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Apresentação

E

Luciano D’Angelo Carneiro
professor e neto de Francisco de Paula Carneiro

u não convivi com meu avô, Capitão Carneirinho. Ele morreu em 1944 e eu
nasceria um ano depois. Cresci ouvindo as histórias contadas pelo meu pai.
Adorava quando ele falava sobre os saraus, que aconteciam aos domingos,
no casarão da Rua Treze de Maio. Nessas ocasiões, meu avô reunia os filhos
e a orquestra estava formada: um tio tocava violino, uma tia acordeom, outro flauta
e, os que não tinham habilidade com instrumentos, cantavam. Com entusiasmo, em
suas lembranças, meu pai imputava seu gosto pela música ao fato de pertencer a uma
família em que a “arte” era uma prioridade na formação, desde a primeira infância.
Ao longo de minha vida, aprendi que a memória também é feita de “ouvir contar”.
Tais depoimentos consolidaram em mim um profundo sentimento de admiração
pela sua trajetória biográfica e o prédio do Trianon era a prova mais concreta da sua
contribuição para a cultura campista. Que orgulho de ser um Carneiro!
Mas nem todas as minhas lembranças sobre o Trianon são alegres. Foi num almoço
de domingo que meu pai nos contou que o Trianon seria demolido e que, em seu lugar,
seria construída uma agência bancária. Desolado e abatido, Sr. Sylla Carneiro, meu
pai, confidenciou o que seria uma ironia do destino. Ele fora um dos responsáveis
pela vinda do banco para Campos nos idos de 1940. Era jovem e não imaginava que
sua iniciativa para movimentar o mercado financeiro de Campos desencadearia o
triste fim da principal obra de seu pai, Francisco de Paula Carneiro.
Em que pese a direta ligação da minha família com o Trianon e a perda de um
símbolo cultural fundamental para a cidade, a notícia da demolição trazia também
a tristeza profunda de perder aquele que fora cenário de momentos marcantes da
minha própria vida. O nascimento de um filho, o primeiro dia de aula, a perda de
uma pessoa querida, dividem nossa vida em etapas. No meu caso, a primeira ida ao
Trianon foi um desses marcos temporais. Corria o ano de 1952, eu tinha sete anos e fui
assistir a um filme do Mickey Mouse. Me lembro como se fosse hoje... Acompanhado
pelos meus irmãos (Claúdio e Gilberto), vestimos nossas “roupas mais alinhadas” e
seguimos caminhando com uma empolgação genuína que só as crianças são capazes de vivenciar. Morávamos perto, na rua do Mafra. Muito perto. Em cinco minutos
estávamos na porta do cine-teatro. Eu inaugurava naquele dia uma rotina que passou a fazer parte de todos as manhãs de domingo da minha infância: frequentar as
Matinês Infantis do Trianon.

A memória é um repositório infinito do qual só registramos um fragmento. Lembrança puxa lembrança. Já na juventude, lembro de matar aulas do Liceu para não
perder a estreia de filmes nas sessões vespertinas. Meus preferidos sempre foram
os faroestes. Lembro também de ter assistido uma peça protagonizada por jovens
do CPC (Centro Popular de Cultura). Aquela forma de misturar arte e militância, a
vontade de mudar o mundo... A utopia daquelas pessoas era algo muito contagiante,
em especial para um jovem que, como eu, estava dando seus primeiros passos no
movimento estudantil no diretório acadêmico do Liceu.
Nos Tempos do Trianon – Campos se Diverte! retrata um período anterior à minha
história e para mim a experiência de mergulhar nessas páginas foi de certa forma
também a de matar as saudades de um tempo que eu não vivi. Me deparei com uma
cidade que, no início do século XX, era fervilhante e de uma potência cultural que eu
desconhecia. A cada página, fui percebendo que não foi casual que meu avô tenha
investido no setor do entretenimento. Ele era um empreendedor, amava sua cidade e
queria contribuir com o processo de modernização. O livro também me trouxe outras
descobertas, informações inéditas da trajetória de minha família. Tanta coisa que
eu não sabia: as escolas onde Carneirinho estudou, sua rica trajetória profissional e
os percalços que enfrentou ao longo da vida. Ao mesmo tempo, pude ver a Campos
que eu não conheci através dos olhos e registros de meu avô que, além de contador
e empresário, foi um excelente fotógrafo amador. Que fotos lindas ele produziu! E
assim, alguns sentimentos subjetivos e longínquos se tornaram inteligíveis para
mim. Ganharam concretude. Uma lembrança é um diamante bruto que precisa ser
lapidado por fatos concretos, mas também pelo afeto.
Este livro escrito por dois historiadores nos guia tanto pela História de Campos
quanto pelos registros da vida de seu personagem, nos transporta para um passado
recente que nos ajuda a compreender o presente. Somos apresentados aos fatos e
também levados pela costura que os autores decidiram fazer entre um assunto e
outro. Assim, vamos primeiro conhecer a cidade, depois o homem-personagem e por
fim o teatro que ele construiu. Cada leitor fará a partir daí a sua própria viagem que
o levará a outras tantas descobertas. Cada um terá uma experiência única e, com
sorte, igualmente prazerosa.
Nunca é demais esclarecer que as palavras desta apresentação não reivindicam
imparcialidade, uma vez que são propostas pelo neto (do personagem) e também pai
(de uma das autoras). Eu fui um entusiasta da ideia deste livro e sou agora um ainda
mais entusiasmado leitor. Esta apresentação é também um convite na forma de um
pequeno texto de uma autoria assumidamente implicada e comprometida com emoção
que pode ter contagiado seu tom. Tomara que sim.

Prefácio

Leonardo de Vasconcellos Silva
designer, professor e pesquisador

A

o fazer a leitura do livro Nos tempos do Trianon: Campos se diverte nos
inserimos no un iverso de Francisco de Paula Carneiro, no universo do
teatro, do cinema e, de uma maneira mais abrangente, no cotidiano dos
entretenimentos campistas, notadamente aqueles em vigor no século XIX e
nas três primeiras décadas do século XX. Juliana Carneiro e Victor Andrade de Mello
tomaram para si a responsabilidade de contar esta história, mas vão muito além da
sua proposta inicial. Falar de Francisco de Paula Carneiro, dos seus afazeres e dos
seus sonhos, aguça nossa imaginação fazendo-nos viajar no tempo, um tempo em que
Campos começava a degustar sua beleza e a usufruir dos melhoramentos que foram
planejados e implementados pela Commissão de Saneamento no quinquênio 1911-1916.
Logo depois da virada do século XIX Campos estava longe de ser considerada uma
cidade atraente. Assim como é de praxe afirmar que as obras levadas a cabo em Paris
no período 1852-1870 serviram de modelo para a estruturação de várias cidades ao
redor do mundo, podemos dizer que o Rio de Janeiro de Pereira Passos, mais destacado exemplo desse tipo de modernização no Brasil, também influenciou de modo
direto e decisivo todo o processo de reestruturação que seria replicado em Campos
para fazê-la adentrar definitivamente no século XX.
Em contraposição à sua pujante economia alicerçada na produção açucareira, o
núcleo urbano parecia descuidado e atrasado. Prédios coloniais, com aspecto arquitetônico ultrapassado e com a estrutura carcomida pelas seguidas cheias do Paraíba,
davam a impressão de que a qualquer momento poderiam desabar com o trepidar
dos bondes puxados a burro ou com o impacto de um vento nordeste mais vigoroso.
É nesse cenário, com muita coisa a ser feita, que em 1911 um grupo de deputados
e senadores integrou a comitiva do então presidente do estado do Rio de Janeiro,
Oliveira Botelho, para ciceronear o ministro da agricultura, Pedro de Toledo, numa
visita às usinas localizadas na área rural de Campos. Vivamente impressionado com
a tecnologia de ponta encontrada no parque industrial campista, Pedro de Toledo não
escondeu dos usineiros que o acompanhavam, sua decepção com o centro histórico
de Campos e suas construções degradadas. Algo precisava ser feito.
Com seus brios atingidos pela crítica pertinente, os usineiros de Campos propuseram
a criação de um imposto no valor de 2 ½ por cento sobre a produção açucareira e a utilização dos recursos arrecadados para criar os melhoramentos de que a cidade carecia.
Entre eles estavam: sistema de tratamento de água e esgoto, alargamento de ruas, criação

de linhas de transporte urbano com bondes eletrificados, criação dos jardins do Liceu e
São Benedito, alargamento do dique da beira-rio para evitar ou diminuir as enchentes
constantes, enfim, transformar a cidade num canteiro de obras que a colocasse em pé
de igualdade com os principais centros civilizados do Brasil e do mundo. No obelisco
erigido na beira-rio para comemorar a conclusão dessas obras em cinco de novembro
de 1916, existe em uma das suas faces a frase que sintetiza o espírito da proposta feita
pelos usineiros: “Campos transforma a cidade com os lucros da exploração do seu solo.”
Coube à Commissão de Saneamento administrar a execução dessas obras.
Acompanhar e registrar essa transformação de uma Campos ultrapassada, colonial, em uma cidade moderna, influenciada pelos ventos haussmanianos vindos de
Paris, é do que se encarrega Francisco de Paula Carneiro em sua produção imagética.
Homem de múltiplas facetas, Francisco de Paula Carneiro, carinhosamente apelidado de Carneirinho, tem na fotografia uma das atividades que mais ajudaram a
mantê-lo vivo na memória do campista. É no registro da paisagem urbana que ele
vai nos mostrando a Campos anterior e posterior ao processo de embelezamento
colocado em prática pela Commissão. Inicialmente seus registros fotográficos mais
conhecidos mostram a cidade vitimada pela grande cheia do Paraíba em 1906. Para
difundir essas imagens foi impresso um conjunto de cartões-postais sob o título “As
grandes innundações em Campos”. Ao contrário do que os colecionadores de postais
estavam habituados a ver, um dos aspectos mais originais desses cartões criados por
Carneirinho foi o seu emprego na divulgação de um desastre ambiental. Além das
fotografias da enchente, outras imagens da cidade, livre das cheias, também foram
transformadas em postais e vendidas em larga escala. É bastante comum encontrar
esses postais em lares campistas, mesmo nos dias atuais.
Graças à sua visão empreendedora e à parceria com um grande amigo, o renomado historiador Alberto Frederico de Moraes Lamego, as fotografias de Carneirinho
foram coloridas à mão e transformadas em cartões-postais de grande tiragem, o que
possibilitou a diminuição de custos, facilitando sua disseminação entre os diferentes
estratos sociais. Em sua obra mais conhecida, “A terra Goytacá”, ele informa que “todas essas fotografias foram reproduzidas em postais encomendados na Holanda pelo
autor dessas linhas e foram os primeiros que apareceram no comércio de Campos”.
A chamada “febre do cartão-postal” fez com que em cada lar campista houvesse
um álbum específico para acondicioná-los, estimulando o colecionismo nos mesmos
moldes dos álbuns de figurinhas de futebol que ocupam e aproximam pais e filhos
nos dias atuais. Sobre essa mania, que teve início na segunda metade do século XIX
e tomou conta de todo o mundo, destaca Pedro Karp Vasquez em seu livro Postaes do
Brazil – 1893-1930: “Filho da velocidade, o cartão-postal se firmou como veículo ideal

para mensagens breves e objetivas, como congratulações natalinas, de aniversário,
de casamento ou de formatura; para votos de bom ano-novo; juras de amor eterno, de
amizade imorredoura; ou simplesmente tranquilizar os parentes deixados em casa
com um reconfortante ‘chegamos bem’.” Originalmente os postais foram criados para
mostrar vistas de cidades e temas comemorativos, ou seja, seu principal interesse estava vinculado à divulgação dos aspectos turísticos de um lugar, num período em que
viagens e deslocamentos ainda eram restritos a um pequeno grupo de privilegiados.
Como é comum em trabalhos de fôlego como este, Nos tempos do Trianon: Campos se diverte, a descoberta de acervos documentais e iconográficos inéditos faz
enorme diferença. Pode-se dizer que a pesquisa para este livro está alicerçada em
duas vertentes principais: o scrapbook que Carneirinho construiu no decorrer do
seu trabalho como fotógrafo amador, preciosa relíquia atualmente sob a guarda do
arquiteto Ronaldo Linhares, e os cadernos de folheteria sobre os espetáculos que
vieram ao Trianon trazidos por Carneirinho e que fizeram do “Theatro” não apenas
uma referência local, como também regional e nacional. Esses cadernos encontram-se
resguardados pelos descendentes de Carneirinho. Juliana Carneiro e Victor Andrade
de Mello tiveram o árduo, e doce, trabalho de selecionar o que iria integrar a obra que
estavam produzindo e também o que ficaria de fora, tal o volume de documentos que
integram as fontes primárias que tiveram ao seu dispor.
Do ponto de vista imagético as fotografias produzidas por Francisco de Paula
Carneiro nos possibilitam passear pelas ruas, cafés, confeitarias, cinemas, teatros,
praças e jardins como faria um flâneur1 numa cidade ressignificada que voltasse a
visitar. Quanta coisa será possível aos leitores deste livro conhecer ou rememorar
através do olhar de Carneirinho? Aspectos da cidade que certamente já ouviu falar,
já até imaginou, mas nunca viu. Como era a Rua Treze de Maio, verdadeiro museu de
arquitetura a céu aberto, formada por edificações em variados estilos? Como era o
interior do Orion Cinema-Palco, outra contribuição de Francisco de Paula Carneiro
ao entretenimento do campista? E as igrejas em estilo Barroco? Duas na mesma rua:
N. Sra. do Carmo e S. Francisco. E os remanescentes das construções coloniais, que
teimavam em se manter de pé? E o casario predominantemente Eclético? Por último,
não é possível deixar de mencionar a Vilino2 F. P. Carneiro, residência de Carneirinho
por toda a vida, na Rua Treze de Maio, esquina com Rua Saldanha Marinho. Esquina
que teve duas residências importantíssimas para a memória arquitetônica da cidade,
demolidas sem a menor resistência por parte da população. A casa de Carneirinho
exibia vitraux fitomórficos3 em sua fachada principal, escada dupla de alvenaria para
acesso frontal, gradis em ferro batido ricamente trabalhados, muros forrados por
pedras lapidadas e projeto paisagístico digno das vilas italianas. Essa joia do estilo

Art Nouveau foi criminosamente posta abaixo a golpes de picareta, na calada da noite,
era bela a ponto de ser igualmente transformada em cartão-postal.
Como eram os estabelecimentos que se localizavam no quadrilátero comercial de
maior relevância para a cidade? As principais lojas que se espalhavam pelas ruas
Treze de Maio, Sete de Setembro, Barão de Cotegipe e Rua do Conselho. Como eram
os projetos arquitetônicos? E os nomes afrancesados em suas fachadas? Au Bon Marché, Notre Dame, Au Petit Parc, Au Louvre, Moulin Rouge e tantos outros. Impossível
não lembrar, e colocar lado a lado com essas lojas, a Confisserie Trianon, confeitaria
refinada, dentro do espaço da Galeria Trianon, ponto de encontro obrigatório daqueles que, ao final de uma peça teatral, um concerto ou um filme, se reuniam para
estender por mais algum tempo os inesquecíveis momentos que haviam acabado de
viver. Nos mesmos moldes da Confeitaria Colombo no Rio de Janeiro, a Confisserie
Trianon se destacava não só pela qualidade dos salgados, doces, tortas, bolos, cafés
e achocolatados, que servia à degustação da sua clientela, como pelo refinamento do
repertório tocado pelo quarteto de cordas, que dava um ar de sofisticação ao recinto
durante as refeições.
Foi casual ou premonitório? Mesmo na época, Carneirinho talvez não tenha se
dado conta de seu gesto ao colecionar os flyers e folders criados para divulgar a programação dos seus teatros. Um século depois sabemos com perfeição quais atrações
se apresentaram nos palcos ou quais filmes foram projetados nas telas do Orion, do
Trianon e do Colyseu. Além de sabermos com precisão a data e o tipo de espetáculo,
não era raro que ele fizesse as avaliações artísticas de certas apresentações:
“Inauguração – Quarta-feira, 25 de maio de 1921 –Grande Companhia Mexicana
de Operetas Esperanza Iris – Duqueza Du Bal Tabarin”
“Mais um estrondoso successo do formidavel telepatha e hypnotisador MONDEN
e a sua insupperavel e extraordinaria sujet somnambula Mme. Deslys”
“Norka Rouskaya – Notavel Violinista e Bailarina clássica”
(Avaliação de Carneirinho: Numero superior e de muito agrado.)
“Grande concerto vocal e orchestral pela prodigiosa cantora,
Baroneza Alicia Palos de Roca”
“Estréa do mavioso e sympathico tenor brasileiro, Vicente Celestino”
(Avaliação de Carneirinho: trabalhou com muito sucesso.)
Quem tem o ofício, ou o vício, de pesquisar conhece bem as delícias e as dores de ter
que buscar, e encontrar, informações concretas a partir de meras suposições iniciais.
As seis questões básicas do jornalismo (quem? quando? como? onde? o quê? por quê?)

povoam igualmente a cabeça do pesquisador direcionando-o à constante busca por
uma resposta confiável. Assim também aconteceria com o livro Nos tempos do Trianon:
Campos se diverte não fossem os cuidados tomados por Carneirinho ao colecionar,
indexar e catalogar (à sua maneira) as fotografias por ele produzidas e o material
gráfico de divulgação relacionado aos seus estabelecimentos de entretenimento.
Não que Juliana e Victor tenham tido vida fácil, muito pelo contrário, a variedade e
diversidade de informações obtidas por eles exigiria um tempo infinitamente maior
do que tiveram para levantar todo o conteúdo desses documentos.
Assim como em um time afinado, eu e o igualmente pesquisador Genilson Paes
Soares, recebemos com imenso orgulho e satisfação a “convocação” para integrarmos
esse diminuto grupo de trabalho que se encarregou de fazer avançar com celeridade
alguns setores da pesquisa que exigiriam um maior tempo de dedicação, caso esse
tempo existisse. Escaneamento e tratamento de imagens fotográficas, assim como
pesquisas presenciais e virtuais em coleções privadas, acervos públicos e bancos de
dados estiveram entre as nossas atribuições. Agradecemos a confiança que nos foi
depositada pelos autores.
Em seu significado original, a palavra francesa boulevard designa uma avenida
larga e densamente arborizada. O único boulevard que temos em Campos está bem
longe dessa premissa, pelo contrário, é uma rua estreita e sem nenhuma árvore capaz
de produzir sombra. O boulevard de Campos tem seu nome em homenagem ao personagem principal deste livro: Francisco de Paula Carneiro. Foi assim batizado, com
esse nome, porque nesse trecho de um quarteirão, entre as ruas Sete de Setembro e
João Pessoa, Carneirinho protagonizou durante anos o entretenimento campista em
dois dos seus teatros: Trianon e Orion, um em frente ao outro. Talvez a denominação
mais coerente para um logradouro público com as características descritas anteriormente seria Rua Francisco de Paula Carneiro. Embora fosse a designação correta,
não representaria a magnitude que Carneirinho teve para Campos. Mesmo estreita
e desprovida de vegetação, boulevard está de bom tamanho para homenagear esse
homem que tanto elevou o orgulho e a autoestima do campista.

1 Flâneur: substantivo francês, flâneur, significa “errante”, “vadio”, “caminhante” ou “observador”. Flânerie é o ato de passear.
2 Vilino: do italiano, vila de pequeno porte.
3 Vitraux fitomórfico: painel feito com pequenos pedaços de vidro colorido, formando elementos decorativos similares a plantas.

14

24
82
124
194

Introdução

Capítulo 1

A CIDADE

Campos se diverte

Capítulo 2

O HOMEM

Capitão Carneirinho:
notas biográficas
Capítulo 3

O TEATRO

Trianon: um templo
de cultura
Cronologia

14

Introdução

UMA CIDADE, UM HOMEM, UM TEATRO
O crime foi ainda maior e mais chocante. Foi demolido nesse ano um
dos mais belos e tradicionais teatros deste país, o Trianon, construído
à mercê do idealismo do “capitão” Francisco de Paula Carneiro.
Iniciar a construção daquele gigante em 1919, com recursos próprios e
sem a menor ajuda oficial e da comunidade foi um lance de heroísmo,
que seja tolerada a ênfase. Eis porque relacionamos entre os mais
ilustres campistas deste século, o capitão Carneirinho, um grande
homem contido em metro e sessenta de estatura.1

Junho de 1975. Não foi exatamente uma surpresa. Já há algum tempo, sentia-se a
queda de suas atividades e perda de seu prestígio. Houve até mesmo alguns eventos
promovidos em seus estertores, canto do cisne do outrora glorioso teatro, casa que
celebrou e foi celebrada em um dos momentos áureos da cidade de Campos dos Goytacazes. Em poucos dias seria demolido o Trianon, criado em 1921, sonhado e erguido
por persistência e ousadia de Francisco de Paula Carneiro, o Capitão Carneirinho,
personagem insigne da sociedade campista.
Uma das atividades que marcaram sua despedida foi a exibição solene de Gilda
(1946), 2 o clássico filme dirigido por Charles Vidor, no qual se destaca a atuação da
belíssima Rita Hayworth. A trama marcada por sedução, traição e desconfiança bem
poderia ser uma metáfora do fim do Trianon. A mesma modernidade que o alçara
aos píncaros da glória também decretava seu fim, destruído para dar lugar a uma
agência bancária, vendido pela família Esperança, na ocasião proprietária da casa.
Francisco de Paula Carneiro, fundador do Trianon, já não era seu dono desde 1931.
O filme foi uma lembrança dos bons tempos nos quais os cinemas ocupavam um
lugar central nas cidades, constantemente lotados com um público que aguardava
com ansiedade as estreias. É bom lembrar que, desde seus primeiros momentos e
mais acentuadamente ao longo dos anos que se seguiram, o Trianon foi palco de
muitas apresentações cinematográficas, possuindo instalações próprias para tal,
sendo conhecido também como um cineteatro. Nas suas últimas décadas funcionou
basicamente como um cinema.
No tempo de sua demolição, a arte cinematográfica não era mais a mesma, Campos
tampouco. A sanha do progresso e do dinheiro pôs abaixo muito de seu passado. Em
NOS TEMPOS DO TRIANON

15

certa medida, para alguns menos cuidadosos com a memória, o Trianon se tornou
estranho àquela nova conformação urbana que surgia embalada pelos ventos e odores do petróleo.
A crônica publicada por Orávio de Campos bem expressou a tristeza que a perda
do Trianon representou para alguns setores da cidade:
“ao som de “Adeus – cinco letras que choram”, na voz de Francisco Alves, despediu-se do Trianon, à noite de anteontem, na última sessão de cinema daquela tradicional
casa de espetáculos, a sociedade campista... A sessão de despedida do Trianon teve
o patrocínio do Lions Clube de Campos... Pode-se lembrar aqui de Tenesse William,
com a sua famosa peça As árvores morrem de pé. O velho Trianon vai morrer e como
as árvores que deram sazonais frutos e que deram sombra, fá-lo-á, de pé, pois ficará
assim, engalanado como em dia de espetáculos clássicos, com suas galerias cheias,
camarotes plenos e plateias lotadas no pensamento de quantos o conheceram, que
se encarregarão de passar a sua história de pai para filho até a eternidade, para que
todos possam vê-lo sempre assim: majestoso, belo, rico, nem que seja como um fato
concreto da história. Se Mucio da Paixão vivo fosse diria: “O progresso vai derrubar
o último grande teatro da vida cultural da planície de Campos dos Goytacazes, que
jamais virá a possuir um igual.”3
Para justificar tamanho ataque à cultura e à memória de Campos, um dos membros da família Esperança argumentou que a atividade cinematográfica era muito
deficitária em função do “esvaziamento de público motivado pela televisão a ficar
em casa”.4 Já o gerente do banco comprador, mesmo sabedor dos protestos, declarou:
“É inevitável que a tradição ceda lugar para o progresso. Em todos os lugares a coisa
caminha nesse sentido”. Muitos, todavia, eram os que discordavam desse olhar.
Ainda se tentou defender a velha casa em nome da preservação da história da cidade,
como lembrança dos velhos tempos. Foi proposto à Câmara Municipal que o Trianon
fosse considerado de utilidade pública e transformado no Teatro Municipal da cidade.
Também foi solicitado ao Ministro da Educação e Cultura, Nei Braga, a suspensão de sua
demolição e seu tombamento pelo IPHAN. Por fim, buscou-se o Departamento Cultural
do Estado,5 argumentando que se tratava de uma decisão que feria a legislação, para
além de ser um desrespeito à memória nacional.6 Nenhuma dessas iniciativas teve êxito.
Para muitos, a gestão local não tomou as ações que devia para preservar o Trianon.
Na ocasião, ligado à Arena, ocupava o cargo de prefeito um dos mais tradicionais líderes
da política campista na segunda metade do século XX, José Carlos Vieira Barbosa.7
No olhar do professor, escritor e teatrólogo João Vicente Alvarenga:
“O ano de 1975 marcou tragicamente a vida da comunidade campista e, principalmente, a da nossa classe artística e intelectual, com a demolição do Cineteatro
Trianon, para ser construída no local uma agência do Banco Bradesco. Um crime
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cumpliciado pela insensibilidade política e cultural do prefeito José Carlos Vieira
Barbosa que não se interpôs na negociação entre a diretoria do banco e a família
Esperança, proprietária do Teatro, no sentido de impedir que aquele patrimônio fosse
destruído. A prefeitura poderia ter desapropriado o imóvel, ou então ter recorrido
aos governos Estadual e Federal para que o Trianon fosse tombado pelo Patrimônio
Histórico Nacional, impedindo assim, que caísse nas mãos destruidoras.”8
Os tempos não eram fáceis. No cenário nacional, uma ditadura seguia a pleno
vapor. No contexto estadual, havia um quadro confuso em função da unificação do
Rio de Janeiro e da Guanabara. Campos passava por um difícil momento econômico
em função de uma crise na produção açucareira. Todos os olhares estavam voltados
para o petróleo, descoberto em 1974, tido por muitos como a solução para os problemas
locais.9 As políticas de preservação de patrimônio, já em vigor há algumas décadas,
ainda eram frágeis. Em muitas cidades, o progresso chegava como um trator e passava
por cima do que precisasse para se impor. Prédios altos e “modernos” se espalhavam
pelos maiores municípios do país. Para completar, eram tempos árduos na produção
artística nacional. Vários teatros e cinemas entraram em decadência. Muitos foram
demolidos, dando lugar a novas edificações mais rentáveis, ou transformados em
salas menores, bem mais acanhadas.10
Vale dizer que a classe artística e a sociedade civil também se mobilizaram para
tentar impedir o fim do Trianon. Otávio Augusto, presidente do Sindicato dos Artistas,
e Orlando Miranda, diretor do Serviço Nacional do Teatro, lideraram um grupo de
atores em caravana até Campos para protestar e apelar pela preservação da casa por
sua importância para a história dramatúrgica nacional.11
Setores da população campista também protestaram e tentaram impedir o fim
do teatro. O argumento central era que a cidade não poderia ficar privada de uma
instalação tão importante, que a destacava no cenário nacional. Além de marco cultural e histórico, o Trianon era uma lembrança do espírito empreendedor do nosso
personagem central, o empresário Francisco de Paula Carneiro. Para seu filho, Aluísio
Carneiro, “ver o Trianon demolido representa ver a história de Campos mutilada”.12
José Candido de Carvalho, membro da Academia Brasileira de Letras, originário
da cidade, sentenciou: “O sonho de todos os banqueiros é transformar a humanidade
toda numa promissória só, para eles protestarem.” 13 O escritor, jornalista e advogado
Hervê Salgado Rodrigues publicou no jornal A Notícia diversos textos protestando
contra aquilo que chamou de crime e “teatridicismo” (um neologismo que fazia referência ao fato de que em Campos muitos teatros foram “assassinados”).
Ação contundente tomou a Associação Norte-Fluminense de Engenheiros e Arquitetos. Em manifesto, argumentou-se que Campos não poderia ser “mutilada da
sua mais bela, mais significativa e mais querida de suas obras”.14 A entidade preparou
um documento que ressaltava o absurdo que representava a demolição do Trianon,
entregando-o ao então prefeito José Carlos Vieira Barbosa.15
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No dia 10 de junho de 1975, foi publicada, na primeira página de A Notícia, uma
carta do engenheiro agrônomo Ruy Torres da Silva Pinto, um dos líderes do movimento
em prol da preservação do teatro, na qual tentava sensibilizar a comunidade a respeito do valor e importância daquela casa de espetáculos para a história de Campos.16
Enquanto essas ações decorriam, no fim de maio e início de junho de 1975, foram
realizados um concerto e exibições cinematográficas a título de despedida do velho
Trianon. A “Noite do Adeus”, a referida exibição de Gilda, contou com grande público,
gente da elite campista, inclusive descendentes do Capitão Carneirinho.17
Mesmo depois da “entrega das chaves”, os movimentos comunitários seguiram lutando pela preservação do Trianon. Nada funcionou. Na calada da noite, a construção
de arquitetura luxuosa foi posta abaixo para a tristeza e luto de parte da população
que frequentou o local e certamente para os muitos artistas que passaram por aquele
célebre palco. Logo, o antigo teatro era só memória.18
Sua importância para a cidade, e mesmo para o estado, pode ser sentida tanto nessas
iniciativas do seu período de fechamento quanto no fato de que, alguns anos depois,
em 1986, tenha sido formada a “Comissão Trianon”, que tinha entre seus membros
Marcos Schafura e Marcelo Sampaio. O grupo mobilizou apoiadores e realizou várias
ações com o intuito de construir um novo teatro na cidade, uma casa que “recuperasse
o espaço deixado pelo Trianon, demolido pelo Bradesco”.19
Cinco anos depois, em 1991, quando Anthony Garotinho20 era prefeito, iniciou-se
a obra do “Novo Trianon”. A promessa de “devolver à cidade uma casa de espetáculo
imponente e majestosa” começava a se concretizar. Para Glauber Matias, o projeto foi
simbólico na construção de um “novo tempo”, como expresso nas palavras proferidas
por ocasião do lançamento da pedra fundamental: “Hoje resgatamos com o povo de
Campos um marco de sua memória. Que as gerações futuras impeçam um crime como
aquele que destruiu o Teatro Trianon no dia 26 de junho de 1975.”21
A casa de espetáculos foi inaugurada em 31 de julho de 1998. Para Ronaldo Linhares,
ela ocupa um papel de destaque numa cidade que construiu sua narrativa memorialística
ao redor de temporalidades nas quais o “velho” Trianon sustenta e justifica a existência
do “novo” Trianon. Em seu livro de crônicas, o bisneto de Carneirinho escreveu: “Com
toda certeza, os responsáveis por essa homenagem que resgataram a autoestima dessa cidade pertencem à estirpe desses campistas que não tinham fronteiras para seus
sonhos”. As lembranças carinhosas do autor reforçam um conjunto de atributos sobre
o personagem e o teatro que têm sido compartilhados ao longo dos anos:
“Houve um tempo nesta terra em que seus líderes prescindiam de um mandato
para serem verdadeiros homens públicos. Homenagear a memória de Francisco de
Paula Carneiro, carinhosamente chamado de Capitão Carneirinho, é na verdade reverenciar a todos nós campistas, orgulhosos que somos de nossa história, das mais
belas deste país, não por acaso. “Gigante pela própria natureza”, parece ter sido escrito para nosso hino. De uma gente cunhada sobre pântanos, que reinavam sobre a
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planície. Homenagear a memória de Francisco de Paula Carneiro, é demostrar saber
que a cultura é cultuar as melhores tradições de um povo. O sonho do velho Trianon,
após ter construído o teatro Orion, é fruto de um homem que, por amor à sua cidade,
lhe deu um dia o mais belo e grandioso teatro do interior do Brasil (...).”22
Que condições contextuais geraram as possibilidades para que um teatro tão refinado
como o Trianon fosse construído e tivesse tão longa trajetória? Quem era Francisco de
Paula Carneiro, personagem central nessa história? O que teriam, a casa de espetáculos
e o proprietário, a nos dizer sobre uma das cidades mais importantes do país? Este livro
pretende apresentar alguns elementos para refletirmos sobre tais indagações.
Para tal, optamos por centrar nossos esforços no quartel final do século XIX e nas
primeiras décadas do XX. Esse é um período importante para que possamos abordar
a trajetória de Carneirinho, evidenciar o potencial artístico e cultural da cidade de
outrora e, sobretudo, no centenário de sua inauguração, celebrar o papel que o Trianon
ocupou na história de Campos.
Isto é, as ações de Francisco de Paula Carneiro e a criação do Trianon devem ser
compreendidas no cenário de uma cidade em transformação, na qual a ideia de progresso sempre foi forte, em boa parte de sua trajetória também relacionada a uma
reivindicação recorrente: tornar Campos a capital da província/estado do Rio de Janeiro
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na medida em que se estabelecera como polo econômico e cultural. 23 De fato, “a busca
da construção de uma imagem de cidade moderna se constituíra na credencial para
a participação nas diretrizes econômicas e políticas do Estado”. 24
Deve-se ter em conta que as décadas de 1910 e 1920 foram um momento de grande
vitalidade financeira em Campos, a cana de açúcar sendo o centro da economia citadina. Foi um momento de notável pujança desse setor, interrompida por uma crise
ocorrida na virada para os anos 1930, quando Francisco de Paula Carneiro deixou
de ser proprietário do Trianon.
Naquelas décadas, como bem lembra Heloísa Alves: “A suntuosidade das edificações, o usufruto do luxuoso e o gosto pelo conforto marcavam o cotidiano da cidade.”25 A autora bem percebe como esse novo momento se manifestou na estrutura de
entretenimentos de Campos, ajudando-nos a entender a efervescência desse setor:
“Assim que, este “pequeno mundo” definido por uma sociabilidade do gosto, de
uma atitude cosmopolita, moderna vinculava-se a ida ao Jóquei Clube, a frequência
ao teatro Trianon, o flâneur na Praça S. Salvador, o bate papo no Café High Life, os
encontros na Padaria e Confeitaria Colombo, a circulação por ruas calçadas e amplas
avenidas. O convívio social ganhava significação para além das relações afetivas e
de amizade, definiam o pertencimento a uma elite portadora de status social e uma
rede de participação e penetração política. Enfim, o “viver a vida” contribuía para a
manutenção e fortalecimento de redes de solidariedade na obtenção do poder político
no âmbito regional, estadual.”26
Trata-se de uma ocorrência usual: cidades que passam por um processo de modernização, aderindo a ideais de civilização e progresso, usualmente assistem a
melhor conformação de um mercado de entretenimentos. A trajetória do Trianon
está inserida nesse cenário em que foram criadas sociedades dançantes, clubes carnavalescos, agremiações esportivas, diversos espaços públicos de diversão (tais como
circos, arenas de touradas, parques, rinques de patinação), cinemas e outros teatros.
Tratamos desse tema no primeiro capítulo do livro – “A cidade – Campos se diverte”.
O segundo capítulo – “O homem – Capitão Carneirinho: notas biográficas” – se
debruça sobre a vida de Francisco de Paula Carneiro, procurando perceber como seu
perfil tinha relação com as transformações pelas quais passava Campos.
No terceiro capítulo – “O teatro – Trianon: um templo de cultura” – lançamos um
olhar sobre uma faceta específica da trajetória da importante casa, sua programação, a nosso ver a materialização tanto dos intuitos de Capitão Carneirinho para o
progresso e desenvolvimento cultural de Campos quanto das estratégias que adotou
para viabilizar financeiramente o empreendimento.
Dada sua importância para a cidade, não surpreende que muitos tenham sido os
autores que, em maior ou menor grau, se dedicaram a pesquisar e escrever sobre o
Trianon. São largamente conhecidas algumas das mais importantes realizações que
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aconteceram no seu palco. A trajetória do teatro mereceu diversas referências em obras
de memorialistas/historiadores e trabalhos acadêmicos (dissertações de mestrado, teses
de doutorado, artigos publicados em periódicos, trabalhos apresentados em eventos).
Nosso intuito não é apresentar uma biografia clássica dessa casa teatral, mas sim
também nos debruçarmos sobre o contexto da cidade e da época em que foi fundada,
bem como sobre a trajetória do homem que a idealizou e dinamizou durante uma década.
Não é um livro somente sobre um teatro, mas sim sobre três personagens que, a nosso
ver, devem ser compreendidos de forma articulada: Campos, Carneirinho e o Trianon.
A nos guiar, tivemos um material inédito precioso, acervo privado da família,
restaurado e escaneado para ser usado na preparação deste livro, disponibilizado na
internet para ser usado em futuras pesquisas:
 m Livro de Família que Francisco de Paula Carneiro escreveu, aos sessenta
u
anos de idade, em 1926, registrando, ao longo de mais de vinte páginas, várias
informações biográficas;
dois volumes de um livro de registros/folheteria, organizados pelo próprio empresário,
um indício de como concebeu na prática a dinamização de seus empreendimentos,
articulando seus princípios com estratégias comerciais. De forma cronológica, encontra-se registrada a programação dos seus três teatros. O primeiro volume refere-se
ao Orion (199 atividades promovidas entre 1913-1921). O segundo ao Trianon (209
atividades realizadas entre 1921-1930) e ao Colyseu (algumas poucas informações).
Destacamos também que procuramos incluir o maior número possível de imagens de autoria de Francisco de Paula Carneiro, fotógrafo amador que deixou belos e
importantes registros de Campos.
Esperamos profundamente dar uma contribuição múltipla à história: de Campos,
do teatro, do estado do Rio de Janeiro, do entretenimento. Não perdemos de vista
também o desejo de iluminar a trajetória de um homem e uma família no tempo e
no espaço. No fundo, o que desejamos mesmo, além de prestar uma homenagem aos
personagens envolvidos, é que o(a) leitor(a) aprecie a leitura.
Carneirinho não poupou esforços para legar a Campos uma obra monumental.
Nosso intuito é bem mais modesto, mas gostaríamos mesmo que este livro pudesse
servir ao povo campista, em qualquer instância a razão central que deve nortear os
esforços daqueles que seguem crendo e lutando pela construção de uma sociedade
cada vez mais justa e fraterna.

Juliana Carneiro
Victor Andrade de Melo

Verão de 2020/2021

INTRODUÇÃO

22

23

NOTAS
1 H. Rodrigues, Na taba dos Goytacazes, Niterói: Imprensa Oficial, 1988, p. 263.
2 “Velho cine se despede com Gilda”, Jornal do Brasil, 8 jun. 1975, p. 36.
3 Crônica escrita em 10 de junho de 1975. Acervo Dr. Wellington Paes.
4 “População de Campos é contra o fim do Trianon”, O Fluminense, 11 abr. 1975, p. 18.
5 “Movimento”, Jornal do Brasil, 6 jul. 1975, p. 7 (Caderno B).
6 Ver: J.V. Alvarenga, Três atos da história do teatro em Campos, Itaperuna: Damadá Artes Gráficas,
1993, p. 115.
7 Zezé Barbosa exerceu três mandatos como prefeito de Campos dos Goytacazes: 1967-1970, 1973-1976,
1983-1988.
8 J.V. Alvarenga, op. cit., p. 107.
9 J.R. Pinto, Um pedaço de terra chamado Campos: sua geografia e progresso, Campos dos Goytacazes:
Fundação Jornalista Oswaldo Lima, 2006.
10 No Rio de Janeiro, por exemplo, o já citado deputado Nestor Nascimento demonstrava preocupação
com o eminente fim do Teatro Rival. A tradicional casa de espetáculos da Cinelândia teve mais sorte do
que o Trianon e se mantém em funcionamento até os dias atuais.
11 “Variadas”, Jornal do Comércio, 2 jul. 1975, p. 15.
12 “População de Campos é contra o fim do Trianon”, O Fluminense, 11 abr. 1975, p. 18.
13 “Norte-flu”, O Fluminense, 13 jun. 1975, p. 11.
14 “Engenheiros não querem a demolição do Teatro Trianon”, O Fluminense, 17 jun. 1975, p. 3.
15 Anunciou-se que cópias do documento seriam enviadas para deputados, senadores, entidades de
classe, Presidência da República e Governo do Estado, bem como à alta administração do Banco Brasileiro de Descontos, empresa que comprou o Trianon.
16 A Notícia, 17 jun. 1975.
17 “Norte-flu”, O Fluminense, 13 jun. 1975, p. 11.
18 No I Festival de Curta-Metragem de Campos, realizado em 1975, Ruy Barros exibiu o filme “Destruição”, cujo tema é a demolição do Trianon (“Norte-flu”, O Fluminense, 12 set. 1975, p. 10).
19 Depoimento de Walter Siqueira, membro da Academia Campista de Letras, publicado no panfleto
“Trianon: dez anos de saudade”.
20 O campista Anthony William Matheus de Oliveira, conhecido como Anthony Garotinho, foi prefeito
de Campos dos Goytacazes em dois momentos (1988-1992 e 1997-1998).
21 Glauber Rabelo Matias, Palco e resistência: a geração do teatro de bolso e as suas lutas por hegemonia
nos anos de 1980 em Campos dos Goytacazes/RJ. Tese de Doutorado, Departamento de Sociologia Política, Campos dos Goytacazes, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, 2016.
22 R. Linhares, Das esquinas que passei, Campos dos Goytacazes: Fundação Oswaldo Lima, 2010, p. 18.
23 Sobre a questão da capitalidade de Campos, ver: Maria Isabel de Jesus Campos Chrysostomo, “A
capital sonhada de uma província desejada (1835-1897)”, História, São Paulo, vol. 30, nº 1, p. 56-89,
2011.
24 J. Carneiro, O despertar de Nina Arueira: da disputa de memória à construção do mito, Campos dos
Goytacazes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, 2002, p. 30.
25 Heloísa Manhães Alves, A elite local e a modernização urbana em Campos dos Goytacazes: um projeto político – 1930-50. Tese de Doutorado, Departamento de Sociologia Política, Campos dos Goytacazes,
Universidade Estadual do Norte Fluminense, 2013, p. 58.
26 Ibid., p. 111.

NOS TEMPOS DO TRIANON

INTRODUÇÃO

Capítulo 1

A CIDADE
Campos se diverte
Campos, a linda cidade fluminense, situada à margem
esquerda do Rio Paraíba, e que aos seus atrativos
de paisagem reúne a atividade industrial de seus
habitantes, não quis ficar inferior, em progressos, às
suas irmãs de aquém e além fronteira. Como alguma
delas, anda em febre de melhoramentos, apesar de ser,
como já é, a mais importante do estado do Rio.
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A centralidade
do teatro
O teatro: talvez nenhuma outra manifestação cultural tenha sido tão importante na história de Campos. Pelos diversos
palcos e tribunas da “Pérola do Paraíba”,
referência ao rio que cruza a cidade, desfilaram pessoas dos mais distintos perfis,
ainda que predominantemente gente de
estratos socioeconômicos médio e alto. No
decorrer do tempo, as atividades dramatúrgicas se tornaram das suas mais constantes e valorizadas opções de diversão.
Mucio da Paixão1 sugere que, em Campos, já no século XVIII, havia uma Casa
da Ópera. Na primeira metade do centenário seguinte, foi criada outra Casa da
Ópera, bem como o Teatro do João Inglês,
o Campista, o Feliz Esperança e o São Salvador. As pioneiras iniciativas deste último se deram em 1836, ainda que somente
inaugurado em 1845,2 na esquina de Rua
Direita com Rua Formosa (atuais Treze de
Maio e Tenente Coronel Cardoso), modesta
região que, em alguns anos, se tornaria
das mais importantes da cidade.3
Mas de que cidade estamos falando?
No olhar de Maria Isabel Chrysostomo:

Theatro S. Salvador (postal).
Fotografia de Carneirinho/
Coleção Ronaldo Linhares

“A partir dos anos de 1870 assiste-se a
uma mudança no quadro urbano da província, pois nas cidades e vilas, as ideias
de emancipação dos cativos, de construção
de uma nova civilidade e de um novo ideal
político, social, econômico e cultural se
fortaleceram. Há, ainda que timidamen-

te, uma relativa mobilidade das camadas
sociais em decorrência do crescimento das
atividades citadinas, tais como o artesanato, o pequeno comércio e os serviços.
Em Campos esse novo cenário urbano foi
impulsionado em função do crescimento
das atividades comerciais e de serviços,
pela elevação da sua população e pela diversificação dos grupos sociais, processos
que redefiniram o perfil social e econômico e as redes de poder na cidade. Há,
neste contexto, uma maior dependência
dos grandes proprietários das fazendas
de açúcar em relação ao setor comercial. A
ocupação desses grupos em novos espaços
políticos e sociais, antes ocupados majoritariamente pelos grandes fazendeiros foi
uma decorrência desse processo.”4
Jorge Renato Pereira Pinto5 apresenta
um panorama de Campos muito útil para
entendermos a estruturação de um mercado de entretenimentos, entre os quais
se encontrava o Teatro Trianon. Em 1872,
a cidade ainda tinha uma área urbana
limitada e precária, mas já apresentava avanços nos serviços públicos, especialmente no transporte. Contava com
88.825 habitantes, dos quais 69.305 na
zona rural. Pouco mais de 56 mil eram
livres. Era o quarto município brasileiro
em população. Já era um dos maiores produtores de açúcar e aguardente, setor que
passava por processo de modernização.
O crescimento populacional foi claro
no decorrer dos anos. Em 1892, mesmo
perdendo área com a separação de Itaperuna, já eram pouco mais de 105 mil
habitantes, quase 27 mil na área urbana.
Nos anos 1900, tornaram-se notáveis os
avanços da urbanização e da economia,
A CIDADE – CAMPOS DE DIVERTE
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inclusive com a diversificação de negócios.6 Mesmo enfrentando algumas crises financeiras, Campos progredia, sendo
também destacável o desenvolvimento
cultural, ainda que o conservadorismo
dos costumes sempre tenha sido uma
marca local.
Em 1920, início da década em que surgiu o Trianon, já eram 175.850 habitantes,
quase 70 mil na área urbana que cresceu
bastante com a chegada de antigos moradores da zona rural e de outras cidades.
Além disso, percebe-se maior número de
imigrantes, gente que, desde o século XIX,
vinha se estabelecendo em Campos, contribuindo com sua diversidade cultural.
Nessa década, grassava um “sentimento que aquela era uma terra de passado glorioso, de um presente saudosista e de um
futuro promissor”.7 Campos claramente
passara por processos de adesão ao que se
via e entendia como modernidade, progresNOS TEMPOS DO TRIANON

sivamente se acentuando um embate que
sempre existiu na sua história: os ajustes
e tensões entre o campo e a cidade, entre o
centro e a periferia, entre o rural e o urbano. Teresa Faria bem situa esse processo:
“Campos dos Goytacazes situava-se
entre estas duas realidades: a adequação
a esta nova ordem – representada pela
cidade – e a manutenção dos antigos modos de vida – representados pelo campo.
É na relação entre estes dois mundos que
se constituiu a realidade urbana da cidade. Sua indústria açucareira modernizou-se acompanhando as exigências do
capitalismo, ao mesmo tempo em que a
cidade ganhava equipamentos modernos,
infraestrutura e novos serviços. Criaram-se bancos, companhias de seguro, companhias de navegação; construíram-se
vias férreas; instalaram-se esgotos, água
corrente e iluminação elétrica.”8

Há que se citar que vários foram os
projetos de reordenação urbana relacionados à ideia de modernizar a cidade.9
Nesse cenário, várias práticas celebraram
os novos momentos da cidade, entre as
quais diversos entretenimentos que se
tornaram grandes festejos de ideais de
civilização e progresso.
Neste livro, privilegiamos as ocorrências do quartel final do século XIX e das
décadas iniciais do XX, momento em que
melhor se estruturou um mercado de entretenimentos em Campos. O Teatro São
Salvador desempenhou papel importante
naquele cenário marcado por uma dinâmica pública mais intensa.
Vale destacar que, nas décadas finais
do século XIX, não só a dramaturgia ocupava o notório palco da já renomada casa
teatral. Iniciativas que mobilizavam a
cidade tinham como sede o São Salvador,
um indicador de que assumiu o papel de

centro de encontros de famílias tradicionais e lideranças locais.
Em todos os casos, foi uma expressão
de uma sociedade que, pelo menos em
parte, se pretendia ilustrada, refinada e
civilizada, ainda que também fosse conservadora e provinciana. Os teatros sempre foram espaços onde se dramatizavam
as já citadas ambiguidades de Campos,
os arranjos e conflitos entre o rural e o
urbano, entre o tradicional e o moderno,
entre o nacional e o estrangeiro.
Em 1877, por exemplo, apresentado
como demonstração do “espírito filantrópico e caridoso do povo campista”,10
no Teatro São Salvador foi promovido um
leilão em favor das vítimas de inundações
que houve em Portugal, uma iniciativa
de uma das mais antigas e ativas entidades de assistência social da cidade, a
Sociedade Portuguesa de Beneficência,
em Campos fundada em 1852.11

Outras importantes agremiações utilizavam as instalações do Teatro São Salvador para promover algumas de suas
atividades. Um exemplo é o Clube dos
Conspiradores Progressistas, fundado em
A CIDADE – CAMPOS DE DIVERTE
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Anúncio de apresentação
no Teatro São Salvador.
Perceba-se o grande
espectro de ingressos
disponíveis.
Monitor Campista,
28 mai. 1878, p. 3.
Espetáculo de Gala
com a presença do
Imperador Pedro II.
Monitor Campista,
24 jun. 1883.
Coleção Leonardo
de Vasconcellos Silva.
Anúncio de óperas no
Teatro São Salvador.
A República, 1 fev. 1895, p. 3.

1877, sociedade que reunia gente da elite
campista envolvida com o progresso da
cidade. Entre seus membros mais conhecidos se encontrava Francisco Portela,
médico e notório líder político, presidente
(governador) do estado do Rio de Janeiro
nos primeiros anos da República. A associação não era assim tão sisuda, organizando bailes e eventos de carnaval na sua sede
da Rua do Sacramento (atual Dr. Lacerda
Sobrinho), endereço que acolheria parte
importante da vida social de Campos.12
Esse perfil “progressista” se percebe
em outros eventos promovidos no Teatro, especialmente em conferências que
procuravam debater temas ligados aos
avanços civilizacionais, apresentando a
Campos as novidades que desembarcavam
no Brasil, por vezes assombrando os mais
céticos. Esse foi o caso de uma demonstração pública do fonógrafo de Thomas
Edison, realizada em janeiro de 1880.13
A despeito da relevância das muitas
atividades promovidas no São Salvador,
importantes mesmo eram os eventos
dramatúrgicos. Espetáculos das mais diversas naturezas, com artistas dos mais
distintos perfis (brasileiros e estrangeiros
NOS TEMPOS DO TRIANON

Rua Treze de Maio.
Fon-Fon, 18 abr. 1914, p. 43.

de vários países), incrementavam o intenso funcionamento do teatro que apresentava à sociedade campista as novidades
artísticas. Campos progredia e passava
a integrar um circuito que envolvia as
maiores cidades brasileiras, inclusive a
Corte/Distrito Federal, de onde vinham
muitas atrações. Comédias, dramas, revistas, óperas, concertos, coreografias
constantemente ocuparam os palcos do
templo teatral.
Nesse esforço, simultaneamente de
manutenção e de formação cultural, houve alguns espetáculos mais reservados.
A grande maioria, contudo, era de acesso
possível para setores mais amplos da sociedade campista, algo que se pode depreender, inclusive, pelo variado espectro de
valores dos ingressos.
Na verdade, o que ocorria em Campos,
nesse sentido, não diferia de outras localidades nas quais se consolidava um

mercado de entretenimentos. Havia uma
importante participação dos populares na
manutenção das iniciativas que funcionavam como arenas públicas nas quais os diferentes estratos sociais se identificavam
entre si e se diferenciavam dos outros.
No decorrer do tempo, percebe-se
mesmo a ampliação da diversidade de
espetáculos apresentados. Isso tem relação com uma sociedade que crescentemente se acostumava e buscava novos
entretenimentos, novas emoções, novas
atrações. Pouco a pouco, aumentaram
também as exigências da sociedade campista, crescentemente conhecedora das
artes dramáticas.
Os dirigentes do São Salvador passaram a ter que contratar companhias mais
renomadas e mais dispostas, inclusive,
a apresentar inovações. Não surpreende
que uma grande reforma tenha sido promovida em 1890: era necessário ajustar a
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Imagem de propaganda
do Cafe Club.
Revista Fon Fon (1914)
Confiserie Trianon
Annuario Campista 1920

casa às novas exigências, oferecendo “as
melhores acomodações traçadas sob as
regras da higiene”.14
Certamente, muitos anos depois, esses
mesmos desafios penderam sobre o Capitão Carneirinho no exercício de sua função
de empresário teatral. Quando chegou a
sua vez, ele teve que considerar um público
que já era informado, mantendo-se atento
aos movimentos artísticos da cidade, do
estado, do país com um todo. Naquele fim
de século XIX, contudo, o jovem Francisco ainda dava os primeiros e importantes
passos na sua carreira profissional.
Perceba-se que, no século XIX, um cronista bem identificou distintos parâmetros de desenvolvimento. Para G., Campos
se encontrava no meio do caminho. Nem
era uma cidade que acolhia e percebia
totalmente a importância do avanço cultural, tampouco fazia parte daquelas que
não se movia em direção à ilustração.15

Seria importante, a seu ver, que definitivamente assumisse uma postura mais
convicta de adoção de ideais civilizados,
inclusive para combater supostos preconceitos oriundos das capitais – do estado
(Niterói) e do país (Rio de Janeiro).
Mas como fazer isso numa cidade que
mantinha tantas referências rurais, cujo
desenvolvimento dependia tanto do campo e que, em boa medida, seguia adotando
parâmetros de vida conservadores? Esse
foi um desafio que durante décadas marcou a trajetória das iniciativas de desenvolvimento local.
Note-se que, no último quartel do
século XIX, o São Salvador não reinou
sozinho, a concorrência aumentou e, em
decorrência disso, veio a exigência de
aperfeiçoamento de seu funcionamento.
Em 1874, foi inaugurado o Teatro Empyreo Dramático, localizado na Rua Direita (atual Treze de Maio), bem próximo,
portanto, da mais antiga casa teatral.
A proposta da nova casa era distinta,
mais afeita às novidades dramatúrgicas,
envolvendo também grupos diferentes em
seu cotidiano e funcionamento. Não parecia ter o mesmo glamour do São Salvador,
mas era bem organizado, como sugeriu
José Mello, em 1886:16 “Não apresenta a
beleza exterior de forma do precedente e,
conquanto destinado a peças de menos
fôlego, preenche as condições exigidas
para seu fim.”
Como no caso do São Salvador, o
Empyreo foi sede de encontros diversos, inclusive e notadamente de abolicionistas, especialmente dos liderados
por Carlos de Lacerda. Em 1884, esses
eventos desencadearam polêmicas e
conflitos,17 compreensíveis por Campos
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abrigar muitos escravos e escravocratas,
havendo registros de diversos episódios
de violência com os cativos.18 O teatro
também acolheu reuniões e atividades
dos republicanos, bem como do Centro
Operário, associação criada em 1890, defensora dos interesses da classe.19
O Empyreo também teve uma intensa atividade dramatúrgica. Como no São
Salvador, muitos foram os grupos que em
seu palco se apresentaram, contribuindo
para o frenesi da vida pública campista.
Era grande o espectro de preços dos bilhetes, em geral ligeiramente mais baratos
do que os da mais antiga casa teatral.
Com os dois teatros funcionando simultaneamente, imagine-se a movimentação que havia em dias de funções. Os
folhetins davam conta da efervescência
que tomava conta da Rua Direita (atual
Treze de Maio).20 Usualmente, para facilitar o afluxo de público, nos dias de espetáculos eram oferecidos trens especiais da
Estrada de Ferro Campos-São Sebastião.21
Há que se considerar que, talvez até
mesmo em função dessa grande movimentação, na Rua Direita abriram-se
importantes cafés, como o L’Opera, Café
Club, Confeitaria Trianon, Café High-Life,
Café Lord, que tornaram-se o “imã que
puxa para seu principal quarteirão a
primazia do público”. 22 Esses estabelecimentos eram pontos de encontro da
intelectualidade e boêmia campista.
Hervê Rodrigues lembra que houve
outros estabelecimentos nos quais se
reuniu a sociedade campista para beber, ouvir música e falar sobre a vida. 23
Nos anos 1910, o Clube dos Políticos e o
Americano Clube congregavam gente de
classe média alta e alta. Já o Chat Noir era
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procurado por pessoas de estratos socioeconômicos mais baixos. Populares seriam
o Leme, o Chapa Quente e o Retiro Campista. O autor recorda ainda que Campos
teve seus espaços de prostituição na Rua
Boa Morte, Rua Vinte e Um de Abril, Rua
Aquidaban e Rua Santa Efigênia.
Depois dessa caminhada pelas ruas e
casas boêmias de Campos, voltemos ao
teatro. A despeito de sua importância,
em 1890, o Empyreo fechou suas portas,
num ano em que, além dos espetáculos,
dava continuidade a suas atividades
políticas, acolhendo reuniões da greve
dos carvoeiros, homenageando Carlos
de Lacerda, promovendo conferências de
líderes como Nilo Peçanha.
O último espetáculo anunciado que
identificamos foi em junho de 1890,24 num
ano em que foram basicamente apresentadas atrações circenses, no entanto a função foi cancelada. Em 1891, ainda foram

programados bailes carnavalescos,25 mas
os fiscais da intendência municipal não
concederam autorização por julgarem o
espaço inadequado para tal fim.26
Nesse mesmo ano, apareceu nos jornais a notícia de que o tradicional clube
carnavalesco Tenentes de Plutão adquirira
o teatro, estava promovendo obras e o reinauguraria com um baile em abril.27 Em
outubro, no Empyreo foi promovido um
importante encontro político contando
com a participação de Francisco Portela e
Nilo Peçanha.28 Aparentemente, todavia, a
casa não voltou a funcionar plenamente.
Em 1892, surgiu a “Empresa do Teatro
Empyreo”. O intuito era comprar, reformar e ampliar as atividades do teatro, tornando-o um centro de entretenimentos.29
Entre os protagonistas da iniciativa, estava Francisco de Paula Carneiro. Com 26
anos, foi um dos três investidores junto ao
Banco Comercial e Hipotecário de Campos.30
Chegou-se a anunciar um primeiro
espetáculo com a contratação de uma
companhia de operetas. 31 A proposta,
contudo, não prosperou. Em 1893, o teatro
foi demolido. 32 Ainda demoraria alguns
anos para Francisco de Paula Carneiro
concretizar seu desejo de atuar como
empresário do entretenimento.

Nos teatros se apresentavam, embora
não somente neles, as muitas sociedades
musicais que havia em Campos. O tema já
chamou a atenção de importantes memorialistas e historiadores. São conhecidos,
entre outros, os nomes e a importância
da Sociedade Philarmônica de Campos,
Sociedade Musical Instrução e Recreio, Sociedade Recreio Musical, Sociedade Musical Lira de Apolo, Sociedade Musical Lira
Conspiradora, Lira Guarany. Bem inferiram
Karina Barra Gomes e Simonne Teixeira:33
“Essas agrupações musicais ocupavam,
para além dos teatros, os espaços urbanos participando com vigor da vida social
e política da cidade. A música era parte
importante da intensa vida cultural nos
concertos, bailes, recitais lítero-musicais,
operetas, zarzuelas, teatros, serenatas, bailes carnavalescos, mas também nas ruas,
coretos, praças e usinas de cana-de-açúcar.”
A música esteve sempre tão imiscuída
nas atividades de entretenimento de Campos que, ao longo deste livro, citaremos
muitas vezes a participação das agremiações musicais nos mais variados eventos.
Entre esses, vale dar maior atenção às
atividades das sociedades dançantes.
A CIDADE – CAMPOS DE DIVERTE
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Uma sociedade
dançante
Mereceram menor atenção de historiadores e memorialistas as sociedades
dançantes, agremiações que também se
articulavam com a programação dos teatros e animavam a vida pública campista.
Assim como no Rio de Janeiro, Niterói 34
e outras cidades do país, já na primeira
metade do século XIX, houve, em Campos, muitas associações dessa natureza.
Uma delas foi a Feliz Esperança, de curta
duração (1839-1840), cuja sede se encontrava na Rua do Alecrim (atual Rua Barão
de Amazonas),35 na época uma das mais
movimentadas, onde se situou, inclusive,
a Casa da Ópera.
Maior destaque teve a Harmonia Campista,36 presença constante nas mais importantes cerimônias públicas, para além
dos bailes que promovia com frequência.
Criada em 1839, há registros de que se
manteve ativa até pelo menos a década
de 1850.37 A essa altura, a cidade já contava com muitas agremiações de naturezas
diversas, tais como o Cassino de Campos,
a União Campista, o Clube Campista, o
União e Concordia, o Recreio da Mocidade,
a Emulação Dramática, o Recreio Jovial,
a Sociedade Passeio Fluvial, a Sociedade
Regresso, a Sociedade Progresso.38
A Feliz Esperança e a Harmonia Campista chegaram a promover eventos em
conjunto, notadamente em datas festivas
como a comemoração da independência
nacional. 39 Vale citar que não somente
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que teve menor duração, oferecia, além
dos bailes, um mestre que ministrava
aulas no seu salão da Rua do Rosário.41
A dança tomava conta da cidade. O
Clube dos Conspiradores Progressistas
programava ensaios. O Congresso Recreativo Comercial a tinha como um de seus
intuitos centrais. As sociedades musicais
a valorizavam. Sinal do interesse amplo
que havia em Campos, o manual de dança de Alvaro Dias Patrício, um “Tratado
Teórico e Prático”,42 passou a ser vendido
na Ao Livro Verde, nos dias de hoje uma
das livrarias mais antigas do país.
Notável mesmo era o envolvimento
com a dança dos clubes carnavalescos,

Uma festa no Clube
Macarroni.
A Lanterna (1905)

MESTRES DE DANÇA
promoviam atividades de dança, como
também apresentações dramatúrgicas
e musicais.
No último quartel do século XIX, algumas sociedades dançantes seguiam
ativas em Campos. Uma das mais atuantes era a União dos Artistas, com sede
na Rua do Rosário (atual Carlos de Lacerda), dividindo seu protagonismo com a
União da Juventude, que tinha entre seus
dirigentes, João Lobo,40 o abolicionista
membro de uma tradicional família campista. Havia também a notável Terpsícore,
muito conhecida na cidade.
Já a Sociedade de Dança Sonhos de
Ouro teve sedes na Rua do Sacramento
(atual Dr. Lacerda Sobrinho) e na Rua do
Conselho (atual João Pessoa), enquanto a
Sociedade Dançante União da Mocidade,

Colégio São Salvador
Fotografias de Carneirinho/
Coleção Ronaldo Linhares

agremiações que desempenharam papel
importante na dinâmica pública campista. O Tenentes de Plutão, o Indiano, o Macarroni e o Netuno, para além dos eventos
momescos, não só ofereciam constantes
soirées dançantes, como também aulas
para seus associados.
O Netuno foi dos pioneiros a inovar
nas festas carnavalescas de Campos com
seus préstitos públicos, uma tradição que
se prolongou durante muitos anos e foi
seguida por diversas agremiações. Nesse
clube, a propósito, devemos destacar a intensa participação de nosso Francisco de
Paula Carneiro, associado e frequentador
das atividades.

O mestre da Sociedade Dançante União
da Mocidade, em função do cenário de
valorização da dança, oferecera à cidade
seus serviços, ensinando os novos estilos
que chegavam do continente europeu.1 A
propósito, certamente em função da sua
importância na sociedade campista, e
ainda de sua relação com propostas pedagógicas avançadas, a dança foi ensinada
em algumas escolas femininas, como no
Colégio Santa Cruz da Rua de São Bento
(atual Barão de Miracema), no Colégio de
Nossa Senhora do Carmo da Rua Direita
(atual Treze de Maio) e no Colégio de Nossa
Senhora da Piedade da Rua da Constituição (atual Dr. Alberto Torres), bem como
na Escola Americana, situada na Rua do
Sacramento (atual Dr. Lacerda Sobrinho),
primeiro estabelecimento educacional da
cidade dirigido por um estrangeiro, a norte-americana Minerva A. Doherty.
A diretora Madame Minerva também
dava aulas para todos que desejassem
aprender a bailar, tanto homens quanto
mulheres.2 Nesse modelo de curso aberto,

talvez dos mais notórios mestres de dança da Campos daquele fin de siecle tenha
sido Augusto de Magalhães. Numa sala
na Rua do Ouvidor, ou mesmo em sua
casa na Rua do Rosário, prometia ensinar
utilizando o “sistema da Corte e métodos
do professor Pinto da Rocha”, 3 docente
muito renomado no Rio de Janeiro.
Magalhães assegurava um aprendizado rápido e adequado aos novos tempos. Provavelmente foram de sua lavra
essas palavras publicadas no Monitor
Campista: “A dança acha-se estabelecida
em todas as nações civilizadas (...). Entre os povos modernos, nenhum como
os franceses levou essa arte a tão grande perfeição. Portanto, a dança, fazendo
parte das belas-artes, não deve ficar esquecida dos pais de família”.4
O mestre também lecionava em colégios, clubes e mesmo nas residências dos
interessados. Tornou-se famoso seu curso
ministrado no respeitado Colégio Cornélio,
bem como suas aulas para os associados
do Congresso Musical Arthur Napoleão.5
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Os touros e
a celebração
do rural
Outros espetáculos à moda teatral eram
apreciados pela sociedade campista, entre os quais aqueles cujas primeiras experiências foram promovidas na primeira
metade do século XIX: as touradas.43 No
quartel final da centúria, várias companhias se apresentaram em Campos.
Adotou-se um modelo já usual no
Brasil, um acordo financeiro entre os
donos dos animais a serem lidados, a
companhia tauromáquica e o investidor que construía a arena. Por vezes,
ficava responsável pelo redondel a própria trupe de toureiros que, em geral,
vinha de outras cidades, muitas vezes
diretamente da Corte/Distrito Federal.

Vale citar que os clubes carnavalescos,
bem como outras agremiações de caráter
social, promoviam usualmente diferentes atividades de entretenimento. Entre
as mais festejadas e aguardadas, podemos
citar as excursões a outras cidades, inclusive ao Rio de Janeiro e Niterói, e os passeios
fluviais, ocasiões marcadas por apresentações musicais e soirées dançantes.
Falamos de teatro, música, dança e
carnaval. É importante perceber os en-
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contros múltiplos. Sociedades de dança e
carnavalescas promoveram alguns bailes
no São Salvador e no Empyreo. Por sua
vez, as duas casas teatrais organizavam
seus próprios eventos momescos, muito procurados e valorizados. Os clubes
musicais participavam amiúde dessas
iniciativas. Perceba-se a vitalidade da
dinâmica de entretenimentos de Campos.
Para o jovem Francisco, isso certamente
não passava desapercebido.

As touradas eram um espetáculo eminentemente popular, ainda que também
fosse frequentado por gente de diversos
estratos sociais. Os jornais, em várias
ocasiões, registraram o bom público que
comparecia às arenas.
Para atender os interessados, havia
até mesmo um trem especial que, depois
das touradas, saia em direção à freguesia
de São Sebastião, uma das primeiras linhas férreas da cidade. Posteriormente,
a Estrada de Ferro para Macaé e Carangola também ofereceram horários extras. Além disso, a instalação de linhas
de bondes facilitou o afluxo do público.
Já a melhor integração com Niterói e Rio
de Janeiro por meio de trilhos favoreceu
a chegada de atrações que vinham dessas capitais.
As touradas iam ao encontro do gosto
dos setores rurais de Campos, ainda que
também agradassem a muita gente dos
grupos urbanos. Os fazendeiros e criadores de gado chegavam a disputar a capacidade de oferecer touros adequados para

Anúncio dos bailes
promovidos no Empyreo.
Monitor Campista, 11 fev.
1877, p. 4.
Fotos de Carnaval
Revista Fon Fon,
14 mar. 1925
Estação Ferroviária
da Leopoldina
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares
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TOURADAS
EM CAMPOS
Em Campos, o modelo das touradas adotado majoritariamente foi o português:
animais embolados (isto é, com chifres
cobertos), valorização da lida a cavalo e
sem a morte do touro ao final, por vezes se
encerrando com a participação dos forcados (que pegavam o touro à unha). Houve
também espetáculos mistos e à moda espanhola, com o toureio a pé e com “aspas
nuas” (cornos livres). Constantemente, se
programava a oferta do “touro para os
curiosos”, um animal para ser encarado
por algum voluntário da plateia. A sonorização dos eventos sempre ficava a cargo
das sociedades musicais de Campos.
Esse envolvimento da sociedade campista se observou em outras ocasiões. Na
praça de touros da Rua do Sacramento
(atual Dr. Lacerda Sobrinho), em 1885,
vemos mais um indício da sinergia entre diversos protagonistas do entretenimento na cidade: muitas funções foram
promovidas por oferta do Tenentes do
Plutão, ocasiões nas quais usualmente
participava a Lira de Apolo.
Com tamanho número de funções,
as companhias constantemente introduziam inovações para atrair mais pú-
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blico e garantir a viabilidade financeira
do negócio. Isso significava apresentar
diferentes técnicas e formas de toureio.
Procurava-se asseverar aos interessados
que teriam acesso ao melhor da arte tauromáquica, bem como diversão garantida.
Além disso procuravam se engajar
em causas sociais, oferecendo espetáculos beneficentes. Essas ocasiões mobilizavam a sociedade campista que, além de
comparecer em peso aos eventos, contribuía com a oferta de animais e produtos
diversos para viabilizar a atividade.
Há que se ter em conta que Campos
recebeu os melhores toureiros que andavam pelo Brasil na ocasião, cada um
tentando provar que era melhor do que
o outro. Entre esses, na cidade esteve um
dos mais importantes do país, Francisco
Pontes, atração reconhecida nas muitas
cidades nas quais se apresentou.1
Toureiras se apresentaram em Campos. Em 1892, numa nova arena construída numa importante área da região
central, a Rua de São Bento (atual Barão de Miracema), esquina de Rua Benta
Pereira, enfrentou os animais bravios a
sra. Marina, “mulher que se dedica a uma
arte de que temem muitos homens”. 2 Outra se exibiu, em 1900, na arena de touros
instalada no Jardim Paris: Emília Cruz,
muito criticada pela falta de habilidade. 3

os espetáculos, supondo ser um sinal da
qualidade de seu produto.
As arenas foram montadas em vários
locais da cidade. Em 1878, foi construída,
na Rua Formosa (atual Tenente Coronel
Cardoso), uma que permaneceu ativa por
anos. O proprietário era José Joaquim Januário Bittencourt Lapa, ele mesmo um
cavaleiro amador, além de sócio destacado do Tenentes do Plutão. Localizado na
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Para que se tenha uma ideia do quanto as touradas movimentavam a sociedade campista, vejamos os valores de uma
sessão beneficente destinada às vítimas
da seca no Ceará. Com ingressos, foram
arrecadados 944$000. Estimou-se que
266$000 tenham sido gastos com despesas, considerando que boa parte dos
animais foi doada.4 Como comparação,
perceba-se que no mesmo jornal se anunciou uma prensa e máquina de moer farinha por 800$000, bem como um burro
novo por 80$. Isto é, tratou-se de um bom
valor arrecadado.

Anúncio de touradas.
Monitor Campista,
2 set. 1877, p. 3.
Anúncio de touradas.
Monitor Campista, 10 jan.
1886, p. 4.

Clube Galista Goytacaz.45 Curiosamente,
um dos protagonistas foi Cornélio Bastos, um dos mais conhecidos professores,
dono de um renomado colégio.
A agremiação não teve longa duração.
Em 1890, a Câmara Municipal chegou a
proibir a prática, mas o fato é que as brigas de galos seguiram usuais em estabelecimentos localizados na zona rural
da cidade.
Na última década do século XIX, as
touradas enfrentaram problemas aparentemente contraditórios, na verdade,
expressão da ambiguidade do processo
de modernização, enfatizado ainda mais
numa cidade que, como vimos, sempre
transitou entre o rural e o urbano, entre
o conservador e o progressista.
De um lado, aumentou o tom das críticas às touradas, para alguns uma prática ultrapassada, bárbara e incompatível
com os avanços civilizatórios da cidade.
De outro, seguiam apreciadas por muita
gente, um público cada vez mais exigente
que requisitava espetáculos melhores,
arenas mais confortáveis, animais mais
bravios, companhias tauromáquicas
mais habilidosas.46
Mesmo cercadas de polêmicas, as
touradas seguiram sendo promovidas
durante alguns anos do século XX.

mesma esquina do Teatro São Salvador,
o redondel foi criticado por alguns que
julgavam que esse tipo de espetáculo já
não era mais aceitável na região central
que passava por transformações.44
Essas críticas aos espetáculos com
animais penderam sobre outro costume
que havia na cidade: as brigas de galos.
No início dos anos 1880, Campos chegou a
ter uma agremiação dedicada à prática: o
A CIDADE – CAMPOS DE DIVERTE
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Anúncio de circo.
Monitor Campista,
8 abr. 1877, p. 3.

Os picadeiros
que encantam
Já outro espetáculo que na cidade existia
desde a primeira metade do século XIX
manteve sua popularidade por muitos
anos: o circo. Tratou-se de mais uma diversão que tinha relação com a longa tradição
teatral de Campos. Tanto o São Salvador
quanto o Empyreo, ainda mais esse último, acolheram constantemente funções
que dialogaram com a dinâmica circense.
Apresentações de mágica, ilusionismo,
prestidigitação eram apreciadas. Atrações mecânicas e tecnológicas também.
Há que se ter em conta que a cidade
passou a progressivamente viver com os
avanços da ciência, manifestos na iluminação elétrica, nos trens e bondes e mesmo na dinâmica econômica: as usinas de
açúcar, tão importantes para Campos,
viveram um processo de modernização
e industrialização.
Não por acaso, no final do século, cresceu o número de associações operárias na
cidade. Sem deixar de ser rural, Campos
viveu um surto industrial. Esse cenário
nos traz de volta o nosso personagem
central – Francisco de Paula Carneiro
que, como veremos no capítulo a seguir,
atuou intensamente no setor açucareiro.
Se algumas dessas atrações tecnológicas ocuparam os teatros, nos circos
efetivamente obtiveram grande destaque. Assim como as touradas, muitas
foram as companhias circenses que por
um tempo se estabeleceram em Campos.
NOS TEMPOS DO TRIANON

Anúncio de circo.
Monitor Campista,
8 abr. 1877, p. 3.
Anúncio do Clube Netuno.
Monitor Campista,
3 mar. 1878, p. 4.

Em todos os anos, uma ou mais se apresentavam na cidade.
Assim como aconteceu com as corridas
de touros, em Campos, passaram importantes companhias circenses que vinham
de outras cidades, inclusive da Corte e de
Niterói. Esse foi o caso, por exemplo, dos
Circo Chiarini e Grande Circo Equestre.47
Os espetáculos circenses eram populares e atraíam gente de diversos
estratos sociais. O valor dos ingressos

facilitava o comparecimento de público.
As proezas encantavam a todos. Aumentava a fama das companhias o fato de
constantemente promoverem funções
beneficentes ou engajadas em causas
locais, como o abolicionismo e uma das
intempéries que mais marcou a história
de Campos: as enchentes.
Trens especiais facilitavam o afluxo dos interessados às artes circenses.
Da mesma forma, a ferrovia foi fundamental para que se implementasse uma
novidade: apresentações na Freguesia
de São Gonçalo (atual Goytacazes), em
algumas oportunidades por ocasião das
festas religiosas. Progressivamente, se
tornou usual a oferta de espetáculos
também nas outras regiões mais distantes do centro, sempre se aproveitando os
serviços férreos.
Assim como ocorria com as touradas,
as companhias circenses estavam sempre
buscando inovações das mais diversas
naturezas a fim de atrair mais público. O
Circo Paulistano, dirigido por Bento José
de Moraes, constantemente contou com
a participação das sociedades carnavalescas Netuno, Indianos e Macarroni.48
Já a Companhia de Cavalinhos de Hilário
Maria de Almeida exibiu animais ferozes
– uma hiena, um urso e uma onça.49
Algumas companhias publicavam nos
jornais uma longa lista com suas atrações, como o Grande Circo50 e a Companhia Luso-Brasileira de Manoel Pery, 51
um dos artistas que mais sucesso teve
em Campos e no Brasil.
Os espetáculos se espalharam pela
cidade. Uma arena famosa se armou
na Rua Formosa (atual Tenente Coronel
Cardoso), no mesmo lugar onde poste-

riormente seria instalado um redondel
de touradas. Houve também tendas na
Rua do Sacramento (atual Dr. Lacerda
Sobrinho), Rua do Príncipe (atual Marechal Deodoro), Praça Azeredo Coutinho,
Rua Voluntários da Pátria e na Rua da
Constituição (atual Dr. Alberto Torres)
esquina com São Bento (atual Rua Barão
de Miracema).
A despeito do sucesso, surgiram algumas críticas aos circos. Em 1884/1885, a
companhia de Manoel Pery armou sua
tenda na Praça São Salvador, um sinal
de prestígio.52 Para um morador, todavia,
A CIDADE – CAMPOS DE DIVERTE
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esse tipo de atividade era incompatível
com o necessário processo de embelezamento do logradouro, demonstrando
a incoerência da Câmara que autorizou
o empreendimento. 53
Nos anos 1890, as discussões sobre que
atividades eram apropriadas em quais
locais públicos se tornaram ainda mais
intensas. 54 Os conflitos eram expressão
do processo de modernização de Campos
e de uma melhor definição de suas esferas urbana e rural. Para um cronista, “a
melhor praça que possuímos, plantada
no coração da cidade, não é lugar próprio
para armar-se barracões de funâmbulos,
de corridas de cavalos e onde o palhaço
dança a chula, entre risotas e palmas dos
habitués de tais divertimentos”. 55
Em 1886, uma tragédia quase aconteceu: a arquibancada do Circo Paulistano
desabou, ferindo algumas pessoas do público. Não ocorreu nada muito grave, mas
desencadeou-se um debate sobre a necessidade de aperfeiçoar os entretenimentos, inclusive no que tange à segurança.56
Essas exigências penderiam sobre todos
os empresários do setor, certamente sobre Francisco de Paula Carneiro, que não
perderia de vista essas questões quando
implementasse suas iniciativas.
De fato, as muitas companhias circenses que se apresentaram na década final
do século XIX já demonstraram maior cuidado com as instalações, sem perder de
vista a variedade da programação. Àquela
altura, a Praça Azeredo Coutinho (antiga
Praça da Bacia) se estabelecera como local
principal do circo. Antes mesmo disso, o
Grande Pavilhão Brasileiro se tornara o
espaço que acolheu a diversão.
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Diversão,
diversão,
diversão
Outros estabelecimentos ofereciam espetáculos diversos naquele quartel final do
século XIX. Apresentações de ginástica
foram promovidas na Fábrica de Cigarros
São Salvador, localizada na Rua do Conselho (atual João Pessoa), de propriedade
de José Lourenço dos Santos Lisboa, empresário muito conhecido que demonstrava alguma preocupação social com seus
funcionários. Junto a seu empreendimento, havia uma instituição asilar para meninos pobres, bem como uma escola que,
entre os conteúdos, disponibilizava aulas
de ginástica ministradas por Domingos
da Costa Magalhães. 57
A Fábrica de Cervejas Goytacaz tam
bém acolhia com frequência apresentações diversas, especia lmente das
sociedades musicais de Campos. O empreendimento possuía um parque de recreio no qual se oferecia “maxambomba,
prado mecânico, trapézios, barra fixa,
jogos Goytacaz, prumos, malha francesa, tonau, malha portuguesa”. 58 Um
verdadeiro parque de diversões. Sem a
mesma intensidade, a Fábrica de Cervejas Lapa também sediava eventualmente
algumas atividades de recreação.
O Parque Floresta, de propriedade do
comerciante e industrial do ramo cafeeiro João Antonio Barbosa, localizado na
Rua Voluntários da Pátria (antiga Rua da

Fábrica de Cerveja
Goytacaz, esq. Alberto
Torres-Praça S. Salv.
ao lado da Igreja N.Sa.
Mãe dos Homens (postal)
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares

Jaca), acolheu com frequência apresentações de sociedades musicais campistas, 59
bem como promoveu bailes diversos, inclusive de carnaval.
Aspecto de parque de diversões tinham as quermesses, festas públicas
que envolviam diferentes agremiações e
empresas com suas barracas a oferecer
entretenimentos diversos, inclusive uma
novidade tecnológica bastante celebrada:
os cosmoramas, que exibiam vistas de localidades da região, de outros países ou de
acontecimentos que se tornaram célebres.
Essa diversão muito apreciada existia na cidade desde a década de 1880. O
Grande Cosmorama Recreio Familiar se
localizava na Rua Sete de Setembro (an-

tiga Rua das Flores), próximo da igreja
matriz. Também marcou a memória de
Campos o Salão Maravilhoso, instalado
na Rua Direita (atual Treze de Maio).
Nos anos 1890, Cosmoramas eram
oferecidos nas atividades de algumas
agremiações. O Macarroni e o Tenentes
do Plutão os incluíam constantemente em
seus eventos, sempre a preços acessíveis.
Note-se que os espetáculos, a fim de
atender à exigência crescente dos espectadores, tinham em conta três dimensões:
inovações tecnológicas, qualidade dramatúrgica, proezas acrobáticas. Lembremos,
a propósito, que muitos circos e arenas de
touradas tiveram atrações apresentadas
como “espetáculos ginásticos”.
A CIDADE – CAMPOS DE DIVERTE
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Anúncio do
Parque da Floresta.
A República,
10 fev. 1891, p. 3.
Anúncio de quermesse
no Clube Tenentes de
Plutão.
A República,
8 out. 1893, p. 3
Aula de esgrima
Monitor Campista,
16 nov. 1881, p. 3.

Em todas essas ocasiões, identifica-se
algo que foi crescente no decorrer do tempo, ainda que a religiosidade em Campos
se mantivesse em alta: uma maior aceitação para a exposição corporal pública,
mesmo havendo muitas preocupações
com a normatização dessa nova experiência, inclusive no que tange aos encontros
entre homens e mulheres na cena urbana.
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Não surpreende, assim, que as iniciativas com a “gymnastica” tenham crescido
em vários âmbitos. Os jornais, inclusive,
passaram a publicar opiniões exaltando
sua importância.60 A propósito, algumas
escolas ofereceram aulas da modalidade.
O Internato São Carlos foi um dos estabelecimentos educacionais que ofereceu aulas de ginástica. No Colégio São

Salvador, o professor foi Affonso Sovat,
um dos líderes da Sociedade Artística
União Beneficente. Já o Ateneu Campista
(antigo Internato Magalhães, futuro Internato Cândido Mendes) oferecia também esgrima e exercícios militares, lições
sob a responsabilidade do respeitado
comerciante Henrique Cardoni, de origem
italiana, gerente da Fábrica de Cervejas
Coroa de Campos e administrador da

hospedaria de imigrantes. Essa escola foi
das que mais investiu na “educação physica”, sendo em diversas ocasiões elogiado por tal atenção.61
Cardoni também foi professor de
esgrima do Colégio Cornélio Bastos. O
Colégio para Meninos Externato Oscar
da Cunha oferecia o conteúdo que denominava de ginástica de salão e exercícios musculares. O Colégio Victor Hugo
de Tibúrio da Rocha declarava prestar
relevada atenção à educação física, ministrando diariamente aulas de ginástica
e esgrima aos alunos.
Nas décadas iniciais do século XX, muitas também foram as escolas de Campos a

incentivar a prática, em sintonia com o que
ocorria nos melhores estabelecimentos
do país. No Ginásio Campista, José A. de
Souza dava aulas de esgrima e exercícios
militares. O importante Liceu de Humanidades e a Escola Normal anexa, desde que
foi criada em 1894, foram instituições que
prestigiaram a educação física.
Quando começou a crescer a valorização das práticas corporais, não somente
nas escolas houve iniciativas diversas de
ensino. No quartel final do século XIX,
Henrique Cardoni ministrou aulas de esgrima no Congresso Musical Arthur Napoleão. Domingos Antônio Romeu abriu
uma sala completa dessa modalidade na
Rua Sete de Setembro. Desde a fundação,
o Congresso Recreativo Comercial previu
a oferta da ginástica e da esgrima a seus
associados, assumindo Cardoni a função
de mestre.
De outro lado, José Carvalho Ribeiro,
diretor de uma companhia circense que
se apresentava na cidade, “tendo em conta pedido da classe caixeiral”,62 ofereceu
seus serviços como “lecionista de ginástica”. Já o mestre de esgrima Domingos
Romeu se apresentava no Empyreo e no
São Salvador. Havia, na verdade, essas
duas facetas das modalidades: uma de
exibição e outra de educação, dimensões
que na prática sempre dialogavam, ainda
que se chocassem nos discursos das lideranças médicas e pedagógicas.
Estavam semeadas as condições
para o maior desenvolvimento de uma
diversão que articulava plenamente, com
maior intensidade a partir da década inicial do século XX, as dimensões espetáculo e educação: o esporte.
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Liceu de Humanidades
de Campos - c. 1920
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares
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Anúncio de corridas
de cavalos.
Monitor Campista,
6 abr. 1877, p. 3.

Um esporte
rural
As primeiras iniciativas esportivas surgiram em Campos na década de 1870,
atividades de uma modalidade que bem
expressava os arranjos e transições entre
o rural e o urbano – o turfe.
Em fevereiro de 1874, Francisco Otávio Pereira Bastos, um dos líderes da
primeira sociedade de turfe de Campos,
assim se dirigiu ao Jockey Club do Brasil, tradicional agremiação da capital
nacional, comunicando a fundação de
uma congênere:
“O abaixo assinado diretor, construtor
e proprietário do Prado Campista, vem
pedir-lhes sua valiosa coadjuvação para a
Sociedade Jockey Club que se criou na cidade de S. Salvador de Campos. Queremos,
pois, que nos ministrem todos os dados a
fim de observarmos aquelas formalidades
que o regulamento de corridas marca.”63
A sociedade da capital não se fez de
rogada e, em longa resposta, apresentou
uma série de sugestões, inclusive que fosse solicitada “uma subvenção ao governo
provincial” já que o objetivo das agremiações turfísticas deveria ser “o melhoramento da raça cavalar”, não podendo
manter-se “sem o auxílio do governo”.64
O Jockey Club do Rio de Janeiro não era
sempre simpático dessa forma, muito
pelo contrário. Mas como se tratava de
uma associação de outra cidade, reconheNOS TEMPOS DO TRIANON

cisco Portela. Eram empreendedores empenhados no processo de modernização
de Campos.
Não por acaso, Bastos asseverou que
o hipódromo, o Prado Campista, estava
bem instalado na Freguesia de São Gonçalo (atual Goytacazes). O turfe foi, aliás,
um dos primeiros entretenimentos a ter
sede numa freguesia, não no Centro. Da
mesma forma, é compreensível que usualmente se afirmasse nos jornais que o
esporte “era um divertimento que tanto
tem de agradável como de útil, pois que
se trata de aperfeiçoar a raça cavalar por
meio do estímulo entre os seus possuidores”.65 Não deveria, partindo dessa premissa, ser encarado como mera diversão,
mas sim um contributo social.
Mesmo que mobilizasse bom público,
o Jockey campista se tornou financeiramente insustentável. Desde 1877, ficara
claro que a sociedade de acionistas acu-

mulava prejuízos. Em junho de 1878, um
anúncio deu conta das dificuldades: “Não
podendo essa associação continuar a subsistir no estado em que se acha, aumentando diariamente mais o seu passivo
com o aluguel do terreno e casa do Prado”,
convocou-se uma assembleia para deliberar “sobre a imediata liquidação da
mesma associação”.66 Em setembro, já se
informava o leilão de todos os seus bens.67
A cidade não ficaria muito tempo sem
um hipódromo. Em 1880, os jornais deram conta que o bairro da Lapa abrigaria o Prado Goytacaz, dinamizado pelo
Jockey Club Campista, inaugurado em
setembro. A secretaria se instalou na
Rua do Rosário (atual Carlos de Lacerda). Três lideranças se destacaram: José
Seabra – que chegou a ser vereador, João
Alvarenga – um dos dirigentes e companheiro de Francisco de Paula Carneiro no
Clube dos Netunos, e Jacintho Medeiros,

TURFE

cida pela pujança econômica, não deve a
ter encarado como concorrente.
Essa comunicação bem expressa as
intenções dos envolvidos com a iniciativa campista fundada em 1873, especialmente o que esperava Francisco Otávio
Pereira Bastos, personagem conhecido
na cidade, um dos diretores da Estrada
de Ferro Carangola, presidida por Fran-

Corrida no Jockey Club (1883) com a
presença do Imperador Pedro II.
Monitor Campista, 24 de junho de 1883.
Coleção Leonardo de Vasconcellos Silva

Em Campos, nos anos iniciais do turfe,
os programas eram majoritariamente
formados por provas de amadores, não
de jóqueis profissionais. Um dos mais
vitoriosos foi José de Mattos, filho do capitão José Francisco de Mattos Pimenta,
gente de destaque na economia campista.
A premiação era composta por presentes
doados por famílias notórias da cidade,
aquelas que mais usualmente estavam
presentes nos eventos turfísticos.
Com o decorrer do tempo, o programa das corridas se tornou mais “profissional”, mais à moda usual do turfe,
mantendo-se, todavia, algumas peculiaridades, como provas de burros. Na mesma

medida, costumeiramente eram poucos
cavalos concorrendo em cada páreo, lembrando as disputas de cancha reta.
Outro diferencial é que não havia
exatamente coudelarias. Os bucéfalos
eram inscritos por indivíduos, fazendas,
empresas e, por vezes, até mesmo circos
que passavam por Campos. Em algumas
ocasiões, houve dificuldades de obter
inscrições, como sugere um anúncio:
“Solicita-se todo auxílio dos possuidores
de cavalos para que não faleça por falta
de concorrência uma distração de tanta
utilidade.” 1 A essa altura, o Jockey-Club
era presidido por Manoel Rodrigues
Peixoto, dirigente da Estrada de Ferro
Carangola, acionista da companhia de
gás, deputado, futuro prefeito (teve um
curto mandato).
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comerciário conhecido, dono da Casa
Nova Amazonas, usual frequentador da
Corte à busca de novidades.
No decorrer do século XX, várias iniciativas mantiveram viva a chama do
turfe em Campos. Em meados da primeira
década, surgiu um novo hipódromo, mais
conhecido como Prado do Queimado. De
início, a frente do empreendimento se encontrava um conhecido literato campista,
Norbertino Guimarães.68 Promoveu regularmente provas, repercutindo mesmo no
Distrito Federal. Chegou a ser visitado por
importantes personalidades, como Nilo
Peçanha, que ofereceu um vultuoso prêmio para um páreo, vencido por “Fidalgo”.

Um cronista de O Paiz comentou:
“Positivamente, o Prado Campista já está
contando seus dias de ouro. A animação
e entusiasmo que reinam nas fileiras
esportivas demonstram que esta sociedade está definitivamente constituída
e formada.”69
Não foi a única vez que Peçanha, o
notável líder político, compareceu e incentivou o desenvolvimento do turfe em
Campos. Na verdade, em 1915, surgiu uma
agremiação que deixaria marcas até mesNOS TEMPOS DO TRIANON

PRADO GOYTACAZ
O que mudou com a iniciativa do Prado Goytacaz? Aparentemente, era mais
estruturado. Além disso, se encontrava numa região mais central da cidade.
Ainda não existiam as coudelarias, bem
como a maior parte das corridas eram de
amadores, por vezes com escravos atuando como jóqueis dos proprietários dos
cavalos.1 Mas já havia um regulamento
bastante minucioso. 2 Os eventos eram
mais bem organizados, todavia seguiram
sendo promovidos os páreos para burros.
As provas, em sua maioria, eram disputadas por dois ou três animais. Não havia
apostas centralizadas, mas prêmios de
sorteio para o público.
O Jockey Club Campista também estabeleceu relações com outras agremiações da cidade. Além da sempre usual

mo na geografia da cidade, registrada no
nome de um bairro: o Turf Club.
Conhecido como Hipódromo do Beco,
foi o prado até então mais bem instalado
de Campos, com boa raia, arquibancada
para seiscentas pessoas (com espaços
separados para a polícia, diretoria e imprensa), sem falar numa casa de poules
e botequim, bem como adequado espaço
para o encilhamento.70
Presidido por Felix de Miranda, muitas foram as corridas de sucesso que
promoveu, inclusive a inaugural. Foi
efetivamente uma agremiação que se
ajustou plenamente aos moldes do campo esportivo, integrada aos movimentos
das sociedades do Rio de Janeiro e de outros estados, até mesmo no que tange ao
trânsito de cavalos e jóqueis.

Tratador e o cavalo Fidalgo.
O Malho, 5 out. 1907, p. 29.
Palacete da família
Ribeiro de Castro, bairro
Turf Club

presença das sociedades musicais, chegaram a se realizar corridas promovidas
pelas associações carnavalescas, em uma
dessas ocasiões em benefício das aulas
noturnas oferecidas pelo Clube Indiano
para os mais pobres. 3 O Macarroni promoveu um evento semelhante contando
inclusive com a participação da banda
do Circo Pery e da sociedade musical
Phil’euterpe.4 Como de costume, se integravam diversas iniciativas do âmbito
do entretenimento.
Depois de alguns anos de sucesso,
no ano de 1886, a maior parte das atividades eram organizadas por terceiros.
Persiste uma impressão de que a sociedade do Jockey Club Campista estava
basicamente a administrar seu Prado.
De fato, depois de 1887, não vemos mais
páreos no velho hipódromo.
Na década final do século XIX, ainda
houve algumas iniciativas. Personagens

Nesse hipódromo, em 1916, de novo
compareceu Nilo Peçanha, dessa feita na
condição de presidente (governador) do
Rio de Janeiro, depois de ter sido presidente da República em 1909 e 1910, substituindo Afonso Pena que morreu antes
de terminar seu mandato. Em novembro,
estivera presente na inauguração dos melhoramentos. Anteriormente, em junho, já
fora instituído um páreo com seu nome,
com um prêmio de um conto de réis.
É bem provável que Francisco de Paula
Carneiro tenha estado presente em algumas dessas ocasiões. Veremos no próximo
capítulo que ele era fortemente vinculado
ao grupo político de Nilo Peçanha, acompanhando amiúde suas visitas a Campos.
Em 1917, sob a liderança de Nilo Alvarenga, e em 1918, presidido por João Maria

importantes da sociedade campista, inclusive o já citado João de Alvarenga,
tentaram sem sucesso fundar um Derby-Club. 5 Houve ainda o Hipódromo Campista e um novo Jockey Club Campista.
A despeito dos limites, os eventos
eram animados e contavam usualmente
com bom público, uma parte aproveitando horários especiais do trem (Estrada de
Ferro de Campos a São Sebastião). As sociedades musicais campistas, como usual
em outros entretenimentos, se exibiam
nos dias de corridas.

Pereira Soares, o Turf Club manteve-se
muito ativo, mas já sentindo problemas
financeiros. Os investimentos foram
grandes, inclusive com a importação de
animais. O público era sempre adequado,
todavia o volume de apostas não condizia
com o que esperava a agremiação.71 Houve ainda um desabamento do coreto no
qual se encontrava a banda que, como de
costume na história de Campos, pertencia a uma sociedade musical da cidade,
a Lira de Apolo.
A prefeitura ainda tentou incentivar a
manutenção da agremiação. De seu lado,
a diretoria do Turf Club promoveu reformas no hipódromo. Pensou ainda em modificar os estatutos para potencializar os
lucros, mas não teve êxito. Logo, chegava
ao fim a trajetória da sociedade turfística.
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Jockey Clube.
Coleção Genilson Soares

Campos teria outras iniciativas ligadas ao turfe. Em 1917, houve uma breve
experiência. Já em 1924, deu-se uma de
maior porte, o Jockey Clube de Campos do
Prado da Fazendinha. Na década de 1940,
surgiu uma nova associação de mesmo
nome. Em 1957, foi inaugurado o HipóNOS TEMPOS DO TRIANON

dromo Lineu de Paula Machado, que se
manteve ativo até a década de 2010, cujas
instalações foram motivo de disputa judicial.72 Como se pode ver, foi longeva e
significativa a trajetória da modalidade
na cidade, uma das mais notórias desse
esporte no país.

O corpo no
centro da cena
Se no século XIX, o turfe foi o primeiro esporte a se estruturar em Campos, de fato,
ainda fazia uma ponte consistente com o
mundo rural. Outras modalidades, contudo, se conformaram, estabelecendo uma
conexão mais intensa com padrões de modernidade, nos quais havia mais pronunciadamente a ideia de uso do corpo. Entre
essas, uma das pioneiras foi o atletismo.
Em abril de 1886, o Monitor Campista
informou que “Instalou-se nesta cidade
uma associação com a denominação de
Clube Atlético Campista, especialmente
para promover divertimentos em benefício da Sociedade Portuguesa de Beneficência e da Santa Casa de Misericórdia”.73
Perceba-se a diferença já no ato de criação: não se tratava de uma agremiação
com fins lucrativos, mas sim destinada
a apoiar instituições de caridade.
A despeito de seus intuitos elevados, a
atitude do clube desencadeou críticas, não
exatamente por apoiar a caridade, mas
sim pela escolha restrita de instituições
a serem auxiliadas. Certamente, tratou-se
de um indicador das tensões da sociedade
campista, fatos que sempre se manifestaram ao redor dos entretenimentos, entre
os quais as iniciativas esportivas.
Em junho de 1886, foi promovido o
primeiro evento do clube, uma competição com doze páreos, provas de corridas
diversas (distintas distâncias e mesmo
uma corrida de sacos) e saltos, uma delas

para meninas de menos de 12 anos. Os
prêmios eram presentes, sendo amadores
todos os competidores.
O prado foi instalado na Rua Goytacazes, próximo à Fábrica de Gás. Entre
as lideranças envolvidas, destaca-se o
nome de Manoel Luís Pereira Seixas, também um dos dirigentes do Clube Netuno,
provavelmente parceiro de Francisco de
Paula Carneiro nas festas momescas.
Seixas publicou um artigo exaltando
a agremiação. Destacou que se tratava de
mais uma iniciativa de modernização da
cidade, dedicada à “satisfação de gozos
inocentes e lícitos como adequados aos
princípios higiênicos”.74 Lembrou que não
só nos países europeus, como também na
Corte e em Niterói, já havia sociedades
atléticas nas quais, inclusive, tomavam
parte as mulheres. Campos, portanto,
não poderia ficar para trás, devendo celebrar a criação do Clube Atlético Campista. Tratava-se, enfim, a seu ver, de
uma proposta educadora, reformadora,
dedicada ao progresso.
Em 1888, o clube seguia se apresentando como “um recreio inocente e agradável,
no qual se desenvolverá o bom gosto da
mocidade, especialmente as forças físicas
tão necessárias à vida humana”,75 todavia
inaugurou uma casa de apostas, uma prática sempre controversa: ajudava a manter
a agremiação, mas era vista com desconfiança. Uma observação digna de nota: a
essa altura, quase metade dos páreos já
eram dedicados a corredoras: meninas
de oito a dez anos, “mocinhas de onze a
dezoito anos” e moças. Posteriormente,
haveria provas para “senhoras”.
As provas pareciam contar com bom
número de interessados, tanto de correA CIDADE – CAMPOS DE DIVERTE

Beira-Rio nova
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares
Campos
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dores quanto de público. Como de costume, as sociedades musicais de Campos
animavam os eventos. Importantes lojas
da cidade exibiam os prêmios, vendiam
bilhetes de entrada e recebiam as inscrições de competidores. Os clubes carnavalescos se envolviam nas provas. Os
intuitos anunciados seguiam os mesmos:
“As vantagens dos jogos atléticos não
podem sofrer contestação porquanto na
antiguidade mereceu grande atenção não
só a educação intelectual com também a
educação física do homem.” 76
Em 1891, não sabemos por qual motivo, anunciou-se o leilão do terreno e a
liquidação do patrimônio. Pouco depois,
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surpreendentemente, o clube reabriu as
portas com o mesmo nome, aparentemente princípios semelhantes, Prado reformado e tendo como liderança Clemente
F. da Silva Santos, um dos dirigentes da
Associação dos Empregados no Comércio,
personagem que estivera envolvido com
a antiga iniciativa atlética.
Nesse mesmo ano, surgiu o Clube
Atlético União, sediado em São Gonçalo
(atual Goytacazes), com uma proposta
bem semelhante à do Campista, ainda
que aparentemente com uma estrutura mais modesta. Até os discursos eram
similares: “Os jogos atléticos, além de
fornecerem um agradável passatempo,
constituem um dos melhores exercícios
higiênicos – desenvolvendo os músculos
e robustecendo a mocidade.” 77
Esse Prado acabou sendo utilizado
para atividades diversas, como, por exemplo, festejos da Freguesia de São Gonçalo.
Da mesma forma, clubes carnavalescos
nele promoveram provas exclusivas junto com uma excursão à região, um dia de
passeio e diversões para os associados.
Em Campos, se desenvolveram outros esportes nos quais se destacavam
as preocupações com a saúde, higiene e
boa formação corporal, entre os quais
duas modalidades náuticas/aquáticas
– remo e natação, aproveitando-se da
grande presença e importância do Rio
Paraíba para a cidade.
Devemos fazer um parênteses antes
de tratar do tema. O desenvolvimento
dessas práticas corporais teve direta relação com a já citada maior possibilidade
de exposição corporal, ainda que naquele
momento isso em nada lembrasse o que
existe nos dias de hoje. Nesse mesmo

Anúncio de corridas a pé.
Monitor Campista,
3 jun. 1886, p. 3.
Veranistas em Atafona.
O Malho, 30 ago. 1930,
p. 70.

cenário, cresceu a busca das praias das
redondezas para entretenimento.
Em 1890, na Praia de Imbetiba (Macaé)
foi inaugurado um balneário, um empreendimento liderado por Manoel Martins
Chaves, dirigente da Companhia Ferro
Carril de Campos.78 Nessa mesma década,
foi criado o Grande Hotel Balneário de
Imbetiba, cujo proprietário era Antonio
José Domingues de Oliveira, oferecendo
uma estrutura de entretenimento ainda
melhor,79 atraindo as famílias de posses
de Campos e região.
Na década de 1930, tornou-se o proprietário desse estabelecimento um im-

portante personagem de Campos, autor
de livros centrais para a compreensão
da história da cidade: Alberto Frederico de Moraes Lamego.. No fim dos anos
1950, o Grande Hotel seria assumido pelo
Serviço Social do Comércio, tornando-se
Colônia de Férias e unidade da instituição. Em 2003, passou a ser propriedade
da Petrobrás.
Além de Imbetiba, as praias de Atafona e Gargaú também eram muito procuradas pela sociedade campista. No
decorrer do século XX, com a melhoria
das condições de transporte, o hábito se
desenvolveu ainda mais.
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O Paraíba
em festa
Em se tratando das modalidades aquáticas, a natação era útil tanto para os hábitos de veraneio quanto para a prática
do remo. Curiosamente, uma primeira
referência à modalidade diz respeito ao
seu ensino na Escola Agrícola do Estabelecimento Zootécnico de Campos.
Deixou maiores registros na memória
da cidade, contudo, o desafio que houve
entre Alton Baker, comerciante inglês
dedicado à venda de máquinas de costura, e João Maria, um cidadão português.
Tratou-se de uma disputa no Rio Paraíba,
com largada defronte à Igreja da Lapa. O
vencedor, cujo nome não foi divulgado
nos jornais, ganharia um conto de réis a
ser doado para o Hospício dos Alienados
de Campos.80
No mesmo ano, aproximadamente nessa região, em frente ao Prado Goytacaz,
na Ilha das Pombas, foi organizado um
“divertimento nunca visto em Campos e
tão apreciado em toda Europa e na Corte”:
regatas. Três escaleres e uma baleeira disputaram um páreo único promovido num
evento festivo que contou ainda com brigas
de galos e corridas atléticas. O público pode
acompanhar as provas tanto das margens
quanto a bordo de um vapor, bem como de
pequenas embarcações. A sociedade musical Phil’Euterpe animou o dia.81
As regatas somente se tornariam
usuais na cidade na primeira década
do século XX, graças a duas vibrantes
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agremiações: o Clube Natação e Regatas
Campista, fundado em 1905 (ou 1906, há
divergências nas fontes), e o Sport Club
Saldanha da Gama, criado em 1906. Ambos tinham sede na antiga Rua Beira-Rio,
a esta altura já denominada Quinze de
Novembro (depois de ser Rua D. Pedro
II), logradouro que se tornou o centro dos
eventos náuticos.
As agremiações náuticas rapidamente
caíram no gosto popular e passaram a
fazer parte dos principais festejos da cidade, como as Festas de São Salvador, padroeiro de Campos. Da mesma maneira,
seus eventos se tornaram grandes acontecimentos. Em certa feita, um cronista,
ao descrever o grande público que assistia
às provas, assim comentou: “Muitas famílias de nossa sociedade arrostavam, de
pé firme, a impetuosidade do vento que
soprava furiosamente (...). E à cada vitória
correspondiam palmas e vivas que não
foram regateadas às valentes guarnições
de ambos os clubes.”82
As sociedades de remo também participaram ativamente dos festejos políticos mais importantes da cidade, como

Clube de Natação
e Regatas Campista
O Malho, 1907

As atividades das agremiações náuticas
não se restringiram ao Rio Paraíba. Os
clubes tomaram parte em provas e eventos realizados em outras cidades, notadamente no Rio de Janeiro. Um exemplo foi a
sua participação nas regatas promovidas
por ocasião da Exposição Nacional de
1908, organizadas pela Federação Brasileira de Sociedades de Remo na Praia
da Saudade, Botafogo. Uma guarnição
do Campista sagrou-se vice-campeã no
páreo de canoas para dois, cem metros,
júnior. Em muitas ocasiões, guarnições
das associações de Campos obtiveram
boas colocações nessas competições disputadas na capital nacional.
Os sempre vibrantes clubes náuticos
de Campos estabeleceram muitas parcerias, mas também tiveram suas rusgas
e rivalidades. Por vezes, essas se mantinham no terreno esportivo. Em outras,
extrapolaram e criaram fortes cismas.
Em algumas ocasiões, tais embates chegaram mesmo ao Rio de Janeiro, exigindo
ação da Federação Brasileira de Sociedades de Remo para acalmar os ânimos.1

Na verdade, para além das usuais
tensões que já havia entre o Campista
e o Saldanha da Gama, uma novidade
tornou mais complexo e rico o quadro
do esporte náutico em Campos: a criação, em 1919, do Sport Club Rio Branco
(a partir de 1922, renomeado Clube de
Regatas Rio Branco), também com sede
na Quinze de Novembro.
Em 1917, para articular o desenvolvimento da modalidade na cidade, foi
criado o Conselho Superior de Remo
de Campos (na década de 1930, renomeado para Federação Náutica Fluminense), entidade que mantinha relações
amistosas com a Federação Brasileira
sediada no Rio de Janeiro. Com os conflitos, se colocou em risco o alvissareiro futuro do esporte aquático/náutico
campista. 2
Logo, contudo, a paz reinou em Campos e os clubes voltaram a promover
emocionantes competições. 3 A entrada
do Rio Branco, que constantemente obteve bons resultados, tornou ainda mais
interessantes as provas. Vale o registro:
no Brasil, para além das capitais, poucas
cidades tiveram tamanha efervescência
no envolvimento com o remo.

Hervê Rodrigues informa que houve
mesmo um clube que contava com predominância de associadas que praticavam
o remo e a natação, o Balneário da Baronesa (também chamado de Caju e Coroa),
fundado em 1928, com sede também na
Quinze de Novembro, uma iniciativa de
uma importante liderança esportiva de
Campos: Antonio Pereira Amares.4
As notícias do sucesso do remo e da
natação em Campos chegaram amiúde
ao Rio de Janeiro. Muitos foram os clubes
da capital que prestigiaram as regatas da
cidade. No Rio Paraíba, disputaram as
provas remadores e nadadores importantes como Abrahão Saliture e Orlando
Amendola. 5 Os atletas eram sempre recebidos com grandes homenagens e intensa
programação festiva.
O remo foi tão importante para a cidade que se chegou a construir, na segunda
metade da década de 1960, um pavilhão
de regatas para acolher o público sempre
entusiasmado que prestigiava as provas
náuticas. A estrutura fez parte da paisagem por cerca de cinquenta anos, destruída em 2012, atitude cercada de polêmicas.
Campos, foi, de fato, um dos poucos municípios brasileiros a ter tal instalação.

Clube de Natação e Regatas de Campos
Coleção Paula Martins
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Passeio fluvial do
Clube Natação e
Regatas Campista.
Careta, 31 jan. 1914, p. 20.
Barco de Regata,
Porto no Paraíba
Coleção Leonardo de
Vasconcellos Silva

as visitas de Nilo Peçanha, ocasiões sempre celebradas efusivamente. Da mesma
maneira, deixaram registros os eventos náuticos promovidos para receber
Getúlio Vargas.
A atuação das agremiações campistas não se resumiu às regatas. Os clubes
promoveram, por exemplo, uma atividade
que se tornara usual na cidade: passeios
fluviais. A propósito, em diversas dessas ocasiões, houve a participação das
sociedades musicais. O serviço de buffet
era contratado de estabelecimentos importantes, como o Café Club.83 Por vezes,
nesses eventos, houve disputa de páreos.
Mesmo promovendo atividades diversas, e tendo um caráter social notável, os
páreos de remo e natação eram o centro
da vida dos clubes – competições internas, entre as agremiações, com equipes
de fora. Vale destacar que havia, inclusive, regatas femininas, um indício da
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nova presença pública das mulheres e da
conexão de Campos com o que se passava
em outras cidades.
Cada vez mais, por ocasião dos eventos náuticos/aquáticos, as margens do
Paraíba ficaram tomadas de gente – em
algumas ocasiões se estimou ao redor de
10 mil pessoas. Certa feita, afirmou um
cronista: “Sempre que se anuncia regatas
em Campos, faz-se do esporte mais apreciado pelas exmas. famílias daquele centro fluminense. O cais do Paraíba, desde
a Praça S. Salvador à Lapa e Coroa, fica
totalmente cheio, tal é a animação pelo
remo e a natação aqui.”84
Uma outra parte do público acompanhava as provas de embarcações ancoradas no rio: vapores, pequenos barcos, até
mesmo canoas. Muitos cronistas destacavam a grande presença feminina, a seu
ver algo que conferia um brilho especial
aos eventos náuticos.

No caso das competições de natação,
que por vezes contaram com a participação de atletas de outras cidades,85 a partir de determinado momento, as provas
deixaram de ser realizadas somente no
rio, passando também a ser promovidas
nas piscinas dos clubes.
De toda forma, o Paraíba do Sul, mais
do que nunca, tornara-se um local de festas esportivas que mobilizavam a cidade, celebrando-se a adesão de Campos a
parâmetros de modernidade, conferindo
uma efervescência promissora à mesma
cidade que tempos depois veria surgir o
Teatro Trianon.
Ainda que não seja possível precisar,
é perfeitamente plausível imaginar que
nos seus raros tempos livres, Francisco
de Paula Carneiro estivesse a assistir a
alguns desses eventos de remo e natação,
afinal, eram personagens como ele que

celebravam a cidade em transformação.
Deve-se ter em conta que nos clubes
de remo houve a prática de outras modalidades esportivas, com ênfase na relação
com propostas eugênicas de educação do
corpo,86 ainda que também incorporassem atividades bem menos “comportadas”, como blocos de carnaval.
Efetivamente, as sociedades náuticas
se integraram plenamente à dinâmica de
diversão da cidade. Contribuíram com
a movimentação urbana, promovendo
trocas e encontros de grupos diversos.
A cidade tornara-se o palco principal de
entretenimento.
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A cidade
é o palco
As agremiações náuticas foram muito
importantes para a difusão de hábitos esportivos, mas outra modalidade era ainda
mais popular do que o remo: o futebol. Na
cidade, o velho esporte bretão surgiu e rapidamente se desenvolveu nos anos 1910.
Não vamos nos debruçar sobre o tema por
ser já bastante conhecido e discutido. A
importância e as proezas do Goytacaz,
Internacional, Campos Atlético, Aliança,
Rio Branco, Americano, entre outros, já
foram tratadas por memorialistas que
deixaram importantes registros sobre
essa paixão da sociedade campista.87
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O futebol é daquelas modalidades
que, como a natação, o remo e o atletismo, os praticantes usam mais o corpo
do que qualquer outro equipamento. Em
Campos, também houve iniciativas de
entretenimentos que, sem a perda dessa
característica, estabeleciam uma relação
maior com o avanço tecnológico.
Comecemos pela modalidade das rodinhas: a patinação. O que nos dias de
hoje pode parecer um pequeno avanço
tecnológico, no século XIX chegou como
uma grande novidade – a possibilidade de
deslizar em patins em lugares onde não
havia gelo. Esse novo artefato, resultado
do progresso industrial, encantou muitas
cidades, inclusive Campos.
Em 1878, pouco tempo depois de
surgir também na Corte e em Niterói,88
anunciou-se nos jornais de Campos a
oferta “deste gênero de diversão, (...) mui-

Time do Campos
Associação
O Malho, 24 jan. 1925
Anúncio de patinação
no Teatro Empyreo.
Monitor Campista,
10 mai. 1879, p. 2.

to higiênico aos amadores”.89 O Skating
Rink foi instalado na já citada Fábrica de
Cigarros São Salvador, como vimos, promotora de iniciativas que extrapolavam
sua vocação industrial. Considerando que
o público ainda não conhecia a novidade,
e, portanto, encontrava dificuldades para
patinar, o estabelecimento ofereceu como
atrativo ao público que comparecesse ao
rinque um sorteio com prêmios.
A imprensa celebrou a novidade, considerando esta mais uma iniciativa que
contribuía para combater a monotonia e
modernizar Campos, seguindo os passos
de cidades ditas mais avançadas. Reconheciam-se os esforços do responsável
pelo empreendimento, Raphael Ascoli,
morador do Rio de Janeiro, no tocante à
qualidade e bom gosto das instalações.90
Tratava-se de um complexo de entretenimentos, com palco para apresentações,
salas de leitura, restaurantes, vestiários,
além do rinque.

Em 1879, tentou-se transformar o Skating Rink numa sociedade de acionistas,
provavelmente por conta das dificuldades que encontrava Ascoli para manter
sozinho o empreendimento. Tornar-se-ia, no seu projeto, um estabelecimento
com maior articulação com importantes
personagens de Campos.91 Além disso, o
intuito era construir um edifício próprio.
Nesse mesmo ano, o Teatro São Salvador promoveu apresentações artísticas de
patinadores que vieram da Corte,92 uma
atração que chamou a atenção da cidade.
O Empyreo não fez por menos: também
programou espetáculos da prática e ainda abriu a pista para o público patinar,
oferecendo aulas da modalidade.93
Eduardo Alexandre Pereira da Silva,
provavelmente percebendo que a iniciativa de Ascoli não avançava, mas que havia interesse pela patinação em Campos,
chegou a anunciar que abriria um rinque
na Rua Direita (atual Treze de Maio).94
O estabelecimento também funcionaria
como um circo, mesclando apresentações,
aulas e prática livre.
Na verdade, esse primeiro fluxo de estruturação da modalidade em Campos foi
mais marcado pelos espetáculos do que
pelas oportunidades de prática. De toda
forma, a patinação nunca mais sairia da
história da cidade, indo e voltando em
temporadas, sempre com sucesso.
No que diz respeito ao envolvimento
com a tecnologia, há que se destacar a
chegada da bicicleta em Campos. Assim
como em outras cidades, o “cavalo de ferro” logrou grande sucesso e interferiu na
dinâmica pública ao oferecer uma nova
alternativa de transporte. A princípio,
era um artefato caro, mas foi se populaA CIDADE – CAMPOS DE DIVERTE
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Anúncio da inauguração
do Belódromo Recreio.
A República, 29 set. 1893,
p. 3.
Anúncio do
Belódromo Recreio.
A República, 3 dez. 1893,
p. 3.
Ciclismo.
Sport Ilustrado Nº 19,
17 ago. 1938, p. 26

rizando. Desde o início, foi utilizada em
iniciativas do entretenimento.
Em 1893, inaugurou-se o Belódromo
Recreio, um estabelecimento que mesclava apresentações dramatúrgicas diversas
com aluguel de bicicletas, aulas de ciclismo, bem como corridas competitivas (de
bicicletas e a pé). Com alguma propriedade,
a instituição se apresentava como um ponto de “rendez vous da sociedade campista”.
O Belódromo foi instalado na Rua Formosa (atual Tenente Coronel Cardoso). No
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estabelecimento, foi também criada uma
fábrica de cerveja. Como observamos antes, essas instalações, como as fábricas de
cigarro, assumiam funções que extrapolavam a atividade industrial, um sinal de
que várias instâncias se articulavam no
processo de modernização da sociedade
campista. Como de costume, lá estavam
as sociedades musicais se apresentando
e animando o ambiente.
Um destaque relevante. O Belódromo
também oferecia atrações tecnológicas,

tais como lanternas mágicas e cosmoramas. Houve demonstrações de uma grande novidade: o fonógrafo Edison. A casa
anunciava constantemente como atrativo
sua intensa iluminação (“Luz! Luz! Mais
Luz! E sempre Luz!”,95 se informava num
anúncio). Uma das atrações era um trenzinho. Mais moderno, impossível – um
lugar que celebrava de distintas formas
as múltiplas dimensões da ideia de civilização. Seu lema era explícito do seu propósito: indústria, progresso e perfeição.
Se no Belódromo Recreio, as corridas
de bicicleta eram uma importante, mas
pequena parte da programação, no Velódromo Campista, inaugurado em fevereiro de 1900, na Rua do Sacramento (atual
Dr. Lacerda Sobrinho), eram o centro do
funcionamento. As competições eram,
no entanto, menos próximas do ciclismo
que conhecemos nos dias de hoje e mais
parecidas com um jogo de apostas que
mobilizava um grande público, o que, por
vezes, desencadeou conflitos em função
de discordâncias com os resultados.

De toda forma, os relatos jornalísticos
dão conta do sucesso que teve o Velódromo naquela sociedade campista cada vez
mais aderente aos entretenimentos públicos, inclusive no que tange à usual e
intensa presença nas arquibancadas do
“Bello sexo, elemento imprescindível de
todos os divertimentos”.96
A propósito, houve mulheres disputando páreos.97 Como usual e já tantas
vezes citado, as sociedades musicais de
Campos animavam os eventos, que chegaram a promover páreos de corridas a
pé, inclusive com a participação de meninas.98 Os clubes carnavalescos também
organizaram competições no Velódromo.
Um cronista chegou a consagrar: “Indubitavelmente, o ciclismo é o gênero de
esporte mais querido de nosso povo.”99 Para
alguns periodistas, era mais um sinal de que
Campos se alinhava com as grandes cidades
do mundo, expressão de que se civilizava.
Para um deles, era de se destacar “estes
novos gêneros de esporte que sirvam para
despertar no povo o gosto pelos exercícios
A CIDADE – CAMPOS DE DIVERTE
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Velódromo, Portal
de entrada
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares
Moto Clube de Campos,
31 jul. 1939

físicos”.100 A oferta de passatempos saudáveis
era celebrada como forma de compensar
as mudanças numa cena urbana que rapidamente progredia, ao mesmo tempo que
servia como celebração dos novos tempos.
Por ocasião da iluminação do Veló
dromo, o que possibilitou a oferta de funções noturnas, celebrou um periodista:
“Com este melhoramento, muito lucrará
nosso público, que poderá assistir às touradas, depois às corridas de bicicletas e
ainda comprar um bilhete para assistir
ao espetáculo no S. Salvador.” 101 Muitas
eram as opções de diversão.
Vejamos que se chegou a fundar o
Clube Cíclico, presidido por Francisco
Cunha,102 junto com Germano Peixoto
um dos mais vitoriosos competidores do
seu tempo, também dirigente do Velódromo. Os dois, a propósito, empataram na
primeira competição “de estrada”103 – isto
é, uma prova que percorreu as ruas da
cidade, realizada em maio de 1900. Por
seus constantes bons desempenhos, um
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cronista os considerou “heróis nas lutas
atléticas de nosso mundo cíclico”.104
É digno de nota que na segunda metade
do século XX, Campos teria uma competição da modalidade que deixaria importantes marcas na memória citadina: a Prova
Ciclística São Salvador, um evento que fazia jus a uma cidade que sempre estivera
atenta às grandes novidades.
Se a tecnologia era um dos elementos
que fascinavam nas corridas de bicicleta, que diríamos das experiências com o
automobilismo? O carro foi, em grande
medida, o expoente que reunia algumas
ideias usualmente relacionadas ao progresso: o deslocamento, a velocidade, a
aventura. Ao mesmo tempo, se articulava com questões candentes da indústria
nacional no que tange ao seu processo de
produção e também no tocante à construção de rodovias. As máquinas de quatro
rodas, além disso, tumultuaram o cotidiano das cidades, despertando sentimentos
ambíguos de medo e desejo.
A CIDADE – CAMPOS DE DIVERTE
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Banquete realizado no
Trianon, oferecido pela
Prefeitura e Câmara
ao governador Manuel
Duarte, quando da sua
vinda para inauguração
da sede do Automóvel
Clube Fluminense.
Imagem do Baile de
Inauguração do Automóvel
Clube Fluminense.
Careta, 8 fev. 1930, p. 33.

Campos, que conheceu os carros na
década de 1910, também teve suas iniciativas automobilísticas, notadamente
quando na cidade se instalou o Automóvel Clube Fluminense, segundo seus
estatutos, criado no ano de 1922, sendo
sucessor do Casino de Campos, agremiação dedicada à promoção de bailes, festas,
espetáculos e jogos. Entre os objetivos da
novel sociedade, se encontrava organizar
competições esportivas e desenvolver o
turismo na cidade.105
Na verdade, 1922 é a data de criação
do Casino. Somente em 1927 passou a
denominar-se Automóvel Club Fluminense (Jornal do Comércio, 15 mar. 1928).
Esta agremiação foi, de fato, fundada no
ano de 1926, na sede da Sociedade Fluminense de Agricultura, em Niterói.106
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Como presidente, foi eleito o senador (pelo
Distrito Federal) Sampaio Corrêa.
Em 1928, já aparece nos periódicos que
a agremiação automobilística estava se
instalando em Campos, exatamente na

Rua Treze de Maio.107 A sede foi inaugurada em 1929, já prenunciando o que se
tornaria: um dos espaços mais distintos
de reunião da elite campista, local que acolheria grandes acontecimentos da cidade
Hélvio Santafé usou a expressão
“high society” para apontar a presença
da elite campista nas festas e páreos do
Jockey Club de Campos; nos carnavais de
salão no Automóvel Club Fluminense e
Saldanha da Gama, nos espetáculos no
Trianon.108 De fato, a agremiação automobilística promoveu experiências refinadas, não só grandes eventos, como
modalidades mais ligadas a um perfil
elitista, caso do tênis.
Vale citar que houve, na cidade, uma
agremiação dedicada a esse esporte. Criado na segunda metade dos anos 1910, o
Campos Tênis Clube, 109 presidido por
Aristides Figueiredo (que foi também um
dos líderes importantes do Americano
Futebol Clube), tinha sede na Praça Barão
do Rio Branco, antiga Praça Pinheiro que
passara por processo de embelezamento.
Houve ainda mais duas agremiações
que mesclaram a valorização da tecnologia com um ar de distinção. Uma delas
foi o Aero-Clube Campista, fundado em
1917, na sede do Turf Club, uma iniciativa
de João Manhães, engenheiro conhecido,
numa cerimônia prestigiada por “usineiros, capitalistas e sportsmen”.110 Benedito
Grain assumiu a presidência.
A outra foi o Moto Clube de Campos,
fundado em 1932, com sede na Avenida
Quinze de Novembro, cuja trajetória já
foi bem registrada no livro de Fábio Luiz
Ferreira Gomes.111 A agremiação segue ativa até os dias de hoje, como, aliás, as três
sociedades náuticas e o Automóvel Clube.

O mundo nas
telas, o palco
é o mundo
A valorização dos avanços tecnológicos
se fazia sentir também em outros âmbitos do entretenimento, especialmente
naquela novidade que era uma das mais
incríveis expressões dos novos tempos: o
cinema. Como vimos, desde o século XIX,
Campos já recebera cosmoramas e lanternas mágicas. Na década inicial do XX,
a sétima arte desembarcou na “Pérola do
Paraíba”. Segundo Hervê Rodrigues, na
transição das centúrias, biógrafos (aparelhos de exibição de películas) foram
apresentados à cidade.112
Horacio Sousa e Hervê Rodrigues sugerem que Arthur Rockert, conhecido comerciante, representante de vários periódicos
do Distrito Federal, liderança cultural, teria apresentado o cinema a Campos. Ele,
de fato, esteve envolvido com muitas iniciativas ligadas à sétima arte, inclusive em
outras cidades da região, como em Macaé.
Na primeira década do XX, era de sua
propriedade um dos estabelecimentos nos
quais houve exibições de filmes, o Moulin
Rouge, inaugurado em 1904.113 Nesse local, Francisco de Paula Carneiro apresentou publicamente pela primeira vez suas
fotografias. Como veremos mais adiante, Carneirinho foi, além de empresário
teatral, um dedicado fotógrafo amador.
Seus registros nos possibilitam conhecer
melhor a Campos daquela época.
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Para Múcio da Paixão, o Moulin Rouge era “um teatrinho de verão” instalado
junto ao café e confeitaria de Arthur, localizado na Rua Treze de Maio, no mesmo
lugar onde depois foi construído o Trianon. Como vimos acontecer com as arenas, clubes, associações e velódromos,
esse estabelecimento era um centro de
entretenimentos que programava variadas modalidades de diversão.
Nos anos finais da primeira década do
século XX, a casa continuava a oferecer exibições cinematográficas como uma de suas
atrações.114 Para tal, mantinha relações com
distribuidoras sediadas no Distrito Federal,
inclusive com um notório personagem do
ramo do entretenimento: Paschoal Segreto.
Em 1900, já vemos circular na cidade
o nome de Segreto numa disputa por um
terreno para estabelecer um negócio.115
Em 1905, já estava em funcionamento o
Parque Paris, também localizado na Rua
Treze de Maio que oferecia ao público entretenimentos diversos – como carrosséis
e outros brinquedos de parques de diver-
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são, e exibições cinematográficas. Além
disso, Paschoal se envolvia com outras
atividades da cidade, como o carnaval.
No início dos “anos 1920”, outro lugar
investia na exibição de filmes: o Colyseu
dos Recreios. Além das usuais atrações
de um parque de diversões, praticava-se
ali um velho divertimento que, como vimos, era muito apreciado pela população
campista: a patinação.
O Colyseu foi inaugurado em 1919, por
A. Quintela, que promoveu uma grande
reforma num rinque de patinação que
havia no mesmo local.116 Sabemos que,
nos anos 1910, existiu na cidade outro importante espaço de patinação: o Parc Rink
Campista. É possível que haja alguma
relação entre os dois estabelecimentos.
De toda forma, o Colyseu se tornou um
espaço importante de Campos. Oferecia
também espetáculos teatrais, contratando, em geral, companhias que estavam
em trânsito ou estabelecidas no Distrito
Federal. O empresário pretendia ainda
promover apresentações circenses.

Tabacaria Moulin Rouge.
Anúncio A Lanterna (1905)
Coleção Wellington Paes
Colyseu Dos Recreios
Coleção Dario Marinho

O Colyseu dos Recreios, em 1924, passou
a ser administrado por Francisco de Paula Carneiro, num momento em que ele se
tornou proprietário de todos os teatros de
Campos. Isso se deu depois de ter fechado
as portas o mais antigo e longevo teatro da
cidade: o São Salvador, testemunha de um
largo período da história da “Pérola do Paraíba” e que também, nos anos 1910, aderiu às
exibições cinematográficas como atração.
Na primeira década do século XX, o
Teatro São Salvador mantinha o mesmo
perfil assumido no centenário anterior:
uma programação mesclada que atendia públicos diversos. Era ainda a grande
casa dramatúrgica de Campos, permaNOS TEMPOS DO TRIANON

necendo muito de seu prestígio, mesmo
que sofrendo maior concorrência com o
aumento das opções de entretenimento.
Talvez pela melhoria do sistema de
transportes e da estruturação econômica
da cidade, o São Salvador tenha passado
a receber mais frequentemente boas companhias. Por outro lado, mesmo promovendo algumas reformas, já dava sinais
de envelhecimento e de dificuldade de
acompanhar os avanços e mudanças de
expectativas dos campistas.
Os momentos finais do Teatro, contudo, se deveram a uma ação da prefeitura
– desapropriação em função de obras de
alargamento da antiga Rua Formosa.117
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A companhia proprietária ainda tentou
contestar a decisão em várias esferas.
Até o último ato, foi uma longa disputa
judicial.118 Somente em 1929, o caso foi
definitivamente encerrado já na esfera
do Supremo Tribunal Federal.119 A essa
altura, já há quase uma década não havia
funções no São Salvador.
Nos anos 1910, o São Salvador já convivera com a concorrência do primeiro teatro de propriedade de Francisco de Paula
Carneiro, o Orion, inaugurado em 1913,
casa que se notabilizou pela exibição de
películas de sucesso.
As características do Orion já demonstravam as intenções de Carneirinho de
investir num cineteatro de qualidade.
Ainda que menos ambicioso do que o
Trianon, foi muito bem instalado. Já naquele momento, a iniciativa recebera destaque de muitos periódicos de Campos e
da capital nacional. Segundo uma propaganda publicada na prestigiosa Fon-Fon:
“Estabelecimento montado com todo
o luxo, conforto e elegância. Cabine de
cimento armado. Afinada Orquestra composta com dez professores e regida pelo
maestro R. Belini de Changou. Projeção
dos melhores filmes cinematográficos
fornecidos pela Comp. C. Brazileira e
Cinema Parisiense do Rio de Janeiro.” 120
O Orion funcionou de 1913 até o final
da década de 1920.121 Acabou se consagrando mais pelas atividades cinematográficas, distinto do que ocorreria com o
Trianon, pelo menos no tempo em que foi
administrado por Carneirinho. No olhar
de Hervê Rodrigues:
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Anúncio Colyseu
dos Recreios.
Revista Génesis,
Coleção Leonardo de
Vasconcellos Silva

“O Orion (...) apesar de possuir um pequeno palco para companhias mais modestas e grupos teatrais era mais cinema.
Tinha uma sala de espera toda espelhada
(muito bonita e “chico” como se dizia na
época), e 550 cadeiras e poltronas e mais
duas filas de camarotes, oito de cada lado.
O programa inaugural constou de duas

Fachada do Teatro Orion.
Fon Fon, 18 nov. 1916,
p. 432

partes: a primeira, palco, “Sinfonia” pela
Orquestra do Maestro R. Belline Changout; e na segunda parte, na “tela cinematográfica”, quatro fitas, quatro estreias.
A primeira projeção constava de O dia de
uma família Hindu (natural), e na segunda, terceira e quarta projeções, a fita longa-metragem Metempsychose (drama). A
inauguração foi um evento social muito
elegante, tendo as senhoras da sociedade
mandado confeccionar vestidos longos,
e os cavalheiros de fraque.” 122

Carneirinho estava sempre atento à
qualidade dos filmes. Em muitas ocasiões, as melhores películas estreavam nos
seus estabelecimentos praticamente ao
mesmo tempo do que no Rio de Janeiro.
Pode-se sugerir que o teatro era sua paixão, mas o cinema não parecia ser um
amor menor.
O empresário mantinha-se também
sempre atento à qualidade dos equipamentos de projeção. Quando o Trianon
estava em construção, prometeu recursos
de primeira linha: “Cabine com aparelhagens modernas para exibição de filmes
cinematográficos.” 123 Para o Orion, Carneirinho também investiu em melhorias
tecnológicas, adquirindo uma “simplex”,
uma máquina de projeção de ponta.124
A propósito, ao falar da arte cinematográfica em Campos, não podemos deixar de citar outros estabelecimentos. Na
década de 1910, o Café High Life também
exibia películas (tendo inclusive se incendiado em 1912).125 Da mesma forma,
deixaram registros o Ideal e o Petit Theatre. Houve ainda o importante Cine São
José, localizado no bairro Turf Clube. Vale
lembrar que, em 1926, inaugurou-se o
Cine Capitólio, propriedade de Augusto
Gonçalves de Senna e Companhia.
A essa altura, contudo, o cine Capitólio enfrentava a concorrência das três
casas do Capitão Carneirinho: o Orion, o
Colyseu e o Trianon.
Quem foi esse personagem que nasceu e viveu em Campos, frequentou os
clubes, cafés e associações e depois tanto
se esmerou para desenvolver a indústria
do entretenimento da cidade? É o que veremos no próximo capítulo.
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Interior do Cine Orion
(lado tela)
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares
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Capítulo 2

O HOMEM
Capitão Carneirinho:
notas biográficas
Livro de Família: Em louvor dos três Santíssimos
nomes de Jesus, Maria e José! C’este o meu livro
de família, em que meus filhos, netos e demais
descendentes poderão rever toda a história
genealógica de nossa família. Peço a Deus para que os
meus descendentes, sempre tementes a Deus, sejam
heroicos, virtuosos e puros e que os bons espíritos os
protejam, nas suas horas de amargura
FRANCISCO DE PAULA CARNEIRO,
LIVRO DE FAMÍLIA, CAMPOS, 1 DE JANEIRO DE 1926
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Nasce Francisco

Foto de Carneirinho
Boletim de Francisco
de Paula Carneiro –
Delegacia da Inspetoria
Geral de Instrução
Primária e Secundária.
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Na cidade de Campos dos Goytacazes,
numa quinta-feira, dia primeiro de fevereiro de 1866, em uma chácara à margem
do Rio Paraíba,1 “abaixo da Lapa”, próxima
ao matadouro, nasceu Francisco de Paula
Carneiro, filho de Francisco Eugênio Carneiro e Maria Genoveva Flores Carneiro.2
Na Capela da Fazenda do Beco, pertencente aos Condes do Carapebús, foi
batizado pelo padre Guaraciaba,3 amigo
da família e vigário de São Fidélis, cidade
onde seu pai residia e exercia o cargo de
escrivão da Coleteria Federal. Sua mãe
era dona de casa e cuidava dos dois filhos. Sua irmã, quatro anos mais velha, se
chamava Francisca Valentina Carneiro.4
Aos seis anos, Francisco foi matriculado na Escola de D. Maria de Abreu,
situada na Rua do Sacramento. Um ano
depois, em 1873, tornou-se aluno do
colégio do professor Candido Mendes.
Garantir sua boa formação foi uma preocupação da família. Não surpreende que,
para finalizar seus estudos preliminares
em humanidades, tenha sido transferido
para um dos estabelecimentos educacionais renomados da cidade, o “colégio do
professor Achilles Biolchini”, situado na
Rua Treze de Maio. 5 Na mesma Treze de
Maio onde, já adulto, construiria o Teatro
Orion e anos depois o Trianon.
Para dar seguimento a sua formação,
aos 12 anos de idade, se mudou para a
cidade do Rio de Janeiro, onde estudou no
Colégio São Luiz, localizado no Largo dos
Leões/Botafogo. A temporada na capital,

contudo, foi curta, uma vez que não foi
possível inscrever-se para os “exames de
segunda época”.6 Já no ano seguinte, foi
morar em Ouro Preto, na casa de seus tios
maternos Carlos Carlton Capsey e Sabrina
Flores Capsey.
Em Minas Gerais, por três anos, frequentou as aulas do Liceu Mineiro e fez
seus exames preparatórios na “Delegacia
do Inspetor Geral da Instrução Primária
e Secundária do Município da Corte em
Ouro Preto”. Sua performance nos exames era motivo de orgulho próprio, anotada detalhadamente em seus registros
memorialísticos:
“Prestei os exames na seguinte ordem: a) Português: aprovado plenamente
em novembro de 1879 – livro 2, fls 48; b)
Francês: aprovado plenamente em novembro de 1879 – livro 2, fls 52; c) Aritmética: aprovado em novembro de 1879
– livro 2, fls 53; d) Geografia: aprovado em
distinção em novembro de 1879 -– livro 2,
fls 56; e) Inglês: aprovado plenamente em

O HOMEN – CAPITÃO CARNEIRINHO: NOTAS BIOGRÁFICAS

86

87

Epígrafe do livro
de família.
Página do livro de
família onde Carneirinho
comenta suas notas
escolares.

março de 1881 – livro 2, fls 78; f) Geometria: aprovado plenamente em março de
1881 – livro 2, fls 78; g) Álgebra: aprovado
plenamente em julho de 1881 – livro 2, fls
92; h) História: aprovado plenamente em
março de 1882 – livro 3, fls 5.” 7
Frente a tal desempenho, retornou ao
Rio de Janeiro a fim de estudar na Escola Politécnica, instituição de grande
renome. Já no primeiro ano, teve como
professores personagens importantes da
engenharia nacional, tais como Aarão
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Reis e Noronha Feital. Seus colegas de
turma eram parte de uma elite ilustrada,
entre os quais o príncipe D. Pedro, neto
do Imperador D. Pedro II.
A despeito das boas expectativas, sua
estadia no Rio de Janeiro foi marcada por
longos períodos de enfermidades. Sem
dar maiores detalhes sobre tais problemas, Francisco de Paula Carneiro registrou que “sempre adoentado, fui obrigado
a retirar-me para Campos, antes de completar o ano na Politécnica, que perdi não
tendo podido fazer exame”.
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Francisco,
o guarda-livros
De volta a sua cidade natal, Francisco dedicou-se a estudar “escrituras mercantis e
contabilidade comercial”. No final da década de 1880, já formado, começou a ganhar
a vida trabalhando com “escritas avulsas”
até seu primeiro vínculo profissional. Na
Companhia Refinadora Campista, atuou
como chefe de contabilidade até ser contratado pelo Banco de Campos, inicialmente como correntista, posteriormente,
promovido a dirigente do setor contábil.
Já nos primeiros anos de profissão,
Francisco se consagrou como um dos principais guarda-livros da cidade. Tal prestígio
lhe garantiu uma indicação, em 1889, com
apenas 23 anos de idade, para a Coleteria
das Rendas Gerais de Campos, um importante órgão do Ministério da Fazenda. Seguindo os passos de seu pai, foi nomeado
como escrivão,8 cargo no qual permaneceu
por pouco tempo (até março de 1890).
Logo, Francisco passou a atuar mais
intensamente em seguradoras. No mês
de março de 1891, a imprensa campista
noticiou sua participação na Companhia
de Seguros São Salvador, na qual foi um
dos secretários,9 e na Companhia de Seguros Perseverança,10 onde entrou como
suplente da comissão fiscal e, um ano
depois, tomou assento como secretário.11
Francisco também atuou em empresas
de outras cidades. Em 1893, tornou-se guarda-livros do London Brazilian Bank Limited,
importante estabelecimento de crédito da

praça do Rio de Janeiro.12 Perceba-se como
estava sempre, de alguma forma, em contato
com o que ocorria na capital nacional, algo
que seria importante no exercício de sua
futura função de empresário teatral.
No início da década de 1890, já tinha
reconhecimento profissional. Além dos
múltiplos empregos, criou um curso de
“Escrituração Mercantil e Contabilidade
Comercial” que preparou centenas de rapazes para a profissão de guarda-livros. Estabilizado financeiramente, deu um passo
esperado para jovens promissores e bem-sucedidos da época: um casamento sólido,
com uma “moça de família tradicional”.
Em 5 de março de 1892, se casou com
aquela que seria sua companheira por
mais de cinquenta anos, com a qual teve
nove filhos: Candida Pires Guimarães.13
A cerimônia civil foi realizada na casa da
Rua São Bento, esquina com Rua Gil de
Goes, enquanto a religiosa teve lugar na
Igreja Matriz de São Salvador, celebrada
pelo padre José Pires da Silva Almada.
O casamento não interferiu nas muitas facetas públicas de Francisco de Paula
Carneiro. Um exemplo era seu costumeiro
envolvimento com as principais pautas
políticas da época, sempre se posicionando publicamente a favor dos republicanos.
Sylvio Fontoura, fundador do jornal A Notícia, o descreveu como “um moço forte,
crente da supremacia divina, entusiasta
da pátria, certo dos seus próprios talentos,
amando a vida e amando o próximo”.14
Segundo o cronista: “Por aquele tempo
era (…) florianista de acendrado patriotismo, e Floriano deu-lhe o posto de Capitão
da Guarda Nacional. Vi-o fardado, entre
camaradas de sua milícia, e ia lhe elegantemente o dólmã de galões dourados”.
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26
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30

11 	IVAN CARNEIRO

17
19

18
31

20

21

32

Filho

25

23	THILDE

Nora – casada com Ivan

14	ANIBAL WAGNER
Genro – casado com Celuta

15	CELUTA
Filha

02	SYLLA
Filho

03	JORGE MACHADO
Genro – casado com Thilde

04	GERALDO
Neto – filho de Ivan e Consuelo
Neto – filho de Celuta e Anibal

06	RYZZA
Neta – filha de Yolanda e Genaro

07	ALUYSIO
Filho

08	GENARO MENEZES PÓVOA
Genro – casado com Yolanda

09	ALUYSIO FILHO
Neto – filho de Aluysio e Cordélia

10	MAGALY
Neta – filha de Aluysio e Cordélia

Neta – filha de Celuta e Anibal
Esposa

27	CLÁUDIO

Filho
Neta – filha de Celuta e Anibal

Filha

25	MARIA HELENA
26	CANDIDA

16	PAULO
01	SOLANGE

Filha

24	YOLANDA

Neto – filho de Silvio e [?]

27

22	CYRENE D’ANGELO
Nora – casada com Sylla

12	MARIA JOSÉ
13	OSVALDO

05	FÁBIO
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12
15
29
28
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Neto – filho de Sylla e Cyrene

17	ORLANDO

28	FRANCISCO PAULA CARNEIRO

Neto – filho de Silvio e [?]

18	ROSANE
Neta – filha de Consuelo e Ivan

19	SILVIO

Capitão Carneirinho

29	TIA LALÁ [não lembra o nome]
Cunhada do Capitão

30	CARMEN

Filho primogênito

20	FERNANDO

Filha – solteira

31	LETÍCIA

Neto – filho de Sylvio e Letícia

21	RUTH

Nora – casada com Sylvio

32	RONALDO

Neta – filha de Celuta e Aníbal

Neto – filha de Celuta e Anibal
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Casa da Rua 13 de maio, da família de Carneirinho (onde
nasceram todos os filhos e ele viveu a maior parte da vida)
Carneirinho e a esposa Candida
Santinho das bodas de ouro
Família toda de branco, por ocasião das bodas de ouro

Filhos

Conjuges

Netos

Bisnetos

LUIZ FERNANDO

SYLVIO
1893

Esposa

Avós Paternos

BERNARDO
GUIMARÃES
CARNEIRO

ALUIZIO

CÂNDIDA
PIRES
GUIMARÃES

Pai

1898

PAULO

FRANCISCO
EUGÊNIO
CARNEIRO
MARIA
CONCEIÇÃO
CARNEIRO

BERNARDO
JOAQUIM DA
SILVA FLORES

RICARDO

Julia Cordélia
Letícia Nunes

Sofia Moreira

FERNANDO

MARCIO

ALUIZIO

GILDA

REGINA

MAGALY

ELEPNORA

ROBERTO

JOSÉ FRANCISCO

ROSANE

SYLVIA

ROSELI

GERALDO
SERGIO
ELIANE

Capitão Carneirinho
(1866–1944)

IVAN
1902

DENISE

Maria José
Manhães
Almeida

FABIO MANOEL
MARIA BEATRIZ
MARIA ELISA

YOLANDA
1903

Genaro
de Menezes
Póvoa

FRANCISCO RICARDO

RIZZA

CARLOS ROBERTO
LUÍS ANIBAL
MANOEL

Mãe

FABIO

MARIA
GENOVEVA
FLORES
CARNEIRO
THEREZA
DE JESUS
FLORES

MARIA LUCIA

ORLANDO
Conceição
Letícia

1901

FRANCISCO DE
PAULA CARNEIRO

Avós Maternos

Leonor Viana

OSVALDO

CELUTA
1904

Hanníbal
Wagner

SOLANGE

Irmã

FRANCISCA
VALENTINA
CARNEIRO

SYLLA
1905

RUTH

Cyrene Maciel
D’Angelo

SYLVIA
SERGIO
RONALDO

RONALDO

ROGÉRIO

MARIA HELENA

PATRÍCIA

FRANCISCO

CELUTA
RAQUEL
FRANCISCO

CARMEN

CANDIDA

1906

HEITOR

1894, viveu 4 meses

PLÍNIO

1895, viveu 20 dias

JOCELYN

1896, viveu 7 dias

THYLDE
1912

Jorge Nunes
Machado

CLÁUDIO

RODRIGO

LUCIANO

JULIANA

GILBERTO

ANDRÉ
ROBERTO
RAPHAEL
RENATO

Foto do casamento de
uma das filhas (Thylde),
em 1940, com a família
em dia de festa
Francisco de Paula
Carneiro com filhos
e netos
Foto de Carneirinho
com a esposa (Candida)
e a filha (Yolanda)
Foto da família de Sylla
(filho), Cirene (nora) e
netos (Cláudio, Luciano,
Gilberto e Francisco)
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Capitão,
político, usineiro
e fotógrafo
Em 1893, na condição de tenente secretário da Guarda Nacional em Campos, por
ocasião da Revolta da Armada, Francisco
foi um dos signatários do manifesto de
apoio ao governo de Floriano Peixoto:
“Concidadãos! Neste momento em que
as tradições de glória e as conquistas de
liberdade estremecem, é cumprir um
dever apelar para a coragem campista.
Viemos, pois, apelar para os vossos ideais
republicanos e concitar-vos à luta pela
integridade da pátria… Colocamo-nos
ao lado do governo legal do heroico Marechal Floriano Peixoto que é a república personificada, eis nosso dever nesse
momento triste para a história de nossa
pátria… Viva a República Brasileira! Viva
o Governo legal! Viva o povo Campista!
Campos, 31 de dezembro de 1893.” 15
Nos documentos pesquisados, não há
registro de que Francisco tenha tido filiação partidária. Isso não significa que, ao
longo de sua vida, se eximira de participar de eventos eleitorais ou se esquivara
de se posicionar publicamente. Ao contrário, fazia parte de uma elite campista que
foi hegemônica nas primeiras duas décadas do século XX. Era notória sua relação
com o grupo liderado por Nilo Peçanha.16
As várias visitas que o reconhecido líder
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fez a sua cidade natal contaram com sua
participação e apoio.
Na virada do século XX, dada a sua
patente na Guarda Nacional, Francisco
passou a ser respeitosa e carinhosamente
tratado e conhecido como Capitão Carneirinho. Vale citar que atuou em entidades
civis de diferentes naturezas. Em seu
Livro de Família, registrou, orgulhosamente, várias dessas participações.
Sobre sua atuação na maçonaria, des
creveu: “Sou maçom, membro da Loja
Goytacaz, tendo sido elevado ao gov. de
Baralleiro Rosa Bur 18 , em 02 de março
de 1895. Em 18 de setembro de 1895, fui
elevado ao Gr de Cav Kadosch Sub da
Águia Branca Negras 30.” 17
Capitão Carneirinho também era mem
bro da Sociedade Espírita Concórdia, tendo sido até mesmo seu vice-presidente.
Vale perceber que a existência de um número razoável de representantes do kardecismo em Campos não é um fato
extemporâneo.18 A religião se estruturou
em muitas cidades com maior nível de
urbanização e vitalidade econômica.
O Espiritismo – doutrina de origem
francesa autodefinida como científica,
filosófica e religiosa – foi incorporado
à sociedade brasileira como uma opção
entre o catolicismo de elite e as formas
religiosas populares, com a vantagem de
conciliar o aspecto tradicional da religião
com o aspecto moderno da ciência.19 No
olhar de Horacio Sousa:
“Esta nova modalidade de pensamento
penetrou em Campos fazendo sua fase
experimental no ano de 1880. Foi em 6
de agosto daquele ano que alguns cidadãos da cidade começaram estudando

Nilo Peçanha em visita a
uma fazenda.
O fotógrafo é Carneirinho

os fenômenos da necromancia, organizando uma associação com o título “Sociedade Campista de Estudos Espíritas”.
Essa sociedade introdutora da ciência do
além-túmulo em nossa terra teve que lutar, nos seus primeiros tempos, com dois
antagonistas: o ceticismo e o catolicismo
que, na imprensa, publicou vários artigos
com objeções ao sistema doutrinário de
Kardec. Em 1882 a sociedade passou a ser
denominada “União Espirita de Campos”
e celebrava uma sessão magna a 31 de janeiro, comemorativa da desencarnação de
Allan Kardec. Em 1884, passou a denominar-se Sociedade Espírita Concórdia. Em
1897, o Grupo Espírita da Fé fez publicar
em junho o que diz ser “comunicações”
feitas pelo espírito de Carlos de Lacerda,
falecido havia um mês, e no Teatro S.

Salvador, a 3 de outubro, o dr. Julio César
Leal fez a primeira conferência acerca da
antropolatria e desencarnações.20
Capitão Carneirinho fazia parte de um
grupo que acreditava haver entre a religião e a ciência um espaço de interseção
no qual, de um lado, refutava-se a força
milenar do catolicismo (com seus dogmas
opostos ao conhecimento científico) e,
de outro lado, questionava-se a ciência
positivista e materialista.
Essa corrente reconhecia o mérito de
a ciência trazer à humanidade a “verdade” sobre a natureza e os homens, mas
criticava o que julgava desprezo por tudo
aquilo que podia ultrapassar o limiar do
visível. 21 A aposta pessoal nessa combinação de crenças foi reforçada quando,
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Nilo Peçanha e
Wenceslau Braz na Usina
São João em Campos
Revista Fon Fon,
16 dez.1916
Usina Queimado
Álbum 1922
Usina São João
Álbum 1922

em 5 de maio de 1909, Carneirinho foi
admitido como membro titular da Societé
Astronomique de France.
Foi com um discurso crítico ao radicalismo de alguns positivistas e ao conservadorismo católico que o Espiritismo
ganhou adeptos na cidade de Campos.
Seus preceitos difundiram-se por meio de
periódicos especializados, de palestras,
de reuniões de estudos e da publicação de
artigos na imprensa diária. No decorrer
do século XX, multiplicaram-se os Grupos, Lares, Centros e Orfanatos, locais
que se dedicavam a difundir a doutrina
e realizar trabalhos sociais.
A propósito, Capitão Carneirinho
atuou em muitas entidades assistenciais,
entre as quais na Sociedade Brasileira de
Beneficência, na Sociedade União Artística Beneficente, no Grêmio Sectário do
Progresso, 22 na Associação Beneficente
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Campista de Auxílio às Famílias23 e na
Santa Casa de Misericórdia, onde atuou
como mordomo dos expostos (um importante cargo). 24 A sua generosidade com
os mais pobres era ressaltada como um
dos seus principais atributos. Segundo
Lamego, “era sempre o mesmo Carneirinho serviçal, amigo e onde houvesse
necessidade e aflição não recusava a sua
esmola e, por isso, tornou-se popular e
queridíssimo”. 25
Tendo em vista seu perfil, não surpreende que Carneirinho tenha assumido
funções públicas relevantes. Foi secretário no mandato prefeitural de Júlio Feydit
(1908-1910). Em 1911, foi nomeado como
partidor e contador do município, cargo
no qual parece ter se mantido até 1916.26
Provavelmente em função da experiência
adquirida ao longo de sua trajetória, bem
como do fato de frequentar o alto círculo de

poder da cidade, em janeiro de 1919, foi indicado para a suplência de Juiz na Segunda
Vara de Direito da Comarca de Campos.27
Durante esse período, atuou como
guarda-livros da Companhia Força e Luz
de Campos e da Companhia Ferro Carril
de Campos.28 Na verdade, sempre se manteve ligado à área privada. Por exemplo,
foi um dos empreendedores e primeiros

diretores da Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres União Fluminense. 29
Investiu também na principal atividade
econômica da cidade: o açúcar.
Foi gerente e sócio da firma S. Chrysóstomo & Carneiro, proprietária do Engenho Central de Mineiros. Na condição
de usineiro, se relacionou com políticos
importantes da época e participou de
várias iniciativas reivindicatórias dos
empresários do setor.
Em janeiro de 1917, esteve entre os que
se reuniram com o presidente (governador) do estado, Raul Veiga, a fim de solicitar investimentos.30 No ano seguinte, o
líder visitou a Usina Mineiros:
Os políticos que vieram a Campos, a
fim de participar do banquete oferecido ao
Dr. Raul Veiga, visitaram a Usina de Dores.
Ali a firma Sebastião Mendes & Cia ofereceu aos visitantes um almoço. Em nome
O HOMEN – CAPITÃO CARNEIRINHO: NOTAS BIOGRÁFICAS

100

101
Interior de
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comerciais
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares
Empreza de Carruagens,
foto publicitária (postal)
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares

da comitiva falaram o professor Viveiros de Vasconcellos, Saboia Aguiar, João
Guimarães, Luís Sobral e César Tinoco.
… A seguir, os excursionistas visitaram a
Usina Mineiros, de propriedade de Atilano
Chrisóstomo e do Coronel Francisco de
Paula Carneiro. Ali foram recebidos com
brilhantes manifestações tocando a banda
de música Lyra dos Mineiros. Foi oferecido um lunch, tendo ao champagne o Dr.
Cesar Tinoco, em nome dos proprietários
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da Usina, agradecido a Visita de Dr. Raul
Veiga. Este agradeceu brindando aos usineiros. O trem especial partiu às 9h, sendo
o embarque grandemente concorrido.31
A visita do presidente do estado às usinas de Campos não teve apenas um cunho
festivo, muito pelo contrário. Naquele momento, havia uma insatisfação grande por
parte da classe proprietária no que tange
ao preço do açúcar e ao tratamento que
o governo federal vinha dando à região.
Capitão Carneirinho foi um dos que
se empenhou na defesa dos “interesses
de sua indústria gravemente prejudicados pelas medidas do Comissariado de
Alimentação”. 32 Na reunião, que contou
com a presença de vários deputados e autoridades, “os usineiros reclamaram das
medidas asfixiantes (…) que resultaram
na restrição de exportação, redução de
preços e diminuição da produção”. Havia
uma queixa sobre o tratamento desigual
recebido já que o estado de Pernambuco
não foi submetido às mesmas regras aplicadas à região de Campos.

O contencioso não foi resolvido, a
questão se arrastou pela década seguinte. Carneirinho atuou intensamente no
caso, propondo, inclusive, em função da
crise açucareira, a criação de um “Centro
Industrial e Agrícola” com o fim de defender a indústria e as classes trabalhadoras
do setor, a serem representadas por uma
“sociedade cooperativa” que abrangeria
todos que trabalhavam na fabricação e
venda do açúcar, desde o plantador até o
comerciante. A seu ver, a instituição deveria ofertar crédito e organizar o processo
de formação laboral.33
Perceba-se que uma marca de Carneirinho era sua personalidade progressista. Como bem descreveu Alberto
Lamego: “Foi um verdadeiro fanático
pela sua terra natal. Mais do que isso

é possível dizer que foi ele, na pujança
de sua mocidade, um dos fatores do seu
progresso.”34 De fato, dos seus predicados
evidenciados pelos memorialistas, o que
aparece de forma mais contundente é
“o seu esforço para tornar Campos uma
cidade moderna, à altura das grandes
capitais brasileiras”.
Para Waldir Carvalho, ele tudo fez no
sentido de promover o desenvolvimento
da cidade numa fase em que as adversidades eram muitas. Era um “amante
do progresso nos vários setores da vida
social e econômica”.35 Para o autor:
“Francisco de Paula Carneiro, o Capitão Carneirinho, é um personagem que
faz parte da memória afetiva dos campistas. Como empresário do ramo de enO HOMEN – CAPITÃO CARNEIRINHO: NOTAS BIOGRÁFICAS
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tretenimento criou dois estabelecimentos
que são referência obrigatória quando se
fala nas linguagens cinematográfica e
teatral em Campos: o cinema-palco Orion
e o cineteatro Trianon. Além do ramo de
entretenimento, Carneirinho tinha na
fotografia uma atividade paralela, que
apesar de exercida de forma amadora,
não ficava relegada a plano secundário.”
De fato, um elemento decisivo na construção de sua imagem de “homem moderno, amante do progresso e da tecnologia”
foi a relação que teve com a fotografia,
paixão que começou quando ainda era
jovem. Leonardo de Vasconcellos Silva,
pesquisador e especialista do tema, deNOS TEMPOS DO TRIANON

105

dicou parte relevante de sua dissertação
de mestrado, na qual se debruçou sobre
a presença da fotografia em Campos dos
Goytacazes da virada de XIX-XX, à análise
da obra de Carneirinho. Segundo seu olhar,
“Caminhou por todas as vertentes que a
fotografia poderia lhe apresentar (…). Francisco de Paula Carneiro deixa transparecer
em cada registro feito da cidade o prazer
que tinha por esse hobby. Isso fica evidente
nas imagens que fez de Campos durante seu rito de passagem modernizador.”36
Leonardo de Vasconcellos Silva resgatou a importante trajetória de Carneirinho
como fotógrafo amador, inventariando

Enchente na rua Barão
de Cotegipe, foto colorida
a mão para postal (1906).
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares
Rua Barão de Cotegipe,
enchente de 1919.
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares

muitas preciosidades, como suas fotos
publicadas na Revista da Semana, em 1901
(exposição realizada na Relojoaria Renne),
e apresentadas em exposição realizada no
Moulin Rouge de Campos, em 1905.
Do acervo de Carneirinho, merecem
atenção especial suas fotografias sobre a
grande enchente do Rio Paraíba, ocorrida
no ano 1906. Trata-se de fotos que, posteriormente, com tecnologia holandesa,
foram colorizadas e transformadas em
postais – os primeiros colocados à venda
no comércio da cidade. Foram fruto de
uma parceria com Alberto Lamego que
residia então naquele país europeu. A série As grandes inundações em Campos é
colecionada como relíquia.

Carneirinho deixou ainda um scrapbook com fotografias que exibem a “movimentação urbana, os espaços públicos
de convivência, as residências em estilo
eclético, materialização da modernidade arquitetônica para a época, os meios
de transporte mais recentes, enfim, as
transformações urbanas tão sonhadas
pela elite campista”. 37 Para Leonardo de
Vasconcellos Silva, “é o retrato em preto
e branco da belle époque campista, período compreendido pelas duas primeiras
décadas do século XX”.
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Rua São Bento

Praça Azeredo Coutinho

Rua 15 de Novembro

Rua 15 de Novembro

Rua 15 de Novembro

Rua do Conselho

Covas D’Areia

Rua Voluntários da Pátria
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Carneirinho:
empresário
teatral
Com o seu perfil, não surpreende que Carneirinho tenha resolvido investir no âmbito do entretenimento, notadamente no
ramo teatral que, desde meados do século
XIX, como vimos, se consagrou como um
dos mais importantes de Campos.
Entre todos os feitos do Capitão Carneirinho, sem dúvida, o mais marcante foi sua
atuação como empresário responsável pelo
Teatro Orion e, principalmente, pelo Teatro
Trianon, ambos localizados na Rua Treze de Maio, anos depois renomeada para
homenageá-lo: Boulevard Paula Carneiro.
Nas décadas de 1910-1930, tal logradouro, também conhecido como “Boulevard da Imprensa” e “Rua dos Homens em
Pé”, foi o centro da vida social campista.
Por lá se localizava o Café High Life – frequentado por fazendeiros, usineiros e comerciantes, e a sofisticada Confiserie do
Trianon, que funcionava como sala de
espera do Teatro, bem como outros estabelecimentos que movimentavam a noite da
cidade, como o “Café Clube, o Central, o
Lord, os 12 Bilhares, o Bilhar do Santafé”.38
Segundo Heloísa Alves, em Campos,
as décadas de 1910 e 1920 foram marcadas por grande euforia:
“Anos de dinheiro farto, trazido pelo
açúcar, que jorrou das turbinas e pelo vaivém dos negócios empreendidos no Café
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High Life, a bolsa de negócios, onde circulavam as cocotes francesas. Do Largo
da Imprensa e do Boulevard do Comércio
saíam as novidades.” 39
Crescera a antiga expectativa de Campos tornar-se a capital do estado do Rio
de Janeiro já que Nilo Peçanha, a maior
liderança fluminense das décadas iniciais do século XX, ganhava notoriedade
à frente de um movimento de contestação
do sistema político da Primeira República, a “Reação Republicana”.40 A cidade
se sentia orgulhosa de seu filho e votou
maciçamente em sua candidatura à presi-

Fotos do anúncio do
Café High Life
Revista Fon Fon,
09 dez. 1916
Funcionários no
escritório do Trianon
com Francisco de
Paula Carneiro
Coleção Ronaldo Linhares

dente do país. Contudo, as eleições foram
perdidas, inaugurando-se, assim, uma
nova fase de crise política e econômica.41
O fracasso nas eleições presidenciais
colocou em xeque as bases niilistas do
município de Campos dos Goytacazes,
esvaziando novamente o sonho acalentado na tradição de cidade-modelo do norte
fluminense. Na economia, o quadro também passou a não ser dos mais favoráveis
em função de um contexto nacional marcado por alta da inflação e crise fiscal.
Se, em 1919, houve um “boom” econômico em virtude da recessão do pós-guerra, ao fim dos anos 1920, o Brasil

acumulava um grande déficit que seria
financiado pela emissão de moedas e
títulos públicos. Em 1922, o açúcar revelou seus primeiros sinais de queda.42
Aos poucos, a especulação desenfreada
dos anos anteriores deu lugar a falências
e concordatas em bancos e casas comissionadas. O número de usinas diminuiu.
Quem mais sentiu os efeitos da crise foram os plantadores de cana.43
Foi nesse contexto que Capitão Carneirinho apostou todas as suas fichas no
mundo do entretenimento. Idealista, tinha
o sonho de dar a Campos um teatro imponente, que fosse capaz de receber as prinO HOMEN – CAPITÃO CARNEIRINHO: NOTAS BIOGRÁFICAS
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cipais companhias artísticas do mundo.
Graças a sua iniciativa, a “Pérola do Paraíba” passou a fazer parte do circuito cultural das maiores cidades brasileiras. Era o
auge do seu prestígio político e econômico.
Como vimos, em meados da década de
1920, Capitão Carneirinho arrendou ainda o Colyseu dos Recreios, tornando-se
responsável pelos principais estabelecimentos de diversão da cidade. A crise de
1929, contudo, abateu seus projetos. Já tomado por muitas dívidas assumidas para
a construção do Trianon, capitulou e se
desfez de todos os seus empreendimentos
teatrais. Para Glauber Matias,
“O mesmo açúcar que havia germinado, em termos econômicos, não somente
o antigo Trianon em 1921, mas também o
Theatro São Salvador, em 1845, e o Theatro Orion, em 1913, ambos construídos
pelo Capitão Carneirinho, fez decair,
gradativamente, os seus bens culturais
teatrais no que tange aos espaços, fóruns
e linhas de produção.”44
Com problemas financeiros, e após a
venda dos teatros, Carneirinho retomou
seu ofício de guarda-livros. A serenidade
com que ele encarou tal crise foi ressaltada por Ronaldo Linhares:
“Quando por problemas financeiros
teve que vender o Trianon, reuniu-se com
seus numerosos filhos. Então, diante da
tristeza de sua família – pela perda de
uma obra feita com tanto amor e sacrifício – procurou consolá-la dizendo com
toda tranquilidade e dignidade, a velha
expressão popular: “Vão-se os anéis, ficam-se os dedos.”45
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Na memória de Luciano Carneiro, a
partir do que contou seu pai, Sylla Carneiro (filho de Carneirinho), alguns dos
seus tios ficaram de tal forma aborrecidos com a perda do teatro e a falta de solidariedade de muitos que por Francisco de
Paula Carneiro foram ajudados, que prometeram nunca mais pisar no Trianon,
mesmo que a família tenha recebida uma
credencial perpétua. Carneirinho, contudo, contestava essa forma de pensar,
sempre afirmando: “Meus filhos, construí esse teatro para o povo campista,
não para nós”. E continuou frequentando
o teatro até sua morte.
Mesmo afastado de suas grandes realizações, Carneirinho continuaria gozando de reconhecimento e respeito na
cidade. Em março de 1942, foi registrada
no Monitor Campista a celebração de suas
bodas de ouro – missa e uma recepção na
sua residência. Um dos cronistas, que assinou como Henri, fez questão de lembrar:
“Quando, porém, se escrever, com verdade e demoradamente, a história do
teatro e do cinema em Campos, essas
homenagens já hoje justificadas, no sentimento dos que vão abraçá-lo e a sua
esposa no templo, hão de estar, fatalmente, reconhecidos em sua justeza pela autoridade dos historiógrafos. Aqui, e por
enquanto, apenas a desvalia do aplauso,
de um homem que, na vida nunca passou
de um mero frequentador das “gerais”.”46
Alberto Lamego também homenageou
seu amigo de longa data, fazendo questão
de registrar o amor e dedicação que Carneirinho tinha por Campos, ressaltando
seu espírito progressista e empreendedor:

“Montou à Rua Treze de Maio, onde
existiu “os 12 bilhares”, o mais luxuoso
café que houve nesta cidade, e que ostentava na sua entrada principal, duas grandes
estátuas de madeira, talhadas por mãos de
mestre. Mandou construir o Teatro Orion,
onde hoje se acha o Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, depois o Trianon
com seu palacete anexo, promovendo a
vinda dos mais notáveis artistas.”47
Lamego fez breves comentários sobre
o processo de falência econômica pela
qual passou Carneirinho: “A crise que
avassalou Campos, arrastou-o também
na voragem, e toda a sua obra passou a
outras mãos”. A versão original e manuscrita dessa crônica tem um trecho não
publicado no qual Alberto comentou o
que considerou ingratidão de supostos
amigos “que tudo lhe deviam, instrução,
posição social e riqueza, que dele se afastaram quando podiam ampará-lo”.
No olhar de Lamego, Carneirinho “recebeu o golpe com a maior serenidade,
sem o menor ressentimento, como uma
provação que tinha que sofrer nessa terra
de misérias”. O texto se encerra reforçando a sólida amizade entre ambos, com
recordações dos bons tempos passados
em conjunto com as famílias.
Carneirinho havia forjado seu protagonismo na história campista.

Imagem do manuscrito
do AlbertoLamego com o
parágrafo riscado.
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NOTAS
1 Segundo registro do próprio Francisco de Paula
Carneiro, tal chácara pertencia a Bernardo Guilherme Carneiro, seu tio e padrinho.
2 Francisco Eugênio faleceu em 30 de setembro de
1889, Maria Genoveva em 27 de outubro de 1912.
Perceba-se que Francisco de Paula Carneiro ficou
órfão de pai aos 23 anos.
3 O batizado ocorreu no dia 14 de fevereiro de 1866.
Tal capela, posteriormente, foi transferida para o
Seminário do Bispado e Diocese de Campos.
4 Francisca Valentina Carneiro nasceu em 14 de
fevereiro de 1862 e faleceu, aos 52 anos, em 8 de
maio de 1914.
5 Esse Colégio, posteriormente, foi demolido, em seu
lugar sendo construídos diversos edifícios de propriedade de D. Marianna Pimentel Bueno. Nesse local,
se instalou a antiga fábrica de manteiga do Dr. Abreu
Lima e a chácara de José Peixoto de Siqueira. Sobre as
instituições de ensino de Campos, ver: H. Sousa, op. cit.
6 Essa passagem pela capital foi descrita pelo próprio Capitão Carneirinho em seu Livro de Família.
Contudo, não foi possível perceber os motivos que
impediram sua participação nos exames.
7 No Livro de Família, registrou: “Mais tarde, em
3 de fevereiro de 1907, fiz em Campos, no Liceu de
Humanidades de Campos, o exame de Física e Química:
aprovado plenamente – livro 2, fls 78”. É de se estranhar
o fato da distância temporal na realização de tais
exames. Talvez haja algum equívoco no seu registro.
8 A nomeação foi anunciada em vários jornais de
alcance nacional, tais como: A Nação, 6 out. 1889, p.
2; Gazeta de Notícias, 6 out. 1889, p. 1.
9 Monitor Campista, 6 mar. 1891, p. 3.
10 A República, 20 mar. 1891, p. 1.
11 A República, 10 mar. 1891, p. 2.
12 A República, 12 ago. 1893, p. 2.
13 Candida era filha de Julião Antônio da Silva
Guimarães e Candida Pires Almada Guimarães.
Tinha uma única irmã: Jacintha Pires Guimarães.
14 Crônica escrita por ocasião da morte do Capitão
Carneirinho (1945). Acervo Dr. Wellington Paes.
15 Manifesto da oficialidade da Guarda Nacional
da cidade de Campos. Assinado por vários coronéis,
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tenentes-coronéis e pelo tenente Francisco de Paula
Carneiro. O Tempo, 6 jan. 1894, p. 1.
16 Nilo Peçanha nasceu em 2 de outubro de 1867, em
Campos dos Goytacazes. Participou das campanhas
abolicionista e republicana. Iniciou sua carreira
política ao ser eleito para a Assembleia Constituinte
de 1890. Em 1903, foi eleito sucessivamente senador e
presidente do estado do Rio de Janeiro, permanecendo
no cargo até 1906, quando foi eleito vice-presidente
de Afonso Pena, falecido em 1909, ocasião em que
assumiu o cargo de presidente da República. Retornou
ao Senado em 1912 e, dois anos depois, novamente
elegeu-se presidente do estado do Rio de Janeiro.
Renunciou a este cargo em 1917 para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Em 1918, novamente
tornou-se senador. Faleceu em 1924. Ver: PEÇANHA,
Celso. Nilo Peçanha e a Revolução Brasileira. Rio de
Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1969.
17 Essa informação é confirmada pelo Boletim do
Grande Oriente do Brasil: Jornal Oficial da Maçonaria
Brasileira, Publicação Mensal (RJ), 11 jun. 1896, p. 285.
18 J. Carneiro, op. cit.
19 S. Damázio, Um pouco da história do Espiritismo
no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui
Barbosa, 1994.
20 H. Sousa, op. cit., p. 221.
21 E. Giumbelli, O cuidado dos mortos: uma história
da condenação e legitimação do Espiritismo, Rio de
Janeiro: Arquivo Nacional, 1996.
22 Sua finalidade era manter uma biblioteca e
realizar sessões literárias para propagar a instrução.
Francisco de Paula Carneiro integrou a diretoria como
tesoureiro (O Monitor Campista, 26 ago. 1883, p. 2).
23 Sua finalidade era garantir aos herdeiros de
seus associados um pecúlio em caso de falecimento.
Francisco de Paula Carneiro fez parte da Comissão
que confeccionou seu estatuto (Jornal do Comércio,
13 mar. 1901, p. 2).
24 Monitor Campista, 3 jul. 1900, p. 2.
25 Monitor Campista, 6 mar. 1942.
26 A Tribuna, 14 ago. 1911, p. 2.
27 O Fluminense, 12 jan. 1919, p. 1.
28 A Companhia Força e Luz de Campos e a Companhia Ferro Carril de Campos funcionavam no
mesmo endereço, Rua Barão de Cotegipe, e tinham
o mesmo presidente, Arthur Duarte Pinto (Almanak
Laemmert, 1919, p. 4019 e 4329).

29 Os relatórios do Ministério da Fazenda (1915, p.
388) também trazem notícias detalhadas da criação
da Companhia. Capitão Carneirinho entrou no
negócio com 2:000$000.
30 O Imparcial, 6 jan. 1917, p. 3.
31 A Razão, 4 jul. 1918, p. 5.
32 Revista Contemporânea, 5 dez. 1918, p. 10.
33 A Rua, 29 fev. 1920, p. 3.
34 Monitor Campista, 6 mar. 1942.
35 W.P. Carvalho, Gente que é nome de rua, Campos:
União a Gaivota, 1985, p. 79.
36 Leonardo de Vasconcellos Silva, Imagens da
modernidade: fotografias de Campos dos Goytacazes
na virada dos séculos XIX e XX, Dissertação de Mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, Campos dos Goytacazes, Universidade Candido
Mendes, 2013, p. 103.
37 Ibid., p. 104.
38 H. Rodrigues, op. cit.
39 H.M. Alves, A sultana do Paraíba. Reformas
urbanas e poder político em Campos dos Goytacazes
– 1890-1930. Rio de Janeiro: Arquivo Público Municipal, 2009, p. 119.
40 A ideia difundida pelos memorialistas da cidade é
que, durante todo o início da República, Campos dos
Goytacazes manteve posição destacada no cenário
político fluminense. Desfrutou de força decisória
nos pleitos e teve cadeira cativa em postos importantes do Legislativo, colocando-se sempre na disputa
pela capital do estado.
41 J. Carneiro, op. cit.
42 A cana-de-açúcar representava, seguramente,
a produção mais importante de Campos dos Goytacazes. No início da década de 1920, dos 2.965
estabelecimentos recenseados, 1.484 dedicavam-se
exclusivamente ao setor. Em 1929, 33% das terras
do município estavam nas mãos dos usineiros (M.E.
Marchiori, “O amargo do açúcar: Campos dos Goytacazes na década de 1920”, Revista do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, vol. 1, nº 3, 1989, p. 87-96.).
43 J. Carneiro, op. cit.
44 Glauber Rabelo Matias, op. cit.
45 R. Linhares, op. cit., p. 18.
46 Monitor Campista, 6 mar. 1942.
47 Monitor Campista, 6 mar. 1942.
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Fachada do estabelecimento comercial
Cezario de Gusmão e Filhos
Rua 13 de Maio com arco voltáico,
Loja Au Bon Marche à esquerda
Praça S. Salvador, lado casa Godofredo Tinoco
Casa João Renne e Mendes

Jardim São Salvador
Beira-Rio com carroças e bonde

Beira-Rio,
recém-inaugurada

Beira-Rio, vistas de dentro do rio

Estação experimental de Campos
Escola Aberta e Igreja São Benedito
Esatação da Avenida
Estaçãoo de tratamento de esgoto

Capítulo 3

O TEATRO
Trianon:
um templo de cultura
Eu me sentiria mais inútil do que realmente sou, se
com minhas poucas forças não cooperasse para a
realização desse local, que mais vale pela intenção
e pelo fim a que se destina, do que pelo seu valor
intrínseco. Não estamos inaugurando o trabalho
de um homem, mas sim o trabalho de um povo. É o
Trianon que se ergue para as gerações vindouras,
mais fortalecidas pelo amor à arte, à música e às
letras. Façam justiça de reconhecer que, de todo não
esqueceremos da cultura intelectual de nossos filhos,
desses que vão ter a responsabilidade dos destinos da
Campos dos Goytacazes de amanhã.
DISCURSO DE FRANCISCO DE PAULA CARNEIRO,
NA INAUGURAÇÃO DO TRIANON, EM 1921 1
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Um teatro
magnífico

Matéria de página
inteira sobre a
inauguração do Trianon.
Jornal A Notícia,
25 maio 1921.
Anúncio de inauguração
do Teatro Trianon.
Revista GÉNESIS,
22 maio 1921.

Instalado no local do antigo Moulin Rouge, o Trianon começou a ser construído
em 1919, quando o antigo Teatro São Salvador já estava cerrando suas portas. A
inauguração, no dia 25 de maio de 1921,
foi uma grande festa. Estavam lotadas
suas 554 cadeiras, 156 frisas, 290 balcões,
29 camarotes, 610 galerias.
Celebrava-se que Campos recebia, a
partir de então, um teatro imponente
como os que havia em poucas cidades
brasileiras, maior e mais luxuoso do que
os de algumas capitais. O povo se espalhou pela rua, animado pelas sociedades
musicais Lira de Apolo, Guarany, Conspiradora e Operários Campista. Num gesto de agradecimento e homenagem, as
bandas buscaram Carneirinho em sua
residência, o conduzindo em cortejo até
o teatro. Assim descreveu um cronista:
O Trianon esteve iluminado e franqueado ao público. Era estonteante. A
profusão de luz, notada desde a rua, o
encanto que o aspecto interno oferecia,
tudo fazia com que os visitantes se sentissem orgulhosos e que o sr. Capitão de
Paula Carneiro, feliz, vendo o contento do
povo, se sentisse quase pago dos sacrifícios e dos aborrecimentos da construção
da obra de tal vulto. 2
Como era de se esperar, importantes
autoridades marcaram presença na inauguração, entre as quais o prefeito Luís Sobral. O notório advogado Carlos Fonseca

discursou ressaltando a importância do
teatro. Mucio da Paixão ficou responsável por fazer a saudação à Esperanza Iris
(atração de estreia) e o próprio Capitão
Carneirinho proferiu breves palavras.
Seu velho companheiro de jornada, Caetano Caramuru Gemino, gerente do Orion
e do Trianon, esteve atento a fim de que
tudo saísse da melhor forma.
A matéria de A Notícia descreveu com
detalhes a nova casa teatral. Segundo o
cronista: “A orquestra ficou magnificamente instalada em um rebaixamento da
plateia, conforme o sistema wagneriano,
no qual cabem perfeitamente 40 músicos.
(…). Há 25 camarins, sendo 2 de luxo para
os principais artistas.”3
No que se refere à estrutura, o cronista ressaltou que o Trianon tinha uma
“instalação elétrica própria. É um motor
O TEATRO – TRIANON: UM TEMPLO DE CULTURA
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americano de Fairback Morse, de 47 cavalos e 217 amperes, o qual funcionará
caso haja falta de luz. Centenas de lâmpadas, algumas coloridas, principalmente
no palco para efeitos cênicos, iluminam
magnificamente o teatro”. 4
Ao contrário do que ocorreu na maior
parte das cidades que possuíam grandes
teatros, não houve dinheiro público na
empreitada. Todo investimento foi feito
pelo Capitão Carneirinho. Já atuando no
ramo do entretenimento há algum tempo,
apostou na ousadia por desejar uma casa
exuberante, capaz de inserir Campos no
circuito artístico nacional e internacional.
Na mesma medida, havia seu interesse
pessoal de se consolidar como figura pública reconhecida. Bem lembrou um cronista:
“Começou por adquirir o antigo Moulin Rouge, o teatrinho que Artur Rockert
construiu no boulevard. Em seguida, pouco a pouco, foi adquirindo os prédios vizinhos, tanto na Rua Treze de Maio como
na Rua do Conselho. E foi isso coisa muito
difícil, ora pela exorbitância da quantia
que lhe pediam por casinhas velhas, quase a cair, ora pelas complicações que lhe
surgiam com herdeiros dos imóveis que
ele pretendia.”5
Com o Trianon, Carneirinho passaria
a ter duas casas que tinham pontos em
comum, mas perfis distintos. A diversidade aumentaria quando adquirisse o
Colyseu dos Recreios, em 1924. O primeiro
era sempre apresentado como “o que há
de mais chic e distinto”.6 Já o Colyseu era
tratado como “um centro de diversões,
popular e pitoresco”. Aparentemente, o
Orion ocupava um lugar intermediário.
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Teatro Trianon Interior,
lado platéia
Fotografias de Carneirinho/
Coleção Ronaldo Linhares
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Funcionários do Teatro
Trianon com Francisco
de Paula Carneiro
Fotografias de
Carneirinho/Coleção
Ronaldo Linhares

-nos aos olhos dos que nos visitem ou
saibam da existência dessa imponente
casa de espetáculos. Sonho dourado de
muitos anos, não foi sem uma louvável
pertinácia, sem uma vontade insistente
de vencer, de realizar seu sonho, que o
Capitão Francisco de Paula Carneiro chegou a construir o Trianon.9
Os periódicos deram grande destaque
para a inauguração tão esperada. Um cronista a considerou como um momento
de denotada importância para a cidade:

Para construir o Trianon, Carneirinho
deu vários passos significativos: adquiriu
o terreno, pegou empréstimo para promover o investimento, deu início à obra que
durou mais do que esperado em função
das limitações que havia no pós-guerra
e da complexidade infraestrutural. Para
se ter uma ideia as instalações elétricas
chegaram a gerar conflitos entre a prefeitura e a Companhia de Luz depois que
a primeira autorizou a instalação de um
cabo gerador para atender o novo teatro.7
Perceba-se que desde o início das
obras gestou-se uma expectativa na cidade e mesmo na capital nacional. Em
julho de 1919, a prestigiosa Fon-Fon publicou uma foto da fachada do Trianon,
uma oferta de Carneirinho à Companhia
Brasil Cinematográfica, empresa com a
qual mantinha relação para a exibição
de filmes no Orion.8
Nota-se também uma postura protagonista de Carneirinho à busca de criar situNOS TEMPOS DO TRIANON

ações para divulgar seu empreendimento,
algo que ia ao encontro dos desejos dos
periódicos de noticiar iniciativas julgadas
modernas e progressistas. O empresário
fazia uma boa leitura do cenário, tentando
se posicionar estrategicamente no mercado do entretenimento que já conhecia bem.
Por diversas vezes, se divulgou a imponência e o valor do empreendimento. O
nome de Carneirinho circulava como grande mecenas responsável pela realização:
“O seu proprietário chama-se Francisco de Paula Carneiro. Quem é ele todos
sabem e todos lhe admiram a força de
vontade. É um benemérito, que tendo
feito grande fortuna em sua terra natal
entendeu que lhe devia pagar, bem pago
a prodigalidade com que ela houve por
bem fazê-lo feliz, e aí está o Trianon,
majestosamente erguido no coração da
cidade, testificando a nossa cultura artística, dignificando-nos, alevantando-

“Campos dos Goytacazes tem hoje um
dos seus dias mais gloriosos, e nossa glória e arte recebe a suprema sagração, ao
mesmo tempo que dá um atestado mais
vivo de nossa cultura e da grandeza de
nossa terra… Ergue-se um teatro como o
Trianon, um templo de arte, para o gozo
do povo, dotando a cidade de um teatro
digno das grandes capitais, que só pode
ser confrontado com o teatro oficial da
Capital da República.” 10
O cronista de A Notícia apontou sentido semelhante:
“A inauguração do Theatro Trianon
é o grande acontecimento de hoje, em
Campos. E não podia deixar de ser assim, por isso que é a abertura ao povo de
um templo de Arte, de um monumento
que atesta o nosso grau de civilização. A
cidade inteira se abala. É um dia de festa,
de muita alegria, de justo contentamento. A alma campista vibra em extremo
entusiasmo, orgulhosa de sua terra, que
possui o melhor teatro do estado, um dos
melhores do Brasil.” 11

Entre os desafios que encontrou Carneirinho, houve problemas com a atração de estreia. A princípio, anunciou-se
que seria no dia 3 de abril com uma performance da Companhia Portuguesa
Cremilda de Oliveira. Ao fim, talvez em
função do atraso na finalização da obra
e abertura das portas, a Grandiosa Companhia Mexicana de Operetas Esperanza
Iris inaugurou o palco do Trianon em 25
de maio de 1921.
Foi um sucesso retumbante. Perceba-se a pomposidade da ocasião. A companhia estava completa com seus 105
artistas e 22 músicos, transportados
até Campos por um trem especial. Foram contratados para dez espetáculos.
Imagine-se a logística para hospedar e
garantir o bem-estar de toda essa gente.
O livro de registros/folheteria do Capitão Carneirinho não nos permite concluir que lá estão relacionadas todas as
atividades promovidas no Trianon, mas
nos possibilita perceber aquelas que supostamente mais valorizou seu criador e
gestor, a ponto de as descrever em maior
ou menor grau. De toda maneira, temos
um bom panorama de como inseria sua
casa num circuito artístico que extrapolava Campos, do qual pretendia que a
cidade fizesse parte.
Vejamos, pois, a programação do Trianon entre 1921 e 1930. Para apresentá-la,
fizemos uma categorização: musicais
(operetas, revistas, burletas), atividades
dramáticas (comédias, peças, coreografias, declamações), música erudita, música popular, variedades, cinema, festivais.
Comecemos por aquele gênero que
marcou sua estreia.
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Musicais
Esperanza Iris, assim como ocorria no
México, seu país de origem, foi uma das
vedetes mais conhecidas do Brasil nas
décadas de 1910-1920. Pela primeira vez
se apresentou no Rio de Janeiro em novembro de 1915, como parte de uma temporada na qual também esteve no Chile
e na Argentina.
Era cantora, atriz e empresária, líder
de sua companhia. No México, em 1918,
tornou-se a primeira mulher a abrir seu
próprio teatro, o Gran Theatro Esperanza Íris, que logo se tornou o palco mais
importante do país. Hoje, com o nome
de Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, é
reconhecido como Patrimônio Mundial
pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO).
Ao longo da década de 1920, Esperanza
Iris realizou muitas excursões pelo Brasil,
viajando por diversas cidades importantes
e sempre conquistando muitos aplausos.
O público brasileiro a consagrou como “A
Rainha da Opereta” e “A Imperatriz da
Graça”. No México, graças à sua extensão
vocal, ficou conhecida como “La Tiple de
Hierro” (a “Soprano de Ferro”).
Assim como Esperanza, muitas outras
atrações musicais passaram pelo Trianon. Das 209 indicações de programação
que há no livro de registros/folheteria de
Carneirinho, 22 são desse gênero. Já em
setembro de 1921, a performance da Companhia Elvira Beneventi ocupou o palco
com suas operetas, revistas e burletas.
NOS TEMPOS DO TRIANON
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Esperanza Íris
Folheteria de espetáculos
do Trianon.
Acervo particular
da família

De origem italiana, estabelecida em
São Paulo, Beneventi foi um dos grandes
nomes do teatro das décadas iniciais do
século XX, excursionando constantemente
para se apresentar em muitas cidades. Na
ocasião em que atuara no Trianon, estava
em temporada no Rio de Janeiro, tendo ocupado os palcos de casas como o Cine Theatro América e o Cine Theatro Fluminense.
Outro grupo de operetas que passou pelo Trianon, em abril de 1923, foi a
Troupe Centenário de Olga Massa e Felipe
Valenti, dirigida pelo conhecido João Cândido Ferreira, o De Chocolat, criador, em
1926, da Companhia Negra de Revistas,
a primeira do teatro brasileiro formada
por integrantes negros e com temática racial, da qual fizeram parte, entre outros,
Grande Otelo e Pixinguinha.
A Troupe foi criada para se apresentar
na Exposição do Centenário da Indepen-

dência (realizada no Rio de Janeiro em
1922) e depois excursionou pelo país. No
caso do espetáculo de Campos, a companhia vinha de uma temporada em Vitória. Note-se como o Trianon, de fato, se
inseria no horizonte dos grupos que pretendiam percorrer o território nacional.
O gênero musical parecia mesmo fazer sucesso em Campos. Um interessante
indício é a longa temporada da Grande
Companhia Arruda de Revista, que se
apresentou no Trianon por dois meses
(julho a setembro de 1923), depois de algumas exibições em Vitória. Fundada em
São Paulo, em 1916, contava com músicos,
atores e atrizes experientes. Possuía um
acervo de cinquenta peças, mais da metade de caráter nacional.
Em 1923, mais espetáculos do gênero foram apresentados pela Companhia
Nacional de Operetas José Loureiro (em
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outubro) e pela Companhia Nacional de
Operetas e Revistas Leoni Siqueira (em
novembro). O primeiro foi um dos mais
destacados empresários teatrais do país
e da América do Sul. O segundo um reconhecido ator. Temos assim mais algumas
pistas de que Campos realmente passara
a integrar o circuito teatral do Brasil.
No decorrer dos anos, manteve-se
constante a exibição de espetáculos do
gênero. Em 1924, foram três temporadas, entre as quais os da Companhia
Alda Garrido (que voltaria ao Trianon,
em 1928, para apresentar comédias) e da

Companhia Brasileira de Operetas Victoria Soares, liderada pelo famoso ator
Brandão Sobrinho.
José Loureiro, com quem Carneirinho
mantinha boas relações, levou para o
Trianon uma grande atração: a Companhia de Operetas Clara Weiss com suas
trinta coristas, oito bailarinas e grande
orquestra. Os preços indicam que se tratou de uma atração mais refinada. Foi
uma temporada de duas semanas (21 de
janeiro a 4 de fevereiro de 1925) que, aparentemente, logrou notável sucesso. No
seu livro de registros/folheteria, Carneirinho considerou muito bom o espetáculo.
Em 1925, o Trianon acolheu uma celebrada ópera sob responsabilidade da
Companhia Lírica Popular, dirigida por
Machado del Negri, considerado “o primeiro tenor brasileiro”. A despeito do porte
da iniciativa, o rigoroso Carneirinho não
parece a ter apreciado muito: “Regular”,
registrou em seu livro. No caso da Companhia Freire, que se apresentou no mesmo
ano e tinha como destaque a atriz Lucia
Freire e o “aplaudido transformista” Freire, foi ainda mais incisivo: “Não serve”.
No ano seguinte, merece destaque
a presença de um dos mais celebrados
artistas brasileiros no palco de Campos:
Vicente Celestino. Integrante da Companhia Nacional de Operetas, no Trianon
foi a estrela principal da opereta vienense
de três atos Conde de Luxemburgo. Na
ocasião em que permaneceu na cidade
por três semanas, já era conhecido nacionalmente, mais um dos destaques do
país que conheceu as belezas e confortos
da grande casa teatral campista.
Naquele ano de 1926, contudo, merece
destaque uma temporada de quase um
O TEATRO – TRIANON: UM TEMPLO DE CULTURA
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distintas a apoiar, entre as quais a Casa
Sampaio Ferreira e Ao Rigor da Moda.
Isso já vinha ocorrendo mais frequentemente desde 1927. Como exemplo,
a apresentação da Companhia Nacional
de Revistas e Feeries Tan Tan foi patrocinada pela casa de moda A Exposição,
enquanto o espetáculo do Trio Almeida
pelo Conhaque Alcatruço. Carneirinho
não parece ter apreciado esse último:
“Muito fraco”, sacramentou.
Patrocinada pelo Grande Hotel Riachuelo, em 1928, se apresentou ainda no
Trianon a Companhia Miramar, formada
entre outros por Emílio Russo (diretor
artístico), Carlos Carvalho (maestro),
Franklin de Almeida (cômico), Cunha
Filho (tenor) e as atrizes Margot Bridir,
Aurora Rorsani, Margarida Sper, Lúcia
Carvalho e Sylvia Sylvia.

Folheteria de
espetáculos do Trianon.
Acervo particular
da família

mês (16 de julho a 10 de agosto) da Companhia de Revistas Abílio Menezes, tanto
por causa da qualidade e reconhecimento do grupo quanto pelo fato de que se
apresentaram numa sessão solene para
celebrar a visita de Feliciano Sodré, na
ocasião presidente do estado do Rio de
Janeiro. O Trianon tornara-se o principal
centro de reuniões da cidade, inclusive
nas datas mais importantes para a sociedade campista.
Por exemplo, em maio de 1922, foi o
local da conferência de Belisário Pena,
na ocasião Diretor Geral de Profilaxia
NOS TEMPOS DO TRIANON

Rural. Em Campos, esteve a convite da
Sociedade de Medicina e Cirurgia Fluminense, demonstrando-se “alarmado
com o estado sanitário da populosa cidade fluminense”.
Suas impressões negativas causaram preocupação na comunidade local
e geraram intensos debates na imprensa. Alguns cronistas sugeriram que as
falas de Pena tinham um claro caráter
político, levando em consideração que
Campos era território de Nilo Peçanha,
que, no ano anterior, havia sido candidato
da oposição à presidência da República.

Outra que agradou a Carneirinho foi
a Companhia de Operetas Aida Arce que,
em setembro de 1926, apresentou sete distintos espetáculos. A artista espanhola
era uma velha conhecida dos teatros nacionais, integrando grupos dramáticos
diversos, agradando sempre pela qualidade de suas exibições.
A apresentação da Companhia Lírica
Ítalo-Brasileira, realizada em junho de
1928, é um sinal de que o Trianon passava
por dificuldades. Não era a primeira vez
que o teatro recebia espetáculos patrocinados, mas nunca com tantas empresas

É possível afirmar que as operetas,
revistas e burletas tiveram sucesso por
já fazerem parte do gosto da sociedade
campista. É fato também que as iniciativas de Carneirinho trouxeram para o
Trianon renomados artistas do gênero,
um importante fator na consolidação da
apreciação pública.
O TEATRO – TRIANON: UM TEMPLO DE CULTURA
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Atividades
dramáticas
O Trianon também acolheu outras atividades dramáticas, tais como peças, coreo
grafias e mesmo recitais de poesia. Não
foram as programações prioritárias – das
209, as três somam dezessete ocorrências,
mas integraram com relevância o perfil
de uma casa que tinha por intuito contribuir com o progresso cultural campista.
A primeira dessas apresentações, realizada em julho de 1921, foi da Companhia
Maria Castro, uma das mais renomadas
atrizes das décadas iniciais do século XX,
conhecida como “primeira dama dramática da Comédia Brasileira”. Um detalhe
importante: fazendo jus à tradição dramatúrgica da cidade, seus espetáculos
representaram também peças de autores campistas, tais como Júlio Nogueira,
Thomé Guimarães e Octaviano Chagas.12
Alguns meses depois, em setembro de
1921, um casal de grandes atores se apresentou em Campos: Cremilda de Oliveira e
Chaby Pinheiro, nomes de suma importância do teatro português, muito conhecidos
no Brasil por suas constantes temporadas.
Há que se ter em conta que parte do seu
sucesso se deve a sua relação com as colônias portuguesas espalhadas pelo país,
inclusive na cidade campista. O já citado
empresário José Loureiro foi um importante impulsionador de sua boa trajetória em
terras tupiniquins. A dupla voltou ao Trianon em 1923, apresentada como “maior
sucesso deste ano em Portugal”.
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Logo no início de 1922, outra grande
atriz se apresentou no Trianon, Iracema
de Alencar, o nome artístico de Ida Elzira
Kerber, adotado por ter representado o papel principal no filme realizado a partir
do romance de José de Alencar. Talento
reconhecido, atuou em importantes companhias, como as de Itália Fausta e Leopoldo Fróes, e fundou uma companhia
própria dedicada a comédias. É possível
que sua apresentação no Trianon tenha
sido relacionada a esse estilo muito apreciado na cidade.
Outro notável e reconhecido artista
que, em outubro e novembro de 1924,
apresentou suas comédias com grande
sucesso no palco do Trianon foi: Leopoldo
Fróes. O niteroiense teve uma carreira em
países europeus antes de voltar ao Brasil
para fazer grande sucesso como ator e
músico. Quando esteve em Campos, já era
uma personalidade reconhecida que encantou a cidade e marcou a memória gloriosa do Trianon. Para Carneirinho, não

Folheteria de
espetáculos do Trianon.
Acervo particular
da família

pairaram dúvidas: “Muito bom”, escreveu
no seu livro de registros/folheteria.
Como vimos no caso dos musicais, não
foi a primeira vez que um grande artista
esteve na cidade. Carneirinho teve o notável mérito de estabelecer forte relação
com outras praças artísticas, inclusive
a da capital nacional. Por vezes, isso se
dava por meio de contatos diretos com as
companhias. Por outras, intermediado
por empresários.
Em março de 1926, a Empresa Alvaro
Pires foi a responsável por levar a Campos a Companhia Brasileira de Declamação, que tinha como destaque Maria
Castro e A. Ramos (diferente da sua homônima que tinha como atração central
a atriz Itala Fausta).
Na inauguração da temporada campista, foi apresentada a peça em cinco

atos O grande industrial ou o mestre de
forjas. Houve também a representação
da comédia A suspeita, espetáculo de
três atos da lavra do campista Manoel
Bernardino, anunciado como “o grande
êxito teatral do Rio de Janeiro e de todas
as plateias do norte do Brasil; na opinião
unânime da crítica jornalística e do público (…) a melhor produção do teatro
nacional nos últimos tempos”. O texto
destoa da avaliação do exigente Carneirinho, conhecedor de muitos grupos, que
não parece ter se empolgado e anotou no
seu livro de registros: “Regular. ”
Como dito, o palco do Trianon também
acolheu ocasiões de declamação e poesia,
como o festival beneficente organizado
por Tharcilia Henriques Azevedo, em
março de 1926, o evento realizado por
Maria Augusta Bittencourt, em outubro
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de 1926, e o Recital promovido por Adacto
Filho e Gely Marins, em agosto de 1928.
Mais notáveis, entretanto, foram as apresentações de dança.
Em setembro de 1923, chegaram ao
povo campista as belezas do balé clássico.
Os bailarinos Del Mastro e Yara, apresentada como “Primeira dançarina clássica
brasileira”, estiveram em Campos, dando
sequência a uma temporada que vinha do
Nordeste e antes passara por Vitória. Pelo
programa da capital do Espírito Santo,
sabe-se que uma das coreografias foi um
extrato do Lago dos Cisnes.
Outros estilos de dança também tiveram espaço na programação do Trianon,
como o sapateado de Marchisio, bailarino
cômico ítalo-americano que esteve no Rio
de Janeiro e em Campos em 1924. Nesse
mesmo ano se apresentou na cidade a Trupe Yamagata, que mereceu de Carneirinho
o categórico registro de “excelente”. No
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ano seguinte, foi a vez de se exibirem Gus
Brown e Trio Pedrazzi. Esses espetáculos eram menos eruditos, mais populares,
usualmente entremeando-se coreografias,
exibições musicais e acrobacias.
Ao olhar transversalmente a programação do Trianon, percebe-se que Carneirinho, a despeito de possuir outras
casas de perfil mais popular, sempre procurou equilibrar a oferta de atividades,
contribuindo para o progresso cultural
de Campos e possibilitando ampliar o
repertório do público em um respeitável
esforço de formação de plateia.
Nesse sentido, não surpreende que
se destaque, no Trianon, a oferta de espetáculos de música erudita: quarenta ocorrências entre as 209 listadas, o
maior número de referências. Pode não
ter sido a atividade mais usual, mas vale
considerar que foi das mais registradas
por Carneirinho.
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Música erudita
Logo nos primeiros meses de funcionamento, se exibiram no Trianon a pianista
russa Luba Alexandrowska e o Maestro
Victor de Leon. Uma vez mais, Carneirinho dava provas do cuidado que tinha
com o funcionamento do teatro. Ambos
eram reconhecidos como virtuoses e tiveram uma extensa e celebrada carreira no Brasil e no exterior. A primeira se
notabilizou pela execução de clássicos
mundiais, mas também por valorizar os
compositores nacionais. O segundo se
tornou famoso por sua excentricidade e
pelo caráter experimental de suas composições e exibições.
Muitos e diversos foram os concertos:
duos, trios, orquestras; vários ou um só
instrumento; nacionais ou estrangeiros.
Por exemplo, em junho de 1923, se exibiu
o maestro italiano Guido Gallignani, considerado “o Paganini do contrabaixo”. No
mesmo mês, foi a vez de apresentar-se o
maestro brasileiro Francisco Gurgulino,
renomado músico nacional, também conhecido por ser um virtuose cego, que
voltou ao Trianon em outras ocasiões. Já
no ano seguinte, destaca-se a apresentação de piano e violino de Maria Dverak e
do tchecoslovaco Karel Vohnouth, tratado
pela imprensa como “um gênio”.
Recitais de piano foram vários, como o
de Rossini Freitas, professor do Instituto
Nacional de Música e diretor da Sociedade
de Cultura Musical que se apresentou nos
principais teatros do país e em Campos,
em novembro de 1926. Neste mesmo ano

recitais de violino ocuparam o palco do
Trianon, como o de Pery Machado, músico
de sucesso nacional e internacional que retornou à cidade em outras oportunidades,
inclusive num celebrado concerto promovido em benefício da Catedral de São Salvador, patrocinado pela Papelaria Moderna.
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Em algumas ocasiões, o destaque foi
mesmo o canto lírico, como na apresentação de Cacilda Ortigão, realizada em
outubro de 1922. Trata-se de mais uma
das artistas lusófonas que fez grande
sucesso no Brasil e em Portugal. Integrante da Missão Artística Portuguesa, se
apresentou nos principais teatros do país.
Espetáculo de canto lírico, mas também de caráter cômico, foi a apresentação
do duo Los Achilleios (junho de 1924). Já o
espetáculo da soprano ligeiro argentina
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Ermelinda Cichero de Gaudiero, realizado
em setembro de 1925, foi mais dramático,
com repertório dedicado a árias, óperas e
canções argentinas. Nesse caso, a artista se apresentou primeiro em Campos e
somente depois, com grande destaque,
na capital da República. Parece ter feito
sucesso, pois retornou à cidade no mês
de novembro.
Nessa segunda oportunidade, Ermelinda se apresentou numa matineé,
certamente mais uma estratégia de Car-
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neirinho para ampliar o horário de funcionamento de seu teatro, aumentando
também o potencial de público. Nesse
mesmo horário, uma semana depois,
houve um recital de uma pianista mirim,
Maria Aparecida, espetáculo promovido
em benefício do Orfanato São José. Guardava semelhanças o concerto de violino
de Almira Silveira, apresentado em setembro de 1926: tratava-se de um prodígio
que, desde muito jovem, se destacava por
sua performance.

Na Soirée de Gala comemorativa do
sexto aniversário do Trianon, realizado
em maio de 1927, o espetáculo principal
foi de uma dupla de canto lírico, o Duo
Vandi. Houve ainda a apresentação de
uma bailarina clássica e um concerto
executado pela orquestra do Trianon. A
qualidade do folheto não deixa dúvida de
que se tratou de uma ocasião especial.
Vale o registro de que também foi exibido
um filme – A boneca de Paris, de Lily Damita. A combinação de atração principal/
cinema foi muito usual na história da
casa teatral.
Como visto parcialmente em alguns
espetáculos anteriormente citados, o
Trianon também abria espaço para artistas de Campos. Esse foi o caso de Rosa
Margem, que se apresentou ao piano em
agosto de 1927. Filha do negociante campista Jorge Margem, a musicista se formou pelo Instituto Nacional de Música.
Sobre a orquestra do Trianon é relevante dizer que o teatro tinha mesmo uma
orquestra própria que atuava em várias
ocasiões, notadamente nas mais festivas
e solenes. Este foi o caso do banquete oferecido a João Guimarães, em outubro de
1926, quando também se apresentou Olga
Abrahão, pianista que ficou em primeiro lugar no concurso realizado, em 1924,
pelo Instituto Nacional de Música – um
dos mais importantes do país.
Em 1928 e 1929, houve ainda alguns
espetáculos de música erudita. Vale destaque que o último registro do livro de
Carneirinho tenha sido o Coro dos Cossacos do Don, regido pelo maestro Nikolau Kostrukoff, grupo de russos que teve
longa trajetória internacional.
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Música popular
O espetáculo dos Cossacos era, na verdade,
um híbrido entre canções eruditas e populares. De fato, músicas de todos estilos tiveram espaço no palco do Trianon. Cerca de
dezenove das 209 referências são relativas
a gêneros populares, mais um indicador
do olhar atento e eclético de Carneirinho.
Já em julho de 1921, Julieta Silva, conhecida como “A Transmontana”, apresentou um espetáculo de fados. Tratou-se
de mais uma artista de Portugal a fazer
parte da celebrada programação do Trianon, agradando a colônia portuguesa de
Campos. Sua carreira não se resumiu ao
Brasil. Teve sucesso em vários países da
América do Sul, sempre mesclando canções típicas lusitanas com as de caráter
nacional, como o maxixe.
Em muitas ocasiões, canções nacionais também foram apresentadas para
o público campista. Em abril e maio de
1923, além da Trupe Ramos, se exibiram
dois duos – Os Tacorunas e Os Danilos. O
primeiro era formado por Alice Souza e o
conhecido Leoni Siqueira que, como vimos, voltaria ao Trianon, no final de 1923,
com a Companhia de Operetas e Revistas
Leoni Siqueira. O segundo, chamados de
“verdadeiros caipiras”, tinha um repertório composto de por canções regionais,
sambas, cateretês, fox-trots e até fados.
Assim como ocorria com os espetáculos eruditos, houve apresentações
de músicas populares com exibições de
filmes. Em julho de 1927, por exemplo,
antes da película, atuaram os Turunas da
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Mauriceia, um grupo de música sertaneja integrado por Luperce Miranda e João
Miranda, nos bandolins, Romualdo Miranda, Manoel de Lima e João Frazão, nos
violões, e Augusto Calheiros, nos vocais.
Oriundos de Recife, com seus regionais,
tiveram influência na carreira de alguns
importantes cantores e compositores da
capital nacional, entre os quais Noel
Rosa, Almirante, Braguinha, Henrique
Brito e Alvinho – o Bando de Tangarás.
O Bando de Tangarás, a propósito,
se apresentou com sucesso em Campos.
Quando esteve na cidade, Noel Rosa ainda não estava integrado ao grupo e o repertório ainda estava a meio do caminho
entre o regional e o jazz.
De fato, novas tendências musicais
de caráter internacional fizeram parte da

programação. A Jazz-Band liderada por
Dacapo ocupou o palco em dezembro de
1924. Carneirinho parece não ter apreciado
e declarou: “Não serve”. Já a Jazz-Band Sul
Americano, que se apresentou por mais de
um mês entre outubro e novembro de 1925,
logrou maior sucesso, apresentada como a
“melhor Jazz Band do Rio de Janeiro”.
A partir de certo momento, parece que
o jazz se tornou um gênero valorizado em
Campos, talvez um sinal dos processos de
modernização e do paulatino aumento
da influência norte-americana no Brasil, algo que melhor se delineou a partir
dos anos 1920 e se tornou mais claro na
década seguinte. A Fluminense Jazz foi a
responsável por animar a Festa da Frou-Frou, um celebrado periódico dedicado
ao cinema e ao teatro. Realizada em se-

tembro de 1929, movimentou a “fina flor
da sociedade campista”.
Já o Trio Esperanza Diez, destacado
como “vindo do Capitólio”, um teatro que
fora inaugurado na cidade de Varginha,
apresentou tangos, maxixes e canções
mexicanas, país de origem de Berta, Esperanza e Ovídio. Carneirinho registrou:
“Muito bom”.
Populares eram os bailes de carnaval
promovidos no Trianon. Lembremos que,
em Campos, eram usuais que casas teatrais acolhessem ou organizassem esses
convescotes momescos. A tradicional sociedade carnavalesca Tenentes de Plutão
os realizou no teatro de Carneirinho em
1922 e 1929. Bailes próprios foram promovidos pelo próprio empresário, entre
outros, em 1924 e 1925.
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Variedades
O caráter popular da casa era também
notável nos muitos espetáculos de variedades que integraram a programação,
uma das maiores ocorrências do livro
de registros/folheteria – 28 das 209. A
primeira exibição dessa natureza, realizada em outubro de 1921, foi da Trupe
Semok, sobre a qual não conseguimos
mais informações.
No ano seguinte, o Trianon recebeu
a apresentação de um imitador e ventríloquo – o mexicano Mister Bris, que fez
muito sucesso numa temporada nacional
que começou exatamente por Campos.
Essa era uma atração muito apreciada e
usual. Por exemplo, em 1925, foram considerados “muito bom” por Carneirinho
os espetáculos da dupla Marzano e Reynaldo, de Argo e de Baptista Junior, esse
último bem conhecido por sua “família
de bonecos” dentre os quais se destacava
“Zé Barnabé”. Na imprensa foi chamado
de “rei dos caipiras” e seus companheiros de palco de “endiabrados bonecos”. Já
em 1926, foi a vez de atuar a Companhia
Caballero Castillo, um artista espanhol
muito conhecido no Brasil e de grande
carreira internacional.
Outra atração muito apreciada eram
os mágicos. Em 1922, foram dois a se
apresentar, Aroldo e Dudu. Já em 1923,
o destaque foi: “Grande Orval (o homem
diabo). O sr. Orval com os olhos selados
com pontos falsos e depois vendados,
virá ao meio da plateia e tomará as mãos
de quem quiser que ele discorra a sua
NOS TEMPOS DO TRIANON
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vida, resumindo-se só a dizer o que não
for escabroso”.
Por vezes, as atrações eram encaradas
como detentoras de habilidades de natureza científica, como vimos, uma das preocupações denotadas de Carneirinho,
inclusive influenciando a sua opção religiosa. Por exemplo, em maio de 1923, se
exibiram com grande sucesso o Dr. Monden
e a Mme. Deslys com seus números de hipnose e telepatia. O folheto informava: “Este
notável casal de cientistas tem realmente
o segredo de coisas ocultas e dos fenômenos de instrução genial e por isso ninguém
deve deixar de assistir para ver e constatar

as grandes maravilhas que eles realizam
à vista e vontade dos srs. espectadores”.
O programa prometia cinco proezas:
a) Transmissão de pensamento à distância, mediante a vontade dos espectadores, b) estupendas demonstrações
de sonambulismos; c) simulação de um
crime na plateia e a famosa sonâmbula
achará o morto; d) colossal experiência
de telepatia; e) estupenda e fenomenal
experiência de catalepsia. Nota de que
qualquer espectador (especialmente os
médicos) podem constatar o fenômeno.
O “casal de magos de boa fama” era
apresentado como “médiuns videntes” e
usualmente impressionavam o público.
O material de propaganda publicado no
Correio da Manhã do Rio de Janeiro alertava (em tom claramente publicitário): “É
conveniente que as pessoas nervosas e
impressionáveis se abstenham de assistir
essa extraordinária experiência, que é
reconhecidamente forte para se resistir
com facilidade a suas emoções”.
Nessa mesma linha, fez grande sucesso o espetáculo Sombras agressivas,
apresentado em março de 1925, assim
descrito no folheto:
“Colossal e maravilhoso truque cênico, procedente de Paris e do Porto de
Buenos Aires. Essa ilusão produz no espectador a sensação de que recebe por
efeito de ótica, continuadas pancadas. São
jogadas sobre a plateia inúmeros objetos
tais como: pedras, mesas, cadeiras etc.
NOTA IMPORTANTÍSSIMA: para poder
apreciar esse colossal número, todas as
pessoas que comprarem entradas têm direito gratuitamente a um par de óculos
especiais para ver as sombras agressivas.”
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Dedicada ao ilusionismo foi também
a performance da Companhia Fenix de
Ernesto von Orth, que apresentou seu
plantel como “os mais célebres ilusionistas mundiais” e seu principal número
como a “misteriosa troca de pessoas à
vista do público”.
Atrações internacionais, os ilusionistas alemães Richmond e Neraide integraram uma programação patrocinada pela
casa de modas A Exposição na qual houve
o espetáculo e um filme, como vimos, um
formato usual na trajetória do Trianon.
Outras atrações eram mais ligadas a
habilidades físicas ou motoras, como os
atiradores americanos Jack e Guilhermina Chism, apresentados como ex-artistas
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da Universal e Pathé New York (participaram de filmes de sucesso como Cavaleiro
fantasma e Sedução do circo) em excursão
pela América do Sul. Segundo o folheto,
seriam “apresentados números verdadeiramente sensacionais. O público vai
ficar maravilhado pela pontaria certeira
desse cowboy, rei das pedreiras do far
west americano”.
Nessa mesma linha foi a exibição de
Billy-Cardo e Jack, “do hipódromo de
New York”, os ciclistas acrobatas. Foi
mais uma das atrações internacionais
que começou sua temporada pelo Trianon, fazendo grande sucesso a posteriori. Quanto a isso, faça-se um importante
registro: o teatro de Carneirinho era
também protagonista na contratação de
atrações que depois excursionavam pelo
país, não se limitando a trazer as atrações
que vinham de outras cidades.
Em algumas ocasiões, os espetáculos
lembravam em muito a dinâmica circense, como no caso da exibição do palhaço
João Bozan. O artista era conhecido também por sua habilidade de transformar
objetos diversos em instrumentos musicais. Foi um dos mais importantes clowns
de sua época.
Outra atração típica dos circos a se
apresentar no Trianon foi o trapezista Florencio Sanchez, espetáculo que mereceu
de Carneirinho o comentário de “bom”. Já
Tutu e Los Tapias juntavam números de
palhaço com acrobacia, mas mereceram
de Carneirinho a avaliação de “regular”.
Na verdade, circos também ocuparam o palco do Trianon, tais como o Lily
Nobel, em agosto de 1922. O grupo de
origem europeia contava com cerca de
trinta artistas e vinte animais, entre os
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quais cavalos, tigres, ursos e macacos.
Chegou a Campos oriundo do Rio de Janeiro, onde logrou grande sucesso, a despeito de problemas de público em função
do alto valor dos ingressos. A propósito,
um dos últimos espetáculos do Trianon
na administração de Carneirinho, apresentado em junho de 1930, foi o do Grande
Circo Internacional.
Houve também comediantes a se apresentarem no palco do Trianon, como Os
Villar, considerados por Carneirinho
como “excelente” e assim apresentados no
folheto: “Comediantes enciclopédicos-fantasistas. Os artistas que abrangem todos
os gêneros com arte, elegância, luxo e requintado bom gosto. Os Villar sabem tudo,
fazem tudo, entendem de tudo. Ver para
crer!” Eles voltariam nos anos finais da
administração de Carneirinho para apresentar o espetáculo O homem macaco.
Sobre os espetáculos de variedades,
temos uma importante observação. No
livro de registros/folheteria, há um enorme folheto, sem data, do Grande Parque
de Diversões Norte Americano: “Tournée
Sul Americana, confortavelmente instalado na Travessa do Cabral. O maior e
mais atraente da América do Sul”. Teria
Carneirinho algum vínculo também com
esse empreendimento? Não é difícil imaginar que sim, atento que estava a todos
os ramos do entretenimento.
A propósito, como já acontecia no
Orion, o cinema, uma das mais importantes diversões do século XX, ocupou no
Trianon. É uma das maiores ocorrências
no livro de Carneirinho.
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Cinema
É provável que a sétima arte tenha sido
a atração mais frequente do Trianon,
embora nem tudo tenha sido registrado
pelo empresário. Inferimos isso porque
boa parte dos folhetos que incluem exibição de filmes referem-se a espetáculos duplos, alguns dos quais, inclusive,
já citados. Das mais frequentes foram as
sessões de cinema e música. Em maio de
1924, por exemplo, além da película, se
apresentou o duo lírico Les Urbans.
Em 1925, a sessão dupla foi ainda
mais solene: a comemoração do quinto
aniversário do Trianon, uma noite de
gala com apresentação da orquestra do
Trianon e exibição do Filme Amor de
príncipe. Perceba-se: a película dirigida por Dimitri Buchowetzki e estrelada
por Norma Talmadge foi a que inaugurou o prestigioso Cine Odeon do Rio de
Janeiro. Não surpreende: Carneirinho
sempre manteve contato com os circuitos e empresas distribuidoras sediadas
na capital nacional.
O folheto da ocasião, a propósito, ressalta a qualidade do filme:
“Para comemorar esta data a empresa
realizará um espetáculo de gala, em que
será apresentada a grandiosa superprodução especial da poderosa marca First
Time: Amor de príncipe. Um dos melhores
trabalhos da encantadora e excelsa Norma
Talmadge. Esse filme foi o que serviu para
a inauguração do novo cinema Odeon do
Rio de Janeiro, da Empresa Serrador.”
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A película deve ter agradado à cidade,
pois outras vezes foi exibida, em sessões
duplas com outras atrações, como em
conjunto com a apresentação musical e
coreográfica de Lina Sergis, Ella Blopa,
Izabelita Lopez. No mesmo ano de 1925,
as atrações foram o duo de música popular Os Geraldos e o filme Nero, drama
mudo dirigido por J. Gordon Edwards.
Essa sessão foi realizada para comemorar o aniversário da Fox Filmes, empresa que aparentemente tinha alguma
ligação com o Trianon. Volta e meia se promoveu a Soireé Fox, eventos que reuniam
apresentações de dança, música e filme.
Programas semelhantes eram também
oferecidos em datas importantes, como na
comemoração do 13º aniversário do Orion,
festa curiosamente realizada no Trianon. A
cantora Lady Tosca e a bailarina Germaine
Krakvska abrilhantaram a ocasião.

Essas soirées se tornaram uma marca
da programação: sempre um filme com
outra atração – música erudita, música
popular, variedades. Aparentemente, se
tornaram um bom chamariz de público,
algo que, mesmo com seus intuitos elevados, Carneirinho precisava considerar –
não era fácil, do ponto de vista financeiro,
manter um espaço tão suntuoso.
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Nesse sentido, Carneirinho estava
atento às rápidas inovações da linguagem
cinematográfica e à qualidade técnica da
exibição, especialmente, naquele momento, no que tange à sonorização. Percebe-se
claramente essa preocupação no evento
chamado de O Dia Chic, promovido em
setembro de 1929. Informou-se no belo
folheto que às quintas-feiras seriam exibidos: “Filmes escolhidos das melhores
marcas, com músicas próprias, algumas
cenas com eletrola, especialmente para
cinemas com dois alto-falantes com discos do próprio filme”.

Na verdade, um sinal das dificuldades
financeiras pela qual passava o Trianon
nos seus últimos momentos sob a administração de Carneirinho é que as atividades
de cinema, com ou sem outras atrações, se
tornaram a programação prioritária, por
vezes quase exclusiva, do teatro.
Já citamos o fato de que, se de um lado,
Carneirinho procurava usar seu Trianon
para trazer o que havia de melhor para
Campos, de outro, também o constituiu
em espaço para as realizações locais. Um
tipo de atividade bem características dessa postura eram os festivais.
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Festivais
As agremiações esportivas organizaram
muitos festivais no Trianon. Em julho
de 1922, o Clube Esportivo Rio Branco
promoveu um evento. Em julho de 1928,
fizeram o mesmo o Clube Náutico de Regatas Campista e o Clube Esportivo de
Futebol. Em novembro, foi a vez do Clube
Natação e Regatas. Em outubro de 1929,
o festival do Clube Náutico de Regatas
incluiu uma exibição de filme e apresentação do cantor Ornellas.
De fato, o Trianon chegou a acolher alguns poucos eventos esportivos, especialmente lutas de boxe. Em março de 1924,
foram a atração principal. Já em agosto
de 1929, integraram uma das soirées.
Alguns festivais foram dedicados a
apresentações artísticas. Em maio de
1922, foi promovido o evento Sertanejos Campistas. Provavelmente, se tratou
de apresentações de músicos locais. Em
julho do mesmo ano, foi organizado o
festival Senhoritas Campistas.
Instituições educacionais da cidade
também promoveram seus festivais no
Trianon, tais como o Colégio Infantil
(evento realizado em agosto de 1922), o
Colégio Crianças (fevereiro de 1923), o
Colégio Rui Barbosa (dezembro de 1926)
e Colégio XV de Novembro, baile promovido em junho de 1929.
Algumas foram as festas no Trianon
organizadas, entre as quais o Festival
Infantil Liga da Bondade e o Festival Infantil Beneficente. Outras tinham nomes
curiosos, tais como Festa do Perfume e
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Festa da Casa do Professor. As sociedades musicais promoveram eventos por
lá, como o Festival da Lira Guarany. Datas festivas também ocuparam o teatro,
como o Dia do Empregado do Comércio
e a Coroação da Rainha dos Estudantes.
O Trianon, enfim, era uma vitrine do
mundo para Campos, mas também a vitrine de Campos para Campos. Não surpreende que seu fim tenha sido tão lamentado.
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Epílogo
O último registro no livro organizado por
Carneirinho foi o espetáculo Coro dos Cosacos do Don, realizado em setembro de
1930. Os meses seguintes foram marcados
pela crise financeira até que, em junho de
1931, no Monitor Campista e na Folha do
Comércio, já não aparecia mais o nome da
“Empreza Francisco de Paula Carneiro”
como sendo responsável pelo Trianon.
Há diferentes versões para a perda do
teatro. No panfleto escrito por Ruy Torres
da Silva Pinto, sugere-se que Carneirinho
teria vendido o Trianon, por quatrocentos contos, para João Alves Magalhães.
Após sua morte, sua viúva o repassou
para o Coronel Francisco Vasconcellos.
Já para Glauber Matias, o negócio se deu
diretamente com o Coronel, que arrendou a casa para a firma Américo Aguiar
& Irmão, para exploração da atividade
cinematográfica.13
Na década 1940, o Trianon passou às
mãos de F. Cupelo e, posteriormente para
Belino Esperança (1956). Depois de um
tempo, foi alugado para a Empresa Campista de Cinema. Em 1963, o proprietário
retomou o prédio, realizou reformas e o
destinou exclusivamente ao cinema. Em
1975, como vimos na introdução deste livro, foi vendido para o Bradesco por Cr$4
milhões e 800 mil.
As palavras de Jairo Pontes lidas um
pouco antes da apresentação de Gilda,
último filme exibido no Trianon, são uma
expressão do sentimento que acometeu
a todos:

“Este é o último espetáculo nessa casa
de tão ricas tradições. Um espetáculo diferente, do qual não haverá reprises…
Trianon símbolo de uma época! Vida
de nossas próprias vidas! Suas sessões
de artes cênicas, de cinematografia, de
civismo ou de danças, deixaram traços
indeléveis em várias gerações que aqui
ficaram… Dentro de mais alguns dias
será demolido o Trianon. Cada tijolo que
tombar levará consigo um pedacinho da
alma de cada um. Cada tijolo que tombar
ecoará como um suspiro. Cada investida
da picareta arrancará de nosso peito um
gemido de saudade…” 14
Chegava ao fim a trajetória do mais
importante teatro de Campos, um dos
mais notórios do Rio de Janeiro e, porque
não dizer, do Brasil. Em nossa memória,
contudo, permanecerá vivo, tanto o Trianon quanto Francisco de Paula Carneiro, o
Capitão Carneirinho, a quem temos a honra e felicidade de homenagear com este livro no centenário de sua maior realização.
Como qualquer obra, este livro tem
limites. Aqui, tratamos somente do período que ele era de propriedade de Carneirinho (1921-1931). Todavia, cremos que
a originalidade de nossa abordagem é a
busca de inserir este importante teatro
no cenário de uma cidade e na trajetória
de um homem. No fundo, o que tentamos
apontar é que seria impossível deixar de
considerar a relação inextricável entre
os três personagens que abordamos – a
cidade (Campos), o homem (Carneirinho)
e o teatro (Trianon).
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A posteridade
de Carneirinho
As virtudes de Capitão Carneirinho voltaram a ser evidenciadas por ocasião de
sua morte, ocorrida no dia 3 de outubro
de 1944. A imprensa largamente registrou
que “a cidade recebeu compungida e com
manifestações que lhe consagraram a
memória a notícia de seu passamento”.15
Segundo o cronista, “muitas pessoas visitaram a residência da família Carneiro, à
Rua Treze de Maio, havendo velado o corpo
por toda a noite o grande círculo de amigos
e admiradores de que o extinto dispunha”.
Já há algum tempo, Carneirinho se
encontrava doente, tendo feito por alguns
meses um tratamento na capital. Apesar
de uma aparente melhora, sua enfermidade se agravou. Sua última semana de
vida foi marcada por visitas de despedida:
“Faz talvez oito dias que soube toda
a cidade de seu precaríssimo estado, não
escondendo as notícias que se esperava
mesmo o desenlace. De tal versão resultara afluir à residência de sua família
um grande número de pessoas, inclusive
elementos do maior destaque social, todos no desejo de visitarem e lhe dizerem
uma palavra de conforto. Nesse fato, testemunhava-se toda a estima e toda a admiração que merecia o grande campista
de seus conterrâneos.” 16
Nas muitas homenagens que recebeu,
destacou-se uma vez mais que CarneiNOS TEMPOS DO TRIANON
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rinho era um homem empreendedor e
progressista. Foram lembrados episódios
de sua vida nos quais se mostravam evidentes suas aptidões. Seus feitos foram
largamente rememorados. O seu êxito era
tributado a seus dons pessoais e a sua
vontade de transformar sua terra natal
em uma cidade moderna.
O Monitor Campista dedicou meia página para render “um sincero tributo de
estima e de admiração e, sobretudo, de
agradecimento”.17 Para o cronista: “Não é
um homem do passado – mais um – que
se perde com Francisco de Paula Carneiro. O que com ele se vai – e significa muito
– é uma afirmação de espírito público,
uma das mais belas, das mais ricas e mais
honestas que Campos já possuiu em todos
os tempos”.
Muitos foram os que destacaram sua
disposição de sempre apostar nos seus
sonhos, arriscando-se financeiramente,
sem medir esforços pessoais. Foi representado como um visionário: “Homem
que inverteu no mais arrojado empreendimento do seu tempo, todos os recursos
que possuía. Francisco de Paula Carneiro
é perfeitamente um precursor. Precursor
de todos os grandes gestos que nos últimos tempos tocaram a alma da cidade.” 18
A crônica assinada por MBF, intitulada “Capitão Carneirinho”,19 é muito interessante para ilustrar a reputação que
deixou registrada no imaginário campista. No olhar do autor, nosso personagem
foi um idealista que enfrentou muitos
desafios e dificuldades para viabilizar
seu projeto de transformar Campos num
centro de excelência cultural: “Este jornal
teve ocasião de divulgar o grande feito
do Capitão Carneirinho, sacrificando a

Foram também muito destacadas sua
humildade, sua pouca vaidade pessoal,
seu desprendimento com bens materiais:
“É um filho dessa marca que a cidade
perde. Nunca se chamou de qualquer título de benemerência e jamais se insinuou
ao mais ligeiro destaque. E era, entretanto, um dos seus maiores beneméritos. E
se alçou, por obra exclusiva do conceito
público, a mais invejável evidência que
poderia aspirar: um filho da terra.”21
Em seu profundo relato, segue o cronista:

Desfile no Boulevard
Francisco de Paula
Carneiro
Coleção Wellingthon Paes

sua fortuna e o patrimônio de sua família para dotar nossa cidade com um belo
teatro que pode figurar entre os melhores
das grandes cidades do país.”20
Tal esforço valorizou ainda mais sua
conquista: “O homem que deu a Campos a
sua maior casa de diversões, ante a sua surpresa e até mesmo a reação de certas mentalidades menos amplas, não levou para o
túmulo senão uma bagagem que poucos
conduzem: a glória de haver sabido viver”.

“Quem o visse sempre ereto, dispensando a todos um cumprimento discreto
e cerimonioso, jamais poderia supor que
ali ocultava um dos corações mais bem
formados que os campistas já conheceram… Homem de raras virtudes e de hábitos morigerados um tanto arredio a festas
mundanas, era contudo de uma educação
aprimorada, e quem dele se aproximasse
ficava seduzido pela sua delicadeza e finura de trato… Modesto como era, praticava a
caridade sem alarde, como a mais sublime
demonstração de amor ao próximo, deixando por isso mesmo, um vácuo entre
as pessoas beneficiadas por ele.”
Seu prestígio foi mesmo singular, considerado uma soma de talentos:
“Não foi do intelectual que arrebata
pela palavra, pela ideia, pelo brilho da
página escrita. E nem foi a do político que
corteja o favor do público, que envolve
pela astúcia. Nem tampouco o do administrador, que faz reverter à coletividade,
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sob a forma de melhoramentos, o que está
em riqueza enviará ao estado. Seu prestígio foi antes o de quem administraria,
sem egoísmo e na mais evidente renúncia, o que era seu no sentido dos outros.”22
Já nos dias seguintes à sua morte,
aventou-se a primeira das muitas homenagens que recebeu:
“Pois foi com satisfação que recebi
a notícia de que, por iniciativa de uma
comissão constituída dos srs. José Ribeiro
Pereira, Antônio Manhães de Faria e Ilídio Rocha, vai ser colocado no “hall” do
Trianon um busto em bronze do Capitão
Carneirinho, homenagem a que ele fez
jus, como também a de ter seu nome em
uma das ruas da cidade, o que ouso sugerir ao ilustre prefeito do município.”23
A proposta de batizar a rua onde foi
construído o Trianon com o nome de
Capitão Carneirinho prosperou. Quatro
anos depois, em 1948, o jornal A Folha
do Povo lembrou ao prefeito e aos membros do Conselho Municipal a sugestão
de que “seja dado ao trecho da Rua Treze
de Maio (entre a Avenida 7 de setembro e
a Rua João Pessoa), onde se ergue imponente, majestoso, o Trianon, o nome de
Boulevard Francisco de Paula Carneiro”.
As homenagens ao Capitão Carneirinho não cessaram. Sua principal obra,
o Trianon, perpetuou-se no imaginário
cultural campista. O nosso livro faz parte
desse processo de construção memorialística. Percebemos que trabalhar com
memória exige a adoção de uma postura
dinâmica sobre a realidade, considerando
que, a cada momento, o passado é repenNOS TEMPOS DO TRIANON
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sado em função do presente. É nosso “dever de memória” celebrar seu centenário,
mas também “rememorar”, no sentido de
lutar contra o esquecimento.
O que pretendemos é iluminar o jogo
de temporalidades que a vida nos impõe,
em que “o passado não passa”, desde que
ele seja ativado e elaborado a partir do
presente. Para o futuro, desejamos que
nunca mais permitamos a destruição de
nosso patrimônio.
Este livro é, portanto, também um registro, homenagem e contribuição para a história de Campos, para que nenhum de seus
moradores de ontem e de hoje se esqueça
ou não saiba dos feitos de Carneirinho. Para
que todos possam se orgulhar de uma terra
que teve o Trianon como símbolo.

NOTAS
1 R. Linhares, op. cit., p. 19.
2 A Notícia, 25 mai. 1921.
3 A Notícia, 25 mai. 1921.
4 A Notícia, 25 mai. 1921.
5 A Notícia, 25 mai. 1921.
6 Gênesis, nº 61, jun. 1921.
7 O Jornal, 19 fev. 1921, p. 3.
8 Fon-Fon, 12 jul. 1919, p. 34.
9 A Notícia, 25 mai. 1921.
10 Monitor Campista, 25 mai. 1921.
11 A Notícia, 25 mai. 1921.
12 Jornal do Brasil, 21 jul. 1921, p. 16.
13 Glauber Rabelo Matias, op. cit., p. 97.
14 Monitor Campista, 11 jun. 1975.
15 Monitor Campista, 4 out. 1944, p. 1.
16 Monitor Campista, 4 out. 1944, p. 1.
17 Monitor Campista, 4 out. 1944, p. 1.
18 Monitor Campista, 4 out. 1944, p. 1.
19 A Cidade, 12 nov. 1944, p. 3.
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