Ã O  D O  I M P E R A D O R  D.  P E D R O  II

Em i 8 de julho de 1841, realizou-se a coroação do imperador D, Pedro II,
A litografia de Louis Auguste Moreau (1818-1877) retraça o instante em que S. M. o Imperador se 

apresentou ao povo, na varanda do largo do Paço, adrecje construída em frente ao antigo convento do Carmo (atual 
Escola de Comércio) e projetada por Manuel de Araújo Pôrto-alegre. Decoração escultórica de Marc Ferrez. Populares 
c tropa formada aclamam o imperador. No morro do Castelo, o mastro do telégrafo sematórico está embandeirado. No 
Paço, nota-se que já havia sido alteada com uma platibanda a facháda lateral esquerda.

O primeiro imperador, abdicata em 7 de abril de 1831 e no mesmo dia foi aclamado o príncipe D. Pedro 
de Alcântara. Como tivesse apenas cinco anos de idade, passou o país a ser governado por Regências que duraram até 
23 de julho de 1840 quando 1). Pedro, apesar de seus quinze anos incompletos, foi declarado de maior idade e prestou 
juramento perante a Assembléia Geral, assumindo o governo.

O período das Regências foi dos mais agitados. Graças à educação primorosa recebida por D. Pedro por 
mcstics idóneos e a sua natural predisposição aos estudos e prematura formação moral, o país, daí por diante, conheceu 
um longo período de paz e «4 notáveis reformas c melhoramentos, predominando sempre o grande espírito de justiça e 
honestidade do imperador.

Contudo, o Rio de Janeiro fôra evoluindo através de motins e arruaças. Em 1838, o terceiro recensea- 
mente apurava um total de 137.080 habitantes c 17.356 fogos.

Dok artistas deixaram desenhos dêste acontecimento : Louis Auguste Moreau e Manuel de Araújo Pôrto- 
alegre, o futuro barão de Santo Angelo. O desenho de Moreau foi a primeira litografia executada pela oficina de Heaton 
& Rensburg, inaugurada em 1840, e vendeu-se, na época, por 4 milreis segundo anúncio do Jornal do Commercio 
de 2 de agosto de 184 ,. O de Pôrto-alegre foi litografado na oficina de Larée, sendo publicada na primeira página do 
Jornal do Commercio de 20 de julho de 1841 e também impresso em avulso.

*5 °

Litografia (280x457). Museu Imperial, Petrópolis.





L A R G O  D E  S Ã O  F R A N C I S C O  D E  P A U L A

À esquerda o hospital da Ordem Terceira dos Mínimos de S. Francisco de Paula, 
tendo ao lado a igreja da mesma invocação; seguem-se os prédios da rua do Teatro e a 
Escola Nacional de Engenharia, a antiga Escola Militar, cujo prédio foi construído sôbre 
os alicerces da Sé Velha.

Longe ia o tempo em que êste logradouro tinha aquela feição tristonha e mal 
tratada, com pavimentação de « pé de moleque, » que vemos no desenho de Thomas 
Ender(pág. 81).

A primeira pedra da igreja de S. Francisco de Paula foi lançada em 5 de janeiro 
de 1759 pelo bispo Frei Antônio do Desterro Malheiros e concluída em 1801. Encerra 
obras de dois mestres entalhadores brasileiros : Valentim de Fonseca e Silva (altar-mor 
e a capela de N. Sra. das Vitórias) que trabalhou de 1801 a 1812, e Antônio de Pádua e 

Castro que mais tarde (1855 a 1865) executou 0 resto. As pinturas são do pintor colonial Manuel da Cunha. Já o hospital 
foi construído a partir de 1817.

Por volta de 18 38 teve inicio o tráfego de veículos puxados a burro, da Companhia de ônibus, que eram 
pesados carros de dois pavimentos, de quatro rodas, atrelados a quatro animais, destinados ao transporte de passageiros 
para os arrabaldes. Partiam dêste largo ou da praça Tiradentes para Botafogo, Engenho Velho e São Cristóvão. 
A passagem custava 200 réis.

C O N V E N T O  DE S A N T O  A N T Ô N I O

Conjunto do convento de Santo Antônio, sua igreja e a da Ordem Terceira da Penitência, visto da rua da 
Guarda Velha (13 de Maio), aparecendo nos primeiros planos o muro da cercados franciscanos e árvores do pomar. 
A igreja do convento foi mais tarde completamente desfigurada, já não acontecendo o mesmo à da Penitência, que 
encerra esplendidas obras de arte; pintura, entalhação, móveis, imagens e prataria, primorosamente conservadas. 
O convento é também um dos marcos da história do Rio, desde 1616.

Em 184.2 publicou-se no Rio uma série de litografias em branco e preto, vendidas a princípio em 
fascículos de seis estampas cada, reunidas cm álbum cm 1845, conforme data na folha de rôsto. É o Rio de Janeiro pitto- 
resío por L. Buvelot e Auguste Moreau. 1845. Lithograjia de Heaton e Rensburg, cujo primeiro fascículo foi anunciado 
em 24 de março de 1842, no Jornal do Commercio e custava 5 milreis. São dêste álbum as duas estampas aqui reproduzi
das. Os personagens são de autoria do francês Louis Auguste Moreau (1 8 1 8 -i8 77):e" o resto do suíço Louis Buvelot 
(1814-1888).

^  o Estudante da Escola Militar e Família indo a Missa, desenhos de Lopes, litografados na
oficina de Briggs do Rio.

Litografias (177x285 e 195x265). Biblioteca Nacional e 
litografias (230x180). Coleção Gilberto Ferrez.
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M E R C A D O  D A  P R A I A  D O  P E I X E

À esquerda da estampa, vemos parte da Praça do Mercado da Praia do Peixe que fazia ângulo com o 
princípio da rua do Ouvidor e do Mercado. Êste mercado, construído segundo projeto de Grandjean de Montigny, era 
um quadrilátero cuja face principal olhava para o largo do Paço e as outras para a praia do Peixe e as duas ruas citadas 
acima. O movimento desta praça era grande e extravasava fora de seus muros como vemos aqui. Buvelot e Moreau trans
mitiram nesta litografia não só a cena viva do mercado com seus tipos curiosos de prêtos de ganho e a azáfama peculiar 
destas feiras ao ar livre, como, também, deixaram um documento relevante do casario e igrejas do princípio da rua do 
Ouvidor. No centro do desenho, cúpula e tôrre da igreja de N. Sra. da Lapa dos Mercadores e, à direita, a tôrre da igreja 
da Cruz dos Militares.

A igreja da Lapa dos Mercadores ou dos Mascates, foi edificada por provisão de 4 de novembro de 1747, 
e três anos depois deu-se a sagração do templo que só ficou pronto, externamente, em 1755. O acabamento das obras 
internas deu-se em 1771. É uma das igrejas de interesse artístico e arquitetónico por ser a única, depois da destruição da 
igreja de São Pedro, que possui nave elíptica e por suas pinturas do século XVIII, talhas, esculturas de madeira e rico 
acêrvo de prata antiga brasileira e portuguesa.

Litografia (293x227), do álbum R i o  d e  J a n e ir o  P ito r e s c o  
p o r  L .  B u v e lo t  e A u g u s t e  M o r e a u ,  1 8 4 5 .

A T E R R A D O  D E  S Ã O  C R I S T Ó V Ã O

Construído por cima do Mangue pouco após a chegada do príncipe-regente D. João, para facilitar e tornar
F ^  °  e comoí 0  0  tráfego das carruagens reais entre a cidade e o palácio de Sao Cristóvão. Neste desenho a lápis,

medito, de François René Moreau (1807-18 60), aparecem como tôrres, ao longo do Aterrado (avenida Presidente Vargas),
s postes í e pe ra em que se colocavam lanternas de azeite de peixe, nas noites em que voltava a família real para
. Cristóvão. Daí o nome de caminho das Lanternas, mais tarde do Aterrado. Ao longe, as tôrres das igrejas de São

Joaquim, Candelária e Sao Francisco. Esta região foi pouco explorada pelos artistas, dai o valor dêste desenho que é 
de cerca de 1840-45, n

154

Desenho a lápis (163x260) de François René Moreau 
Biblioteca Nacional.





C A S A M E N T O  D A  P R I N C E S A  D .  F R A N C I S C A

E m  27 cie março de 1843 aqui aportava a fragata francesa La Belle Poule comandadti pelo jovem 
príncipe de Joinville, filho do Rei dos Franceses Louis Philippe e que visitava pela segunda vez o Rio.

No dia seguinte toi ao palácio da Quinta da Boa Vista, cm São Cristóvão visitar D. Pedro II e suas irmãs, 
as princesas Januária e Francisca. I). Francisca logo conquistou o príncipe que, em 20 de abril, pediu a sua mão. Casaram- 
se a primeiro de maio e partiram para a França no dia 13.

É .1 cena do embarque que retraça a placa de Sèvres que orna uma tace do cofre porta-joias de bronze 
dourado cinzelado e biscuit, trazendo as armas e o monograma do príncipe de Joinville, presente do rei de França ao 
jovem casal.

Ornam as quatro faces e o tampo desta peça idealizada por Léon Feuchère, pinturas sôbre porcelana de 
Louis Garncray (1783-1857), representando os episódios mais marcantes da vida do príncipe.

É curioso que cinco anos antes, quando Joinville aqui esteve pela primeira vez, não se impressionara com 
as princesas. O Museu Imperial possui um Diário das viagens dêste príncipe nos períodos de 1837-1838 e 1841 onde 
descreve suas impressões com tóda liberdade como podemos julgar pelo seguinte trecho :

« Lcs Princesses sont petites et assez gentillcs : clles étaient bien mises avec des robes à volants et à 
manches plates, mais j ai vu des gants cn ill, cest affreux; clles avaient ce que je crois les bijoux de la Reine. Elles sont 
etonnamment peu formees pour leur âge. Dona Januaria est beaucoup plus timide que Dona Francisca. Elle est plus 
grasse et se tient un peu voutee. Dona Francisca est droite et sèche et extraordinairement éveillée ».

. Bastai am tinco anos c a transformação loi radical. Em França a princesa Francisca foi estimada e encantou
a todos por sua beleza e elegância cujos écos ainda perduram graças ao retrato feito em 1845 por Franz Xavier 

1S ( '  8° 6 ' 1873) e d<> 4ual l(>' fe’ta uma gravura executada por Genedon, que vemos acima.

Placa de Sèvres (200x400) do cofre porta-jóias. Museu Imperial 
de Petrópolis. Gravura (580x405). Museu Imperial de Petrópolis
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C H E G A D A  D A  N O S S A  T E R C E I R A  I M P E R A T R I Z

No dia 3 de setembro de 1843 aportava no Rio de Janeiro a fragata Constituição acompanhada pela 
esquadra brasileira e pela divisão napolitana, composta de uma nau e três fragatas.

No primeiro plano, a galeota imperial levando a imperatriz e o imperador para terra. Ao longe, a ilha de 
Villegaignon e o Pão de Açúcar.

Enquanto aqui se casava a princesa D. Francisca, navegava para Nápoles a esquadra brasileira que ia buscar 
a nova imperatriz, a princesa Teresa Cristina, irmã mais moça do rei Fernando II das Duas Sicílias.

A entrega solene da imperatriz ao embaixador de D. Pedro II, realizou-se em Nápoles a 1° de julho de 
1 ^4-3j tendo ela embarcado no mesmo dia na fragata brasileira Constituição. A bordo os aposentos que lhe eram desti
nados foram especialmente decorados com móveis de Leger, esculpidos por Marc Ferrez, prataria de Ignacio Joaquim 
Santos e um retrato de D. Pedro II por Claude Joseph Barandier.

Na estampa abaixo o cais e-templo que se construíram no antigo largo do Valongo, hoje praça Barão deTefé 
onde teve lugar o desembarque c que por isso passou a chamar-se de cais da Imperatriz, eque estava ricamente ornamentado, 
assim como as ruas percorridas pelo cortejo c onde o povo se comprimia. « A jovem soberana mostrava-se tão afável, tão 
graciosa, tão cheia de atenção para aqueles que a procuravam ver, que desde êsse momento conquistou a simpatia da 
população » (ofício de 9 de setembro de 1843, do ministro St. Georges para Paris).

O cientista francês, Francis de Castelnau, testemunha ocular destes festejos, assim os descreveu em sua obra 
Expedition dans lesparties centrales de / ’Amérique du Sud. P a r i s  1851:

« Le 3 septembre 1843 fut un jour memorable à la cour de Rio : Sa Majesté don Pedro II épousa une 
princesse napohtaine. Dès le point du jour les nombreuses rues par lesquelles le cortège devait passer étaient couvertes de 
tentures, de drapeaux et de guirlandes formées de roses et de feuilles de manguier, et au débarcadère on voyait un pa
vilion assez élégant, ayant de chaque côté un vaste amphithéâtre rempli de femmes dans leurs habits de fête. Le cortège 
était nombreux, et tout rappelait la joie et I’attachement des Brésiliens à leurs souverains. La commission scientifique était 
dans la chapclle impériale et put jouir à son aise dun  coup d ceil qui n ’etait pas sans éclat ».

rraviIrW *!'0 (2'ot?°J3+7°) 8° pintor italiano Eduardo de Martino (.838-19,2). Museu Histórico Nacional
a ura (045 X 193)> áe Fndcnco Pustkow no álbum V is ta s  d o  R io  d e  J a m .r o ,  t ditado por G. Leuzinger. Biblioteca Nacional.





C H A F A R I Z E S  E I G R E J A S  - 1 8 4 4

As duas aquarelas de Eduard Hildebrandt são instantâneos de dois largos da cidade que viviam o dia inteire 
em grande reboliço, pela afluência do povo aos chafarizes que ali existiam.

Platz w  Rto de Janeiro é, sem dúvida, o que de melhor existe como desenho do largo, chafariz e igreja 
de Santa Rita. Aqu, sentimos a vida, o barulho, a desordem que ia em tôrno do chafariz construído em 1839 no lugar de 
um cruzeiro que mareava um antigo cemitério de escravos. Atravessando o largo, vemos o grupo do Divino, angariando

Z tT i  : r :• tA ig7 de Sar a Ri:a’ respiand-  “  « « * * >  peio « i  e ^  ^  m , ,
CoutoÍ com asT ' CT 7  A a° -7 ge> "  tÔrreS ^  Ígl'eja da Canddária 6 à direita- a ™a d<* Ourives (Miguel

Barista lgrCJa dC S5°  Pedr° ; P°r trásd°g™ P° do Divino, o princípio da travessa

capoeiras, que mnto d° S P° WOS predÍ'et° S da filW fl° r daS maltaS de

tinha como fundo de paíneU cÍnvento e rgre’ja AntLh” d°  ^  *  CarÍ0Ca’ ^
Hospital da mesma Ordem r  7 . g ^  1 mo e a da Penitencia, assim como o portão e o
esquerda vai p a Z l  t Í T  T  a E s f e r a  e borborinho, do" largo. À
u L . Z ;mj ' ”  ..... ** 1“ "i » “™ * s™p»* - * * « . L »

porím 14 ficon — -  « ■ « - • -

cm 1829. Substicilíu-o
vemos reproduzido foi inaugurado. Êste foi projetado o s r e e v ^  " ‘' T ^ 3"  a t8 3? ’ 1mndo °  qoe aqui
de Montigny. Tinha 36 bicas para barris c a mt • ’ P P°' Joatlmm Cândido Guillobel emodificado por Grandjean 

"  3 P a bamSe+ Para Plpa5’ P°dendo enche*- 20,^7° barris diários, segundo Fábregas Surigué.

Aquarelas (257x364 e 267x363) de Eduard Hildebrandt. 
CvOleçao Staatliche Museen zu Berlin.
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I G R E J A S  D O BOM J E S U S  E D E  S A N T A  L U Z I A  E M 1 8 4 4

Aquarela representando o que nos parece ser a igreja do Bom Jesus, antes de profundas modificações 
executadas em 18 54 a 1860, vendo-se, ao longe, as torres da igreja de São Francisco de Paula.

Na segunda estampa apreciamos a igrejinha de Santa Luzia quando o corpo central, coroado por um 
frontão reto, e base de uma de uma das torres estavam terminados. A sineira de taipa era provisória.

A igreja de Santa Luzia é uma das mais antigas da cidade, e foi primitivamente apenas uma capela em local 
mais próximo do antigo hospital da Misericórdia. Essa capela já existia em 1592, quando aqui aportaram os dois 
primeiros franciscanos e lá se agasalharam. A que aqui vemos, foi fundada com Provisão de 12 de janeiro de 1752, a 
requerimento de Diogo da Silva, em chão doado por joão Pereira Cabral e sua mulher, junto à praia, cujas obras só 
terminaram em 1817.

Eduard Ilildebrandt (1818 -1 86g), foi um dos melhores pintores aquarelistas alemães de sua época. Nasceu 
em Dantzíg e cedo dedicou-se ao desenho fazendo seus estudos, a princípio, em Berlim com o marinhista Wilhelm 
Krause, para terminar em Paris com Eugène Isabey. De volta da França, teve a sorte de ver suas paisagens do Sul da 
França, apreciadas pelo naturalista Alexander von Humboldt de quem, mais tarde, se tornaria amigo e que o recomendou 
à proteção do rei Fredenco Guilherme IV. Às expensas deste rei, protetor das artes, iria o nosso artista empreender durante 
sua vida, diversas viagens, sendo a primeira ao Brasil e América do Norte.

f Foi assim que, em fins de março de 1844, aportou ao Rio de Janeiro Hildebrandt, aos 26 anos de idade.
Apos percorrer e desenhar os recantos mais pitorescos da cidade e arredores, partiu em junho para São Paulo, donde voltou 
em julho, seguindo viagem em fins de agosto para o Salvador e Recife, para chegar à América do Norte em outubro.

.. . °  ^ rasl evou uma esplendida coleção de aquarelas e desenhos. Só nas coleções do Staatliche Museen zu
cr m existem uns 170 ti abalhos, destes mais de 6 5 se referem ao Rio de Janeiro e arredores; uns 20 são do Salvador e 

outros tantos do Recife e da costa; os demais são tipos de negros, vendedores ambulantes, plantas, frutos e peixes.
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Aquarelas (253x196 e 243x343) de Eduard Hildebrandt. 
Coleção Staatliche Museen zu Berlin.





R U A  D A  M I S E R I C Ó R D I A  - i 8 4 4

Nestes desenhos o pintor alemão Eduard Hildebrandt conseguiu captar toda a poesia da rua mais antiga 
na várzea da cidade, a da Misericórdia.

A primeira estampa mostra um dos recantos mais antigos da cidade, o início da ladeira e fim da rua da 
Misericórdia. Era aquela uma das tres que davam acesso ao morro do Castelo, a antiga Calçada da Sé que foi a primeira 
rua a ser calçada em 1617 com pedras irregulares e que o povo chamaria de pé de moleque. Conduzia ao antigo Colégio 
dos Jesuítas, do qual vemos uma parte e a torre da igreja, e dali ao largo da velha Sé. Ainda hoje, por milagre de São 
Sebastião, podemos apreciar junto à igreja da Misericórdia, o início dessa ladeira, único pedacinho do morro do Castelo 
que resta.

No segundo desenho vemos o trecho inicial da rua onde apreciamos a construção de uma das tôrres da nova 
igreja de São José e o casario típico setecentista dêsse bairro, que tinha como fundo o morro do Castelo.

A construção da nova igreja de São José teve início em 1808 e concluiu-se em 1842, salvo as tôrres. O risco 
da igreja foi dos arquitetos do Paço, José da Costa e João Moniz.

Aqui, como no desenho anterior, aquilatamos a facilidade e arte com que Hildebrandt manejava o lápis 
c a c e  somos giatos por tci sido o unico dos vários artistas que aqui vieram, que soube apreciar e transmitir com sabor 
invulgar, estes velhos sobrados ora desaparecidos.

. t0P0 PáSina> a entrac â da barra do Rio de Janeiro, defendida pelas fortalezas de Santa Cruz, Laje e
egaignon, o poço, o ancoiadouro mnje próximo da cidade, a ponta do Calabouço e o hospital e igreja da Misericórdia, 

tendo como fundo o Pão de Açúcar.
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Desenhos a lápis e gouache (257x364, 235x301 e 300x233), de 
Eduard Hildebrandt. Coleção Staatliche Museen zu Berlin.





M E R C A D O S

Largo do Rozario - Rio dc Janeiro 1845, c um desenho a lápis do mercado do largo do Rosário, depois 
da Sé e hoje de Monte Castelo. O artista colocou-se próximo aos fundos da igreja de N. Sra. do Rosário, voltado para as 
ruas da Vala e do Rosário. Por longos anos esta igreja, erigida em 1709, serviu de Sé e daí o nome do pequeno logra
douro ao lado. Nela loi sepultado em 1812 mestre Valcntim da Fonseca e Silva.

François René Moreau desenhou também o interior da Praça do Mercado da praia do Peixe no largo do 
Paço, com as ruas sombreadas à moda mourisca e ao centro um chafariz, construído em 1840.

Data de 1839 êsse melhoramento planejado por Grandjean de Montigny e que ajudou a compor um dos 
lados do largo do Paço, próximo à marinha. Prestou relevantes serviços até 19n ,  quando se inaugurou outro que ia 
funcionar, até 1962 e desaparecer com a urbanização da avenida Perimetral.

Os nossos mercados, com seu movimento, borborinho, colorido, exotismo dos frutos e legumes,os negros de 
ganho, entre os quais predominavam os minas,com suas vestimentas, alegria, instrumentos de música, sempre foram uma 
grande fonte de inspiração, como ainda hoje, para os artistas.

Charles Expilly que nos seus livros só procurou nos denegrir, tece elogios às negras minas.
« Não há estrangeiro que ao passar pela rua Direita, não se detenha diante destas belas negras de trajes 

pitorescos que se vêm de cócoras nas calçadas, ao lado de tabuleiros repletos de mercadorias perfumadas; são mangas, 
laranjas, cambucás, figos (cies são detestáveis), cajus, estes frutos amarelos e vermelhos que faziam as delícias de D. João VI 
- doces de todas as espécies. Kstas quitandeiras pertencem quase todas à nação mina, que parecem ter herdado o gemo 
do comércio.

Um mina em casa, é um mal empregado e as mulheres não poderiam servir como domésticas. Esta nação, 
que o tflaometanismo civilizou um pouco, é extremamente inteligente, por conseguinte, suporta mal a escravidão... 
Os homens aprendem um ofício e tornam-se excelentes operários; as mulheres vendem nas ruas os produtos da chácara 
do senhor. ,

Nada mais gracioso que uma preta mina com seu turbante inclinado e pano da costa de cores vistosas. Seu 
andar possui uma cadência estudada, que prefiro de muito à indolência natural das brancas. Estas, são incapazes de imitar 
certo movimento dos rins, particular a estas negras e que encerra um charme extraordinário. Com o colo descoberto, o 
pescoço ondulante, um sorriso provocante, elas flertam  com os estrangeiros que não podem recusar sua admiração ». 
(1 j: Brésil tel qu it est - Paris 1 862, pg. 59).

Figuram entre os bons pintores que emigraram para o Brasil dois dos três irmãos Moreau : François René 
e Louis Auguste, ambos nascidos em Rocroy. François René Morcau (1807-1860), o mais velho, foi o primeiro a vir e 
teria chegado por volta de 1 839. Aqui permaneceu durante 21 anos, comparecendo às Exposições da Imperial Academia 
de Belas Artes, deixou trabalhos de interesse histórico para a cidade, quase todos inéditos, assim como os retratos de 
personagens ilustres da Galeria Contemporânea Brasileira. Em 1843, foi agraciado com o Hábito da Ordem de Cristo 
por ter executado a grande tela « O ato da coroação de S. M. o Imperador D. Pedro II ».

À margem o Barbeiro ambulante, que fazia ponto nos mercados e esquinas mais movimentadas e o 
Marinheiro, ambos do álbum de desenhos de Lopes, litografados por Briggs em 1840-41.
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Desenhos a lápis (225x295 e 230x296) de François Rend Moreau. Biblioteca Nacional.





P R A I A  DE B O T A F O G O  EM 1 8 4 6

Panorama da praia dc Botafogo cm 1846 por Martinet. A comparação desta estampa com a de José de 
Cristo Moreira (pag. 6$), anterior quase quarenta anos, permite avaliar o desenvolvimento desse subúrbio ; as poucas 
casinhas de outr’ora foram substituídas por casarões e chácaras, c tôda a orla da praia já estava edificada. Aqui moravam 
os titulares, o alto comércio nacional e estrangeiro. Em 1842, o príncipe Adalberto da Prússia, em passeio por estas 
plagas, em companhia do primeiro cônsul de seu país no Rio de Janeiro, Carlos Guilherme von 1 heremin, achou Botafogo 
« um pequeno paraíso », cercado por cenário de luxuriante floresta tropical e montanhas de formas extraordinárias. 
Termina : « Botafogo é tal qual um balneario da Europa ao pé de uma floresta virgem, - uma praia de veraneio do circulo 
diplomático ». (Travels o f His Royal Highness Prince Adalbert o f Prussia, in the South o f Europe and in B razil...
- Londres 1849 - pàg. 237).

A praia de Botafogo, assim como o largo do Paço e a igreja de N. Sra. da Glória do Outeiro e seus 
arredores foram os pontos preferidos dos artistas para seus desenhos.

Alfred Martinet aportou ao Rio de Janeiro, vindo do Havre, em 18 de janeiro de 1841 e logo anunciou : 
« Rua da Ajuda n" 6 - Mr. Alfred Martinet, artista retratista, offerece o seu préstimo as pessoas que se 

dignarem honra-lo com sua confiança, ficando cilas persuadidas tie antemão que no seu trabalho acharao todos os 
elementos que constituem o artista. EIle emprehende também diversos quadros, como paisagens, vistas de cidades e outras, 
e responde pelo seu zelo e exatidão dos seus quadros ». ( Jornal do Commercio, 5 de abril de 1841).

As suas obras, hoje em dia são muito raras. Trabalhou a princípio para a casa litográfica Heaton e 
Rensburg c depois também para a editora Eduardo e Henrique I.acmmert. Para a primeira executou a litografia aqui 
reproduzida, que na época se vendia por 5 milreis o exemplar.

Litografia(325x545), de Alfred Martinet. Coleção Amélia Koch.

P R I M E I R A S  R E G A T  A S

Ao lado vemos a estampa feita para lembrar a regata realizada e organizada pela Sociedade Recreio 
Marítimo, em primeiro de novembro de 1 8 51. O desenho foi executado ao pé tie um dos chafarizes da praia de Botafogo, 
cm difeção ao morro da Viúva e do Pão de Açúcar.

Antes desta época, o esquadrão da marinha inglesa do Atlântico Sul, que costumava fazer da baía de 
Guanabara sua base, organizava corridas com escaleres de seus diversos navios ou com os de outros países que aqui 
estivessem ancoiados. Em 25 de julho de 1 84(3 tiveram inicio as regatas cm Botafogo nascendo assim um esporte salutar 
c novo divci timento para o povo do Rio, cujo sucesso iria aos poucos crescer ate o apogeu nos primeiros anos do século 
XX quando, com as construções da avenida Beira-Mar e do Pavilhão de Regatas, esta praia teve grande importância 
social. I oda a sociedade atonia para ver as regatas e torcer por seus clubes. Além disso havia o corso de automóveis e, de 
tempo cm tempo, lestas venezianas que obtiveram grande sucesso.
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Litografia (300x480) de A. L. Guimarães, impressa na oficina de 
Heaton e Rensburg. Biblioteca Nacional.





C O L É G Í O S
Com a chegada da cÔrte portuguêsa e de personalidades estrangeiras tomou grande impulso a instrução. 

Movimento que se acentuou em quantidade e qualidade, durante o reinado de D. Pedro II Entre os colégios mais 
conceituados, destacaram-se : o colégio D. Pedro II, o de Ballá e Chesnay, no Catete, o de W.lmott nas Laranjeiras, o 
da Imaculada Conceição, fundado em .H54, <> de São Bento, fundado em 1858, o de Mme Eugén.e Leuzmger Masset, 
no Catete, o da baronesa de Geslin também no Catete e desde 1851 na rua Bela da Princesa (Correa Dutra), o de
Mr. e Mme. Lacombe, o de Mr. e Mrs. Hitchings. . . .  , . . r . , „ ,

O colégio de Thomas Price Hitchings foi um notável estabelecimento de ensino fundado em 1836 na 
praia de Botafogo n" 38-40, c que funcionou até 1870. Muitas meninas das grandes famílias cariocas foram ah educadas. 
A litografia apresenta o prédio onde estava instalado, em 1845, ao centro de terreno arborizado e que pertencia ao 
conselheiro José Bernardo de Figueiredo. Nele se ensinavam línguas, belas artes e ciências. .

Em 1850 eram estes os preços : por mês 30 milreis; másica 8 milreis; desenho 6 milreis ; dança 6 milreis; 
canto 6 milreis. Os Almanaques Laemmert deste período trazem sempre seus curiosos e longos anúncios.

Litografia (179x263) de Alfred Martinet. Coleção de Gilberto Ferrez.

H O T É I S
O Rio de Janeiro até 1808 não possuía hotéis. Os forasteiros quando não eram hospedados por parentes ou 

amigos, tinham que alugar casa ou sujeitar-se a horrendas estalagens. Dai por diante a situaçao se foi modificando. 
Surgiram hotéis tais como o de Frame, na rua do Ouvidor, o du Globe, na rua da Quitanda, o du Nord, na rua Direita, 
isso em 1828. Jà em 1843, entre os mais famosos, contavam-se o da Europa, na rua do Ouvidor, o Império, no largo 
do Paço, o do Norte, na rua Direita, que se dizia : « sorveteiro de SS. MM. II », o d  Italia, na praça da Constituição 
(Tiradentes), o Ruvot na rua do Ouvidor eodo  Pharoux na rua Fresca.

Em 1817 aportou ao Rio, Louis Dominique Pharoux, parisiense que pouco depois criava uma casa de 
pasto mais tarde hotel, que alcançaria nomeada a ponto de dar nome a um logradouro da cidade. O hotel Pharoux 
funcionou, a princípio, na rua do Ouvidor e Quitanda; em 1838, passou para nova sede, a que retraça uma gravura de 
Friderick Pustkow, ao pé desta página. A mudança, foi anunciada no Jornal do Commercio de 12 de fevereiro de 1838, 
nos seguintes termos « Luis Pharoux tem a honra dc participar ao respeitável publico desta côrte, que elle acaba de 
transferir a sua hospedaria da rua da Quitanda para a rua Fresca n° 3, em frente ao mar. Achar-se-ha, nesta hospedaria 
aposentos ricamente mobilhados, quartos e salas para jantar de 80 pessoas para cima. O aceio e promptidão no serviço 
tornarão recommendavel ao publico este estabelecimento assim como a extensão da casa e feliz situação, tendo vista para 
a entrada da bahia. Ha também huma sala para banhos para os hospedes da casa. Achar-se-hão na mesma casa sorvete 
ás horas do costume ».

A estampa ao lado, representa o hotel dos Estrangeiros, na praça José de Alencar, antigo largo do Catete 
n” 1, « ao pé da ponte », como anunciava ao scr fundado em 1 849.

« Os seus bons aposentos regulam de diaria de 6 milreis a 12 milreis por pessoa, incluindo comida e todo o 
serviço - Almoço, sem vinho 3 milreis; jantar, idem, 4 milreis. Tem bom piano. É casa recomendável e goza de justa nomeada 
pelas suas magnificas acomodações, excelente serviço. É a residência de alguns membros do corpo diplomático estran
geiro », isto em 1884, segundo Valle Cabral. Este hotel, ao findar do século passado e princípio do atual, era um dos 
melhores da cidade e o preferido por políticos influentes. Nesta época foram seus mais fortes concorrentes o Internacional 
no Silvestre e o hotel White no Alto da Boa Vista, preferidos por estrangeiros com receio da febre amarela.

No salão do hotel dos Estrangeiros, foi apunhalado pelas costas Pinheiro Machado, por Manso de Paiva, 
em 8 ile setembro de 1913.

Gravura (4.6x 194) dc Friderick Pustkow no álbum P is ti ls  Jo  R itu te  Ja n e iro , Litografia (205x310) de Alfred Martinet,
editado por O. Leuzingcr. Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional.





P R A Ç A  D O  C O M É R C I O  N A  R U A  D I R E I T A
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Aspecto desta rua em i H 56, onde se vê junto à antiga Casa dos Governadores, depois Casa dos Contos, a 
segunda sede da Praça do Comércio, já agora instalada na antiga dependência da Alfândega. (Armazém do Sêlo da 
Alfândega), em frente à rua da Alfândega. Grandjean de Montigny em 1836 modificou-lhe o aspecto primitivo, 
acrescentando uma varanda coberta, sustentada por colunas de alvenaria.

Graças a estas estampas temos uma visão nítida de grande parte da atual rua Io de Março, no meado do 
século passado. Esta rua continuava sendo a mais larga e a mais importante da cidade, onde se realizavam tôdas as manifestações 
cívicas. Não era a mais chie, isto era e continua privilégio das ruas do Ouvidor e Gonçalves Dias, porém aqui estavam o 
alto comércio com sua sede na Praça do Comércio, as casas de câmbio, as companhias de navegação e, importante, faziam 
furor os célebres sorvetes de Antônio Francioni, proprietário do Hotel do Norte, no n° 9, que anunciava nos Almanaques 
Laemmert « sorveteiro de SS. MM. II., incumbe-se de qualquer função, tanto de iguarias como para bailes e aluga-se 
tudo que fôr necessário para 0 dito serviço ». Charles Expilly, um dos frequentadores da sorveteria, achou estranho que 
entre as várias qualidades de sorvetes ali oferecidas ao público, não existisse um de baunilha, isso no país que produz 
baunilha e que os brasileiros, especialmente as senhoras tão eméritas na arte de fazerem doces, estivessem correndo ao 
Francioni para provarem os sorvetes europeus. O furor do sorvete tornou o introdutor do mesmo rico e nosso informante 
conta que antes de partir do Rio ouvia dizer que Francioni adquirira tôdas as terras do morro de Santo Antônio e 
termina dizendo « que arraze o morro e prestará um grande serviço à capital do Brasil ». (L e  Bre'sil tel qu’il  est - Paris 
1862 -pg. 58).

Litografia (183x273) de Pedro Godofredo Bertichem, do álbum
B r a z i l  P i to r e s c o  e M o n u m e n ta l .

A  R U A  D I R E I T A  E M  1 8 4 7

Esta aSuarela, com a legenda Rua Direita - Rio de Janeiro, apresenta o coração da cidade em 30 de 
janeiro de 1847.

. A COmeçar da esilucrda e alncla no larg°. l» !'te do alpendre existente em frente à porta da tôrre da Capela 
Imperial e antiga igreja do Convento do Carmo, a fachada da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo.

or detraz do casario, no princípio da rua Direita, avultam ao longe as tôrres da igreja da Candelaria. Ao centro, no lado 
direto da rua a igreja da Cruz dos Militares. Na esquina, n" 14 do largo do Paço, o Hotel de FEmpire que depois de 
1 51, se transformou no célebre Hotel de França, de Mme. F. Chabrie, que anunciava « Este hotel situado no mais belo 
local da cidade e ult,mamente consertado e preparado de novo, oferece ás pessoas que o quizerem honrar com a sua 
freguezia tudo quanto se pode desejar em um estabelecimento bem montado. Excelente comida, e servida com promptidão, 
f  C, "SSC“  C prCÇ°S comodos- N ' A d™a d«te estabelecimento se encarrega de encomendas de comida para fora » : 
Jornal do Commerce, 24 de ma,o de 1851. Foi o grande concorrente do Hotel Pharoux e como êle chegou até o 
principio do século. 6
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Aquarda (250x362) de Friederich Wernecke. Coleção de 
Mario Ulysses Vianna Dias.





A CIDADE VISTA DO ADRO DA IGREJA DA GLÓRIA DO OUTEIRO
EM 1847

Êste panorama de Monvoisin, é um dos mais sugestivos entre os vários vistos desse ponto.
Abrangendo as praias da Glória, da Lapa, de Santa Luzia e da Misericórdia até a ponta do Calabouço, 

retraça o casario da rua da Glória, inclusive o chafariz próximo ao sobrado, antiga moradia do comodoro John Taylor à 
entrada da atual rua Conde de Laje e início da rua da Lapa. No espigão do morro de Santa Teresa o convento dessa 
invocação; os Arcos, destacando-se contra o morro de Santo Antônio a tôrre da igreja da Lapa; o Passeio Público, 0 
convento da Ajuda (atual Cinelândia), o morro do Castelo com o telégrafo semafórico e a Sé Velha e, finalmente, 
a Misericórdia.

Graças a esta tela podemos aquilatar o desafogo e o grande trabalho que representou o desmonte dos dois 
morros que aqui vemos : o do Castelo, à direita, pelo prefeito Carlos Sampaio em 1921 e últimamente o de Santo 
Antônio, por trás da Lapa, na gestão de Sá Freire Alvim.

Já no fim do século XVIII cogitou-se do arrazamento do morro do Castelo com o propósito de ampliar 
a cidade c torná-la mais salubre permitindo que a viração do mar penetrasse mais fundo no centro da urbs. Essa ideia 
continuou por tôdo o século XIX havendo até vários projetos que não foram avante diante do custo de tal emprêsa.

Raymond A. Quinssac dc Monvoisin ( ,  790-1870), discípulo do barão Guérin e que fez fortuna pintando 
centenas de retratos no Chile e Peru, esteve de passagem no Rio em 1847, quando pintou o retrato de corpo inteiro do 
imperador I). I edro II em trajes majestáticos, ò que lhe valeu a Ordem do Cruzeiro.

Era bom pintor de história, de gênero e de paisagens e um ótimo retratista. Antes de vir à America do Sul, 
expôs seus trabalhos no Salon de Paris entre 1825 e 1842.

Em 1843 chegou a Buenos Aires e pouco depois ao Chile, onde teve influência nas artes. « Teria feito 
uas centenas de retratos dos quais muitos são faltos de valor psicológico e outros podem figurar entre os melhores

Z e u  Z p lZ l  P e t r ó p i  r 946 ’ ^  ^  ^  '  FranciíCO Mar^ s dos Santo, em artigo para o Anuário do

Óleosôbre tela (460x650), de Raymond Quinssac de Monvoisin.
Loleção de Raymundo de Castro Maya.
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N O V A  P L A N T A  DA C I D A D E  EM 1850

Planta da Cidade do Rio de Janeiro novamente erecia pelo Vote, de Villiers de R ile Adam , gravada por 
J. H. Leonhard e publicada por G. Leuzinger, rua d ’Ouvidor 36, cm 1850.

Abrange toda a área da cidade desde o princípio de Botafogo até além do palácio de S. Cristóvão. É uma 
das primeiras a trazer detalhes dos arredores da Imperial Residência de. Boa Vista e a indicar todos os rios e seus braços 
que desaguavam nas cercanias do Mangue e da pedreira de São Diogo.

Peimitc aquilatar, num relance, o quanto a cidade se expandira desde o início do século e verificar a 
quantidade de novas ruas cordeadas e edificadas.

No ano anterior, por iniciativa de Eusébio dc Queirós e Haddock Lobo, procedeu-se ao arrolamento da 
populaçao carioca encontrando-se 226.466 habitantes. A cidade, segundo estatística, possuía 21.024 prédios. Segundo o 
Almanaque Laemtnet t, existiam . 15 livrarias; 25 tipografias; diversos jornais, cujos principais eram Jornal do Commercio, 

nino do Rio, Correio Mercantil-, 4 oficinas litográficas e 7 daguerreotipos, isto é, fotógrafos de hoje; 21 pintores de 
retratos e paisagistas e 15 hotéis.

I 76
Planta gravada (490x590). Biblioteca Nacional.





OS PRIMEIROS P A N O R A MA S  FEI TOS DE D AGU ER REOTI  PO S

Duas litografias feitas de daguerreotipos.
Rio de Janeiro. Cattete, entrada Hé Barra, apresenta o princípio das Laranjeiras, o largo do Machado e o 

Flamengo, vistos do jardim do atual Parque Guinle, aparecendo nos primeiros planos as novas residências nobres cercadas 
de amplos jardins, que iam surgindo na rua das Laranjeiras e na rua Carvalho de Sá (hoje Gago Coutinho), rasgada em 
1837, em seu maior trecho, através da chácara de Domingos Carvalho de Sá. Ao centro, obras da nova matriz de N. Sra. 
da Glória.

À direita, ao longe, a chácara das Mangueiras, atual Casa dos Expostos e a entrada da Barra e o Pão de 
Açúcar. No horizonte, montanhas do Estado do Rio.

Rio de Janeiro. Do lado da terra morro de Senado. Vista tirada do morro do Senado, que ia ser arrasado 
no princípio do século XX, para abertura da avenida Mem de Sá. A partir da esquerda, parte do campo de Sant’Ana, 
onde avulta o Teatro Provisório; o centro da cidade entre os morros da Conceição, de São Bento e de Santo Antônio; a 
rua do Senado, casas das ruas dos Inválidos e do Lavradio; o morro de Santo Antônio; os Arcos e o convento de Santa 
Teresa.

Em ambas as vistas, os primeiros planos foram desenhados por Alfredo Martinet, segundo nota manuscrita 
de G. Leuzmger, nos exemplares por cie ofertados à Biblioteca Nacional.

® ^guerreotipo, introduzido no Brasil logo após sua invenção, foi aproveitado para a reprodução em 
itogra as dc grandes vistas panoiamicas (4.40x 710 mm.) da cidade. Quem primeiro entre nós se valeu do processo foi a 

casa editora G. Leuzinger, que mandou executar em Paris, pelos melhores litógrafos da época e na oficina de Lemercier, 
vános trabalhos desta natureza, em 1852. Estas duas figuram na primeira coleção de dez vistas.

Litografias (44.0x711 e 444x710). Biblioteca Nacional.
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T E A T R O  P R O V I S Ó R I O

Incendiara-se o Teatro S. Pedro. Não podia a cidade prescindir de seu divertimento predileto. E assim o 
Jornal do Comtnercio publicou um anúncio : « Os architectos que quizerem apresentar seus planos, riscos ou desenhos 
para a construcção de um íheatro provisório no Campo da Aclamação, de modo que possa estar prompto antes do 
proximo carnaval, contendo pelo menos tres ordens de camarotes, e cujo salão ou platéas admittãs de 800 a 1.000 pessoas 
queiram dirigi-los com o respective orçamento da despeza, que não deve exceder a 100 contos, até o dia 15 de 
setembro, a rua da Quitanda n° 144... » (3 0 -V III-185 1). Surgiu então o Teatro Provisório que edificado por Vicente 
Rodrigues para servir durante três anos, enquanto se reconstruísse o definitivo, na realidade durou trinta. Ficava ao centro 
do campo de Sant’Ana, quase no alinhamento da rua dos Ciganos, paralelo aos prédios do lado oriental.

Na inauguração em 25 de março de 1852 os preços eram os seguintes : Camarote de primeira ordem 
10 milreis, de segunda 12 mi Ireis, de terceira 8 milreis, de quarta 4 milreis, cadeiras 2 milreis, gerais 1 milreis. Nêle 
estrearam Rosina Stolz, a Dejean, a Laborde, a Ristori, e aí tocaram Thalberg, Tamberlick e Gottschalk.

O prédio à direita, era o Museu Nacional, que atualmente, ampliado, abriga o Arquivo Nacional.

I GREJ A DE S A N T ’A N A

. A segunda aquaiela mostia a igieja de Sant Ana que deu o nome ao grande campo que lhe ficavt 
quase fronteiro. r  “■

IV . , Além da ÍgreÍa h,em delineada> vemos 30 lacl° o palanque com gambiarras que era armado para a Festa dc
ívino, uma das mais concorridas da cidade. Mais adiante os prédios da rua de Sant’Ana tendo do outro lado o Quartel 

General do Exercito, cujas obras principiaram cm 1815 sob o traço do arquiteto Manuel da Costa. As barraquinhas dt 
prendas trazem os nomes saborosos de : Barrara do Bom Gosto e Praser do Carramaxão (sic).
vj 1. , j  princípio do século XVII a cidade, do lado da terra, só se estendia até pouco além da rua dos Ourives.
Na linha da futura rua da Vala (hoje Uruguaiana) já existia a igreja do Rosário, como se vê no mapa de Massé (pg. 29). 
Da, para dentro alongava-se um vasto descampado, o campo do Rosário, campo de S. Domingos após a construção da 
igicja dc S. Domingos. Com o passar do tempo, investindo a cidade vagarosamente para êsses lados, foi erigida em 1735 
a igreja de Sant Ana que deu o nome ao campo. As Festas desta igreja eram famosas, especialmente a do Divino Espírito 
San o, quando grande massa de povo acorria às solenidades da coroação do Imperador do Divino e divertia-se em tôrno 
cias barraquinhas de prendas, com o foguetório e danças.

A igieja ia desaparecer em 1857, quando se construiu a estação da Estrada de Ferro D . Pedro I I .
i |- a , . r í-.aS acluare as sao um artista pouco conhecido, discípulo de Debret, José Reis de Carvalho, que
f CS d°!? C<IÍ 1C,0S’ rel,glOSO um e 0 ol,tro Públic° . d°s quais muito se fala mas de que não se conhecia até poucotempo, reprentaçao alguma. ^ r

Aquarelas inéditas (160x290 e 180x310), de José Reis de Carvalho. Museu Nacional de Belas Artes
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A S P E C T O S  C U R I O S O S
Os viajantes que nos visitaram no século passado, em geral, foram objetivos nos seus livros e nos julgaram

acertadamente. Num outro grupo, aliás pequeno, azedo, injusto e que só via defeitos aos quais acrescenta outros
avulta um jornalista despeitado, Charles Expilly (1814-1886), autor de Le Brésil te lqu 'il est - Paris 1862, Let femme\
etlesmxurs du Bréstl - Paris 1864, Le Brésil, Buenos-Aires, Montevideo et le Paraguay devant la civilisation - Paris 
1866 e outros.

O historiador Guilherme Auler em pesquisas nos livros da antiga Mordomia Imperial (Códice 42) 
descobnu que Charles Expilly, antes de vir ao Brasil, tentara obter para a sua mulher o lugar de preceptora das princesas! 
D. Pedro, muito judiciosamente e sigilosamente mandou pedir informações do casal, não só quanto à capacidade intelectual 
a,mo também, quanto ao caráter e moral; em vista do resultado destes, declinou a oferta. É bem provável que êste 
incidente o maguasse e Charles Expilly, aqui, só viu e anotou defeitos.

, •  ,  . ,Um m„lnUSC.rlt° de SUa aUt° rÍa 9ue trás como títul°  Notas e, na Pagina seguinte, Notes pour servir à une
htstosre générale au Bréstl, cotnpoe-se de 30 folhas de letra miúda, seguidas de seis desenhos a lápis e de 14 fôlhas de
recortes de artigos e anúncios de jornais brasileiros, cujas notas à margem dão-nos uma idéia do uso que iria fazer

ita L U  J p T  7  à t0m,  ‘I  empl0‘S ‘ Anene díS BréÚHenS à W 05 de Madame Steffanone (soprano da ópera 
itahana de Parts) - Arbstrasne de la polsce - Vénalité des fonctionnaires - Mauvass état de I'Instruction Publique - efc 

Anúncios cotidianos como os seguintes :

familin 8 I. * P- eQSar ^  T 3 cHada P™ °  servi?° de ™ a casa, de porta a dentro, mas que seja casa de pouca
famiha, de homem solte,rao, ou senhor viúvo, dirija-se ao beco da Batalha n° 6 >, Ou ainda, « Precisa de uma preta que

mtCrn0d! Uma Casade h°mem solteiro- e seja muito fiel; quem a quizer contratar anuncie
à des hommes. ”  & traZem 4 m3rgem : °^res deI eunes mattresses ou la traite des blanches ou femmes s'offrant

sabendo coser W * • * Vende; Se’ “  m& da A'fandega 53, uma bonita negrinha de 10 para u  anos, 
t l r ln d Z  ’ P Cm 1 ° arranj°  dC CaSa 6 SCm °  maÍS Pe9uen°  defeit0 »> a margem :

igreja da Sé oue^e e n J Z  “ r  ^  ^  G M °  & C° mP'’ ^  do Rosário 9* sobrado, defronte da 
e vendem escravos de amh ”  * 7 7 "  qmlSqUer neg° d ° S PróPri°s de seu estabelecimento de comissão. Alugam
Oh etosT  auc d“  « Re h°S " 7  r7 ™  e Vendem chácaras e “ o sobre hipotecas d e l i s

Ma. Thereza de um mez q u e T h a  de venci em 1 ^  ÍmP° rte d°  a'UgUel da prCta
aluguel sem direito a ser reclamada, em q u a l ^ ^ T ^  ^

pretas dc quem e lev e u Un° S°Nédql  de t0d° ÓdÍ° 6 VerrÍna’ Charles ExPiUy foi um grande apreciador de
de cZÍ Z l s  Z "  7  T  graC1° S:  í  qUC ^  Pretâ MÍM C° m -  turbante inclinado, e pano da costa

de muito à indolência natural da" b ran ch  Estas l  °S ° mbr°S' 7  P° SSUÍ ^  Cad“ d a  estudada> 9ue Prefiro
negras, que tem um charme extraordinário. Com’o cob I T o l n l l p e  c ^  7 7 ^  ^  ^  PartÍCUkr & T  
tiertam com V*e podem recusar ^

da Fonseca e Silva, no largo d o la ç o  ( m a l l ' ^ N o v e  Í  7 7 ' ^  “  T**®0 ’ ° d°  meStre Valentim
Cruz dos Militares- uma feira em - j  ^  embr°), tendo como fundo o Mercado e a torre da igreja da

de leite diretamente’ ao freguês, na rua" Z l r c o ! . '  ”  PrÓXlm° &°  m° rr° ^  Ca8td° ; C °  CUr'0S° esPetácul°  da venda

1 8 2

Desenhos a lápis inéditos (18ox 120 I7cxiir  e .nrYiA.i a •
75 5  164), de um manuscrito de Charles Expilly. Coleção de Raymundo de Castro Maya.





A L A P A  E O C A T E T E  EM 1 8 5 4

fl • n  Um pmtGr que Parece ter' se valido do daguerreotipo para representar com fidelidade aspectos da cidad.
fo, Desmons que organizou o a hum de treze Panorama, de La Villa de R,„ de Janeiro, impresso na oficina litográfic:

C <sh? S’ T P  * an°,taÇJ0eS manuscntas de Leuzinger nas estampas por êle doadas à Biblioteca Nacional 
avengua-se que o álbum é de 1855, de desenhos feitos em 1854.

melhore f°  Pa"°r“”l“ da Cidade do Rio de Janeiro. Tomado do morro de Sto Antônio a vôo de Passara, é um do: 
I ' A ™ A r c o s  da Carioca e do c r i o  redor, vcodo-e a igreja, „  largo e .  d . r ip a , o Pãc

A rc t  f il, W ,  ” m° " °  '  * . T *  " •  **• *  *> O u»™ , roa. da. Mango e iL , de San» Teresa .  dorArcos e, hnalmente, o morro e a igreja de Santa Teresa.

de tassaro c o m ^ T T ^ ^  P P t T  ^  ^  R‘° J* Ianeiro- Tom“do da Chacra do Sr. Barão Maua a vôt
de vinte anos Em ' • u er (P 13 7)> mostra o desenvolvimento do aristocrático bairro do Catete em menos
fbole^ilvdra^^arfimá11̂  ^n8 ^ eStata ^ aC^ Curad° bara0de ^ aud’tluedava paraàrua do Catete e para à rua do Príncipe 
M u R e i  : " P T  tieSta> Chácara ° nde 0 conde dt Nova Friburgo iria construir o seu palácio, atual
larTdo^ v S d e Í o  ’ r  tCr ° °  PaláCÍ°  d°  ( Pa^cio do Catete), dando para o que emSo' se ch mava

n; r r°SaS reSÍdéndaS' NotC"SC ql' e a -  Silveira Martins não fôra ainda 
A ™ (h0je BeMO Lisb0a> Mais ao 'o»gc, o largo do Machado e o princípio

z  t z r parec 0 a r r mar deN- sra- da ^ ^ ^ « c m ,^ 0 « ^ 0 LJge,proximo ao moi ro Azul, era a antiga chácara das Mangueiras.

que aportou a o ^ o  P P  ^ 7  Desmons’ Consta do Arquivo Nacional, em Entrada de Estrangeiros,
sete anos de^ id^ f A 7  4° ’ de FranÇa’ d’onde era - tu ra l,  solteiro, htógrafo, com trinta e
le dessin beco do Pmn h '  ' P  “ l’"?13"86 n°  Jornaldo Commercio : « dessinateur artistique et industriei, enseigne 
le dessin, beco do 1 loposito, rua da Agida nn 2° A » f i6  e 2a de abril Ar ,R , M • , •
anúncios como êste : « Desmons continua a dar lições ri A 1 43 )' “  SCgUmte aParecem várl0S
cm casas particulares » (23 a 26 de janeiro de i L a  F “  ’« ^  ^  d°  HosPlcl°  n“ 98> em coléglos e
encarrega-se de tudo one A\v rp ‘t a • ^  em * Plntor em ornato de salões e interior de casas,
cncai rega de tudo que dtz respe.to ao seu ofício; na rua dos Barbonos n» 29 » ( 7 a ro de julho de x847).

Litografias (323x478 e 315 x 485), de álbum de Iluchar Desmons.
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V I S T A S  F E I T A S  DO M O R R O  DE S T O .  A N T Ô N I O  EM 1 8 5 4

Mais duas vistas de Desmons : o Panorama da Cidade do Rio de Janeiro. Tomado do morro de Sto. 
Antônio a vôo depassaro apresenta, a partir da esquerda: parte do hospital da O, Terceira da Penitência, o portão de entrada 
para a igreja da Ordem I erceira, o largo da Carioca e o chafariz novo, a bôca da rua de S. josé, o morro do Castelo tendo no 
topo o telégrafo semafórico, a Se Velha c o convento dos Capuchinhos; finalmentc, a rua da Guarda Velha (hoje 13 de 
Maio). A construção cm forma de torre, à direita, era uma das caixas d ’água do chafariz.

Êste chafariz substituiu o segundo (de madeira) construído provisoriamente (só funcionou três anos) em 
lugar do antigo que viera de Portugal e que vemos representado na página 69. Foi projetado, parece, por Joaquim 
Cândido Guillobcl, com modificações de Grandjean dc Montigny e principiou a funcionar em 1834, porém só ficou 
totalmente concluído em 1842, Êste último chafariz da Carioca, que possuia 36 bicas para barris e 4 pipas, existiu até 1925.

Lsta litografia que mostra claramente como esta parte da cidade ficava apertada entre os dois morros, hoje 
arrasados, do Castelo c de Santo Antonio, deve ser cotejada com a tela de Nicolas Antoine Taunay, executada do mesmo 
ponto de vista, em 1816 (pág. 67).

A segunda vista abrange a parte da cidade compreendida entre os morros do Valongo, da Conceição e de 
Santo Antônio, de onde foi tirada. A partir da esquerda : a Escola Militar (Escola de Engenharia), o largo de São 
I rancisco de 1 aula e fundos da igreja da mesma invocação, as igrejas do Rosário e de São Pedro. Nos primeiros planos, 
casario da atual rua da Carioca e catacumbas da Ordem Terceira da Penitência.

186
Litografias (315x4.80 e 313x482) do álbum de Iluchar Desmons.





RUA DA G L Ó R I A

Magnífico aspecto desta rua pitoresca, em que se retratam fielmente os prédios, a indumentária, os 
costumes, os vendedores ambulantes, os transportes, de um dos bairros mais aristocráticos do Rio em 1846, poucos anos 
antes da inauguração do serviço de bondes.

No primeiro plano, cais e casario da rua da Glória com a movimentação habitual da manhã. São vendedores 
ambulantes, cavalheiros e senhoras conversando; pretos do ganho carregando à cabeça uma mudança, como era uso, 
então; um carro de bois, tropa, o onibus de burro despontando do largo da Glória. No outeiro a igreja de N. Sra. da 
Glória ainda cercada de vegetação.

Só em 1801 foi rebaixado e aplainado o trecho montanhoso paralelo ao mar e consertado o caminho, 
melhorando o trânsito regular nesse trecho da cidade. Em 1829 estava refeito o paredão. Em 1856, deu-se princípio à 
construção de um cais substituindo-se em 1859 a alvenaria por cantaria grossa. Em 1876 ampliar-se-ia o cais. (Notas de 
Noronha Santos para a edição de 1943 das Memórias para servir à história do reino do Brasil... do padre Luís Gonçalves 
dos Santos, o padre Perereca.)

Quadro a óleo de Pedro Godofredo Bertichem (1 7 9 6 -1 8 ..) , pintor e litógrafo holandês que chegou ao 
Rio acompanhado da mulher e de uma criada, vindo de Amsterdam, em 10 de agosto de 1837, e aqui trabalhou até 1856 
expondo quadros nas Exposições da Imperial Academia de Belas Artes. Recebeu a medalha de ouro em 1845.

a 0  ací'rvo dos pintores amadores estrangeiros que viveram entre nós no século XIX é sem dúvida da 
maioi importância histórica, além de artística. Entre eles existem uns que, por deficiência técnica ou por pura fantasia, 
tinham tendências cm afilar e alteai as montanhas características que emolduram a cidade e outros, que nos deixaram 
desenhos dc construções civis e religiosas quase irreconhecíveis.

®n r̂e <>s Primeiros basta lembrar Henry Chamberlain e Hagedorn; no segundo grupo, o mais notório é o 
secretário de legação (1834), depois encarregado dc negócios (1838-1842) da Inglaterra, no Rio, William Gore Ouseley.

Oust ley de volta a sua teria mandou imprimir um belo album colorido de seus desenhos, litografados por 
Needham - Views tn South America from original drawings made in Braz'd, the River Plate, the Parana, by William  

Gore Ouseley - Londres, s. d., hoje em dia livro raro e de alto custo.
Dele a Church of Nossa Sonora da Gloria, &  Aqueduct, Rw de Janeiro (250x341 mm. ) que reprodu

zimos ao lado, no alto da página.

A leve e graciosa igreja de N. Sra. da Gloria do Outeiro, além de completamente deformada, aqui se nos 
afigura uma construção de íorte influência oriental. Não satisfeito com tôda esta fantasia achou meios de deslocar o

_ ‘l . a,'C ca’ lbie Por sua ' ez esta quase irreconhecível, para colocá-lo próximo à igreja e como se fôsse em 
direção da praia da Glória.

Litografia do desenho de W. G. Ouseley (250x341).

l88

Oleo sobre tela (710x1.250), de Pedro Godofredo Bertichem. 
Museu da Irmandade de N. Sra. da Glória do Outeiro.





O GÁS

Em 25 dc março de 1854 inaugurava-se a iluminação pública a gás, em substituição à de azeite, nas ruas 
do Ouvidor, do Rosário, do Sabão, de São Pedro, Direita e no largo do Paço. O encarregado dos serviços foi o engenheiro 
inglês William Gilbert Ginty.

Deve-se ao barão de Maná êsse grande melhoramento que juntamente com a introdução do serviço de 
bondes iria revolucionar os hábitos pacatos da cidade. Foi por êle construída a Fabrica do Gaz no Aterrado, depois rua 
Senador Eusébio, atualmente avenida Presidente Vargas.

Em frente ao prédio da Companhia, o povo descobre-se à passagem da carruagem da família imperial a 
caminho da cidade.

Litografia (195x271), de Pedro Godofredo Bertichem. Biblioteca Nacional.

MUS EU N A C I O N A L

O edifício do Museu Nacional no campo da Aclamação (campo de Sant’Ana), desfigurado irremediàvel- 
mente por sucessivas ampliações, abriga atualmente o Arquivo Nacional. O Museu Nacional, que substituiu a antiga Casa 
dos Passaros, criada pelo vice-rei Luís de Vasconcelos, foi instalado na residência particular dc João Rodrigues Pereira de 
Almeida, barão de Ubá, adrede adquirida em 1818, pelo ministro Tomás Antônio de Vila-Nova Portugal.

O autor destas estampas foi 0 pintor e litógrafo holandês Pedro Godofredo Bertichem, que organizou uma 
coleção dc litografias dos edifícios civis, religiosos e militares mais importantes da cidade. A série de 47 estampas, foi 
txci ut.u ,1 dc 1 850 ,1 1856, paia foitnai o álbum 0  B razil Pitoresco e Monumental. Alguns exemplares trazem o título

“'“',r0 C FoÍ P°sta à venda a Pa«ir de fevereiro de 1856, em fascículos de 4 vistas. Acompanhava
O  álbum uma puhhcaçao em grande formato, com o texto explicativo de cada estampa, com a seguinte fôlha de rôsto :
, " P,t0reK0 e Monumental publicado pelo editor proprietário Eduardo Rensburg, Lithographo

. ’ ’ 10 C Janelro- As assignaturas e leclamaçoes recebem-se em casa do editor na lithographia Imperial. Rua
d Ajuda n- 68. 1 reço de assignaturas 24 milreis por anno pagaveis por semestre adiantados ».

Litografia (131 X272) de Pedro Godofredo Bertichem. Biblioteca Nacional.
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RIO DE J A N E I R O  VI STO DO MOR RO D A  F O R M I G A  C. 1855

Êste panorama da cidade, o primeiro que se executou visto do morro da Formiga, antigo de Paulo 
Caieiro, é da autoria de Johann Varrone (1832-1910), paisagista e litografo, nascido na Itália e que estudou pintura em 
Viena onde se fixou após se aperfeiçoar na Itália e na Suíça. E o único trabalho até agora conhecido deste artista no Brasil.

À esquerda, a igreja de N. Sra. da Madre de Deus, erigida na quinta do Valongo, morro do Livramento, 
pelo tenente-coronel André Pinto Guimarães, com Provisão de 13 de julho de 1733, segundo José de Sousa Azevedo 
Pizarro c Araújo,

A seguir, atrás da vegetação do primeiro plano, o quadrilátero e os fundos do quartel militar dos soldados 
da terra cujas obras foram iniciadas em 1810 por ordem de D. João VI; a igreja de Sant’Ana à beira do campo de 
Sant’Ana, onde já se ergue o Teatro Provisório (1852).

Além, a cidade entre os morros da Conceição à esquerda, do Castelo e de Santo Antônio à direita; a seguir 
os Arcos e Santa 1 eicsa. Reconhecem-se as igrejas dc São Joaquim, de São Francisco de Paula, da Candelária, da Cruz 
dos Militares, do Carmo e no moiro do Castelo a Sé Velha. Além da Guanabara, Niterói, a Jurujuba, o Pico, a entrada 
dc Barra e o Pão de Açúcar.

192
Sépia (165 x 302), de Johann Varrone.Coleção de Gilberto Ferrez.





E S T R A D A  D E  F E R R O  D.  P E D R O  II

Na década de i 850 a 1 860 ocorreu um grande surto de progresso, fruto do governo estável, esclarecido, 
honesto e laborioso do imperador 1). Pedro II. Foram inaugurados melhoramentos notáveis tais como o gás, novo 
calçamento das ruas com paralelepípedos, o novo hospital da Misericórdia e o primeiro trecho da Estrada de Ferro 
I). Pedro II, da estação do campo de Sant Ana até Queimados. As obras dêsse trecho iniciaram-se em 1855, sob a direção 
d° engenheiro americano Garnett, sendo o organizador e presidente da empresa, o conselheiro Cristiano Benedito Ottoni.

Ao lado, a estação primitiva da atual Central do Brasil para cuja construção foi necessário demolir-se a 
igreja paroquial de Sant’Ana.

Jjitograha de Sebastião Agostinho Sisson no Album do Rio de Janeiro Moderno, por êle editado.
A estampa Inauguração da estrada de ferro Pedro I I  - Vista tirada do lado oposto a R. de S. Diogo. 

Lm 2Q de Matço (te i8g8, desenho dc J. (>. da Costa, publicado no 0  Universo Illustrado, apresenta a partida do 
primeiro tiem, composto da locomotiva Brasil, tender e cinco carros de passageiros, deixando a estação engalanada. 
I articipou do ato o imperador, recebido c saudado pelo diretor presidente da companhia, Cristiano Benedito Ottoni.

Assim principiou esta nossa maior estrada de ferro, cujos trilhos, dentro cm breve, galgando a serra do Mar, 
alcançariam as maigens do Paraíba do Sul e seus vastos cafesais, criando novas riquezas e revolucionando os nossos 
precários modos de transporte para o interior do país.

Hoje não se imagina a luta que ioi a construção desta estrada de ferro, especialmente a parte da subida da 
seira do Mar, cm bitola larga c poi simples aderência, o que parecia, então, absolutamente impossível. Ottoni persistia 
e ac uva que os trens que percorressem a baixada tinham que galgar a serra e alcançar o planalto sem mudança de 
máquina, e sem crcmalheira. O marquês de Olinda afirmara : « O senador Ottoni está tresloucado. Onde se viu máquina 
ticpai mono leito cabrito? ». O marques dc Paraná afirmava aos vassourenses : « Caísse do céu prontinha a estrada que 
voces desejam e a renda não chegaria para conservá-la ». Só um homem compreendeu e deu todo o seu apoio a Ottoni : 
IX l edro II. 1

. . . preciso ainda lembrar que o giandc túnel da serra, com seus 2.236 metros, era o maior do mundo de
então, loi todo aberto a picareta e pólvora, pois a dinamite ainda não existia.

1 9 4

Litografias (190x245 e 238x370), respectivamente, da coleção 
de Gilberto Ferrez e da Biblioteca Nacional.





PALÁCI O DE SÃO CR I S T Ó V Ã O  E A R R E D O R E S  - 1 8 5 0 - 1 8 6 0

A Rua Imperador, Saint Christophe (segundo legenda original) onde aflora todo o pitoresco da arbori
zação, com esbeltas casuarinas de aspecto realmente majestoso e ao mesmo tempo bucólico. Hoje é avenida Pedro II, 
depois de ter sido avenida Pedro Ivo. Ao longe, a serra da Carioca, a Pedra do Conde, Andaraí e o Pico da Tijuca.

A segunda vista, apresenta o Palácio de S. Cristóvão dominando os vales da Tijuca e do Andaraí e o 
caminho do Alto da Boa Vista, que principiavam a se pontilhar de chácaras.

A melhor descrição que conhecemos do interior do palácio de S. Cristóvão foi-nos deixada pelo cirurgião 
da marinha americana G. R. B. Horner, por ocasião do baile oferecido por Sua Majestade ao príncipe Adalberto da 
Prussia, quando de sua visita ao Brasil, em 1842. « O bali de entrada era rodeado de diversas estátuas de deuses e deusas 
pagãs, seguia-se outra galeria de uns duzentos a trezentos pés, decorada com pinturas de Vila Rica, Rio de Janeiro e 
outros lugares, À esquerda desta galeria ficavam dois pátios; á direita alguns aposentos e uma espaçosa e bela sala de 
banquete, cujos balcões dominavam um belo jardim florido, em terraço. No fim desta galeria ficava o gabinete de minerais 
e moedas, guardados em móveis de jacarandá fechados por tampos de vidro e outros que alcançavam quase o teto. 
A vaiiedade e beleza dos minerais nos encantou; porém as moedas estavam tão encobertas por urnas, copos e refrescos 
que apenas podemos ver algumas antigas e modernas. Após uma rápida inspeção das armas dos índios, penduradas nas 
paredes na extremidade do gabinete, passamos para a biblioteca - uma sala grande, de pé direito alto e piso de tábuas, 
contendo talvez de cinco a seis mil volumes e onde sc achavam muitos nobres e oficiais trajados em seu estilo aparatoso. 
Da biblioteca tomamos à esquerda para uma entrada nos fundos do palácio, entre um pátio e uma série de salas onde a 
maioria dos convidados se reunira. Eram senhoras c cavalheiros, reunidos num salão de grande dimensões, com um teto 
em arco, parcialmente dourado c decorado com papel de parede pintado, azul e branco, onde pendiam retratos. 
Encimando o sofá azul, onde se sentava o imperador, viam-se os retratos de seu pai e avô, João VI. No lado oposto, na 
entrada do salão, pendiam os do seu outro avô Frederick (sic), o falecido imperador da Áustria, e a sua sogra (sic) 

me ta, a ( uqueza de Brlganza (sic) ;  e de cada lado da sala estavam os de sua mãe Leopoldina e irmãs Januária e Francisca 
e o dele ». (Medical Topography of Brazil and Uruguay ipitftjnadental remarks - Philadelphia 1845 - pág. 272).

Muito pouco se sabe de Frederick Hagedorn artista alemão, autor destas duas aquarelas que, no entanto, 
deixou uma obra considerável pelo valor artístico e iconográfico. Viajou percorrendo detalhadamente o Rio de Janeiro, 
Niterói, parte da baixada fluminense, Petrópolis, Teresópolis, Juiz de Fora, Salvador e Recife, sempre pintando. A sua 
pintura e típica e de iácil identificação, graças ao estilo muito pessoal e à técnica predileta, a têmpera. Os primeiros planos 
apresentam sempre a vegetação peculiar da região e a forma dos morros e picos aparece alteada, para maior fôrça de 
expiessao. \  ários de seus trabalhos foram posteriormente litografados.

Aquarelas inéditas dc Frederick Hagedorn (505x674 e 675x1. ,58). The Hispanic Society of America - N.Y.





O M O S T E I R O  D E  S Ã O  B E N T O  E M  1 8 5 8
Em páginas anteriores já vimos o mosteiro de São Bento em diversos Prosfectosc panoramas da cidade, 

aqui aparece numa estampa extraída do livro Brazil P.ttoresco, de Charles Ribeyrolles, cujo álbum foi todo litografado 
por artistas de renome que copiaram fotografias executadas por Victor Frond, tendo enriquecido os primeiros planos com
canoas e personagens. Apreciamos o mosteiro fotografado da ilha das Cobras. - , , .

Logo após o canal, que separa a ilha do continente, o cais e parte do Arsenal de Marinha fundado pelo 
conde da Cunha em 1764. Além do mosteiro, o Palácio dos Bispos no morro da Conceição, hoje sede da Diretória do
Serviço Geográfico do Exército, a pedra do Conde e a Tijuca. ,

À beira mar, um navio no estaleiro e ao longe, mastros de veleiros ancorados próximo à Prainha.

M I S E R I C Ó R D I A  E M O R R O  D O  C A S T E L O  E M  1 8 5 8
Litografia de lacottet, baseada em fotografia feita do mar. A partir da esquerda a igreja de Santa Luzia 

ainda com uma só tôrre, provisória; no morro do Castelo a Sé Velha, o casario, o Observatório Nacional instalado desde 
1847 no edifício inacabado da nova igreja que os jesuítas estavam levantando quando foram expulsos; o colégio dos
jesuítas, transformado em Hospital Militar.

k  beira-mar, o novo edifício do Hospital da santa Casa de Misericórdia, construído graças aos esforços do
seu benemérito irmão e provedor, José Clemente Pereira. As obras tiveram início em 1840, mas só em 27 de junho de
1852 celebrou-se com todas as solenidades a bênção do novo hospital. Traçou-lhe o risco o engenheiro militar Domingos

Adiante, o velho Hospital da Misericórdia, um dos mais antigos da cidade, agora restaurado em seu estado 
primitivo, pelo Património Histórico e Artístico Nacional. A Misericórdia foi criada, provávelmente, pouco após a 
fundação da cidade. O certo, como o demonstrou o erudito padre Serafim Leite, S. J., é que quando aqui aportou a 
armada de Flores Valdés, em março de 1582, construíram-se casas para os doentes por « não caberem no hospital »,
segundo afirmou Anchieta em carta ânua.

Na extrema direita, parte da antiga fortaleza de S. Tiago, na Ponta do Calabouço, que servia de dependen-
cia do Arsenal de Guerra.

No rodapé, a fachada do mesmo hospital, desenhada e litografada por Sebastião Agostinho Sisson (1824- 
1898) publicada na revista 0  Brazil IIlustrado de 15 de abril de 1855. Mais tarde construíu-se novo corpo, em frente a 
esta fachada, tomando o aspecto que ainda hoje tem, graças ao projeto de José Maria Jacinto Rebelo, que desenhou o 
grande pórtico central com frontão reto e baixo relevos de Luiz Giudice em pedra de Lioz, obras concluídas em 1865.

O autor destas estampas foi Victor Frond, francês que viajou muito pelas províncias do Rio, da Bahia e em 
especial pela nossa cidade. Litografias das oficinas Lemercier de Paris, do álbum in lolio, do livro de Charles Ribeyrolles : 

B razil Pittoresco. Album de vistas, panoramas, paisagens, monumentos, costumes, etc., com os retratos de 
Sua Magestade Imperador Don Pedro I I  e da Familia Imperial, photographiados por Victor Frond, lithographiados 
pelos primeiros artistas de Paris, . .. Paris 1861.
'Fôdas as litografias dêsse álbum oferecem um documentário fiel da cidade em meados do século passado. As glórias da 
obra cabem tão sómente a Victor Frond e não a Charles Ribeyrolles, autor do texto.

No Museu Imperial existe um manuscrito, assinado por Frond e datado do Rio em 17 de abril de 1859, 
dirigido ao ministro do Império, onde se lê :

« A la tête d ’un établissement photographique formé par mes soins, j ’ai conçu l’an dernier Fidée de payer 
ma dette â 1’hospitalité Brésilienne en publiant une ceuvre qui mit à jour 1’histoire du Brésil, les beautés, les grandeurs...

Mon dessein arrêté, je fis venir d’Europe, à mes Irais, Monsieur Charles Ribeyrolles, 1’un de mes amis, qui 
voulut bien sc charger du texte, ... ».





T I P O S  E C O S T U M E S

Por volta de i860, Frederico Guilherme Briggs lançava no mercado o seu segundo álbum de tipos e 
costumes cariocas, com o título Brazilian Souvenir a selection of the most peculiar costume* o f the Brazils. Published by
L udm r &  B r im  Lithographers - Rua dos Pescadores 88 - Rio de Janeiro.

Tôdas as estampas bem desenhadas e coloridas em tons vivos, são curiosas. O Permanente, o polícia da 
época • Indo para a Correção, escravo que vai receber o castigo, que era aplicado, quase sempre, próximo ao largo do 
Moura; Castigos, dois negros fujÕes, trazendo um o cêpo e o outro a gargalheira que os impedem de se refugiar no mato, 
conversam com uma comedora de terra, que usa máscara de lata; Irmão do Bom Jesus, numa procissão acompanhado de
menina vestida de anjinho; Família indo a Missa e /Ima de Leite.  ̂ ^

N o rodapé : Uma rêde transportando o corpo de uma preta para o cemitério; Pretos d  agua, encarregados
de abastecer as residências que não possuíam mina d’água, o Mascate, acompanhado de escravo carregador.

A comparação desta série com a de Lopes que foi litografada por Briggs em 1841, (pág. 149) evidencia 
uma grande diferença no trajar, tanto das pessoas de posse assim como dos escravos.

Briggs em 1842 associou-se com o litógrafo Pedro Ludwig.
O exemplar pertencente à Biblioteca Nacional desta obra extremamente rara, traz o seguinte autógrafo : 

« Souvenir offert à Mr. A. Ludovic, par son ami. Assinado Fred. Briggs. Rio de Janeiro, le 7 avril i860 », o que 
permite fixar aproximadamente a data da edição.

Litografias, coloridas a mSo (tamanhos variáveis de 125X130 até 110x175). Biblioteca Nacional.
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C O S T U M E S  E T R A N S P O R T E S  C.  i 8 6 0

Litografias do Album Brazilian Souvenir a selection of the most peculiar costumes of the Brazils de 
Frederico Guilherme Briggs. Dois irmãos de opa Polindo Esmollas, para a capelinha de Santa Luzia que se vê ao fundo; 
Um anjinho, com o seu acompanhante; Cadeirinha, belo exemplar dêste elegante modo de transporte com os varais em 
lorma de serpente, carregada por dois escravos fardados; Espírito Santo, a charanga típica composta de bumbo, pratos, 
clarinete, flauta e trombone de vara, que acompanhava o irmão de opa e bandeira quando pedia para a festa do Divino 
Espirito Santo; Enterro d ’Anjinho, o enterro de uma criança, em cadeirinha.

Km t 842, Briggs e Pedro Ludwig formaram uma sociedade com o nome de Ludwig e Briggs, na rua do 
Carmo n" 55 sobrado, cm 1 rente ao beco dos Barbeiros, anunciando-se como habilitados a « honrarem com presteza e 
perfeição em tudo que diz respeito a litografia, desenhos, mapas, cartas topográficas, planos de arquitetos, emblemas, 
diplomas, vinhetas, circulares, faturas, letras de câmbio, etc... » (Jornal do Cotnmercio, 12 de dezembro de 1843). 
Mais tarde esta oficina chamou-se Litografia do Cotnmercio.
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Litografias coloridas à mão. Biblioteca Nacional.
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R E F O R M A  DO  P A S S E I O  P Ú B L I C O  E M 1 8 6 2

Projeto da reforma do Passeio Público, mostrando o novo arruamento e arborização, executado por
Auguste François Marie Glaziou.

O primitivo traçado do jardim, realizado pelo mestre Valentim, era retilíneo como podemos ver na 
litografia acima, publicada no livro de joaquim Manuel de Macedo, Um Passeio feia Cidade do Rio de Janeiro.

Em i860, o imperador D. Pedro II vendo o aspecto de abandono que apresentava o velho parque, 
encarregou ao tabelião Francisco josc Fialho, homem de bom gosto e amigo da cidade de remodelar o Passeio. Para isto 
Fialho contratou em Paris o arquiteto paisagista Auguste Glaziou, que executou êste projeto no gôsto romântico da época, 
com seus caminhos curvilíneos, lagos, pontes e grotas. Tudo exatamente o oposto ao primitivo, que apresentava então 
uma aspecto de floresta brasileira em pleno centro da cidade. Esta reforma importou no sacrifício da maioria das árvores, 
já quase centenárias.

josé Mariano Filho em sua obra 0  Passeio Público do Rio de Janeiro, Rio 1943, de onde extraímos estas 
notas, disse muito judiciosamente : « Glaziou falhou exatamente pelos mesmos motivos que levaram a Missão Artística 
Lebrcton a falhar : o desprezo pela tradição nacional ». E mais adiante « os grandes parques paisagísticos no genero dos 
dois que aqui compôs Glaziou, respectivamente da quinta da Boa Vista e campo de Sant’Ana, são recomendáveis sob o 
ponto de vista estético. O parque composto por Valentim, ainda me parece, a despeito dos coradouros de roupa construídos 
pelo prefeito Antonio Prado (Praça Paris) o modelo que mais nos convém ».

Houve, porém, quem na época da reforma, levantasse sua voz contra êste projeto. Com efeito, pouco apos 
a inauguração do novo Passeio, a 19 de outubro de 1862, Henrique Fleiuss publicou na Semana Illustrada, veemente 
protesto ao arrasamento da velha flora, numa caricatura mordaz. Porém, a verdade é que a população, que quase sempre 
tem aversão ao velho, aprovou. É êste parque que já modificado e diminuído na sua extensão para alargamento das ruas 
que o circundam, chegou até nós. Um verdadeiro oásis no coração da cidade e onde ainda apreciamos a fonte dos jacarés, 
obra prima do mestre Valentim, assim como as duas antigas pirâmides com seus dísticos Ao amor do publico e A  saudade 
do Rio, mandados colocar pelo saudoso vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa.

Desenho a lápis e aquarelado (355x455) de Auguste François Marie Glaziou. Biblioteca Nacional.
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H OS P Í C I O  D.  P E D R O  II C. 1 8 6 6

Esta vista da praia da Saudade, pintada por Henri Nicolas Vinet, foi executada do antigo caminho para
xmacabana, a ladeira do Leme, vendo-se os fundos do prédio do Hospício D. Pedro II. , , .

À direita, o morro da Urca, o Pão de Açúcar e, ao longe, a baía de Guanabara e a serra dos Orgaos.
O hospital para alienados foi ereto em terreno da antiga chácara do Vigário Geral, na praia Vermelha, que 

jertencia, então, à Santa Casa de Misericórdia, graças aos esforços e zêlo do benemérito irmão e provedor José Clemente 
Pereira que já demonstrara invejável capacidade de organização e trabalho erguendo o novo prédio da Santa Casa.

Em 5 de setembro de 1842 lançou-se a primeira pedra e a 5 de dezembro de 1852 inaugurou-se solene
mente, com a presença do seu benfeitor, o imperador D. Pedro II, êste esplêndido monumento arquitetônico do segundo 
reinado e que seria um hospital modelar. O projeto original foi do engenheiro Domingos Monteiro modificado pelo do 
engenheiro }osé Maria Jacinto Rebelo. Já o pórtico é de autoria de Joaquim Cândido Guillobel.

O Hospício, assim como a Misericórdia, impressionaram vivamente o sr. e sra. Louis Agassiz que os 
visitaram minuciosamente quando aqui estiveram em 1865. Chegaram à praia da Saudade numa das barças que faziam o 
trajeto : Cais Pharoux, Flamengo, Botafogo e Praia da Saudade, isto numa linda tarde de maio.

« É impossível imaginar-se um edifício mais apropriado ao seu destino. É verdade que só visitamos os salões 
públicos e os corredores, já que para se visitar o interior, uma licença é necessária; porém, uma planta exibida no vestíbulo 
permite ter-se uma idéia das instalações e o aspecto geral testemunha a limpeza, o cuidado extremo e a ordem que reina 
em tudo. Algumas das salas públicas são verdadeiramente belíssimas, especialmente uma, na extremidade da qual se acha 
uma estátua do Imperador criança, sem dúvida, na época de sua coroação ». (Flyage au Bréstl - Paris 1869).

Em 1944 removeu-se o hospício para Engenho de Dentro, e neste prédio, depois de completamente 
restaurado sob a direção da Diretória do Património Histórico e Artístico Nacional, foi instalada a Reitoria da Univer
sidade do Brasil.

Henri Nicolas Vinet (1817-1876) nasceu em Paris, foi discípulo de Jean Baptiste Corot, veio para o 
Brasil em 18 56, estabelecendo-se no Rio de janeiro onde teve atelier na rua da Quitanda. Aqui trabalhou intensamente, 
deixando-nos um grande número de telas de paisagens do Rio e arredores, especialmente Cantagalo. Participou das 
Exposições da Academia de Belas Artes de 1 860 a 1876, quando aqui faleceu, a 14 de março dêsse ano. Foi agraciado 
com a Ordem da Rosa c conquistou vários prémios nas Exposições.

Óleo sôbre tela de Henri Nicolas Vinet (1.220X 1.590). Museu Imperial, Petrópolis.
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AS GONDOLA» FLU M IN BN HES.

G Ô N D O L A S  F L U M I N E N S E S

Angelo Agostini (1842-1910), artista c caricaturista italiano radicado no Brasil, publicou em várias 
revistas caricaturas engraçadas e mordazes da vida carioca, que ainda hoje seriam perfeitamente válidas, como a crítica ao 
desconforto dos ônibus de então. As Gôndolas Fluminenses que aqui vemos, apareceram na Vida Fluminense de 27 de 
junho de 1868. Segundo Noronha Santos, foi em 1837 que trafegou no Rio, em caráter provisório, o primeiro ônibus 
de tração animal. Em julho de 1838, a Companhia de Omnibus para passageiros iniciou suas atividades com quatro 
carros de dois andares, puxados por duas parelhas de bestas. A passagem custava 200 réis.

Como tôda novidade, teve seus inimigos e sofreu terrível campanha por parte dos carros de praça. Acabou 
porém vencendo e prosperando, em benefício do público, que dispondo de condução regular, principiou a preferir os 
arrabaldes aos sobrados do centro.

Quase ao mesmo tempo surgiram as Gôndolas Fluminenses, da firma francesa Martin & Cia, carros menores, 
de um só piso, mais elegantes c que também prosperaram.

Por curiosa coincidência, estes desenhos apareceram exatamente no ano em que se inauguraram os bondes 
que haviam de forçar o desaparecimento gradativo daqueles ônibus, em 1874.

Litografia (243x402), de Angelo Agostini. Coleção Biblioteca Nacional.
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•íhVA s .  JOÃO! VIVA SANTO ANTONIO í 
VIVA S. IMíDRO I

V I V A  S.  J O Ã O !  V I V A  S A N T O  A N T O N I O !  V I V A  S. P E D R O !

Agostini verbera no seu desenho publicado em 4 de junho de 1868, a barulhada e os resultados maléficos

dos festejos dêsses santos padroeiros.
Os festejos juninos estiveram em voga entre nós desde o século passado, atingindo o seu auge nos primeiros 

decénios deste século. Dos santos, o mais festejado era Sao João. Na vespera do dia 24. de junho, as lamí ias e amigos se 
reuniam, havia ceia seguida de folguedos ao ar livre, com solta de balões, fogos, danças à roda de gran e ogueira, on e 
eram assadas batatas doces e milho; pulava-se a fogueira, tirava-se sorte e tudo acabava alegremente com muita cantoria, 
alta madrugada. Esta festa popular continua bastante animada, porém modificada, por loiça de nossos hábitos e costumes, 
do arranha-céu e falta de jardins.

Litografia (250x402), que aparece na V ie la  F lu m in e n se . Biblioteca Nacional.



D I V E R S A S  C O N D U Ç Õ E S  E M 1 8 7 0

Caricatura de Angelo Agostini, publicada na Fida Fluminense de 25 de junho de 1870, onde reconhe
cemos as Banas Ferry e as Barças Fluminenses, inauguradas em 18 6 2 e 18 70 que ligavam a cidade não sómente a Niterói 
e às ilhas, mas também ao Saco do Alferes, a São Cristóvão, ao Flamengo, a Botafogo, a Icaraí e Jurujuba; a Maxambomba, 
bonde de tração à vapor entre o Rocio Pequeno (praça 11 de junho, hoje avenida Presidente Vargas) e Tijuca, inaugurada 
em 1861; canoa, falua, rêde, vitória, bicicleta, coupé, tilbury, fiacre, cavalo, cadeirinha, gondola fluminense e, finalmente, 
o bonde. Foi este a novidade que, cruzando os bairros mais distantes, transformou os hábitos pacatos e o aspecto da 
cidade, graças à eficiência, rapidez, limpeza de um serviço impecável, a preços acessíveis a todos.

B A N H O S  D E  M A R  E M 1 8 7 0

Naquela época, tomava-se o banho de mar mais por prescrição médica, e entre cinco e oito horas da manhã. 
As praias elegantes eram as do Boqueirão do Passeio e de Santa Luzia. Alguns mais ousados frequentavam o Flamengo e 
Botafogo. Notar que na caricatura de Angelo Agostini, o calção, como peça única, ao contrário do que se poderia pensar, 
já estava em uso.

Por prescrição médica, o boníssimo D. [oão VI em virtude de uma inflamação numa perna, provocada 
por um carrapato da fazenda de Santa Cruz, tomou os seus banhos de mar na praia do Caju, próximo à quinta real. Como 
porém tinha pavor de ser mordido por caranguejos, mandou fabricar uma grande caixa de madeira que era descida ao 
mar e onde podia ficar sentado e tomar seu banho sem ser molestado. Já D. Carlota Joaquina e suas filhas preferiam os 
banhos de mar de Botalogo.

Edward 1 heodor Bosche, na sua obra Quadros Alternados, S. Paulo, 1929, relata a seguinte história sobre 
o nosso imperador, um dos primeiros amadores do banho de mar no Flamengo : « o pudor era completamente descon
hecido de 1). Pedro I. Havia em frente à residência do cônsul geral da Prussia von Th. (Theremin), uma chácara no 
Catete, a qual ia o príncipe freqúentemente para tomar banhos. Havia um dia na casa do cônsul numerosa reunião, fazendo 
parte da mesma muitas senhoras. Para gozar da frescura tinham-se colocado às janelas, quando de repente, no balcão 
fronteiro, apareceu o soberano do Brasil completamente nu, como um Jovem Deus, in pudis naturalibus. As senhoras 
todas lugiram espavoridas a vista desta aparição paradisíaca; D. Pedro porém soltou estrepitosa gargalhada, atirando-se 
cm seguida ao mar ».
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Litografias (172x240) c (240x400), in V i d a  F lu m in e n se . Biblioteca Nacional.





O G R A N D E  P A N O R A M A  DE EMÍ LI O B AUCH EM 1 8 7 3

O pintor alemão Emílio Bauch (1828- ), radicado no Brasil desde 1852, quando aportou ao Recife,
concebeu e realizou um panorama, como que visto do ar, abrangendo toda a cidade, como também, suas montanhas, 
com perspectiva correta, sem para isso utilizar o balão, cuja primeira ascençao entre nós datava de 1855.

Dos grandes panoramas do Rio de Janeiro até 19°°» e nao sao poucos, este é o ultimo e, sem duvida, o 
mais grandioso, e onde avulta a beleza da natureza carioca. É notável trabalho de paciência e ingeniosidade.

Da esquerda para a direita distinguimos : o Pão de Açúcar, os morros da Urca, Babilónia, Sao João e 
Cabritos; baía e praia de Botafogo, os bairros do Flamengo, Glória, Lapa que tem como fundo os morros de D. Marta, 
Dois Irmãos e Corcovado.

Entre os quatro morros do Castelo, Santo Antônio, Sao Bento e Conceição a parte mais antiga da cidade 
que então já se estendia para o campo de Sant’Ana, Mangue, Tijuca, Andaraí, São Cristóvão e Ponta do Caju. Esta parte 
tem como fundo os morros de Santa Teresa, Gávea, Pedra Bonita, serra da Carioca, pedra do Conde e Pico da Tijuca. 
Nos primeiros planos as ilhas de Villegaignon e das Cobras.
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O embaixador Moniz de Aragão possui uma carta de uma filha do pintor a êle dirigida em 27 de Janeiro 
de 1938, onde lemos : « Mon père quoique allemand était vrai peintre brésilien, pas du tout connu en Europe. II a eu la 
funeste idée de quitter Rio, pour notre malheur, parcequ’à peine ici il a perdu sa fortune en mauvaises spéculations. II avait 
combiné par 1 aide de quelques ingénieurs un panorama de Rio à vol d’oiseau, parcequ’il n’existait pas un point de vue 
pour voir tout Rio à la fois. Ce tableau devait etre reproduit en chromolitographie et Don Pedro, qui était venu le voir 
chez nous, avait fait signer 300 exemplaires. Pendant qu’on y travaillait à Vienne, vint la chute de 1’État et la souscription 
ne fut pas reconnue du gouvernement. »

Emilio Bauch deixou vários quadros executados no Recife, Salvador e Rio. Pintou retratos de figuras do 
Império como sejam, do conde e condessa de Nova Friburgo. Alguns foram apresentados nas Exposições da Academia 
de Belas Artes a partir de 1859. Esteve ativo entre nós até 1874c foi feito cavaleiro da Ordem da Rosa.

Cromolitografia (713x2.423) de J. Vogler, impresso no Instituto 
Artístico aAustria, de pintura de Emilio Bauch. Coleção de 
Joaquim de Sousa Leão.



MAPPA ARCHITECTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
- Parte Commercial pelo engenh. Bel. J. Rocha Fragoso - Grav. por M. J. Aranha

e Imp. por Paulo Robin 1874.

É um trabalho da maior paciência e não mais executado no Brasil. Compõem-se de quatro fôlhas de 
707x590 mm. apresentando fotogràficamente todas as fachadas dos prédios do centro comercial da cidade, desde a 
marinha até as ruas da Conceição e Andradas e das ruas de S. José e Carioca até S. Bento e morro da Conceição.

É sem dúvida o melhor documento do Rio desta época que aos poucos vai desaparecendo com o alarga
mento das ruas, abertura de novas avenidas e na voragem da febre imobiliária.

As pedras litográficas, em mau estado de conservação, ainda existem no Museu Histórico Nacional.
Em vista de sua grande dimensão, escolhemos dois trechos menos retratados por artistas, em especial, o 

trecho compreendido entre a Candelária e a antiga praça General Osório (antigo do Capim) e ruas de São Pedro e 
General Câmara, demolido para a abertura da avenida Presidente Vargas, em 1942. Entre os edifícios mais notáveis que 
desapareceram então vemos as igrejas de São Pedro e a do Senhor do Bom Jesus do Calvário. A primeira construída entre 
1733 e 1742, tinha a particularidade de ser a primeira igreja brasileira construída em planta de traçado curvilíneo (corpo, 
frontispício e torres : e que seria pouco depois reproduzido em Minas Gerais, nas igrejas do Rosário de Ouro Preto e 
S. Pedro de Mariana. A nave possuía uma obra de talha primorosa, execução que se desenvolvia em obediência ao traçado 
curvilíneo da mesma,

A igreja de Bom Jesus do Calvário, tinha ao lado o Hospital da Ordem Terceira.
No segundo detalhe, o de cima, temos uma idéia das construções e armamento da área compreendida entre 

as ruas dos Andradas, largo de Santa Rita, Teófilo Ottoni e parte da ladeira da Conceição, como Aljube, antiga prisão de 
padres, onde funcionou o primeiro Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Aqui destaca-se a igreja de Santa Rita e em 
frente, na praça, o chafariz do mesmo nome. A igreja, que ainda existe, teve sua pedra fundamental lançada antes de 
1719. Já o chafariz foi sómente ereto em 1839, no largo onde existira um cruzeiro lembrando um antigo cemitério 
de escravos.

Litografia {2.828x2.360). Mapotecado Itamarati.
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C A R N A V A L  DE 1 8 8 0

Angelo Agostini ( 184.3 -1910) ilustrou a Revista lllustrada com espírito, arte e leveza que o caracterizava.
A coleção desta revista é um retrato fiel dos hábitos e costumes de tôda a vida carioca de 1876a i8g8.
Damos aqui três estampas que apareceram em 14 de fevereiro de 1880 e onde apreciamos em tôda a sua 

plenitude os folguedos do Entrudo que ainda não havia desaparecido de todo, apesar das proibições da polícia, e do 
carnaval pròpriamente dito, em que aquêle se transformara.

Numa, somos os observadores do Entrudo no seio de uma família e onde a cena se passa numa sala de 
visita bem típica com seus móveis, espelho de moldura dourada e lustre de cristal; noutra, apreciamos a tremenda batalha 
de limões de cheiro, bisnagas e de baldes d’água que se trava na rua do Ouvidor e, finalmente, os célebres préstitos 
carnavalescos da terça-feira gorda com seus carros alegóricos e de crítica, onde reconhecemos a figura tão caricaturada 
do republicano Lopes Trovão. Existiam então os clubes dos Tenentes do Diabo, dos Fenianos, dos Políticos e dos Democrá
ticos, que chegariam até hoje.

Na rua segue o barulhento bloco do Zé Pereira que dava início às festas carnavalescas; um português bole 
com as mulatas e o barulho está formado à porta do clube dos Democráticos, de bandeira desfraldada.

O bibliotecário Luís Joaquim dos Santos Marrocos, que nos deixou uma série de cartas cheias de mexericos 
e informações da côrte, escritas à sua família em Lisboa, no período Joanino, informa :

« Entrudo horrível íoi o que aqui se passou : houverão desgraças, e eu estive clausurado, e mesmo assim 
fui attacado em casa : nunca vi jogar mais brutalmente » (carta de 31 de março de 1812).

Os males decorrentes do Entrudo chegaram a tal ponto que foram proibidos pela polícia em 1854. No 
ano seguinte apareceram os primeiros préstitos carnavalescos apresentados pelos fundadores do Congresso das Sumidades 
Carnavalescas. Neste mesmo ano fundou-se o clube dos Tenentes do Diabo que, no ano seguinte, concorreu com a 
Sumidades Carnavalescas e União Veneziana.

Além disto, já existiam, os bailes carnavalescos que se realizavam em um ou dois teatros. O primeiro foi 
ideado por uma cantoia italiana, e se realizou, com grande sucesso, no teatro S. Januário em 1846. Havia também os 
mascarados.

As primeiras máscaras foram importadas por um negociante francês que anunciou : « máscaras com 
expressões jocosas e sérias, narizes de papagaio, ditos fingindo peixe; peitos de senhoras para homens que queiram vestir 
de mulher, caras de porco, de cachorro, de gato; cabeças mecânicas, com barbas, bigodes, etc... », isto em 183 5!

Litografia de Angeio Agostini (290x490) na R e v is ta  l l lu s t r a d a . Biblioteca Nacional.
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TRI BULAÇÕES  DE UM CHEFE DE FAMÍ LI A NO C A R N A V A L

Angelo Agostini deixou uma série de caricaturas dos festejos do carnaval de todo o findar do século XIX.
Nesta página descreve os apuros por que passou um bom pai de família ao levar os seus a assistir o carnaval, 

na rua do Ouvidor. Com espírito e observação arguta, Agostini mostra os trajes, os transportes, o interior de casa de 
família burguesa.

Daí por diante, o carnaval carioca iria se firmando cada vez mais, como a maior e mais popular festa anual, 
a que tomava conta de tôda a cidade durante três dias e três noites consecutivas. Com o advento do automóvel e a abertura 
da avenida Central (Rio Branco), logo no princípio do século atual, encerrou-se em definitivo o Entrudo, que a polícia 
vinha tentando proibir desde t854, com mais ou menos rigor, e o carnaval atingiu o seu auge de 1910 a 1930, com os 
alegres corsos, batalhas de confetes, lança perfumes e serpentinas. Como os automóveis eram então todos conversíveis, as 
famílias organizavam o corso, que consistia em subir e descer a avenida Central (R io  Branco) com os autos andando 
vagarosamente, em fila indiana, e seus ocupantes atirando serpentinas aos carros mais próximos. Em pouco tempo todos, 
numa extensão de quase quatro quilómetros, estavam ligados uns aos outros por massas de serpentinas e o povo, que 
passeava nas calçadas, formava batalhas de confetes e lança perfumes com os ocupantes dos carros.

A avenida ficava assim engalanada e passeava-se num mar de confetes e serpentinas de tôdas as cores, que 
a limpeza pública era obrigada a retirar de tempo em tempo.

Na terça-feira gorda, o corso terminava cêdo e todos aguardavam o desfile dos préstitos dos Democráticos, 
Femanos, Tenentes do Diabo, que apresentavam complicados e grandes carros alegóricos, cheios de movimentos 
mecânicos e repletos de mulheres e uma infinidade de carros de crítica, que obtinham merecido sucesso.

Com o advento dos carros fechados, o Carnaval foi-se modificando para o que êle é hoje em dia.

Litografia de Angelo Agostini (290x490) na Revista Illustrada. Biblioteca Nacional.
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I N A U G U R A Ç Ã O  DO J A R D I M  DO C A MP O DE S A N T ’ A N A

A primeira litografia é devida ao lápis de Angelo Agostini, representa o tao almejado ajardinamento do 
campo de Sant’Ana pelo arquiteto paisagista e horticultor Auguste François Marie Glaziou, inaugurado em 7 de setembro 
de 1880.

A segunda estampa é litografia de uma fotografia de Marc Ferrez, e nos mostra o aspecto geral de todo o 
jardim executado poucos anos após a inauguração. Ao longe a Casa da Moeda, a Estaçao da Estrada de Ferro D. Pedro II 
e parte do Quartel General.

Em tempos idos, a cidade terminava na rua da Vala (atual Uruguaiana) e « dai por diante era tudo campo, 
em meio do qual ficava a igreja de S. Domingos, dizia-se por isso campo de S. Domingos : occupada porém a maior 
parte dele por imensas propriedades, que deixaram aquela capela em seu centro, e levantando-se em 1735 a de Sant Ana, 
no fim do restante campo, se originou dai substituir o povo com a denominação de campo de Sant’Ana » como explicou 
José de Souza Azevedo Pizarro e Araújo. Em 18150 intendente-geral de polícia, Paulo Fernandes Viana, foi o primeiro 
que tentou urbanizar parte dêsse imenso campo, criando o seu Passeio que vemos reproduzido na pág. 73c que D. Pedro I 
mandou arrasar, em 1821.

Daí por diante, continuou a grande área abandonada, onde costumava exercitar-se a tropa e, com a 
construção do chafariz dito das Lavadeiras, tornou-se um imenso coradouro. A grita pelos jornais para que se aproveitasse 
aquela região prolongou-se por longo tempo. Em 1854. no Jornal ào Commercio de 2 de abril lemos um artigo dedicado 
às nossas praças que diz :

« A praça da Aclamação que será sempre o campo de Sant’Ana, estava talhado para a maior do mundo; 
mas a nossa incúria é tal que a convertem em imenso e asqueiroso campo. A praça da Concordia em Paris e Trafalgar 
Square, são inleriores em tamanho a essa nossa praça; mas aí a arte vem em socorro da natureza, e aqui a natureza é 
adulterada e escarnecida pela arte ».

Landseer viu-o também como um grande descampado.
Finalmente, graças a Francisco José Fialho e Glaziou, conseguiu-se o grande milagre e, em 7 de setembro 

de 1880, inaugurou-se com a presença do imperador D. Pedro II e altas figuras do Império, a nossa atual praça da 
República, a maior obra urbanística do Rio no segundo reinado. Apesar de ter sofrido grande corte de sua área, quando 
da abertura da avenida Presidente Vargas, é ainda uma das mais belas da cidade. Esta obra levou sete anos de grandes 
esforços e dispêndios, e Glaziou foi agraciado com a comenda da Ordem de Cristo em atenção aos relevantes serviços 
prestados ao país.

Auguste François Marie Glaziou (1833-1906), francês, arquiteto paisagista veio para o Brasil em 
companhia de Francisco José Fialho para remodelar o Passeio Público. Mais tarde, a pedido de D. Pedro II projetou e 
executou o nosso parque da quinta da Boa Vista, cujas obras terminaram em 1876. Depois de sua grande obra da creação 
do ajardinamento do campo de Sant’Ana foi feito Diretor dos jardins públicos, arborização e florestas da cidade do Rio 
dc Janeiro. Neste cargo foi aposentado em 1897 como « justa e devida recompensa ao ilustre botânico que tantos serviços 
prestou ao Brasil, concorrendo para tornar conhecidas no estrangeiro as riquezas de sua imensa flora », segundo os dizeres 
do prefeito Furquim Werneck.

Litografias (285x490 c 210x320) que apareceram na R e v i s t a  1  I l u s t r a d a ,  de i8 -IX -i88oena obra L e  B r e s t ! de E. Levasseur 
e do barão do Rio Branco - Paris 1889.
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MORRO DO C A S T E L O  EM 1 8 8 6

Ao findar do século XIX, graças ao óleo de Victor Meireles de Lima temos um invulgar aspecto dêste 
morro, visto do de Santo Antônio. Logo a seguir dos primeiros planos vemos a rua da Guarda Velha ( 13 de Maio) e 
adivinhamos, entre o emaranhado do casario, na planície, a d’Ajuda desembocando, também, no largo da Mae do Bispo, 
local do atual Teatro Municipal. No morro do Castelo, da esquerda para a direita, a estação do Telégrafo Semafórico, no 
recinto da antiga fortaleza dc São Sebastião, da qual sobravam algumas muralhas; logo depois a chácara da Floresta, 
entre o muro, à esquerda, e a ladeira do Seminário, o terceiro caminho de acesso ao morro e, junto ao qual, vemos um 
imenso casarão; ao alto a Sé Velha, então igreja dos Capuchinhos e, na base do morro, à direita, o portão e Seminário de 
São José. Êste aspecto do morro do Castelo permaneceu tal qual até a época de sua demolição cm 1921, na administração 
do prefeito Carlos Sampaio.

Esta tela pertence a uma série, da mesma importância iconográfica e histórica, que foram os estudos 
executados por Victor Meireles para fa/.er de parceria com o pintor belga Henri Langerock um grande panorama circular 
de tôda a cidade e baía do Rio de Janeiro, visto do morro de Santo Antônio. Êste panorama media 160 metros de 
comprimento por r .̂ de altura! A Victor Meireles coube a parte do largo de São Francisco até o morro de Santa Teresa 
e, a Langerock, a parte do centro da cidade, baía e a entrada da barra.

O panorama foi inaugurado no edifício da Sociedade Internacional de Panoramas, no boulevard Hainaut 
de Bruxelas, em 31 -II I - r  888, na presença do rei Leopoldo, rainha e corpo diplomático e alcançou grande sucesso. 
Mais tarde voltou ao Rio, c foi exposto numa grande rotunda, especialmente construída para abrigar a grande tela, na 
praça rç de Novembro.

Victor Meireles de Lima (1832-1903), nasceu em Santa Catarina e iniciou aos dez anos de idade, o 
estudo de desenho; em 1847 matriculou-se na Imperial Academia das Belas Artes. Em 1852 conquistou o prémio de 
viagem e partiu para Roma e depois para Paris onde executou A  Primeira Missa. De volta ao Rio, foi nomeado 
professor de pintura da Academia, onde trabalhou e lecionou até jubilar-se em 1890.

Foi sem duvida, um dos nossos melhores pintores, deixando-nos um grande número de telas. Por seus 
méritos obteve o hábito dc Cristo e a comenda da Rosa.

Óleo sòbre tela ( i .ooox i .000), de Victor Meireles de Lima. Museu Nacional de Belas Artes.
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A LEI  Á U R E A

Pergaminho iluminado da mais bela, mais curta e corajosa lei assinada no Brasil, no dia 13 de maio de 
1888, por mão feminina, a princesa Isabel e cujo artigo único dizia : « É declarada extincta, desde a data d ’esta Lei, 
a escravidão no Brasil ».

Heitor Lyra conta que ao chegar a notícia a Milão, onde estava o imperador D. Pedro II, estava êle muito 
mal quando a imperatriz « deu-lhe com hrandura, cheia de cuidados, a grande nova, o imperador abriu lentamente os 
olhos embaciados; depois perguntou como que ressuscitado : - Não há mais escravos no Brasil? - Não, respondeu a 
imperatriz, a lei foi votada no dia 135a escravidão está abolida. - Demos graças a Deus! disse êle. Virando-se depois, 
ligeiramente o imperador acrescentou, numa voz quase sumida - Oh ! grande pôvo! Grande pôvo! E desatou a chorar de 
mansinho ». (História de D. Pedro II).

Isabel, desde então - a Redentora -, por êste ato humaníssimo e corajoso, já  que não lhe faltaram adver
tências que isto possivelmente custar-lhe-ia o trono, recebeu do Papa Leão XIII a Rosa de Ouro, a mais alta distinção, 
raramente conferida pela igreja.

Esta lei, ainda que tardiamente, livrou-nos da horrenda mancha da escravidão e das cenas degradantes, 
como as que aqui reproduzimos por sua raridade iconográfica e histórica, assim como por sua fôrça descritiva, devidas ao 
artista revolucionário Harro Harring e executadas em 1841.

Numa, vemos o interior da loja de um leiloeiro, com móveis, quadros, brinquedos e algumas peqas, isto é, 
escravos para serem vendidos pela maior oferta. Noutra, o administrador de umas senhoras que mantinham uma casa de 
hábitos suspeitos, examina jovens negras, há pouco chegadas d ’África, para seu comércio. Na terceira, negros fujões com 
tipos diversos de gargalheiras, no interior dc um botequim. Finalmente, a história de uma negra livre que numa hospe
daria acaba de comprar a liberdade de uma jovem de sua raça, Cabinda, que ela conhecera na África, enquanto esta 
mostra ao seu antigo opressor que na sua mala nada havia que não fosse estritamente de sua pessoa.

Harro Harring (1798-1870), dinamarquês, pintor, escritor, revolucionário nato. Veio ao Brasil por volta 
de 1840. Aqui pintou um panorama circular da baía de Guanabara, cenas degradantes da escravidão e preparou notas 
para um livro - Tropical Sketches from Brazils with remarks and observations on the civilization of A frica  illustrated 
by 24 plates from  original pictures.

Pergaminho original do Arquivo Nacional.
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Desenhos originais de Harro Harring. Coleção de José Corradini, de Buenos Ayres.





P R O C L A M A Ç Ã O  DA R E P Ú B L I C A

Litografias concebidas por Nicola Antônio Facchinetti. A primeira representa o momento em que o major 
Solon Ribeiro entregou ao imperador D. Pedro II a mensagem do Govêrno Provisório da República, no paço da cidade, 
no dia 16 cie novembro de 1889. Atrás do imperador reconhecemos o conde d ’Eu, a princesa Isabel, a Redentora, 
o Dr. Mota Maia, médico e amigo particular do imperador, o príncipe D. Pedro Augusto de Saxe, Coburgo e Bragança, 
o barão de Muritiba, Manoel Antônio da Rocha Faria de Nioac, conde de Nioac e a baronesa de Loreto, dama da 
princesa. A segunda é a proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, pelo marechal Deodoro da Fonseca 
à frente das tropas revoltadas defronte da Secretaria da Guerra, na praça da Aclamação (campo de Sant’Ana), no dia 
15 de novembro de 1889.

A monarquia, nos últimos anos, sofrera sérios abalos com as questões militares, que tinham incompati
bilizado asclasses armadas com os políticos, desde 1883 ; tudo isso agravado pela doença do imperador, a propaganda 
republicana e a abolição dos escravos, apressou o advento da república.

O imperador em sua alta sabedoria e benevolência, aceitou resignado o banimento, e a 17 de novembro, 
as 3 horas da madrugada, embarcou com toda a família seguindo a bordo do navio Alagoas para a Europa no dia 18.

Pouco depois, em 5 de dezembro de 1891, faleceu em Paris, num quarto de hotel modesto, o Bedford, 
á rua de 1 Arcade. Sua cabeça repousou sobre um pequeno travesseiro de terra do Brasil que para isso tinha mandado 
buscar.

Só tiinta anos mais taide, em 1921, resgataria a nação a dívida de gratidão que tinha com o magnânimo 
imperador, trazendo de volta a pátria, com todas as honras devidas, os seus restos mortais que repousam num mausoléu, 
na Catedral de Petrópolis.
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A R E V O L T A  DA E S Q U A D R A  DE 1 8 9 3

Logo de início a República enfrentou fortes divergências em consequência da agitação política e da crise 
financeira. O marechal Manuel Deodoro da Fonseca, soldado pouco afeito às chicanas políticas, irritado com diversas 
iniciativas dos deputados e senadores, dissolveu o Congresso. Pouco depois, doente, entregou o govêrno ao seu sucessor 
legal, o marechal Floriano Peixoto, a quem coube reprimir as reações, extinguindo-as com mão de ferro,- daí o epíteto 
Marechal de Ferro.

Na madrugada de 6 de setembro de 1893, o contra-almirante Custódio José de Melo, a bordo do 
Aquidaban, iniciou a revolta contra o marechal Floriano para « restaurar o império da Constituição ».

Em poucas horas estavam os revoltosos senhores de tôda a esquadra e da baía de Guanabara, exigindo do 
Marechal que se rendesse, do contrário bombardeariam a cidade.

O govêrno, que só dispunha das forças de terra, respondeu à altura e tomou enérgicas medidas de emer
gência. As fortalezas e mais baterias montadas na orla marítima abriram fogo contra os navios da esquadra, que a 13 
bombardearam a cidade. Foram alvo da esquadra, arsenais e edifícios públicos, além dos fortes. Estavam assim os revol
tosos senhores absolutos da baía, onde iam e vinham como bem entendiam, porém, não tendo obtido o apoio esperado 
em terra, nada mais podiam fazer senão bombardeá-la.

A 22 houve um bombardeio que além de causar danos à cidade, pôs a população em grande pânico 
fazendo-a fugir para o interior. Esta, porém, passado o primeiro susto, acostumou-se, aos poucos, às cenas quase diárias 
da luta que fortalezas e baterias travavam contra a esquadra e se divertia ficando pelos morros e ao longo das praias de 
Sta. Luzia, Boqueirão, Glória e Flamengo, assistindo ao espetáculo inédito do duelo com os navios revoltados.

Em dezembro, aderiu a Custodio José de Melo a figura prestigiosa do contra-almirante Luís Filipe do 
Saldanha da Gama c pouco depois os revoltosos, após grande bombardeio, tentaram apoderar-se de Niterói, tomando pé 
na Ponta da Armação, mas sem resultado, graças aos soldados comandados pelo coronel Fonseca Ramos.

Em 1894., com a chegada de uma esquadra adquirida pelo govêrno no estrangeiro os revoltosos asilaram-se 
a bordo de dois navios portugueses surtos no porto, o que pôs fim ao movimento no Rio de Janeiro.

As duas telas aqui reproduzidas são do pintor Fossati e representam : populares espavoridos, tomados de 
pânico durante um dos vários combates entre a esquadra e as fortalezas; a outra, curiosos assistindo à partida do Aquidaban. 
Ambas foram executadas da rua Hermenegildo de Barros, em Sta. Teresa, próximo ao chalé, que vemos nos primeiros 
planos e que ainda lá está.
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A C I D A D E  AO F I NDAR DO S É C U L O  X I X

Ao findar o século XIX, o Rio de janeiro continuava a expandir-se, porém os melhoramentos urbanos há 
muito preconizados por pessoas esclarecidas não se realizavam. A cidade necessitava urgentemente de uma série de obras 
corajosas e dispendiosas que a transformassem numa metrópole. Outro fator agravara sèriamente o problema. Com efeito, 
desde 1850 a terrível febre-amarela fizera seu aparecimento, vinda de Nova Orleans e desde então, à medida que os anos 
passavam, no verão a epidemia dizimava cada vez mais a população e em especial os estrangeiros. A partir de 1899, a ela 
juntou-se a peste bubônica. A situação era de calamidade pública. Ao iniciar-se o século XX a repercussão no exterior das 
condições da cidade era grande e ameaçava o desenvolvimento do país, uma vez que as companhias de navegação se nega
vam a tocar em sua capital. Não tínhamos cais acostável aos navios de longo curso ; não possuíamos ruas pavimentadas 
condignamente; as melhores eram calçadas de paralelepípedos; não existiam ruas arborizadas e as centrais eram estreitas; 
o sistema de águas e esgotos, defeituoso ; a iluminação era de gás, e os quiosques espalhados por tôda a parte eram um 
atentado à higiene.

As três fotografias de Marc Ferrez, executadas por volta de 1890, nos dão uma perfeita idéia dessa cidade 
que aguardava impacientemente uma administração que lhe transformasse por completo o aspecto velhusco, rotineiro, 
usado, doentio, que lhe modificasse os hábitos e costumes de cidade provinciana. A que aí vemos desempenhara o seu papel, 
agora quando o Brasil acordava, quando o automóvel e, mais adiante, o avião iriam tudo revolucionar.

Acima do texto está o largo da Carioca, visto da rua Uruguaiana, tendo como fundo o seu terceiro e último 
chafariz e as bôcas das ruas de São José e 13 de Maio. Notar as lojas com os indefectíveis toldos e a população que ainda 
usava fraque, colete, botinas, cartola, chapéu côco e onde raras palhinhas faziam o seu primeiro aparecimento. Os bondes 
para a zona Sul, que d ’aqui partiam, já eram elétricos desde 1892.

Ao lado a nossa rua chique a do Ouvidor, das modas, dos jornais, das livrarias, do boato, das senhoras 
elegantes, dos políticos, dos escritores, da jeunesse dorce, a rua que segundo Machado de Assis era « a gazeta viva do 
Rio », « o lugar mais seguro para saber noticias ». São dignos de nota : a indumentária, o calçamento, os anúncios, a 
carroça de lixo e o cachorro tomando banho de sol, calmamente, no meio da rua.

A outra fotografia é um panorama executado do morro do Castelo, quase no eixo da rua da Quitanda; um 
amontoado de telhados onde sobressaem as torres das igrejas e não se distingue uma rua ou árvore. A cidade abafava.
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O RIO DE J A N E I R O  AO F I N D A R  DO S ÉCULO XI X

Ao lado, fotografias de Marc Ferre/, de bairros aristocráticos da zona Sul em 1900 : Botafogo e Glória-
Flamengo.

Na primeira, vemos como era ampla a baía de Botafogo, antes de sofrer sucessivos atêrros. Não existiam : 
o bairro da Urea, a avenida Beira-Mar, o bondinho para a Urea e Pão de Açúcar; o mar batia no costado da Urea e nas 
praias da Saudade e Botalogo. Barrando a praia Vermelha, a Escola Militar depois, quartel do Terceiro Regimento de 
Infantaria e local onde se realizou a Exposição Internacional de 1908, comemorativa do primeiro centenário da abertura 
dos portos ás nações amigas.

Na segunda fotografia, vemos a Glória e o Catete, vistos do morro de Nova Cintra. No largo da Glória a 
estátua de Pedro Alvares Cabral recém inaugurada, o mercado da Glória, que nunca chegou a funcionar como tal, e a 
chaminé e estação da City Improvement cujas instalações ainda lá estão. O cais e aterro que vemos a seguir constituíam o 
início de uma avenida à beira-mar, projetada no governo do prefeito Henrique Valladares, cujas obras, ali iniciadas, como 
em Botafogo, foram interrompidas por falta de verba. Êste projeto, ampliado, seria executado, mais tarde, por Francisco 
Pereira Passos. No outeiro da Glória, a igreja de Nossa Senhora, da mesma invocação, e várias residências que no meado 
do século XIX foram preferidas por estrangeiros e, cm especial, por ingleses.

Nestes bairros residia toda a graça ria vida carioca. Nêles, a vida era mais amena; muitas residências tinham 
quintal e inúmeros eram os solares e casas nobres com parques e jardins, onde a nossa flora desabrochava em tôda sua 
pujança, o que tanto encantava e maravilhava os forasteiros; havia todas as espécies de árvores frutíferas e essências raras. 
Esta arborização natural e os ares mais puros que vinham do oceano, assim como ruas amplas, tornavam êstes arrabaldes 
mais salubres que o centro acanhado e fechado da cidade. Além do que, eram de fácil acesso, graças ao bom serviço de 
bondes elétricos.

Copacabana, que vemos acima, era um grande areal sombreado por pitangueiras e cajueiros; continuava 
quase virgem pela dificuldade de acesso. O primeiro túnel, o Velho (Alaor Prata), só seria aberto em 1892, graças à 
visão de José de Cupertino Coelho Cintra, diretor da Cia. Jardim Botânico, para levar os trilhos do bonde até Ipanema e 
assim abrir ao rápido desenvolvimento esta grande área privilegiada. A fotografia foi executada do Leme, por volta de 1890.

Fotografias de Marc Ferrez. Coleção de Gilberto Ferrez.





Q U I O S Q U E S  DA P R A Ç A  15 DE N O V E M B R O

Vista parcial da praça 15 de Novembro, próximo à doca da praia do Peixe, com seus quiosques, que 
infestavam todo o centro da cidade.

Em 1898 existiam 13 2 quiosques. A concessão, que datava tie 1871, permitia que ali se vendessem jornais, 
livros, flores, doces, frutas, cigarros, miudezas, café c refrescos. Era expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas. 
Na prática vendiam tão somente cachaça, café, doces, bolos, pão e loterias. Eram, como se pode imaginar, anti-higiênicos. 
Outro costume curioso era o de soltarem foguetes ao sairem premiados bilhetes de loteria que haviam vendido.

À esquerda, a doca da praia do Peixe na antiga praia deste nome onde vêm ter os pesqueiros de alto mar 
que abastecem a cidade. A doca está ainda tal qual como vemos nesta fotografia de Marc Ferrez, executada por volta 
de 1890. Já o velho mercado do peixe foi substituído pelo Entreposto da Pesca construído há alguns anos passados.

Mais ao longe, parte da ilha das Cobras e a Fiscal com o edifício em estilo gótico onde se realizou o último 
baile oficial, cm honra dos oficiais da esquadra chilena, dias antes da queda da monarquia.

Desde então a ilha das Cobras foi grandemente aumentada para as instalações do Arsenal de Marinha c 
ligada á ilha Fiscal por um cais. Antigamente esta ultima chamou-se dos Ratos; era apenas um pequeno grupo de pedras 
depois ampliado para servir de depósito de carvão.
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R E M O D E L A Ç Ã O  D A  C I D A D E

Ao raiar o século XX o Rio de Janeiro transformar-se-ia numa metrópole, graças a um grupo de homens 
de visão, prontos a sustentar a tremenda oposição cpie sofreriam, por revolucionarem hábitos e preconceitos enraizados 
há séculos.

O terreno fôra preparado no governo do presidente Campos Sales, pois seu ministro da Fazenda, Joaquim 
Murtinho, restaurou as finanças abrindo uma éra de prosperidade económica para o país.

Sendo eleito para a presidência da República, Rodrigues Alves (1902- 1906), escolheu auxiliares dos mais 
competentes e sustentou-os, nos momentos mais difíceis, de quase rebelião e tremenda oposição dos jornais e do povo, 
apoiandos-os até o fim. Uma vez a obra terminada, todos tiveram que reconhecer que, num prazo mínimo de quatro anos, 
a cidade, que havia anos era atacada pela epidemia de lebre amarela e peste bubônica, estava saneada; suas novas avenidas 
rasgadas corajosamente na massa de centenas de casas em más condições sanitárias; outras, á beira-mar, largas, amplas, 
ajardinadas e arborizadas e muitas outras ruas alargadas, todas asfaltadas, sem contar um amplo e bem aparelhado cais de 
porto, transformaram o Rio de Janeiro por encanto. Podia-se agora mostra-la aos estrangeiros como uma das mais 
formosas do mundo, onde os serviços públicos funcionavam impecàvelmente.

Na planta que mostramos à página seguinte, é fácil aquilatar todo este labor e ver estas obras em conjunto,
num relance.

Os homens a quem o Rio de Janeiro tanto deve, foram : Francisco Pereira Passos, prefeito do Distrito 
Federal de 2 de janeiro de 1902 a 15 de novembro de 1906, que executou a maior parte destas obras e que, ao sair da 
Prefeitura, é preciso lembrar, tinha setenta anos de idade; Oswaldo Cruz, que reorganizou a Saude Publica e tornou a 
cidade salubre ; o engenheiro Francisco Bicalho, chefe das Obras do Cais do Porto, cuja parte técnica coube aos 
empreiteiros G. H. Walker, Cy. Ltd., que finalmente permitiram a acostagem a todos os tipos de navios, além da con
quista de grandes espaços para armazéns e largas avenidas ao longo dos mesmos; o engenheiro Paulo de Frontin, a quem 
coube projetar e abrir através da parte velha da cidade, demolindo 55°  casas em tempo recorde, a avenida Central, depois 
Rio Branco, com seus 1.800 metros de extensão e 33 de largura; o engenheiro Mário de Oliveira Roxo, encarregado da 
avenida Beira-Mar e Francisco de Oliveira Pereira Passos, o construtor do Teatro Municipal.

Além disso, abriram-se as avenidas Men de Sá com 1.500 metros (sendo para isso necessário acabar de 
arrasar o morro do Senado) e Salvador de Sá, além do alargamento de doze ruas, canalização de vários rios, construção do 
Mercado Nôvo e muitas outras obras complementares, como a construção da avenida do Mangue.

A planta na página seguinte, organizada por Carlos Aenishanslin, em 1914, mostra, ainda, todos os prédios 
civis, religiosos e militares mais em evidência do Rio, facilitando visionar os vários tipos de arquitetura existentes até então.

Planta de Carlos Aenishanslin (508x785) (A. Triib e Cia, Aarau, Suisse)
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O RI O ,  DEP OI S  DE F R A N C I S C O  P E R E I R A  P A S S O S

Nos últimos sessenta anos a cidade sofreu transformações radicais, que modificaram seu aspecto urbanístico, 
paisagístico e social mais profundamente do que os três séculos anteriores do seu desenvolvimento.

Para aquilatarmos estas mutações, ocorridas em dois períodos de 30 anos apenas (1905-1930 e 1930-1960) 
vemos nas páginas anteriores e nas que vão se suceder, fotografias que nos mostram, de maneira chocante, o Rio de antes 
e depois do grande prefeito Francisco Pereira Passos e finalmente, o Rio de hoje e do faturo. Antes era a cidade colonial; 
depois, a metrópo.e com amplas avenidas, com muita folga para o tráfego de automóveis e ônibus que iniciavam sua 
carreira vertiginosa, com iluminação elétrica principiada em 1906, com áreas ajardinadas, etc...

Esta nova cidade, porem, reconstruída em poucos anos, procurava debalde um novo estilo arquitetônico 
pois nao queria tomar em conta o seu passado. O que surgiu no período de 1906 a 1930 foi um aglomerado de todos os 
estilos e fantasias, que se não harmonizava com a nossa paisagem tradicional.

Ao lado, fotografias da avenida Central (depois Rio Branco), por volta de 1910, tiradas por Marc Ferrez, 
na esquina da rua do Ouvidor, num sábado, na hora de maior movimento. A avenida está tôda construída e o edifício do 
l0rnald°. Commemo (d™ lid° 1960-1961) está bem visível, assim como anotamos: o pouco tráfego então existente, 
os primeiros automóveis e ônibus; a indumentária se vai modificando lentamente; os ternos claros ainda não fizeram sua 
apariçao, mas a palhinha está em plena voga.

Na segunda vemos : Teatro Municipal e a Escola Nacional de Belas Artes na mesma avenida.
A fotografia acima do texto revela uma parte da nova avenida Beira-Mar, próxima ao largo da Glória, que 

sintetiza esta bela obra com suas avenidas largas, arborizadas, com jardins públicos floridos e bem tratados, com estátuas, 
tanques, coretos, etc... Esta via pública formando curvas elegantes, tinha um percurso de cinco quilómetros, desde a 
avenida Central até o morro do Pasmado, passando ao longo das praias da Lapa, Glória, Flamengo e Botafogo.

Em 2 r meses, de janeiro 1905 a outubro 1907, construíu-se tôdo o enrocamento, muralhas, parapeitos de 
granito lavrado, aterros, avenidas, iluminação, asfaltamento e mais os pavilhões de Regatas e o Mourisco. Foi seu 
construtor o engenheiro Mário de Oliveira Roxo.
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O RI O,  D E P O I S  DE F R A N C I S C O  P E R E I R A  P A S S O S

. . .  A d’re’ta> a nova avenida Beira-Mar, em Botafogo. Tudo ordenado e belo, antes que os homens tivessem a 
triste tocia de emparedar morros com edifícios de « apertamentos» e quando os cariocas podiam ainda gozar da Urea e do 
rao  de Açúcar na sua beleza primitiva e não transformados em parede de anúncios.

. , A fotografia de baixo mostra o despertar de Copacabana, no atual Pósto.Seis. Nos primeiros planos resi
dências da rua Nossa Senhora de Copacabana, onde passam os trilhos do bonde; mais ao longe, a igrejinha da mesma 
invocaçao, que pouco apósi ma ser criminosamente demolida para dar lugar ao forte, cujas obras já se haviam iniciado 
quando 101 tirada a fotografia.

. . Acima do texto, a estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, após uma das várias reformas sofridas
século3 Pnmelra qUE Vem° S na pá8 '195' Notar os diversos tipos d<= veículos de transporte ainda em uso no princípio do

Podas estas fotografias foram feitas por Marc Ferrez, nascido no Rio de Taneiro em 1843, filho do escultor 
e gravador da Missão Artística Francesa, Zeferino Ferrez e Alexandrine Caroline Chevalier Ferrez.

Matc Ferrez, educou-se na França. Ao voltar ao Brasil, trabalhou com George Leuzinger, amigo da família 
e proprietário da afamada papelaria e tipografia do segundo império. Ali aprendeu a arte fotográfica com Franz Keller 

, 2 3 anos, fundou sua casa comercial e em pouco tempo tornou-se um dos melhores fotógrafos do país que
palmilhou de norte a sul. Foi, sem dúvida, o que mais trabalhou e poucos igualaram-no em gôsto artístico e técnica, 
xgou-nos um imenso acervo hoje absolutamente imprescindível ao estudo do desenvolvimento do Brasil, onde apre

ciamos aspectos das cidades mais importantes, as suas primeiras indústrias, as lavouras de café e cana de açúcar, fazendas

o b r T E e  floranentc PaiS "  ^  ^  P° rt° S’ Personagens lustres, tôda a nossa frota de guerra e mercante,’

Frederick H .r rf”  ^  • PartÍdp°U “ T  Potógraf°  da Comissa° Geológica do Império do Brasil, chefiada por Charles 
Frederick Hartt, a mais importante expedição cientifica da especialidade, organizada até então.

. . .  Ant“  de exlsjlr 0 mstantâneo, aperfeiçoou um sistema pelo qual de um bote podia fotografar, com perfeita
n tidez, os navios. Graças a este processo, fo, feito « Fotógrafo da Marinha Imperial ». Constantemente realizavaP expe-
rienuas, procurando adaptar a sua arte a outras ciências, como a astronomia, a medicina e a engenharia. Concorreu a tôdas
as exposições nacionais e estrangeiras de sua época, ajudando, na sua órbita, a divulgação de costumes e paisagens do Brasil.

companhou com entusiasmo os primeiros passos da cinematografia, nascente nas mãos dos irmãos Lumière
de quem era amigo e com seus filhos Júho e Luciano Ferrez, em 1905, como representante da firma Pathé Frères criou
I R l a f t ° L w u ^ r (f Í OS'̂ambulanteV Cm I9 ° 7; montou Arnaldo Gomes de Sousa o cinema Pathé, pouco após

q,,e fomm -  ^  “ ■ * »  • * •— > ***  » * 1 * 4 *
__ l n ,  , f WeS de falecer> ’ntroduziu no Brasil, em 1912, as chapas estereoscópicas coloridas de Lumière Faleceu 
em 192 3, apos longa e proveitosa vida de serviços prestados ao país. ^umiere. r  aieceu
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V I D A  S O C I A L  - 1 9 1 0 - 1 9 3 0

O '10 Rw civiliza-se... segundo a expressão do cronista da época, Figueiredo Pimentel, na sua coluna
Binóculo, na Gazeta de Notícias.

As transformações urbanas tiveram como consequência uma profunda modificação na vida social. Surgiram 
as primeiras revistas profusamente ilustradas com boa clicheria, tais como o Século X X , Kosmos, A  Renascença, a Revista 
da Semana e o lon-Fon; estas duas últimas se extinguiram há poucos anos e nelas podemos apreciar a vida da cidade 
durante estes últimos sessenta anos. As outras duraram de três a cinco anos, e eram órgãos dedicados às obras públicas em 
curso, no período de Passos e a trabalhos históricos.

Surgiram também as revistas 0  Malho e Careta, onde os caricaturistas do valor de Calixto, J. Carlos, o 
creador da Melindrosa e do Almofadinha, Raul Pederneiras, Théo, Storni-Yantok e outros legaram às gerações futuras 
charges expressivas da vida carioca desta época.

Nenhum, porém, a nosso ver, foi mais feliz na caricatura da sociedade carioca do que E. Ayres, de quem 
sao as duas estampas ao lado. Esta sociedade, aqui como alhures, com a socialização do mundo desapareceu após a segunda 
guerra mundial; compunha-se de uma centena de famílias da fina flor carioca, os chamados « trezentos de Gedeão » e 

e a participavam artistas, escritores e jornalistas mais em evidência. As casas de chá, o Teatro Municipal e o Jockey Club, 
eram os seus pontos prediletos para reuniões.

Na primeira caricatura, 0  Chá da Cave, reconhecemos entre outros Bento de Barros Pimentel, C. Fonseca 
Costa, Francisco Pereira Passos, Ataulfo de Paiva, Humberto Gotuzzo, Pedro Leão Velloso, J. M. Leitão da Cunha, 
Hortênsia Mello. -

, , , , .  P autom< v̂e  ̂ e 0 cinema foram então os dois novos fatores que influíram decisivamente na transformação
dos hábitos cariocas.

Os primeiros cinemas, funcionando regularmente e com entradas pagas, apareceram a partir de 1007 e 
foram, em ordem cronológica : 0  Parisiense, 0  Pathe, 0  íris, 0  Odeon e 0  Palais, com filmes mudos de curta metragem 
que, aos poucos, passaram de 10 minutos para meia hora, uma hora e mais. Tinham orquestras na sala de espera e no salão 

e projeção que criavam o fundo musical do hlme exibido, inventado e adaptado pelo chefe da orquestra que visionava pre-

° S 7 S’ P ra  CSte I T  APÓS °  Cmema’ erS de b° m t0m ir~se tomar chá na Cavé ou n°  Lalet ou ainda no Alvear.
,, , , ■ 1 "!g!r.am ta? „  ° S SalÕCS 0nde comParecia todo o grand monae político, financeiro e intelectual. O mais

conhecem1 \ °  f  ^  L° b°  e K  A7«* nos recorda na sua inigualável ronda, onde re-
l Í 3 " t P,aniS:  , r  P0‘eâ° ’ 0S eSCrÍt° rCS C0elh°  Net0> Afrânio Peixot° . Gra?a Aranha, o jornalista-pintor
e Duxando " T ’ 7  °  ^ ^  Flguelredo>D ' Laur>nda, o pintor Rodolpho Bernardelli, Renato Guillobel
c, puxando a ronda ou farandola o boémio caricaturista Emilio Cardoso Ayres.

Album de E. C. Ayres de 1911. Coleção da viúva Cypriano Amoroso Costa.
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A C I D A D E  C R E S C E  N A  V E R T I C A L

Com a revolução de 1930 e o governo de Getúlio Vargas, a cidade iniciou a sua terceira grande trans
formação no século XX, porém desta vez de maneira total, violenta, que ultrapassaria tudo o que se imaginara, e isto em 
um curto espaço de vinte anos.

Êste movimento, a princípio foi lento; de 1940 em diante, após a deflagração da Segunda Guerra Mundial
passa a ser vertiginoso e caótico.

Com as perseguições políticas e raciais da Itália fascista e Alemanha nazista e, mais tarde, a comunização 
da Europa central, o Brasil recebe levas e mais levas de emigrados e refugiados, muito dos quais trouxeram cabedais e 
técnicas dos mais diversos ramos do comércio, indústria e agricultura, que nos iriam ajudar a transformar por completo 
a paisagem das grandes cidades do país,

A população do Rio de janeiro, de 1900 a i960 quadruplica, passa de 800.000 para 3.300.000 pessoas 
e o numero de domicílios de 84.300 para 714.000, números suficiente expressivos.

Êste novo Rio, infelizmente, nasceu desordenadamente, A febre imobiliária, advinda com a criação da 
venda de apartamentos pelo sistema de incorporação, que facilitou a compra própria pela pequena burguesia, tudo levou 
de roldão, de nada valendo o plano de conjunto preparado por Agache, assim como os avisos, artigos e conferências de 
Araujo Vianna, José Mariano Filho e outros, alertando que não se podia permitir surgirem arranha-céus por tôda a parte, 
sem primeiro pensar em solucionar os problemas de abastecimento de água, esgotos, luz, gás, zoneamento, espaços para 
estacionamento de carros, vias dc acesso e proteção dc perspectivas naturais de grande beleza. Mais adiante, a chamada 
Lei do Inquilinato viria agravar ainda mais o problema.

Surgiu então a cidade que esta fotografia aérea impressionamente nos mostra. No local do velho morro 
do Castelo, arrasado pelo prefeito Carlos Sampaio, em 1921-22,  para com a terra formar o Aeroporto Santos Dumont e 
arredores, surgiu o novo Castelo, com vastos edifícios ministeriais, que vemos no centro à esquerda. Notar a ilha de 
ViUegaignon agora separada do continente por uma pequena ponte.

Nos primeiros planos parte da ilha das Cobras ligada ao sopé do mosteiro de São Bento por uma nova 
ponte; o novo pier Oscar Weinschenk na praça Mauà, o cais do porto e seus armazéns.

A avenida Rio Branco, cortando o meio da fotografia, quase completamente reconstruída com arranha- 
céus, agora mais parece um corredor que a grande artéria de vinte anos atrás.

No centro a direita, parte da antiga cidade. A mancha branca é a nova esplanada conquistada com o arra
samento do morro de Sto. Antônio cuja terra formou o grande aterro à beira-mar, onde se constrói um jardim tropical.

Ao longe, a fortaleza de Santa Cruz, a barra, a ilha da Laje, o morro do Cara de Cão, onde nasceu a 
primitiva cidade, o Pão de Açúcar, o bairro da Urca, ao sopé do morro da Urca.

Fotografia aérea de Carlos Botelho, executada em 1958.

A V E N I D A  P R E S I D E N T E  V A R G A S

No tempo cias Regências já se pensara em abrir um canal que, ligando o Mangue à praia do Peixe, 
escoaria e sanearia todo aquele grande mangai.

, • 0U" 0S urbamstas em nossos dias> mdusive Alfred Agache, planejaram rasgar a grande avenida para
sol cionar a questão cada vez. mais difícil do tráfego do centro da cidade para os bairros da zona Norte. Porém quem 
ud,zou o grande projeto fo, o Prefeito Henrique Dodsworth que durante a Segunda Guerra Mundial poz mãos à obra e, 

em / de setembro de 1944, inaugurou a maior artéria da cidade.

one imnlieon T ' centcnas de Prédios compreendidos entre as ruas São Pedro e General Câmara, o que implicou no sacrifício de cjuatro igrejas.

e ao . , • Nafo;°Sraî  f ,direita’ os ,lovos edifld<* d« Estrada de Ferro Central do Brasil e do Ministério da Guerrae, ao longe, a igreja da Candelária.
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A C I D A D E  A T U A L

Na primeira fotografia vemos as construções erguidas na Esplanada do Castelo, conquistada com o 
arrasamento do morro do mesmo nome e que ficava circundado pelas ruas da Misericórdia, São lose, Ajuda ( parte da 
atual avenida Rio Branco) e rua de Santa Luzia.

Com°  P°"tos de referênc,a l)ara reconhecermos os logradouros antigos, vemos ao alto, à direita, o largo da 
Carioca hoje muito ampliado, com o convento e igreja de Sto. Antônio no fundo e, no canto direito, em baixo, a igreja
de Sao José, o antigo convento do Carmo e sua igreja, a atual Catedral e a igreja da Ordem Terceira do Carmo, na rua i° 
de Março, antiga Direita.

Na avenida Pres. Antônio Carlos, da esquerda para a direita : os ministérios do Trabalho e o da Fazenda, 
vendo-se logo atrás o da Educação; o monumento do barão do Rio Branco, a igreja de São José, seguindo-se a antiga
Câmara Federal, no local da antiga Câmara e Cadeia de cidade. 6
,. ■ ... N" alto’ à esquerda, a praça Floriano com a Cinelândia, e a entrada da rua Evaristo da Veiga, tendo à

Asrseèmbléiaeatr°  P ^  ^  M  ° S edÍficÍ° S das luas Gra?a Aranha, Almirante Barroso, Erasmo Braga e

Na segunda fotografia vemos nos primeiros planos marcos da éra colonial : os arcos da Carioca, cercados de
casario antigo e que em breve desaparecerá em grande parte, a igreja da Lapa e o Passeio Público no lugar da antiga lagoa
« o Boqueirão vide pag. 43 ). In,c,ou-e o desmonte do morro de Santo Antônio, cuja área vai ser urbanizada, pondo em 
valot o centenário convento que lhe deu o nome.

most .ir I r  ARmUralha d e .cdifícios corta a fotografia é a da avenida Rio Branco. Ao longe o cais do pôrto, o 

e «  ilhas I  l i ” !  c l C  ”  “  '  ' * * * >

Esta a cidade atual que mudou radicalmente o seu modo de vida. A influência americana superou a francesa.

7 , “  a,raT Se, aS Pa eS" aS g°StOSaS à volta de uma mesinha> saboreando café, substituída pelos expressos eI vi ;T':r í  ™°i -d».—*• p* «—■ L a L .
" ,  , * P”"Cn f r 4 *  d°  " í ? ” ■; "de,“ . ■> tempo «m ,„ e  o. ín ib »  aó levavam A vida e.rioe,

pul.a cada ve/. mais rápida c, por infelicidade, muitas vêzes, incomodamente.
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Fotos aéreas de Carlos Botelho, tiradas em 1954.





C A R N A V A L  E M  i 9 6 0  - E S C O L A  D E  S A M B A

A princípio era o Entrudo, como se pode ver nas pinturas de Debret (pág. 1 17) e Earle (pág. 125); aos 
poucos, transformou-se em Carnaval, que vemos nascer graças ao lápis de Angelo Agostini (pág. 217-219) para, depois 
das modificações operadas na cidade pelo prefeito Francisco Pereira Passos, converter-se no Carnaval de 1920 mais ou 
menos, com batalhas de confetes nos bairros e, em especial, na rua D. Zulmira, preparatórias dos três dias do Carnaval 
com corso na avenida Rio Branco, com carros abertos em fila indiana ligados uns aos outros por serpentinas, com a 
mocidade divertindo-se na entrada dos clubes, o Jockey, o Derby e o Naval, com ranchos na praça Onze, tudo acabando 
na terça-feira gorda com o grande e imponente desfile dos préstitos dos Democráticos, Fenianos e Tenentes do Diabo. 
Era uma festa em que a sociedade e o povo se divertiam juntos, na rua.

Este carnaval, depois de 1940, sofreu nova transformação advinda com os arranha-céus, com os carros que 
de conversíveis passaram a ser fechados, com a elite frequentando os bailes dos grandes hotéis e clubes, ficando a rua 
dominada pela massa do povo, que ali dá larga à sua alegria.

Desde então, fortemente ajudados pelo govêrno, que oficializou o Carnaval, procurando tirar partido 
do seu potencial turístico, nasceram as Escolas de Samba.

Estas Escolas são formadas por grupos da população pobre e trabalhadora, que vive nos morros e favelas. 
Durante o ano, nas horas vagas, planejam, organizam e confecionam suas ricas fantasias, baseadas em determinado tema 
literário, ou artístico, o enredo, gastando, para isto, vários meses de seus ordenados, ao mesmo tempo que ensaiam a 
música e treinam difíceis passos com que se apresentarão ao público.

Cai ybé, nesta guache executada especialmente para esta obra, interpretou todo o colorido, o pitoresco e o 
movimento de uma Escola de Samba, que acaba de sair da sede e desce o morro, em busca das palmas populares na rua. 
Isolando-a, para poder manter a boa marcha e o espaço necessário as complicadas evoluções do conjunto, há o cordão, 
seguro por admiradores, junto ao qual vemos os garbosos cavalheiros com ternos de linho branco, camisa côr-de-rosa e 
gravata azul; com vistosas sombrinhas, vemos as pastorinhas, e mais : o mestre de cerimónia, a porta-estandarte, com este 
carregado com galhardia pela mais graciosa e eximia dançarina da Escola; os passistas executando os passos os mais 
fantásticos, desafiando as leis do equilíbrio e, fechando o grupo, a orquestra, com a bateria, os récos-récos, triângulos, 
frigideiras, que dão a nota c mantém durante horas o ritmo que sacode tôda a população e mexe até com os menos 
prevenidos.

Tudo isto não nasceu do dia para a noite; e uma tradição com raízes profundas, que nos veio de muito 
longe e se mantém dentro de princípios e ordens rígidas, seguidas por todos, com o maior carinho e desvelo.

Ilectoi Bei nabo Carybe nasceu em Lanus, na província de Buenos Aires em g de fevereiro de i g u ,  
Estudou no Biasil e na Argentina, especializando-se em ilustrações de livros e está hoje em dia perfeitamente integrado na 
vida artística brasileira.
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B A I R R O S  D A  Z O N A  S U L

Nas duas fotografias, tiradas por Carlos Botelho, em 1958, vemos uma parte dos bairros da zona sul do
Rio de Janeiro.

Na de cima, logo no primeiro plano, o Pão de Açúcar, tendo à direita a antiga várzea do Cara de Cão, 
onde Estácio de Sá fundou a cidade, depois chamada de Cidade Velha, em 1° de março de 1565. À esquerda, ao alto, por 
trás dos morros do Leme e Babilónia, a praia e bairro de Copacabana e, mais ao longe, entre os morros do Cantagalo e 
Cabritos, Ipanema e Leblon. À direita, parte do bairro da Urca, próximo ao forte de São João, baía de Botafogo e seu bairro, 
onde ainda subsistem algumas chácaras antigas e jardins, contrastando com a massa de arranha-céus de Copacabana.

Barrando o horizonte, os Dois Irmãos, a Gávea, a pedra Bonita e o Corcovado.
Na segunda fotografia vemos outro aspecto dos bairros de Copacabana e do Leme, vistos entre o corte do 

Cantagalo que fica entre este morro e o dos Cabritos. No primeiro plano a lagoa Rodrigo de Freitas.
Ao longe o Pão de Açúcar, a baía de Jurujuba e montanhas do Estado do Rio de Janeiro em direção de

Cabo Frio.
É curioso comparar estas fotos com as estampas das páginas 99, 141 e 169.
Em 1900, Copacabana apenas despertava, graças à abertura do Túnel Velho, perfurado em 1892, para dar 

passagem aos trilhos de bondes da Cia. Jardim Botânico (vide pág. 232); pouco depois, foram-se construindo casas 
residenciais e em especial bungalows (pág. 241), que, graças ao cinema americano, estavam em grande moda. A partir de 
194°) tudo se reconstruiu com prédios de cimento armado de apartamentos que em pouco tempo transformaram esta área 
numa das mais densamente povoadas do mundo. Infelizmente as sugestões do urbanista francês Alfred Agache não foram 
aproveitadas. Êste plano, em resumo, previa o aumento da praia por meio de estacas, dobrar a largura da avenida Atlântica e 
uma severa regulamentação do gabarito, serventias e recuo dos prédios que evitassem a formação de paredes de edifícios altos, 
em volta de areas internas mínimas, interceptando a vista e o ar uns dos outros.

Hoje em dia o bairro de Copacabana, que poderia ser o balneário elegante mais belo do mundo, está 
irremediavelmente desfigurado. Ao lado da parte elegante, o lugar preferido dos turistas, graças aos seus hotéis, boites, 
cinemas, lojas de alto luxo, existe o reverso da medalha. É o bairro onde se comete o maior número de assaltos e crimes; 
o meietricio dcsenvolveu-se assustadoramente, assim como o tráfico dos entorpecentes, as favelas tomaram conta de quase 
todos os morros visinhos c o tráfego e estacionamento de carros são problemas quase insolúveis.
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D I V E R S Õ E S
O futebol, o banho de mar e o cinema, são as diversões mais populares do carioca hoje em dia. Surgiram 

sòmente após 1900, e transformaram por completo a vida e hábitos da cidade, tornando-a mais alegre e desinibida.
O futebol foi introduzido pelos ingleses, a princípio em São Paulo, depois no Rio, em 1893, por iniciativa

de Oscar Cox.
Em 21-7-1902, fundou-se o Fluminense Footbal Club, o primeiro clube carioca que em 1919 construiu 

a sua sede atual com um campo, então maior do Brasil, para receber 18.000 pessoas, isso devido a Arnaldo Guinle, um dos 
incentivadores dos esportes na Guanabara.

Porém, o grande futebol, que atrai centenas de milhares de pessoas, só apareceu com o profissionalismo e 
depois da inauguração do estádio do Maracanã, com a capacidade para quase 150.000 pessoas, realização do prefeito 
Angelo Mendes de Morais. Desde então o Brasil conquistou a Copa do Mundo duas vêzes seguidas, em Estocolmo e em 
Santiago do Chile.

A fotografiia aérea ao lado, mostra-nos o Maracanã num dos seus grandes dias, completamente lotado, 
vendo-se ao lado o Maracanãzinho. Ambos obras notáveis de engenharia moderna brasileira.

Até 1910, o banho de mar era mais tomado como prescrição médica e entre 5 e 9 horas da manhã, para 
não se apanhar insolação e não queimar a pele. As praias preferidas por pequeno grupo de adeptos eram as de Santa Luzia 
e Flamengo (vide pág. 211).

Desde então o carioca descobriu Copacabana, Ipanema, etc. e o banho de mar tornou-se um esporte 
salutar, praticado por aquêles que residiam próximo às praias.

Porem, depois de 1940 com o aumento do standard de vida da população e melhoria das vias de acesso, o 
povo em massa corre para as praias, não só na costa sul como para Ramos, ilhas e Niterói. É certo que no verão há dias em 
que quase um milhão de pessoas se divertem saudàvelmente nas encantadoras praias que são uma das atrações máximas 
dos turistas.

A segunda fotografia, cedida pela revista Manchete, mostra um aspeto da praia numa manhã ensolarada, 
com milhares de pessoas.

Não podemos deixar de mencionar as corridas de cavalos que tomaram nôvo aspecto depois da construção 
do Hipódromo Biasileiro, em 1920-1926, pelo Jockey Clube do Rio de Janeiro, graças à visão e perseverança de dois 
homens : Linneu de Paula Machado e Mário de Azevedo Ribeiro. Com esta obra ganhou o Rio não só um dos mais belos 
hipodromos do mundo, como, também o saneamento e urbanização de uma grande área alagadiça à beira da lagoa 
Rodrigo de Freitas.

Acima do texto, vista aérea do campo de corridas, vendo-se a lagoa e, mais ao longe, Botafogo e os morros 
da Saudade e dos Cabritos, vendo-se, entre êles, o Pão de Açúcar.

Fotografias de Carlos Botelho, tiradas em 1956 e 1957, e da Revista Manchete.
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I E M A N J Á

Outra festa popular ligada às tradições do culto religioso dos negros, que nos últimos anos tomou um 
incremento extraordinário, é a de Iemanjá, que se realiza na noite de São Silvestre, a 3 1 de dezembro.

Nesta noite, uma grande parte da população se dirige às praias para prestar o seu culto à deusa branca das 
águas. As praias da zona oceânica como as da baía de Guanabara ficam repletas de fiéis e curiosos.

Ali se vê desenrolar livremente, expontâneamente, na mais completa ordem e respeito, o culto aos deuses 
africanos, que, por sincretismo religioso, são todos representados por santos cristãos. Em cada praia há dezenas de terreiros 
e ao vê-los não se sabe o que mais admirar, se os extraordinários tipos humanos de alguns dos pais-de-santo com seus trajes 
peculiares e exdrúxulos, se as danças admiráveis das filhas-de-santo com suas belas saias brancas de renda rodadas, se os 
cantos com suas frases simples, que nos lembram coisas ouvidas quando criança, se o ritmo extraordinário e variadíssimo 
dos atabaques ou ainda as convulsões e incríveis contorsões daqueles que, possuídos por espíritos, entram em transe.

Cândido Portinari deixou-nos êste desenho da festa de Iemanjá, invocando com graça e leveza o momento 
em que as filhas-de-santo, cantando, encaminham-se para o mar a fim de jogarem oferendas a Iemanjá, deusa das águas.

Esta cerimónia não é a única, pois durante todo o ano, nas matas que circundam a cidade, realizam-se 
outras que chamam de candomblé, macumba, etc... É o culto dos deuses africanos vindo com os escravos que, em vez 
de diminuir com o progresso, vem aumentando, principalmente nas sextas-feiras à noite, quando são sacrificados galos 
pretos, velas, charutos, farofa etc... que vemos nas encruzilhadas. Nestas cerimónias tomam parte não só pretos, também 
muitos brancos.

Desenho a nanquim de Cândido Portinari.

F A V E L A S

Ao terminar a insurreição de Canudos, na Bahia, soldados do corpo expedicionário de volta ao Rio, não 
tendo onde se alojarem, construíram barracos de madeira e zinco no morro da Providência. Aos poucos êstes barracos 
foram aumentando, e esta aglomeração passou a chamar-se Favela, nome do morro que ficava sobranceiro ao arraial de 
Canudos e que tanto trabalho deu para ser dominado.

A característica da favela é o ajuntamento desordenado de barracos em terreno acidentado, entre pedras, 
escalando escarpas íngremes do morro, cujo acesso é feito por arremedos de ladeiras estreitas, tortuosas e terminando, 
quase sempre, em bêcos sem saída. Os mais afortunados constroem com tijolos e telhas, a maioria, porém, com madeira, 
pedaços de tábuas, zinco e lona. Na favela não há água encanada e nem serviço de esgoto. O grande higienista é o sol ou 
as chuvas torrenciais do verão que carregam todos os detritos para as ruas mais próximas da baixada, entulhando boeiros e 
aumentando as inundações periódicas da cidade, e criando assim sérios obstáculos à administração. Isto quanto à favela de 
morro, quase sempre pitoresca, de longe, no meio de algumas árvores e onde seus habitantes gozam de bela vista.

Quanto às outras, as das baixadas alagadiças, o problema é bem mais sério, pelo fácil alagamento após uma 
chuvarada e falta absoluta de higiene, já que as águas e detritos ficam estagnados.

A partir de 1940, o aumento constante da população, o alto custo dos terrenos com o aparecimento do 
arranha-céu e, em particular, as dificuldades do transporte, fizeram com que o número de favelas e seus habitantes se 
desenvolvessem assustadoramente por todos os morros e baixadas inaproveitadas, onde a população obreira se instalou por 
falta de alojamentos e procurando fixar-se próximo ao local de seus afazeres.

Hoje em dia, segundo as estatísticas mais recentes, o Rio possui uma população de cerca de meio milhão de 
favelados, instalados em 147 favelas. De 1950 a i960, os favelados aumentaram de 99,29 °l0.

O governo de Carlos Lacerda vem fazendo um esfôrço imenso, a fim de acabar com elas. O plano prevê a 
construção de 10.000 novas residências por ano, e a urbanização das favelas localizadas em terrenos aproveitáveis, 
transformando-as, humanizando-as e higienizando-as progressivamente em núcleos residenciais.

Mário Machado Portella, carioca e pintor, na sua aquarela aqui ao lado, nos dá uma visão pitoresca destas 
favelas, que lavadas de sol e vistas de longe, não deixam de ser pitorescas.
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J A R D I N S  DO A T E R R O  LAPA - G L Ó R I A  - F L A M E N G O

VistJ panoiamica dos novos jardins tropicais construídos no atêrro Lapa-Glória-Flamengo, segundo o 
projeto do paisagista Roberto Burlc-Marx.

Esta fotografia executada no principio de 1964, nos dá uma visão de como ficará esta imensa área de 
1,2 milhões de metros quadrados conquistada ao mar, com o aterro proveniente do desmonte do morro de Sto. Antônio e 
que será uma das atrações turísticas do Rio, ao completar o seu quarto centenário.

Anteiioimente, até 1920, toda esta parte plana ajardinada era mar. Com parte do desmonte do morro do 
Castelo, cm 19-1, constiuiu-se a praça Paris que está á direita, com tanque e repuxo d’água até as duas avenidas com 
árvores mais desenvolvidas.

. . . A Prlmc,ra Parte do novo atêrro- em frente a Santa Luzia e Lapa, com o desmonte do morro de Santo 
Antônio, iniciado em 2-V1I - i 95+, ficou pronta quando da realização do XXXVI Congresso Eucarístico Internacional 
de 195 5, que levou centenas de milhares de pessoas a esta grande demonstração de fé.

O piimeiio governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, levou avante a obra a partir de 1961. 
Devciá ficar completamcntc pronta cm 1965 com seu vasto complexo de playgrounds, campos de esporte, centros de
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diversão infantil, teatros de marionetes, aquários, viveiros, sorveterias, restaurantes ao ar livre e as novas praias do 
Flamengo e Botafogo.

Da esquerda para a direita vemos : o Museu de Arte Moderna, o monumento aos soldados brasileiros 
mortos na 2a. Guerra Mundial, as duas pistas de aeromodelismo c as duas pistas de alta velocidade da avenida 1). Henrique.

No morro da Glória, a igrejinha de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Mais ao longe, o Pico, o forte de 
Santa Cruz, a barra, a Laje, o Cara de Cão, o Pão de Açúcar, a Urea e a Babilónia.

Para ser ter uma ideia dos sucessivos aterros efetuados ao longo da marinha da cidade, em busca de espaço 
plano para o desafogo do tráfego sempre crescente, é curioso comparar-se esta fotografia com as estampas das páginas 59, 
157, 189, quando o mar morria ao sopé do morro da Glória, então quase sem construções e dominado pela graciosa 
igrejinha de N. Sra. da Glória do Outeiro.

Passam-se os anos, e no alvorecer do século XX, temos nas páginas 233 c 278 o início do primeiro aterro 
e o aspecto após a construção da avenida Beira Mar, quando <> morro já está cheio de residências particulares, mas ainda 
envolto de profusa vegetação e a igrejinha dominando o panorama. Assim aquilatamos o enorme trabalho realizado. 
Infelizmente, a igrejinha, ape/.ar de protegida pela Diretória do Património Histórico e Artístico Nacional, quase que 
desaparece diante do vulto das construções visinhas.

Fotografia de Humberto  Fram es, hi, tirada em 19(14.
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R I O  D E  J A N E I R O  D E  1 9 6 4

Estácio de Sá ao desembarcar com ordens para fundar uma cidade, na várzea ao pé do morro Cara de Cão, 
a i° de março de 1565, podia dominar a baia atual de Botafogo, o grande golfo de Guanabara e a entrada da barra.

Aqui apreciamos a vista feita em princípios de 1964, não do alto do Cara de Cão, mas da Urca.
Da esquerda para a direita, vemos a antiga praia do Suzano, o bairro e nova praia de Botafogo e o nôvo 

ateiro com duas pistas da avenida D. Henrique contornando o morro da Viúva, o Flamengo, Glória, Santa Luzia e 
Misericórdia.

Ao fundo o Corcovado, o morro de D. Marta, Santa Teresa, o morro de Nova Cintra e a baía de Guanabara.
Aqui novamente temos que voltar ao passado revendo as páginas 59, 157, 207, 2 1 2 ,2 3 3 0 2 3 8  para sentir 

as imensas transformações por que passou a cidade. Estas, até 1900, foram se processando vagarosamente, sem choques, 
sem atropelos e dentio de normas que pareciam estáveis. Pórem com o advento de industrialização, do aparecimento do 
motor a combustão c do cimento armado, houve verdadeira revolução e a mudança foi radical.
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A baía de Botafogo deixou de parecer um lago onde se refletiam seus palacetes cm centro de jardins

tropicais, arvores frutíferas e paz bucólica.
Agora o arranha-céu domina, ao ponto, como no caso do morro da Viúva, emparedar beleza paisagística

que tínhamos obrigação de proteger.
Conquistaram-se grandes áreas à linda baía para surgirem : o bairro da Urca, o Fluminense Iate Clube e as 

novas pistas e jardins de Botafogo após três aterros sucessivos, realizados nestes últimos cinqiienta anos.
Nesta vista a grandiosidade da natureza ainda domina e supera a obra do homem. A cidade nao para c cada 

geração vai procurando solucionar problemas cada vez mais complexos e tentando coirigir ci íos advindos da inexpein.ni.ia.
Ao completarmos 400 anos de nossa fundação, estamos confiantes cm que, apesar de tudo, os cariocas 

acharão soluções para seus problemas e manterão para a cidade, o nome de Maiavilhosa.
Fotografia de Humberto Franceschi.
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30 — Fortificações do Rio de Janeiro em 1730 e 1736 
32 — O morro do Castelo
34 — Um audacioso panorama do Rio de Janeiro, cêrca de 1760, de Dom Miguel Angelo Blasco
36 — O Rio de Janeiro c. 1760, de Dom Miguel Angelo Blasco
38 — Prospecto da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro em 1775, de Luís dos Santos Vilhena
40 — Planta da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro em 1775, de Luís dos Santos Vilhena
42 — Importantes obras urbanísticas do século XVIII
44 — « Relação dos magníficos carros que se fizerão de arquitetura perspetiva e logos »
46 — « Fatal e rápido incêndio que reduziu a cinzas em 23-8-1789 todo o antigo recolhimento de

Nossa Senhora do Parto », de João Francisco Muzzi 
48 — A pesca da baleia - atribuída a Leandro Joaquim 

Procissão marítima - atribuída a Leandro Joaquim 
50 — Indumentária no século XVIII, de Carlos Julião
52 — Indumentária no século XVIII, de Carlos Julião
54 — Partida de Lisboa e chegada ao Rio de Janeiro da família real portuguêsa 
56 — Richard Bate, o primeiro negociante e aquarelista inglês estabelecido no Rio
58 — Largo do Rocio

Entrada da baía do Rio de Janeiro e igreja da Glória, vistas do convento de Santa Feiesa
60 — Tipos, Trajes e Costumes de 1814, de Joaquim Cândido Guillobel
62 — Transporte no princípio do século XIX, de Joaquim Cândido Guillobel
64 — Botafogo, de José de Christo Moreira e anónimo
66 — Rua de São José em 1816, de Nicolas Antoine launay
68 — O primitivo chafariz do largo da Carioca, de W. Smyth
70 — Planta da cidade, em 1817
72 — A chegada da nossa primeira imperatriz, de Franz Josef Friihbeck 
74 — Duas datas memoráveis, de Hippolyte Taunay 
76 — A real quinta da Boa Vista em São Cristóvão, dc Ihomas Endei 

Panorama do Rio de Janeiro, de Thomas Ender 
78 — Padrões da arquitetura luso-brasileira, de Ihomas Ender



8o — A rua do Piolho e a Sé Nova, de Thomas Ender
82 — Beija-mao no paço real - Recepção - Mercado de escravos
84 — O Teatro, de Thomas Ender e Jacques Arago
86 — Rua e Hospício dos Barbonos em 1818, de Armand Julien Pallière 
88 — Festa do Espírito Santo, de Henry Chamberlain 

Largo da Glória, de Henry Chamberlain 
90 — A rua Direita (Primeiro de Março) c. 1820 
92 — Partida da Côrte portuguesa, de Jean Baptiste Debret
94 — Aclamação e coroação do Imperador D. Pedro I, de Felix Émile Taunay e Debret 
96 — Festejos da coroação de D. Pedro I, de Richard Bate 
98 — O Catete e Copacabana em 1825, de Maria Graham 

100 — Lagoa Rodrigo de Freitas e a Gávea em 1821, de Maria Graham 
102 — Duas Capelas, de Maria Graham e Comte de Clarac 
104 — Chafarizes, de Jacob Jansson e Armand Julien Pallière 
106 — Atividades agrícolas, de Johann Moritz Rugendas 
108 — Floresta da Tijuca, de Fisquet
n o  — O Convento de Santo Antônio visto do Castelo, de Charles Landseer 

Campo de Sant’Ana em 1825, de Charles Landseer 
112 — Ruas do centro da cidade, 1825, de Charles Landseer 
114 — O Rio de Janeiro visto de Villegaignon, de Charles Landseer 
116 — Festas populares, de Jean Baptiste Debret 
118 — Interiores cariocas, de Jean Baptiste Debret 
120 — Cenas cariocas, de Jean Baptiste Debret
122 — Convento de N. bra. d’Ajuda e arredores, 1828, de Georg Heinrich von Lowenstern 
124 — Entrudo, de Augustus Earle

Largo do Paço por volta de 1824, de Augustus Earle 
126 — O Rio de Janeiro visto por Robert Walsh 
128 — Subúrbios do Rio
13° — Portão do Passeio Público, de Carl Wilhelm von Theremin 

Chafariz das Lavadeiras, de Carl Wilhelm von Theremin 
132 — Aspectos rurais, de Emeric Essex Vidal 
134 — Dois panoramas, de Briggs
J36 — Catete e praia do Flamengo, cerca 1835-1840, de Augusto Muller
138 — O largo do Machado c. 1835, de Russel
140 — Botafogo e a lagoa de Rodrigo de Freitas c. 1840, de Carlos Roberto von Planitz 
142 — Colégio D. Pedro II, de Pedro Godofredo Bertichem 

Casa da Camara, de Pedro Godofredo Bertichem
144 ----- Negreiro aprisionado próximo ao Arpoador, de William Gore Ouseley

Chácara das Mangueiras, de William Gore Ouseley
t+6 Palácio de São Cristovao, de Adolphe d’Hastrel 

A Lapa, de Adolphe d ’Hastrel
148 — Tipos e vendedores ambulantes, de Lopes
150 — Coroação e aclamação do imperador I). Pedro II, de Louis Auguste Moreau 
152 — Largo de São Francisco de Paula, de L. A. Moreau e L. Buvelot 

Convento de Santo Antônio, dc L. A. Moreau e L. Buvelot
154 — Mercado da praia do Peixe, dc L. A. Moreau e L. Buvelot

Aterrado de São Cristóvão, de François René Moreau 
156 — Casamento da princesa D. Francisca
158 — Chegada da nossa terceira imperatriz, dc Eduardo de Martino



i6o — Chafarizes e igrejas, 1844., de Eduard Hildebrandt
162 — Igrejas do Bom Jesus e de Santa Luzia em 1844, de Eduard Hildebrandt 
164 — Rua da Misericórdia, 1844, de Eduard Hildebrandt 
166 — Mercados, de François René Moreau 
168 — Praia de Botafogo em 1846, de Alfred Martinet 

Primeiras Regatas, de Alfred Martinet 
170 — Colégios, de Alfred Martinet 

Hotéis, de Alfred Martinet 
172 — Praça do Comércio na rua Direita, de Pedro Godofredo Bertichem 

A rua Direita em 1847, de Friederich Wernecke 
174 — Cidade vista do adro da igreja da Glória do Outeiro em 1847, de Raymond Quinssac de 

Monvoisin
176 — Nova planta da cidade em 1850, de Villiers de L’Isle Adam 
178 — Os primeiros panoramas feitos de daguerreótipos 
180 — Teatro Provisório, de José Reis de Carvalho 

Igreja de Sant’Ana, de José Reis de Carvalho 
182 — Aspectos curiosos, de Charles Expilly 
184 — A Lapa e o Catete em 1854, de Iluchar Desmons 
186 — Vistas feitas do morro de Santo Antônio, em 1854, de Iluchar Desmons 
188 — Rua da Glória, de Pedro Godofredo Bertichem
1 go — O gás, de Pedro Godofredo Bertichem

Museu Nacional, de Pedro Godofredo Bertichem
192 — O Rio de Janeiro visto do morro da Formiga c. 1855, de Johann Varrone
ig4  — Estrada de Ferro D. Pedro II
196 — Palácio de São Cristóvão e arredores, 1850-1860, de Frederick Hagedorn
198 — O mosteiro de São Bento em 1858, de daguerreótipo, de Victor Frond

Misericórdia e morro do Castelo em 1858, de daguerreótipo, de Victor Frond 
200 — Tipos e Costumes, de Frederico Guilherme Briggs 
202 — Costumes e transportes c. i860, de Frederico Guilherme Briggs 
204 — Reforma do Passeio Público em 1862, de Auguste François Marie Glaziou 
206 — Hospício D. Pedro II c. 1866, de Henri Nicolas Vinet
208 — Gôndolas fluminenses, de Angelo Agostini
209 — Viva S. João 1 Viva Santo Antônio 1 Viva S. Pedro!, de Angelo Agostini
210 — Diversas conduções em 1870, de Angelo Agostini

Banhos de mar em 1870, de Angelo Agostini 
212 — O grande panorama, de Emilio Bauch, em 1873
214 — Mapa arquitectural da cidade do Rio de Janeiro... 1874 de J. Rocha Fragoso 
216 — Carnaval de 1880, de Angelo Agostini
218 — Tribulações de um chefe de família no Carnaval, de Angelo Agostini
220 — Inauguração do jardim do campo de Sant’Ana, de Angelo Agostini
222 — Morro do Castelo em 1886, de Victor Meireles de Lima
224 — A Lei Áurea e desenhos de Harro Harring
226 — Proclamação da República
228 — A revolta da esquadra em 1893, de Fossati
230 — A Cidade ao findar do século XIX
232 — O Rio de Janeiro ao findar do século XIX
2 34 — Quiosques da Praça 15 de Novembro
235 — Remodelação da Cidade
236 — Planta da Cidade, de Carlos Aenishanslin, em 1914



238 — O Rio, depois de Francisco Pereira Passos
240 — O Rio, depois de Francisco Pereira Passos
242 — Vida social - 1910 - 1930, de Emilio Cardoso Ayres
244 — A Cidade cresce na vertical - Avenida Presidente Vargas
246 — A Cidade atual
248 — Carnaval em i960  - Escola de Samba, de Hector Bernabó Caribé 
250 — Bairros da zona Sul 
252 — Diversões
254 — Iemanjá, de Cândido Portinari

Favelas, de Mário Machado Portella 
256 — Jardins do Atêrro, Lapa - Glória - Flamengo 
258 — Rio de Janeiro de 1964
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