APRESENTAÇÃO

A

Fundação Arquivo e Memória de Santos começou a colaborar com o Diário Oficial do Município de Santos em abril de 2014, com artigos de caráter histórico, escritos pelo jornalista
e escritor Sergio Willians, diretor técnico da instituição. No início, o espaço concedido era
bastante modesto, não passando de um quarto de página, na melhor das hipóteses. Em junho de
2015, com a remodelação do jornal oficial da cidade, que ganhou uma nova cara e conceitos de comunicação mais modernos, o espaço da Fams foi valorizado, passando a contar com uma página inteira, semanalmente, via de regra inserida no Caderno de Cultura, que trazia as atividades culturais
da cidade para o final de semana. Tendo seu primeiro artigo publicado em 19 de junho de 2015, a
coluna, intitulada “Memória de Santos”, escreveu, ao todo, 52 temas, até a edição do dia 1º de julho
de 2016. A partir daí, o Diário Oficial sofreria novas modificações, que acabariam culminando no
cancelamento do trabalho.
A fim de resgatar e preservar estes escritos, a Fundação Arquivo e Memória de Santos publica esta
versão digital que reúne todas as colunas Memória de Santos, para uso de pesquisadores, estudantes e munícipes interessandos em conhecer mais a fundo as curiosidades da memória de nossa
cidade.
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Mais antiga ‘coleção de vistas’
de Santos completa 150 anos
ARQUIVO FAMS

O ano era 1865. Os santistas
estavam esperançosos por dias
melhores e muito progresso, por
conta da construção da linha
ferroviária que ligaria o interior
paulista, e a capital, ao porto de
Santos. O escoamento do café,
riqueza nacional, prometia se
dar em maior escala, gerando
empregos e oportunidades na
Cidade. No Valongo, as obras
eram incessantes.
Circunscrita basicamente ao
atual Centro Histórico, a vida em
Santos era dura, com seus cerca
de oito mil habitantes convivendo
com sérios problemas de saúde
pública. Males como a varíola,
a febre amarela e a tuberculose
registravam uma dura estatística
de mortes prematuras. Somadas
à falta de saneamento e água
potável, esta trazida de cada vez
mais longe, em mananciais como
a cachoeira do José Menino,
os santistas sobreviviam como
podiam.
Os trapiches dominavam o
porto, oferecendo uma paisagem
que vinha preservada desde os
tempos da colônia. O trânsito
pelas estreitas ruas era dominado
por carroças, carregadas de
café, sal e algodão. O mercado
da Cidade estava estabelecido
em pequenas casas de comércio
localizadas entre a antiga Matriz
e o Conjunto do Carmo. A fé
católica, fortemente presente
na vida santista, acontecia
nas várias igrejas e capelas
espalhadas pela Cidade.
Foi este o cenário encontrado
pelo fotógrafo Militão Augusto de
Azevedo que, em 1865, há exatos
150 anos, aqui promoveu um
dos mais importantes trabalhos
fotográficos de sua carreira: a
“coleção de vistas” da cidade
de Santos, cujas imagens,
preservadas no Museu Paulista,
são consideradas as mais antigas
da história santista.
Com suas imagens, ele
perpetuou cenas reais do cotidiano
da Cidade. Não fosse sua
percepção, muitas das “vistas” de
1865 só poderiam ser conhecidas
por meio das pinturas à óleo de
Benedicto Calixto (que só tinha 12
anos quanto Militão promoveu seu
trabalho). Graças a Militão, essa
alternativa nos foi dada.

Largo do Chafariz, ou da Coroação (atual Praça Mauá). Nesta imagem se vê a primeira casa teatral da cidade, no canto direito

Antiga Casa de Câmara e Cadeia, que ficava defronte ao Conjunto do
Carmo. Foi demolida para dar lugar ao acesso à Praça da República

Antiga Igreja Matriz, que ficava no espaço hoje ocupado pelas praças
da República e Antonio Telles. Demolida no início do século 20

Largo da Cadeia Nova (atual Cadeia Velha), que serviu de sede da Câmara Municipal. Ao fundo, a Igreja de São Francisco, que mais
tarde seria anexada ao prédio da Santa Casa. Esta igreja foi demolida nos anos 1930
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ARI PATUSCA,
o primeiro futebolista brasileiro, e santista,
a jogar e ser campeão na europa

Não há campeonato de futebol na Europa que não conte
com, ao menos, um jogador de origem brasileira. E, via de regra,
os atletas do “país do
futebol”, fazem bonito
nos gramados do Velho Mundo. Vários chegaram ao topo da fama,
como Romário, Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e,
agora, Neymar.
Mas bem lá atrás,
quando o futebol nem
era o principal esporte tupiniquim (havia outros como o remo), um
santista de origem, Ari
Patusca, filho de Sizino
Coltaino Martins Patusca, primeiro presidente e
fundador do que viria ser
o mítico Santos Futebol
Clube, foi estudar na Suíça, no início da década
de 1910. E, lá na cidade
onde estava participou
como atleta do Sportclub Brühl St. Gallen, chegou a ser campeão suíço
na temporada 1914-1915.
Consequentemente, o primeiro brasileiro campeão
de futebol fora de seu país
de origem.
Concluídos os estudos
naquele mesmo ano, Ari
voltou ao Brasil com uma
bagagem intelectual e es-

Ari Patusca,
o do meio,
agachado, era a
grande estrela
do futebol
na Cidade,
único com
experiência
internacional
(foto cedida
pelo historiador
do Santos FC,
Guilherme
Guarche)

portiva. Aqui, o time que fora presidido pelo seu pai,
o abrigou em suas fileiras.
Era a estrela do modesto time praiano, que dava seus
primeiros passos no esporte trazido justamente da Europa. Ari esteve na estreia
do alvinegro no Campeonato
Paulista de Futebol de 1916.
Naquele mesmo ano, um fato curioso. O Santos preten-

dia disputar o paulista, assim
como o Campeonato Santista. A Liga Paulista não permitiu. O jeito foi criar outro nome, provisório, para o clube:
União FC. E com as cores do
União (o Santos FC disfarçado), Ari jogou uma das suas
mais marcantes partidas,
marcando seis gols, dos oito
que golearam o time da São
Paulo Railway (SPR).

Ari pendurou as chuteiras
em 1922. No ano seguinte
faleceu, em 4 de dezembro.
Mas o seu nome ficou marcado, e o sobrenome continuou
vivo, e bem vivo, nos pés do
irmão mais novo, Araken, primeiro grande ídolo do Santos antes da Era Pelé, principal responsável pelo primeiro
título paulista do Santos, em
1935.

Os Patuscas, assim, construíram um sobrenome de peso no mundo futebolístico para a história do Brasil.
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GETÚLIO VARGAS INAUGURAVA, HÁ 70 ANOS, O QUARTO PRÉDIO DA

SANTA CASA

Foram 17 anos, dois meses e 22 dias de espera desde o fatídico acontecimento
de 1928, quando um enorme
desbarrancamento no Monte
Serrat destruiu parte do velho
prédio da Santa Casa de Misericórdia, o maior, mais importante e significativo hospital da Cidade, alertando para a
necessidade de erguer o “primeiro hospital do Brasil” em local mais seguro e moderno.
Após vários obstáculos, a
maior parte de ordem financeira, aquele dia 2 de julho
de 1945 tinha tudo para ser
um marco para a história de
Santos, como de fato foi.
Na data, dedicada às festividades de Santa Isabel, padroeira das Santas Casas em
todo o mundo, a inauguração
do gigantesco complexo do
bairro do Jabaquara se tornou
o acontecimento da década.
DO INÍCIO DO POVOADO
AO FIM DA 2ª GUERRA
Milhares de pessoas se
aglomeraram no entorno do
novo prédio, o quarto da história da instituição, cuja trajetória se confundiu com a da
própria Cidade, desde quando era conhecida pelo nome
indígena Enguaguaçu.
Apesar da existência de
outras teorias, a mais aceita é a de que o nome “Santos” derivou-se da referência
ao hospital, responsável por
abrir as portas do então povoado santista, mais tarde
tornado vila, para o mundo.
Os santistas estavam duplamente aliviados. Primeiro
porque pouco menos de dois
meses antes, em 7 de maio, a

2ª Grande Guerra Mundial havia
cessado. E, naquele dia, pelo
presente que a cidade ganhava.

PRESIDENTE
E BANDAS
O
presidente
chegou à Santa Casa por volta de 11
horas. Era segunda-feira, mas parecia dia de domingo.
Fazia sol, o que abrilhantou ainda mais o
júbilo santista. Bandas de colégios, como o Santista, e da
Guarda Civil de São
Paulo animavam as
pessoas.
Após uma missa
campal, Getúlio caminhou ao lado do interventor federal no
Estado de São Paulo, Fernando Costa, do então
prefeito de Santos, Antônio Gomide Ribeiro dos Santos e do
bispo diocesano, D. Idílio José
Soares. Com a comitiva, percorreu praticamente todas as
alas do novo hospital.
INSCRIÇÃO NO
BRASÃO DA CIDADE
Hoje, decorridos 70 anos
deste grande fato histórico da
Cidade, a Santa Casa continua
ocupando papel de grande importância para toda a região.
Afinal, é a dona da inscrição
“Charitatem” (Caridade) no
brasão de Santos, Cidade que
tem suas portas abertas para
o mar, assim como para todos
que aqui chegam.

Na inauguração do quarto prédio da Santa Casa,
milhares de santistas foram festejar a conquista

Santa Casa, ainda em obras, nos anos 1940
Imagem do novo prédio da Santa Casa integrante do
álbum do 4º Centenário de Santos (1945)
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AQUÁRIO 70

KRIKRI, A FOCA QUE DEIXOU SAUDADES NO AQUÁRIO DE SANTOS

O Aquário Municipal de
Santos, o mais antigo do Brasil, completou 70 anos este
mês. Dentre suas várias histórias interessantes, vamos
contar nesta edição a da Foca
Krikri, que emocionou os santistas nos anos 1970.
Era uma terça-feira, dia 5 de
julho de 1977. Um estranho animal marinho perambulava mansamente pelas escuras águas
estuarinas do Porto quando foi
notado por um atento vigilante
da empresa Dow Química, de
Guarujá. Alarmado com a presença do bicho, que possuía
cerca de 1,8 metro de comprimento, o vigia rapidamente ligou para o Aquário de Santos
que, prontamente, enviou uma
equipe composta por onze homens para cuidar do caso.
Ao defrontarem-se com
uma foca de grande porte, os
funcionários do Aquário resolveram capturá-la, para que não
corresse o risco de ser machucada por alguma embarcação.
O animal, então, foi conduzido
até a faixa de areia da Ponta da
Praia, onde passou a noite.
A foca foi transportada
no dia seguinte ao tanque do
Aquário e passou a fazer companhia ao leão marinho Macaé,
que já morava no local havia
pouco mais de um ano.
ESCOLHA DO NOME
MOBILIZA A CIDADE
A nova atração logo despertou curiosidade entre os santistas,
assim como o desejo por dá-la logo um nome. Interessado pelo caso, o jornal Cidade de Santos (extinto), promoveu uma espécie de
concurso, em que o ganhador teria o privilégio de participar de um
evento simbólico de batismo no

próprio Aquário.
O que se viu a partir
do dia seguinte foi o espírito criativo do santista.
Logo de partida, surgiram
sugestões como: Juliano,
por conta do mês em que
o animal foi achado, julho;
Claudio Coutinho, em homenagem ao então técnico da seleção brasileira
de futebol, e Excelsior, em
referência ao prédio inclinado da praia do Embaré.
Nos dias que se seguiram, choviam cartas
na redação do jornal, com
propostas como Chaplin,
Dino, Dow, Joca, Marco
Polo, Tremendão, Dona
Xepa, Lord, Flipper, entre
dezenas de outros nomes.
APELIDO OFICIAL
ACABA PRETERIDO
O concurso incomodou
o então prefeito Antonio Manoel de Carvalho, que batizou a foca com o nome Farofeiro, dizendo ter sido uma
sugestão vinda de turistas. Mas a
ação autoritária não teve eco na
Cidade, que continuou participando da contenda, até que o nome
KriKri, enviado pelo santista Waldenei Gonçalves de Barros, acabou escolhido. A foca, assim, foi
batizada oficialmente e legitimamente pelo povo santista.
ESTADIA NÃO DURA
UM SEMESTRE
Infelizmente, Krikri não viveu
por muito tempo. Ferida, a foca
acabou morrendo depois de ter
vivido durante quatro meses e oito dias no Aquário, tornando-se
polêmica, mas sobretudo, alegrando o coração das crianças
de todas as idades.

Foca Krikri
deitada no
centro do
tanque, na
plataforma

Recorte do
jornal Cidade
de Santos,
anunciando o
concurso (site
Novo Milenio)

Aquário
Municipal
de Santos
O segundo parque público mais
visitado no estado de São Paulo
Av. Bartolomeu de Gusmão s/n (Praça Ver. Luiz La Scalla) Ponta da Praia

www.turismosantos.com.br
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PRIMEIRO CENSO DE SANTOS

COMPLETA 250 ANOS

Na obra do pintor Benedicto Calixto, Santos, com seus 4.781 habitantes, em 1822, ano da Independência do Brasil (acervo da Pinacoteca Benedicto Calixto)

MEMÓRIA
de

O Reino de Portugal queria muito saber, de maneira oficial, quantos dos seus cidadãos habitavam
o Brasil. Também era importante
conhecer o tamanho da população escrava, cada vez mais crescente a partir do século 18.
Diante desta necessidade, os
governos provinciais puseram em
prática o trabalho de identificação
por recenseamento demográfico.

CENSOS SEGUINTES
Os recenseamentos foram ocorrendo sistematicamente, sem uma intercalação padrão. Foram
eles:
ANO

HABITANTES

1772
1790
1801
1814
1822
1843
1854
1872
1885
1890
1900
1913
1917
1935
1940
1950
1960
1970
1980
1991
2000
2007
2010

2.081
3.145
3.446
5.128
4.781
3.500
7.855
9.171
15.605
13.012
50.389
88.967
95.365
142.059
165.568
203.562
266.785
345.456
416.677
417.052
417.975
418.288
419.757

Em São Paulo, a tarefa foi conduzida pelo então capitão-general
D. Luís António de Sousa Botelho
Mourão, que assumiu o posto em
22 de julho de 1765, e logo mandara contar a população.
Santos era uma modesta vila portuária, cujo movimento de
embarcações era muito menor
do que o registrado nos portos
do Nordeste ou do Rio de Ja-

neiro. Seus moradores viviam
em parte desta atividade, assim
como do cultivo de subsistência, de banana, pesca e extração de óleo de baleia.
RESULTADO
Foram contabilizados 1.625 habitantes, no que ficou conhecido
como primeiro censo santista. Essas poucas almas (que caberiam

TIPIFICANDO MORADIAS
No censo de 1872, aconteceu a primeira contagem e cadastramento do tipo de moradias da Cidade. Santos contava com 1.160 edificações térreas,
229 prédios com dois pavimentos e apenas 18 com
três andares, normalmente ocupados por hotéis ou
casas de comércio.

QUEM MANDA SÃO AS MULHERES
O último censo realizado em Santos (pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE)
mais uma vez mostrou que são as mulheres quem
mandam nas estatísticas demográficas e, em muitos casos, na vida dos homens santistas. O fato novo é que Santos foi apontada como a cidade
mais feminina do Brasil! São 227 mil contra 190 mil
(54,2% x 45,8%).

tranquilamente em um dos modernos condomínios hoje existentes) residiam, em sua maioria, na
área compreendida entre o Valongo e o Outeiro de Santa Catarina,
com um pequeno número de habitações em sítios mais distantes.
Com um número tão reduzido
de pessoas, é possível que os
santistas se conhecessem uns
aos outros.

EPIDEMIAS CAUSAM BAIXAS
A principal causa do saldo negativo demográfico de Santos, de 1885 a 1890, foi a saúde pública. Diversas epidemias (de varíola, febre tifoide, febre amarela e peste bubônica), além da tuberculose,
contribuíram para a queda populacional.

CHEGADA DOS IMIGRANTES
A quantidade de imigrantes que chegava pelo Porto de Santos era absurda desde a virada dos
século 19 para o 20. Muitos acabavam ficando por
aqui para aproveitar as oportunidades de trabalho
que os negócios relacionados ao café proporcionavam. A Cidade crescia a olhos vistos e sua população praticamente quadruplicou entre 1890 e 1900.
Nos anos seguintes, a tendência continuou, chegando a Cidade a ter, no início da década de 1940, onze vezes mais pessoas do que 50 anos antes.
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A MARQUESA DE SANTOS, QUE SEQUER PISOU… EM SANTOS
MEMÓRIA
de
Alguns dias antes de proclamar a
independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, num plano engendrado minuciosamente pelo santista José
Bonifácio de Andrada e Silva, o então
príncipe regente, Pedro de Alcântara
(futuro D. Pedro I), havia conhecido,
numa audiência em São Paulo, a mulher que transformaria sua vida em um
turbilhão de paixão e escândalos.
Domitila de Castro Canto e Melo, a
Titila (como D. Pedro a chamaria em
correspondências), era uma jovem de
25 anos de idade quando deparou-se
frente a frente com o príncipe. Ao lado
do pai, o coronel João de Castro Canto e Melo, a moça suplicou pela intervenção real na anulação do conturbado
casamento que mantinha desde 1813
com o alferes Felício Pinto Coelho de
Mendonça (oficial do 2º Esquadrão do
Corpo de Dragões de Vila Rica-MG).
Considerado um homem violento, Felício espancava a esposa de forma recorrente, chegando, inclusive, a esfaqueá-la em 1819.
Assim, D. Pedro não só ajudou a bela
moça de olhos negros a se livrar do marido, como a colocou no topo da lista de
suas amantes, a ponto de levá-la para o
Rio de Janeiro e inseri-la na Corte, ato
que constrangeu amigos, servidores e
sua própria esposa, a imperatriz D. Maria Leopoldina (Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo-Lorena).

A Marquesa de Santos, com
68 anos de idade

JOSÉ BONIFÁCIO TOMA
AS DORES DA IMPERATRIZ
O santista José Bonifácio, amigo próximo da consorte de D. Pedro, a quem considerava uma dama de rara sabedoria, tomou as dores da arquiduquesa da Áustria
(título original de Leopoldina) e passou a
atacar Domitila nos bastidores do poder.
Porém não obteve sucesso. Pior, o tiro
saiu pela culatra.
Dono de ideias progressistas e antiescravagistas, o santista colecionava, a cada dia, mais e mais desafetos
entre os nobres, principalmente os que
dependiam da mão de obra escrava,
que “exigiam as cabeças” dos irmãos
Andrada. Pressionado, D. Pedro desgastou a relação com seu ministro, até
que o demitiu em 15 de julho de 1823.
MARQUESA DA TERRA
DO EX-AMIGO
Após a saída do desafeto, Domitila inseriu-se de vez na Corte, a ponto de ser
nomeada dama camarista da imperatriz
em 1824. E, para “pinicar” o ex-amigo e
ministro, D. Pedro tornou Domitila “Viscondessa de Santos”, em 12 de outubro
de 1825. No ano seguinte, a amante ascendeu ao título de “Marquesa de Santos”. Sobre essas titulações, José Bonifácio comentaria do seu exílio na França:
“quem sonharia que a michela (prostituta) seria viscondessa da pátria dos Andradas? Que insulto desmiolado!”
NUNCA PISOU
NA CIDADE SANTISTA
De fato, os títulos dados a
Domitila não lhe imputariam obrigações para com a terra da qual
era representante nobiliárquica. A Marquesa de Santos nunca pôs os pés… em Santos. Talvez, ela desconfiasse que jamais
seria bem quista pelos conterrâneos de José Bonifácio. Assim, ao longo dos anos em que
ostentou o título (até a sua morte, em 3 de novembro de 1867),
a amante preferida do imperador só se relacionou com a cidade santista uma única vez, em
1845, por conta do Chafariz da
Coroação, importante equipamento público que ajudou a viabilizar encaminhando a vultosa
contribuição de 400 mil réis.

DESCENDÊNCIA E
NOVO CASAMENTO
Domitila teve cinco filhos com D. Pedro, sendo
que três morreram antes de
completar um ano de idade.
As sobreviventes foram Isabel Maria de Alcântara Brasileira (duquesa de Goiás
– 1824 - 1898) e Maria Isabel II de Alcântara Brasileira
(condessa consorte de Iguaçu – 1830 - 1896). A Marquesa de Santos casou-se
novamente em 1842, com o
brigadeiro Rafael Tobias de
Aguiar, que conhecia desde 1833. Desta união, nasceram seis filhos. Domitila
morreu em 3 de novembro
de 1867, em São Paulo, aos
70 anos de idade.

AS CASAS DA MARQUESA
QUE NUNCA EXISTIRAM EM SANTOS
Apesar de comprovado o fato de Domitila nunca ter pisado em Santos, no passado, algumas lendas procuravam contradizer esta afirmação. Uma delas, muito popular nos anos
1940, falava de um casarão existente na Avenida Conselheiro Nébias, entre as ruas Sete
de Setembro e Bittencourt. Diziam os populares que pertencia à Marquesa de Santos. Outra história, do início dos anos 1950, é a de que
havia uma espécie de castelo na Rua Júlio de
Mesquita, entre as ruas Senador Feijó e Comendador Martins, e que seria a moradia da
Marquesa de Santos, um local para seus encontros furtivos com D. Pedro I.
Mais absurdo impossível, uma vez que estes dois endereços nem existiam na Santos da
época em que Domitila estava viva. Uma outra
atribuição de casa à Marquesa era na Serra do
Mar, onde está o Pouso Paranapiacaba, na Estrada Velha de Santos.
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Água Barulhenta. Essa é a tradução, do tupi
para o português, da palavra “Itororó”, que já foi
um dos cursos d’água
mais importantes da história de Santos e fonte de
água mineral de qualidade incontestável.
Pelo nome, é provável
que tenha tido, nos idos
coloniais, uma nascente
robusta, caudalosa, que
brotava das entranhas do
Monte Serrat, certamente como uma cachoeira
(daí a justificativa para o
“barulhenta”).
O ribeirão Itororó (que
também já recebeu o nome de Ribeirão do Carmo), formado nesta nascente,
percorria
um
caminho pouco sinuoso, passando por detrás
do Convento do Carmo
e desaguando no lagamar portuário na altura
da atual Praça Barão do
Rio Branco. Suas águas
foram utilizadas, inicialmente, por Braz Cubas,
fundador de Santos, que
mantinha junto à nascente um pequeno curtume (onde se curte o
couro bovino para fins
de produção de vestuário e móveis).
Por alguns séculos, as
límpidas águas do Itororó foram as preferidas da
população santista para
uso doméstico e consumo próprio. Tanto que, na

década de 1840, foi esta
a nascente escolhida para abastecer o Chafariz
da Coroação (o mais importante da Cidade), localizado onde hoje está a
Praça Mauá.
NOVA ÁREA DE LAZER
PARA A POPULAÇÃO
Mais à frente, na segunda metade do Século 19,
a nascente do Itororó recebeu melhorias, ganhando uma fonte moderna
e bonita (inaugurada em
7 de setembro de 1878).
O entorno foi contemplado com um jardim arborizado, incluindo belas palmeiras imperiais, que
transformaram o espaço
em um dos mais concorridos para o lazer dos santistas. Aliás, pode-se dizer
que foi um dos primeiros
espaços santistas dedicados ao lazer. Era um dos
orgulhos da Cidade.
PROGRESSO MUDA
TODA A PAISAGEM
Mas aí veio o progresso. A Cidade crescia a
olhos vistos e os velhos
ribeirões coloniais, cada
vez mais poluídos, foram
sendo, um a um, canalizados. Ao Itororó restou,
ao menos, sua nascente
e fonte, ainda envolta pelo
pequeno parque arborizado, local de passeio e, na
virada do século 19 para o
20, onde se podia tirar fo-
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ITORORÓ,
F O N T E D E Á G UA S L Í M P I D A S E D E
INSPIRAÇÕES DO IMAGINÁRIO SANTISTA

tografias de lambe-lambe.
COMERCIALIZAÇÃO
É CONCEDIDA
Na década de 1920, as
águas da nascente do Itororó passaram a ser exploradas comercialmente pelo empresário Rui Carlos
Herdade, que obteve concessão da Prefeitura (dona
dos terrenos do Itororó) em
1924, por meio de edital,
para construir um pavilhão
que englobaria um bar e
restaurante. O contrato de
arrendamento, de 20 anos,
foi assinado em 1925. Herdade chegou e engarrafar
e gaseificar as águas do
Itororó no período em que
esteve explorando o local,
até 1945, quando a área e
todas as benfeitorias feitas
ali voltaram para as mãos
do Município.
POR FIM, MORRE
A NASCENTE
Com a ocupação residencial das encostas do
Monte Serrat, a nascente do Itororó também acabou condenada. Da velha
fonte, hoje só restou a lembrança das glórias deste
grande símbolo santista.

A MÚSICA
A cantiga de roda Fui no Itororó tem uma origem bastante controversa. Quem a
registrou foi o maestro Villa-Lobos, em 1926, mas só
depois de fazer algumas alterações. A realidade é que
não há paternidade para a
cantiga, tão popular quanto Cai Cai Balão ou Marcha Soldado. Fui no Itororó
é cantada por todos os cantos do Brasil e até em Portugal. Por algum tempo, existiu
uma polêmica sobre a verdadeira localização da Itororó cantada pelo Brasil. Há
quem diga que a referência
seria o Dique do Tororó, localizado na Bahia. Mas isso já foi superado e os santistas venceram a batalha da
paternidade.

Eu fui no Itororó
Beber água, não achei,
Achei bela morena
Que no Itororó deixei.
Aproveite minha gente
Que uma noite não é nada;
Se não dormir agora
Dormirá de madrugada.
Oh! Mariazinha!
Oh! Mariazinha!,
Entrarás na roda
Ou ficarás sozinha!
Sozinha eu não fico,
Nem hei de ficar!
Pois eu tenho Joãozinho
Para ser o meu par.
Ponha aqui o seu pezinho
Ponha aqui junto do meu
Mas depois não vá dizer
Que você se arrependeu

Recanto do Itororó no final do Século 19

GRANDE RIO E O
CARNAVAL 2016
Recentemente, a
Fonte do Itororó voltou
à tona no imaginário
nacional. Com a
escolha da cidade de
Santos como tema
do Carnaval 2016
da escola de samba
Acadêmicos do
Grande Rio, o velho
símbolo foi lembrado
por conta do mote “fui
no Itororó beber água,
não achei. Mas achei
a bela Santos e por
ela me apaixonei…”.
Certamente, será um
grande espetáculo,
tão grande quanto a
importância do Itororó
na história de Santos.
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TÚNEL RUBENS FERREIRA MARTINS,

UM ATALHO PARA AS PRAIAS
Era 22 de dezembro de
1949. As primeiras máquinas perfuratrizes contratadas pela Secretaria
de Viação do Estado de
São Paulo se acomodavam nas proximidades da
velha igreja de São Francisco de Assis, a mais antiga edificação daquelas
encostas de morro, que
seriam literalmente “cavadas” para materializar
um sonho que se arrastava há 50 anos: a ligação
viária direta do centro da
Cidade com a zona da orla praiana.
O tão desejado túnel era um benefício que
atenderia não só a população santista, que teria a
vida facilitada quando da
necessidade de acesso à
nova Santa Casa (inaugurada em 2 de julho de
1945), como também ao
fluxo cada vez mais intenso de turistas oriundos da capital e do interior, muito em função da
novíssima Rodovia Padre Anchieta (cuja primeira pista, a norte, havia sido inaugurada em 22 de
abril de 1947).
O atalho, assim, era o
remédio ideal para curar
os dissabores dos que
desejavam chegar à orla da praia sem precisar “dar a volta” no Monte Serrat e atravessar os

TEMA TEM NOVAS
DISCUSSÕES
NOS ANOS
1930 E 1940
Na gestão do prefeito
Antônio Iguatemi Martins
(1936-1938), o túnel tornou
a ser objeto de estudos.
Porém, além de seguir esbarrando nas questões de
ordem técnica, também era
encarado como uma obra
de gastos incompatíveis ao
saldo de caixa da Prefeitura. Assim, os anos se passaram e os prefeitos que
governaram a Cidade após
Iguatemi Martins optaram
por não “mexer no vespeiro”, até que, em 1947, Rubens Ferreira Martins decidiu encarar a situação.

HOMENAGEM
PÓSTUMA

Um dos túneis, já
prontos, em imagem
da face do Centro.
Vê-se, ainda, uma
parte da Igreja de São
Francisco, demolida
anos depois

POR CONTA DA
NOVA PISTA
DA RODOVIA
ANCHIETA,
SANTOS
RECEBIA CADA
VEZ MAIS
TURISTAS DA
CAPITAL E DO
INTERIOR DO
ESTADO

“atribulados” bairros da
Vila Nova e Vila Mathias.
Enfim, era um anseio de
milhares.

Perfuratrizes
em trabalho
na construção
do túnel

PRIMEIRO SONHO NÃO FOI REALIZADO
O pioneiro em querer
“bancar o tatu” naquele
trecho da cadeia de morros santista foi o cidadão
Benjamin Fontana, justamente o homem que daria seu nome àquele pedaço da Cidade.
Proprietário de parte
das terras que compunham a encosta do morro, entre o Monte Serrat e
o São Bento, Fontana requereu permissão à Câmara Municipal, na década de 1890, não só para
construir um túnel que

atravessaria a “massa
montanhosa”, como também para assentar trilhos
para uma futura linha de
bondes.
Apesar de interessante, era uma ideia bastante ousada para a época, muito em função da
necessidade tecnológica de que precisaria dispor. A obra deveria ocorrer nas proximidades da
Casa da Pólvora. O caso foi levado para análise
da Comissão de Obras e
Viação da Câmara, apre-

ciada na sessão de 20 de
maio de 1896.
ARQUIVADO
Foi pedido ao empresário que apresentasse o projeto e as plantas de obras, para dar
continuidade ao processo. Porém, deduz-se que
Fontana não tenha conseguido contratar tais
estudos, uma vez que
o projeto não vingou. O
caso foi arquivado, mas
o desejo continuou na
mente dos santistas.

Rubens Ferreira Martins foi homenageado pelos santistas em 1963,
quando teve seu nome escolhido para nominar os dois túneis sobre
o Morro do Fontana. Esta deferência foi acolhida
pela Lei 2.756, de 11 de
novembro de 1963, criada pelo então prefeito José Gomes e aprovada na
sessão da Câmara de
4 de novembro daquele
ano. Martins morreu em 6
de novembro de 1962.

ASSUMINDO A ‘BRONCA’
COM SOLUÇÃO IDEAL
Rubens Ferreira Martins,
que conduziu a Cidade de
1947 a 1950, decidiu tomar
para si a responsabilidade
de construir o tão sonhado
túnel no Morro do Fontana,
mesmo sob a chuva de protestos da maior parte dos
vereadores, que não via como prioridade tal obra.
Longas discussões se
deram na Câmara Municipal. Num dos pareceres,
informou-se que a Cidade
contabilizava cerca de 170
quilômetros de ruas não pavimentadas e que isso, sim,
seria mais relevante do que
dispender um “rio de dinheiro” para um único projeto,

que atenderia mais aos turistas do que aos santistas.
DÍVIDA QUITADA
Ferreira Martins, então,
encontrou uma solução.
Cobrar o governo do Estado, que devia ao Município
cerca de 16 milhões de cruzeiros. Por meio da Secretaria de Viação, a dívida foi
paga com a obra, que deveria durar dois anos, mas
acabou se estendendo por
mais quatro. A Primeira pista foi inaugurada em 6 de
setembro de 1954 pelo prefeito Antônio Ezequiel Feliciano da Silva (primeiro eleito desde o Estado Novo).
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O ano era 1958. Jovens
atores, dramaturgos e militantes culturais santistas
iam chegando aos poucos
e acomodavam-se como
era possível na pequena
sala de estar, onde já estava a esperá-los ninguém
menos do que o teatrólogo Paschoal Carlos Magno, personalidade nacionalmente celebrada pelo
trabalho que desenvolvia
junto ao público estudantil. Ele havia acabado de
criar o Festival Nacional
de Teatro de Estudantes,
cuja primeira edição acontecera naquele mesmo
ano em Recife.
O clima era de puro entusiasmo. Afinal, não haveria melhor orientador
que Magno para explicar
como criar um evento aos
jovens Plínio Marcos, Wilson Geraldo, Jansen Cavalcanti, Fernando Alves,
Antônio Carvalhal, Evêncio da Quinta e Maurice
Legeard, o mais velho da
turma, com 33 anos.
EM SANTOS, PAGU
É PROTAGONISTA
Os santistas já desejavam, havia algum tempo, fomentar também seu
próprio festival. Para isso,
contavam com a força e o
empenho de outro ícone

www.santos.sp.gov.br
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PAGU

nacional, uma mulher que,
para todos os presentes,
era mais do que um símbolo de resistência cultural,
social e política. Era uma figura de absoluta fibra, coragem, talento e visão de
futuro. Dona de uma história repleta de superlativos, Patrícia Rehder Galvão, mais conhecida como
Pagu, definitivamente estava preparada e disposta a ser a protagonista de
um dos mais importantes
episódios do cenário teatral
brasileiro, como líder de um
movimento que culminaria
na criação do Festival de
Teatro Amador de Santos,
o FESTA, pioneiro no País.
A sigla, aliás, não poderia
cair melhor para uma trupe
que exalava alegria a cada
etapa durante a construção
daquele sonho.

PRESSÃO POR APOIO
VEM PELA IMPRENSA
O FESTA nasceu, sim,
por conta do anseio da classe teatral santista e contou
com forte apoio da imprensa, onde Pagu era “figurinha
carimbada”. Jornalista de A
Tribuna havia quatro anos,
ela não poupou esforços
na cobrança de uma posição pública do município de
Santos e do governo do Estado de São Paulo para fo-
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CRIA O PRIMEIRO
FESTIVAL DE
TEATRO AMADOR
DO PAÍS, O FESTA

mentar e contribuir na formação do festival santista.
Pagu fez sua parte e
promoveu o evento a partir do Departamento de
Cultura, editoria que havia
incentivado a criar no próprio jornal, “importando” o
modelo que já era adotado em alguns órgãos de
imprensa da capital.
O festival também contou
com a participação da Comissão Estadual de Teatro
e da Comissão Municipal de
Cultura, ambas estimuladas
por Pagu (que era membro
da comissão santista). A jornalista não economizou linhas em seus artigos para exercer sua pressão pelo
investimento no segmento
teatral.
PODER PÚBLICO
É COBRADO
Em 26 de março de 1959,
ela cobrou o poder público.

“Caberá aos poderes públicos sem olhar a considerações de ordem política, sem pensar em
aproveitar do estímulo cultural para se prestigiarem
perante o eleitorado possível, dar todo o apoio a
esse trabalho, que precisa do esforço e da cooperação de todos para poder
ser efetivamente levado a
efeito”.

A famosa reunião para a criação do FESTA, em 1958. Na imagem,
Paschoal Carlos Magno (sentado de braços cruzados), Pagu,
(no sofá, ao lado de Magno) e os jovens militantes do teatro e da
cultura santista Plinio Marcos (paletó e camisa preta, sentado no
chão) e Maurice Legeard (de óculos, à direita).

FESTIVAL VIROU
REFERÊNCIA
Pagu, com todo seu
empenho, ultrapassou todas as dificuldades e fez
o FESTA nascer forte, firme e brilhante.
O festival de teatro santista, ao longo dos anos,
tornou-se referência nacional e internacional. E
ostenta, com muito orgulho, o título de o mais
antigo festival de teatro amador do Brasil em
atividade. E, quiçá, das
Américas!

PAGU, UMA IDEALISTA
Patrícia Galvão, nascida em São João da Boa
Vista em 9 de junho de 1910, teve uma vida intensamente agitada. Desde jovem, foi considerada
“extravagante”, demonstrando um comportamento
considerado fora do padrão conservador da época. Frequentou a casa de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, com quem chegou a se casar em
1930. Ingressou no Partido Comunista Brasileiro
(PCB) no ano seguinte e chegou a ser presa em
Santos durante um comício grevista dos estivadores do porto. Foi encarcerada na atual Cadeia Velha por algumas semanas. Publicou romances de
forma clandestina (o conteúdo era considerado comunista). Morou na França, onde, com o pseudônimo de Leónie, se filiou ao Partido Comunista e
foi presa três vezes. Voltou ao Brasil e tornou a ser
presa após o levante comunista em 1935, cumprindo quatro anos e meio de cadeia. Foi candidata a
deputada estadual pelo PSB em 1950. Chegou a
Santos em 1954, onde viveu até a morte, em 1962.

Plinio Marcos (à esquerda) e Pagu (à direita, de xadrez), em mais uma
reunião do movimento teatral de Santos, nas primeiras edições do FESTA
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NOSSA SENHORA DO

MONTE SERRAT
Nesta edição, vamos celebrar os 400 anos de devoção à Nossa Senhora do Monte Serrat, iniciados
a partir do milagre a ela reputado, em fevereiro de 1615, ocasião da invasão holandesa em Santos,
comandada por Joris Van Spilbergen. O artigo está dividido em duas partes. Na primeira, de hoje,
permitimo-nos utilizar uma linguagem romanceada, narrando de forma ficcional o fato que se
tornou uma das mais belas lendas da história santista.
As pernas pesavam e o
cansaço era realmente angustiante, tanto quanto o terror que dominava a mente dos
que escolheram se refugiar
no alto do Morro de São Jerônimo, ou da Vigia (atual Monte Serrat), onde fora erguida,
havia poucos anos, uma modesta capela dedicada àquela santa catalã, espanhola,
Montserrat, tão desprezada
pelos colonos portugueses
que habitavam a Vila de
Santos*. Apesar de ter
sua imagem roubada
e atirada ao mar por
piratas ingleses em
1591, Santa Catarina de Alexandria ainda era tida como a
verdadeira protetora dos santistas e, assim, era a ela que deveriam ser dirigidas as
orações que pudessem
afastar, mais uma vez, o
sofrimento causado pelos
cruéis corsários que insistiam
em atacar a povoação.
Era fevereiro de 1615 e
Santos, mais uma vez, se via
diante de uma agressão estrangeira, desta vez protagonizada pelo exército holandês
sob o comando do navegador
Joris Van Spilbergen – que
realizaria, naquela viagem, a
segunda circum-navegação

COLONOS
PORTUGUESES
DESPREZAVAM
A SANTA
MONTSERRAT,
ORIGINÁRIA DA
ESPANHA

4 de setembro de 2015

400

ANOS DE DEVOÇÃO
MEMÓRIA
de

Arte: Clayton Inloco

da história da humanidade.
O PLANO HOLANDÊS
Os invasores já haviam chegado até os limites da Vila de
Santos por terra. A decisão holandesa se dera pela presença das fortificações que guardavam a entrada do canal, em
especial a Fortaleza da Barra
Grande (construída entre 1581
e 1584, justamente para rechaçar a pirataria que assolava o
Atlântico Sul). A ideia era conquistar a vila, o que deixaria as
guarnições portuguesas e espanholas em má situação.
O êxito na campanha faria
com que o exército local ficasse cercado e desprovido de seu
principal fornecedor de alimentos e água. Era um movimento arriscado, principalmente por
conta do terreno a ser vencido,

bastante alagadiço. Por outro lado, o prêmio era, de
fato, compensador.
REFÚGIO NO MORRO
O que os holandeses lamentavam era o fato de os colonos
terem sido precocemente alertados das suas manobras, monitoradas de longe pelo vigia
do monte. Mas, com um número expressivo de soldados (a
maioria, mercenários), decidiram avançar na direção da vila.
Os santistas, prevendo o inevitável, tomaram a dura decisão pela evacuação do povoado. Assim, enquanto uns faziam
uso de pequenos barcos a fim
de se esconder nos mangues
e ilhas próximas, a grande parte da vila decidiu refugiar-se no
alto do Morro da Vigia, acreditando que, lá, os invasores não
teriam interesse de ir. Ledo engano! Os holandeses percebe-

ram o movimento de fuga e decidiram, por via das dúvidas,
capturar os fujões, como presa
útil de guerra. O drama, assim,
tomava grandes proporções.
APELO À VIRGEM
Aterrorizados por testemunharem o avanço dos piratas
até o sopé do morro e, de lá,
na direção do cume, onde estavam, os colonos se voltaram
para a capela da Virgem estrangeira e ajoelharam-se, suplicando por sua intervenção
divina. Era uma autêntica discrepância, pois o socorro teria
que vir justamente de uma santa que fora desprezada desde
sua chegada à Vila, havia poucos anos, pelas mãos dos monges beneditinos.
Contudo, aquela não era
a hora de fazer-se de rogado. Com muita fé, dezenas
de homens, mulheres e crian-

ças oraram, choraram e pediram auxílio à Virgem Santa de
Montserrat. Foi, então, que algo fantástico aconteceu.
A INTERVENÇÃO
Como respostas às sinceras
preces santistas, o tempo fechou-se de modo avassalador
e a chuva, torrencial, precipitou
sobre a pobre vila.
Os piratas galgavam ferozes
as matas do morro e já davam
como certo o bote inevitável.
Porém, de repente, a terra tremeu. Em fração de segundos,
toneladas de rochas, mescladas
com densa vegetação, rolaram
desfiladeiro abaixo, arrastando
os torpes homens do mar para a
morte, sepultando-os definitivamente, para regozijo e alívio dos
atônitos santistas.
Milagre! Milagre! De Nossa
Senhora do Monte Serrat, a nova protetora dos santistas!

(*) Durante um período de 60 anos (1580-1640), as coroas de Portugal e Espanha se uniram numa só, sob a Dinastia Filipina. Nesse tempo, o Brasil passou a ser governado
pelos espanhóis. Foi neste período que se construiu a Fortaleza da Barra Grande e aconteceu a chegada de Nossa Senhora do Monte Serrat ao Brasil, trazida pelos
monges beneditinos. Em Santos, havia bastante resistência à dominação espanhola, mas sem conflitos. No entanto, o que provinha dos castelhanos era execrado pelos
portugueses da Vila, como foi o caso da santa catalã.

C4

Memória de Santos • Diário Oficial de Santos

Caderno Especial

www.santos.sp.gov.br

11 de setembro de 2015

400 ANOS DE FESTIVIDADES
DE DEVOÇÃO À PADROEIRA
O pagamento de promessas a Nossa Senhora do Monte Serrat se tornou tradição
na Cidade. A celebração anual em 8 de setembro é referente à natividade da Santa

MEMÓRIA
de

Os passos são lentos, porém decididos e, um a um,
vencem os degraus que levam ao alto do Monte Serrat e a mais uma etapa do
compromisso feito à Virgem
Maria. O pagamento de promessas à santa que, segundo a lenda, livrou os santistas dos ferozes piratas que
invadiram a vila em 8 de fevereiro de 1615, tornou-se
uma forte tradição.
A celebração, porém, passou a ser comemorada em
outro dia 8, no mês de setembro, data da natividade
da Nossa Senhora do Monte Serrat original, a da Catalunha, cuja história permeava a vida religiosa dos
europeus desde os primeiros tempos do catolicismo.
Segundo o que se contam
nos livros, a primeira imagem da virgem catalã teria
sido construída por São
Lucas e levada ao seu
atual local, o Montserrat,
na Catalunha, por São Pedro,
no ano 50 D.C.
GOVERNADOR GERAL
ERA UM DEVOTO
Em Santos, a devoção
principiou, com maior fé, há
exatos 400 anos. Desde então, romarias, procissões e
penitências ocorreram com
maior frequência justamen-

te nas proximidades do mês de
setembro, ocasião em que os
fiéis cumprem sua jornada, levando oferendas e votos à Virgem Santíssima.
A relação de Nossa Senhora do Monte Serrat com a Cidade de Santos se estabeleceu
no fim do século 16, quando o

então governador geral do Brasil (durante o período Filipino),
Dom Francisco de Souza – que,
apesar de lusitano, era próximo
ao Rei Filipe e fervoroso devoto da santa padroeira da Catalunha –, mandou erguer uma capela em sua consagração no
alto do Morro de São Jerônimo

(entre 1598 e 1603).
DO VIGÁRIO AOS
MONGES BENEDITINOS
Administrado pelo então vigário de Santos, padre Manuel
S. Lagarta, o templo era praticamente ignorado pelos colonos portugueses, que preferiam

A FESTA DE NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT
Desde o século 17, as festividades em celebração à Nossa
Senhora do Monte Serrat acontecem no alto do morro, restrito
ao espaço do pequeno planalto
onde se encontra a capela.
A primeira vez que a imagem
desceu à cidade foi em 1887,
quando estava para ser restaurada. Ficou em exposição
por vários dias na então Igreja
Matriz (a antiga, que existiu na
atual Praça da República).
Pronta na véspera da grande
festa, em 7 de setembro, a imagem retornou a seu posto, em
um dia que ficou marcado na

história de Santos. Mais de 3 mil
pessoas acompanharam a procissão, brindada com os acordes das bandas musicais 13 de
Abril, União dos Artistas e Luso-Brasileira.
DIOCESE ORGANIZOU
Ao longo dos anos, a comemoração manteve suas características ancestrais. O povo subia o morro em procissão e, no
alto, promovia grandes festas,
com exibições de grupos musicais, cantorias e desafios poéticos. Havia também demonstração de capoeira e outros tipos

de diversão. E tudo era feito no
improviso, sem organização, o
que propiciava o comércio de
comidas e bebidas sem o menor controle de higiene.
Tal situação fez com que a
Diocese, a partir de 1924, assumisse o controle da orientação
e dos atos litúrgicos em louvor
à Santa Virgem, levando, a partir daí, a procissão para a cidade, promovendo a trasladação
da imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat para a Catedral, onde permanecia à devoção dos fiéis durante todo o dia,
verificando-se o retorno da ima-

gem à capela do alto do morro no final da tarde, com maior
acompanhamento e afluência
da população católica.
NOS DIAS DE HOJE
Normalmente, a procissão
passa pelas principais ruas do
Centro. Em algumas ocasiões,
faz-se uma breve parada na Praça Mauá, defronte ao Paço Municipal, onde durante muitos anos
ocorreu celebração campal.
Ainda nos dias de hoje, a tradicional festa de Nossa Senhora
do Monte Serrat acontece desta forma.

dedicar suas orações à Santa Catarina de Alexandria. Nossa Senhora do Monte Serrat só
conquistaria o coração dos santistas a partir do episódio da invasão holandesa à vila. Alguns
anos depois, em 1650, a capela era colocada nas mãos dos
monges beneditinos.

OFICIALIZADA
EM 1955
Foi necessário pouco mais de três séculos
e meio para que Nossa
Senhora do Monte Serrat
fosse considerada a padroeira oficial santista. A
coroação aconteceu em
8 de setembro de 1955,
perante a grande assembleia do povo católico de
Santos, contando com a
presença do então Bispo
de Santos D. Idílio José
Soares e do prefeito municipal, Antonio Feliciano.
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MAURICE
LÈGEARD,
O IRRITANTE GUERREIRO
DO MUNDO DO CINEMA
Para o francês que ajudou a disseminar a sétima arte em Santos, os filmes representavam
‘sonho e realidade, técnica, divertimento, pedagogia e fenômenos social e político’

MEMÓRIA
de
Lyon, França, 1895. Louis e
Auguste Lumière, dois jovens
irmãos engenheiros, comemoravam felizes o registro da patente do cinematógrafo (cinématographe), uma máquina capaz
de registrar uma série de instantâneos fixos em fotogramas,
criando a ilusão do movimento.
Era o que se convencionou chamar, pouco tempo depois, de
“fotos que se mexem”, a gênese
do cinema, o invento que tornou
os Lumière uma espécie de pais
da sétima arte.
Lyon, França, 1925. Exatos
30 anos depois, na mesma cidade onde surgira a magia do cinema – enquanto as salas de
exibição lotavam nas sessões
de películas como O Encouraçado Potemkin, do russo Sergei Eisestein ou The Gold Rush
(Em Busca do Ouro), protagonizada por Charles Chaplin –,
nascia um dos cinéfilos mais entusiastas que existiria na cidade
de Santos.
Maurice Armand Marius Lègeard não poderia ter um início

LÈGEARD, O
FRANCÊS QUE
ADOTOU SANTOS
PARA TORNÁLA UMA TERRA
FASCINADA
PELO CINEMA

de vida mais conexo do que esse, revelando-se para o mundo
no mesmo berço que o elemento
que o moveu por toda sua vida.
DE PARIS A SANTOS
Maurice cresceu em Paris ao
lado da mãe, Mauricette, até
que, em 1932, com sete anos
de idade, foi levado para além
do Atlântico, onde se instalaria
na casa de uma tia, na turbulenta metrópole sul-americana
de São Paulo.
A capital bandeirante não vivia seus melhores dias, e o que
se falava nas ruas era sobre a
iminente eclosão de uma guerra civil, lastreada por anseios
constitucionalistas. Dois anos
depois, Mauricette resolve descer a Serra do Mar com o filho e
se instala em Santos, mais especificamente no bairro Chinês,
nas cercanias do Valongo e do
Morro do Pacheco. Ali, Maurice
construiria sua história, ligada à
arte cênica e ao universo cuja
origem se dera na sua terra natal: o cinema.

Maurice Lègeard na sua casa, a Cinemateca de Santos, em imagem dos anos 1990
INQUIETAÇÃO
Lègeard, como diziam muitos
de seus amigos, não era “flor
que se cheirasse”, mas não no
sentido do caráter, e sim na inquietação comportamental que
lhe era peculiar. Era intolerante,
polêmico, contraditório e anarquista de carteirinha. Mas, sobretudo, um amante da sétima
arte. “Cinema, para ele, era sonho e realidade misturados, técnica, divertimento, indústria, pedagogia, comércio e fenômenos
social e político. Era algo que se
confundia com a dinâmica multifacetada da própria vida”, disse um de seus grandes companheiros, Cid Marcus.
SESSÕES NO CLUBE
Obstinado, criou, em 1948,
o Clube de Cinema de Santos e introduziu na Cidade películas que jamais chegariam
aos olhos santistas não fos-

se por suas mãos, como peças do neorrealismo italiano
e filmografia de Japão, Polônia, França, Índia, Inglaterra, Hungria, Rússia, Bulgária
e China. Por muitos anos, as
sessões aconteceram aos sábados à tarde e são consideradas memoráveis.
Companheiro de Patrícia Galvão e Plínio Marcos, Lègeard
também foi um dos partícipes
da criação do Festival de Teatro
Amador de Santos, o Festa, em
1958. O teatro, aliás, era considerada sua segunda paixão, assim
como a vida boêmia, uma marca
incontestável do “irritante guerreiro”, como o chamava o poeta
santista Narciso de Andrade.
NOVOS RUMOS
Em 1980, Maurice, irritado
com os rumos do clube e por divergências com outros associados, decide criar a Cinemateca

de Santos, voltando a ser o condutor do próprio caminho.
Chegou a possuir um arquivo
com mais de 10 mil filmes, certamente um dos maiores e mais
importantes do País. Também
colecionava recortes de jornais
e revistas com críticas de cinema. Suas exibições extrapolavam sua condição física, mas,
pelo amor ao cinema, nunca se
queixou. Chegou a promover
cinco sessões semanais, em cinemas, entidades profissionais
e hotéis, sempre com o valor
agregado das informações de
cada filme.
DOMINGO, DIA DE CINEMA
Faleceu em 25 de maio de
1997, um domingo, clássico dia
de cinema. Maurice não poderia
escrever a palavra “FIM” em um
momento tão simbiótico, tanto
quanto o de ter nascido na célula matter do cinema mundial.
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JÁ TIVEMOS

BANANAS,

E MUITA!
MEMÓRIA
de

O Cais da Bacia
do Macuco era o
ponto de encontro
dos pequenos
produtores

Os carregamentos
de bananas eram
protegidos por
uma espécie
de palha,
para evitar o
amadurecimento
rápido

A comercialização da fruta, que chegava do litoral norte
e do Vale do Ribeira, abastecia comunidades caiçaras e
formava empresários mais discretos que os do café
Mundialmente, o Porto de
Santos ficou conhecido, durante boa parte do Século XX, como o “Porto do Café”. Afinal, a
quase totalidade das exportações do principal commodity
brasileiro era realizada por aqui.
Isso sem falar que o preço do
produto no mercado global também era ditado a partir de Santos, nos amplos salões da Bolsa
Oficial do Café. Assim, não dá
para negar que o “ouro verde”,

CIDADE TEVE
UMA DAS
PRINCIPAIS
INDÚSTRIAS
DE BANANA
EM CONSERVA
DO PAÍS

como era apelidado o grão do
café, foi o principal responsável pelo desenvolvimento santista desde meados do século
19, sobretudo quando do início
da operação da ferrovia (a São
Paulo Railway).
Pelas ruas, o cheiro e a presença iconográfica do café se
fez presente, até no brasão
de armas da Cidade. Mas este não era o único “xodó” do
cais de Santos e tampouco
o meio exclusivo de produzir
empresários bem sucedidos
financeiramente.
CARREGAMENTOS DE
CACHOS IMPRESSIONAVAM
Na concorrência, embora em
escala menor, tínhamos a banana. Sim, a famosa fruta tropical
que, ao contrário do primo mais
rico, era produzida em todo o entorno de Santos, fosse para os
lados do litoral norte ou do sul.
Se o café produzia imagens

“exóticas”, com filas de trabalhadores portuários suportando nas costas o peso de sacas de até 60 quilos, como um
autêntico formigueiro humano,
a chegada dos carregamentos
de cachos de bananas ao Porto de Santos era também algo
visualmente impressionante e,
sobretudo, sob o olhar antropológico, uma celebração tradicional das comunidades caiçaras da região.
BARCOS VINHAM
DE NORTE E SUL
Muitos dos barcos que atracavam nas cercanias da Bacia
do Macuco (ponto principal do
descarregamento das bananas
no cais) provinham de lugares
como Ubatuba, São Sebastião,
Iguape, Cananeia e Ilhabela.
Muitas dessas embarcações
passavam dias inteiros no mar,
até sua chegada ao Porto da
Banana.

Os reis da Banana
Durante sua época áurea, o
“ouro verde” produziu figuras oligárquicas de grande poder econômico, os chamados “barões
do café”. No campo da banana,
a coisa não foi tão pomposa assim, pelo menos do ponto de vista da influência política.
Os grandes empresários da
fruta tropical eram mais discretos e simplistas, porém capazes de enormes gestos de
solidariedade. Assim foi com
João Octávio dos Santos (filho
bastardo de João Octávio Né-

Produção de
doces de banana

Santos também teve uma
das principais indústrias de
banana em conserva e doces
relacionados à fruta no Brasil.
Era a Leoneza, fundada em

bias com sua escrava, Escholástica Rosa de Oliveira), que
construiu o Instituto Escholástica Rosa para oferecer educação técnica aos jovens de baixa renda da Cidade.
Adriano Dias dos Santos
contribuiu para a criação da
“Cidade da Criança”, de Praia
Grande, e outras obras de
cunho assistencialista. Já Dona Áurea Conde, conhecida
como a Rainha da Banana, foi
pioneira na exploração da fruta no Brasil (era dona de um
dos casarões mais vistosos da
Praça da Independência).

1904 pela família Flores, cuja
sede ficava na Rua da Constituição, na Vila Mathias. Ali
eram feitos os doces “banana santista”, “banana marrom
com estanhola”, “bombom de
banana”, além de caramelos
e balas.
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UM DIA DE SOL NA PRAIA SANTISTA
NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO 20
MEMÓRIA
de

A rara imagem da
“Fructeira Paulista”,
montada ao lado das
cabines de banho
dos hoteis Belvedere
e Bandeirante, no
Gonzaga

O pijama, o lambe-lambe
e um trailer onde eram
vendidas até frutas fizeram
sucesso muito antes
dos biquínis, selfies e
quiosques

Pegar um bronzeado, tomar uma caipirinha ou cerveja, jogar futevôlei ou frescobol,
caminhar descalço na beira
d’água, empinar pipa ou bater
uma bolinha ao lado dos canais, comer pastel ou espetinho de camarão, deixar o chinelo e alguma peça de roupa
na areia e pedir para alguém
dar “uma olhada” enquanto você mergulha no mar. Com mais
ou menos elementos descritivos, esta é a rotina dos santistas ao longo dos… talvez… 50
ou 60 anos, quando se trata de
curtir a praia.
VESTUÁRIO
Pois bem, se retrocedermos
alguns anos mais, 70 até 100
(porque antes disso era raro alguém ter o hábito de ir à
praia como atividade de lazer),
vamos ter um padrão bastante distinto dos tempos atuais,
a começar pelo quesito ves-

O proprietário, José Baltazar Gião é o que está sentado,
trajando colete cinza e gravata preta. Ao lado, sua esposa
Francisca Lupião Gião e seu filho Joaquim Baltazar Gião
tuário. Ao mesmo tempo em
que o indumentário, masculino
e feminino, diminuiu muito a sua
abrangência de cobertura “corporal”, o modo como se dava
a troca de roupa era completamente diferente dos dias de hoje. Nas primeiras décadas do
Século 20, o cidadão que pretendia tomar um banho de sol
ou de mar, seguia até a orla
vestido como se estivesse indo
à missa de domingo.
TERNO E GRAVATA
Não era raro ver os cavalhei-

ros com terno e gravata e as senhoras com vestidos garbosos
e elegantes. Aqueles que, realmente, tinham a clara intenção
de aproveitar a praia, se utilizavam das cabines de banho que
alguns empreendimentos hoteleiros e até outros empresários,
que não eram do setor de hospedagem, montavam na faixa
de areia. Era lá, dentro daquelas pequenas cabines de madeira, que ocorria a transformação
dos banhistas. De elegantes,
saiam como se estivessem com
um pijama para dormir.

O bisavô dos
quiosques
Mas, se você achou esquisito o departamento de vestuário praiano, o da gastronomia
de final de semana não ficava
muito atrás. Em 2009, a Fundação Arquivo e Memória de
Santos recebeu, em doação,
uma imagem raríssima, que
revelava o provável primeiro
estabelecimento de lanches
da orla da praia de Santos, o
“bisavô” dos quiosques! De
propriedade do empresário José Baltazar Gião, um próspero comerciante de guloseimas,
petiscos, bebidas e frutas, o
lugar, chamado de “Fructei-

Diga X

Imagem produzida por um fotógrafo lambe-lambe
por volta dos anos 1920. Fonte: Lembranças de São
Paulo (João Emílio Gerodetti e Carlos Cornejo)

E, para registrar os agradáveis momentos dos finais de
semana na praia, como não haviam sido inventado aparatos
para clicar selfies, como nos
dias de hoje, a única forma de
perpetuar a alegria em família
era fazendo uso dos serviços
dos fotógrafos lambe-lambe.
Acredite ou não, as praias santistas eram recheadas de profissionais que ofereciam o serviço. E, com certeza, ninguém
se arrependia de tirar uma fo-

ra Paulista” era uma espécie
de trailer, a quem ele chamava de “AutoBar”. E, em seu pequeno estabelecimento à beira mar, Gião, com a ajuda de
um funcionário elegantemente
trajado, ofertava aos distintos
clientes, toda sorte de castanhas, amêndoas, doces da fábrica santista A Leoneza, tremoços portugueses, variados
tipos de pães, frutas e bebidas
para todos os gostos, incluindo cervejas e refrescos.
ESTRUTURA
O AutoBar de Gião mantinha mesas embutidas na estrutura externa, as quais ele
rodeava com práticas cadeiras
de madeira dobráveis.

to para a posteridade, uma vez
que o trabalho era muito bom.
MONÓCULOS
Os lambe-lambes imperaram
nas areias santistas até meados da década de 1960, substituídos pelos fotógrafos que ofereciam o serviço de imagens em
pequenos monóculos, extintos
nos anos 1980.
Guloseimas devidamente consumidas, trajes colocados, nada
impedia, então e afinal, o santista
de sorrir e mostrar o quanto era
feliz em sua praia democrática.
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CONCURSO DE ROBUSTEZ PREMIA OS BEBÊS SANTISTAS MAIS

‘RECHONCHUDOS’
MEMÓRIA
de

Era um sábado, 22 de outubro de 1955. As arquibancadas do ginásio do Clube Atlético Santista estavam repletas de
atentos estudantes das escolas
municipais, cujos olhares curiosos fixavam em uma das extremidades da congestionada
quadra poliesportiva, completamente lotada de mães e de rechonchudos bebês, estes sim, o
centro das atenções do dia.
O evento, de caráter festivo
e alusivo ao mês das crianças,
já não era novidade em Santos,
que, desde os anos 1940, assistia aos famosos Concursos
de Robustez Infantil, competição criada no início do século
20 pelo Instituto de Assistência
à Infância do Rio de Janeiro.
ALEITAMENTO
O objetivo destas “disputas”
era estimular e demonstrar
a importância do aleitamento materno nos primeiros seis
meses de vida (e alimentação
mista até os dois anos de idade), objetivando uma formação mais saudável à criança
brasileira. Tal ação, ocorrida
de norte a sul do País, tinha
como foco primário a população mais carente, que via de
regra desprestigiava o exemplo, gerando um grave problema de saúde pública e social.
CONCURSOS
Durante décadas, em espe-

Os Vencedores
Alguns dos vencedores da competição de 1955
cial na Era Vargas (1930-1945),
os concursos se consolidaram
em várias cidades, premiando com dinheiro as mães mais
cuidadosas e dedicadas à causa. No governo getulista, era a
Legião Brasileira de Assistência
(LBA), criada por Darcy Vargas,
então a primeira-dama do Brasil,
quem cuidava da organização
dos principais concursos, como
os que ocorriam em Santos.
CONCURSO DE 1955
A contenda daquele ano de
1955 foi especialmente concorrida. A comissão local da LBA,
comandada por Marina Santos
Silva, analisou mais de 100 crianças de até dois anos de idade,
que eram pesadas e analisadas
por médicos pediatras. Os competidores foram divididos em cin-

co categorias (Alimentação Mista até seis meses; Alimentação
Natural até seis meses; Crianças até seis meses; Crianças de
seis a doze meses e Crianças de
um a dois anos), em que eram
premiados até três bebês. A premiação variava de Cr$ 150,00 a
Cr$ 500,00 (cruzeiros).
ATRAÇÕES
O evento contou ainda com
uma apresentação especial do
Hino Nacional, tocado pela banda do 6º Batalhão de Caçadores, além da apresentação de
quadrilhas musicais, declamações de poesias, dança flamenca e canções, a maior parte pelos alunos do Grupo Escolar
Barão do Rio Branco. Mas, sem
dúvida, as estrelas da festa foram os rechonchudos santistas.

GRUPO A – ALIMENTAÇÃO NATURAL ATÉ 6 MESES:
• Claudete Felix da Silva, Prêmio “Paul Harris”, fundador do Rotary Internacional,
oferecido pelo Rotary Clube de São Vicente, no valor de Cr$ 500,00;
• Lucimar Conceição da Silva, Cr$ 250,00, Prêmio “Dr. Silvio da Silva Prado”;
• Antonio da Silva Carlos, Judith Vasconcelos e Otávio Cunha da Silva.
Cr$ 200,00 cada um, prêmios oferecidos por Roberto Feitosa, Maria Aparecida
Porto Leal de Barros e Fernandinha Souza Dantas Forbes.
GRUPO B – ALIMENTAÇÃO MISTA ATÉ 6 MESES:
• Elita M. da Silva. Cr$ 500,00 prêmio oferecido pelo Rotary Clube de São Vicente;
• Cleide Simões Nascimento, Cr$ 250,00 oferta do Dr. Silvio da Silva Prado.
GRUPO C – CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES:
• Luiz Hamilton da Silva, Cr$ 500,00, prêmio “Fernandinha Souza Dantas Forbes”;
• Maria Edna do Nascimento, Cr$ 250,00, donativo do Dr. Silvio da Silva Prado;
• Ademir Nascimento dos Santos, Cr$ 200,00 prêmio oferecido por Aurora Maria da Silva;
• Maria Solange Gilbertoni, Olavo da Silva, Dirce Maria Alves e Humberto B.
Ribeiro, prêmios de Fernandinha Souza Dantas Forbes, Cr$ 700.00.
GRUPO D – CRIANÇAS DE 1 A 2 ANOS
• Vera Lucia Aparecida Pereira, Judith da Silva, Guilherme Janque, Miguel
Palmeira da Silva e Lourival Cardoso, respectivamente, Cr$ 500,00,
Cr$ 300,00, Cr$ 250,00, Cr$ 200,00 e Cr$ 150,00, ofertas de Fernandinha.
GRUPO E – CRIANÇAS DE 6 MESES
• Vicente da Silva Nunes, Cr$ 400,00, de Fernandinha;
• Joaci Busto, Cr$ 300,00 “D. Libânia de Lima Crook”, homenagem da Sociedade;
• Maria Aparecida R. Santos, Cr$ 250,00, de Fernandinha;
• Elizabeth França Cr$ 200,00, Produtos Nestlé;
• Antonio Carlos Mendes, Cr$ 150,00, de Fernandinha.

CRIANÇAS DE 6 MESES A 1 ANO
• Mirian da Silva, Cr$ 400,00, de Fernandinha;
• Milton B. Santos, Cr$ 200,00, Produtos Nestlé.

A presidente da Comissão de Santos da
Legião Brasileira de Assistência, Marina
Magalhães Silva, premia uma das crianças

Os vencedores ganhavam uma comenda
simbólica, além do prêmio em dinheiro e
produtos doados pela Johnson & Johnson

CRIANÇAS DE 6 MESES A 1 ANO
• Sidnei Alves, Cr$ 400,00, de Fernandinha;
• Aparecido P. Santos, Cr$ 250,00 do Dr. Silvio da Silva Prado;
• Laudelina Ribeiro, Cr$ 200,00, de Neide Blume;
• Julio de Souza, Cr$ 200, de Fernandinha.
PRÊMIO ESTÍMULO
• Jorge de Souza, Cr$ 100,00, da menina Maria Fátima Rimoli.
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SANTOS COLOCOU NO AR

A PRIMEIRA EMISSORA DE TV REGIONAL DO PAÍS
Se o dia 18 de setembro de
1950 marcou o nascimento da
televisão no Brasil, com a inauguração da TV Tupi São Paulo
– iniciativa do empresário Assis
Chateaubriand, dono da maior
rede de comunicação do País,
Os Diários Associados –, os
santistas tiveram o privilégio de
colocar no ar a primeira emissora de TV regional brasileira, batizada de TV Santos. Afiliada da TV Paulista, pertencia
às Organizações Victor Costa.
Isso se deu apenas sete anos
depois do surgimento do sinal
televisivo no Brasil.
Os santistas já tiveram a primazia de testemunhar a chegada dos primeiros equipamentos
da TV brasileira, através do porto. Por aqui, passaram câmeras, suítes, luzes de estúdio e
toda a parafernália necessária
para a formação de uma emissora, tudo comprado da Radio
Corporation of America (RCA).
No primeiro desembarque,
estavam presentes figuras que
se destacariam no cenário televisivo brasileiro, como Lolita
Rodrigues, Yara Lins, Cassiano
Gabus Mendes, Hebe Camargo e Lima Duarte, todos grandes artistas do rádio.
AS PRIMEIRAS NOTÍCIAS?
SÓ DE FORA!
Os primeiros programas da
TV Santos eram de fora da região, principalmente vindos da
capital paulista, que concentrava as principais emissoras do
Brasil. O sinal televisivo rebatia
em antenas de captação de alta frequência (VHF – Very High
Frequency), montadas em torres retransmissoras localizadas
no Monte Serrat e Ilha Porchat.
Nestes primeiros anos, era
praticamente nula a existência de sinais em frequência
ultra-alta (UHF – Ultra High
Frequency). As poucas que

Foto raríssima (a única de que se tem notícia) da extinta TV
Santos. Em gravação, O Café de Felisberto
chegavam eram rebatidas numa
torre retransmissora instalada no
Morro do Tejereba, em Guarujá.
TV SANTOS, CANAL 5,
A PRIMEIRA EMISSORA
REGIONAL DO BRASIL
As poucas emissoras brasileiras que operavam naquela época se concentravam nas capitais,
em especial no Rio de Janeiro
e em São Paulo. Assim, tal qual
os santistas, todas as outras cidades do país eram obrigadas a
prestigiar a programação dessas
estações, que nem sempre eram
de boa qualidade visual.
Os sinais das TVs Tupi (Canal
3), Paulista (Canal 5) e Record
(Canal 7) chegavam de forma
precária aos cerca de 4 mil televisores que existiam em Santos
em meados da década de 1950
(segundo censo). E isso porque
os retransmissores instalados na
Serra do Mar, em 1957, ajudavam
bastante nesta viagem invisível.
E foi neste ano de 1957 que
Santos daria um passo importante para a política de descentralização de emissoras televisivas

Primeiros aparelhos de TV (este da marca General Elétric)
chegaram a Santos em 1950. Apresentação foi na Prefeitura

no Brasil, com a fundação, em
15 de novembro, da TV Santos.
Um dos grandes diferenciais
desta emissora era o fato de nenhum equipamento ter sido importado mas, sim, fabricado na
cidade praiana por empresários
que formaram a Rebratel, uma
organização que pretendia criar
uma rede nacional de televisão a
partir de Santos.
NO AR
A inauguração da emissora
santista, que contava com a parceria da Rádio Clube de Santos,
foi um dos grandes acontecimentos da Cidade e reuniu autoridades políticas, culturais, esportivas e empresariais de todo o
estado de São Paulo. Os primeiros programas foram gravados
nos estúdios da própria RCS,
que ficava na Rua José Cabalero, no Gonzaga. Entre os programas, destacava-se o Discopa
Musical, patrocinado pela principal loja de aparelhos eletrodomésticos da Cidade.
A TV Santos atuava conceitualmente como todas as outras

Anúncio da ‘sub-estação do
canal 5 em Santos’

emissoras do Brasil, ou seja, como se fosse uma rádio com imagens. Sua programação local era
totalmente gerada ao vivo, começando pela manhã e prosseguindo até o meio da tarde. Daí
em diante, retransmitia os programas da TV Paulista.
ESTRELAS
Nos primeiros anos, a emissora
da capital só iniciava sua programação às 15 horas, com o programa feminino Clube do Lar. A TV
Santos chegou a receber muitos
convidados especiais, em parceria com a Rádio Clube. Um deles
foi um dos ícones da TV brasileira: a apresentadora Hebe Camargo, na época chamada de “A
Estrela de São Paulo”. Sua apresentação na TV Santos se deu na

Equipamentos comprados por Assis Chateaubriand para a
TV Tupi foram retirados no Porto de Santos

véspera de Ano Novo, em 31 de
dezembro de 1957.
A emissora santista promoveu muita gente ao estrelato,
como a famosa apresentadora de culinária Ofélia Anunciato (1924-1998), que iniciou a
carreira nos palcos da Rua José Cabalero. Outros programas
que marcaram época foram Cinema de Bolso, Telenotícias
Discopa, Discopa Informa, Solos e Solistas, Show Panex com
Chocolate, Vozes da OVC e O
Café do Felisberto.
FIM PREMATURO
Mesmo tendo realizado coisas grandiosas para a TV brasileira, a emissora santista,
pioneira, encerrou suas atividades de forma precoce, pouco
mais de um ano após ter iniciado as operações. Não há registros históricos acerca da razão
oficial para este fim prematuro.
Há quem diga que houve uma
ruptura de relações entre a Rebratel e as Organizações Victor
Costa. Os donos da TV Paulista
estavam no auge dos negócios
e mais preocupados em expandir suas ações na capital. Três
anos depois, viriam a criar a TV
Excelsior, que logo se tornaria
uma das maiores do País.
Com o fim da TV Santos, o
canal 5 passou apenas a transmitir a programação de São
Paulo. Isso pode ser constatado pelo que era publicado diariamente no jornal A Tribuna. A
concessão da TV Santos, mesmo fora de operação, foi preservada até 1975, quando um decreto governamental a revogou.
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CONJUNTO DO CARMO,
PATRIMÔNIO NACIONAL, SANTISTA

Conjunto do Carmo, na década de 1880. Estruturas são as mais antigas de Santos, datadas do final da década de 1580

MEMÓRIA
de

Considerado uma das maiores preciosidades do barroco
brasileiro, o Conjunto do Carmo, construído no período colonial, é registrado como Patrimônio Nacional desde 1940.
O primeiro convento da Cidade
abrigou os frades da Ordem dos
Carmelitas, que desembarcaram
em Santos no final da década de
1580. Ao chegarem à pequena vila portuária, foram gentilmente recebidos por José Adorno, proprietário de um grande engenho, e
sua esposa, Catharina Monteiro.
A relação dos frades com os
Adorno foi tão afetuosa que
os “santistas” doaram, em 24
de abril de 1589, a capela de

Nossa Senhora das Graças para
que eles a utilizassem como sede provisória da Ordem.
Envolvidos com a vida da pequena vila, os carmelitas conquistaram também o coração do
fundador Braz Cubas, a ponto de,
em 31 de agosto do mesmo ano,
receberem do capitão-mor a gleba de terra onde se encontrava a
capela, para que, ali, fundassem
as bases de seu convento.
Dez anos depois, em 1599,
eles comprariam o terreno definitivo para a construção do complexo, já no local onde até hoje
está situado, na atual Praça Barão do Rio Branco.
NOVOS FRADES
Com o convento, a vila santista viu crescer o número de religiosos. Em 1635, a comunidade era formada por cinco frades.
Em 1640, eles passariam a ser
seis, número que permaneceu
até 1710, ano em que os car-

melitas passaram a contar com
oito frades. Em 1734, esse número atingira uma dezena, divididos em cargos: um prior, um
sub-prior, um notário, dois clavários e cinco frades. Assim foi até
o ano de 1785, ano em que passou a contar com 12 religiosos.
Foi nesse período, em 1752, que
os carmelitas construiriam a Capela da Ordem Terceira.
TUDO ENVIADO AO RIO
A partir do final da década de
1780, a Ordem do Carmo começou a enfrentar um período difícil,
em razão dos problemas políticos
entre o Vaticano e alguns reinos
europeus. Vários conventos foram suprimidos no Velho Mundo
e a Rainha de Portugal, D. Maria,
acabou acatando o pedido do Papa Pio VI para que centralizasse
no Rio de Janeiro a administração
apostólica carmelita. Diante disso,
o convento de Santos, além de ter
que dispensar praticamente todos

os frades (só sobrou um para tomar conta do complexo), teve que
entregar todos os móveis ao visitador apostólico, D. José Joaquim
Mascarenhas Castello Branco,
então bispo do Rio de Janeiro. Assim, foram enviados à capital da
Colônia, além dos bens móveis,
alfaias da igreja, pratarias, arquivos e os mais belos tesouros do
secular convento santista.
Em 1855, o Imperador D. Pedro II proibiu a aceitação de noviços, o que dificultou ainda mais
os trabalhos da Ordem na Cidade. Com o convento vazio, as
atividades do Carmo se restringiam às missas.
MAUSOLÉU A BONIFÁCIO
Em 10 de agosto de 1889,
uma novidade trouxe uma nova luz ao Carmo. Uma comissão composta por Antonio de
Lacerda Franco, Ernesto Cândido Gomes e Affonso de Vergueiro, pediu ao cônego licença para

Patrimônio Nacional

Postal dos anos 1910, mostra o chafariz da Martim Afonso em primeiro plano

O Conjunto do Carmo de Santos
é considerado uma das maiores
preciosidades do barroco brasileiro.
Desde 1940, é considerado Patrimônio
Nacional. Possui duas igrejas: a
Venerável Ordem Terceira do Carmo
(século 18), que se destaca pelos altares
de madeira de estilo rococó, pelas
telas do frei Jesuíno do Monte Carmelo
(1764-1819) e pela pia de água benta
de 1710 e a igreja dos Freis Carmelitas,
bem mais antiga (1599), onde está o
Convento, tombado pelo Condephaat
desde 1981.

erigir no desocupado convento um mausoléu para o patriarca
da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, o que foi
prontamente aceito. Em 1924,
os restos mortais do herói nacional seriam transladados para um
Panteão, construído no local da
antiga portaria do convento.
NOVO ÂNIMO
Em 1906, os frades carmelitas holandeses retomaram o convento e deram novo ânimo à Ordem. Em 17 de fevereiro de 1917,
era fundado o Colégio do Carmo,
ocupando a parte do prédio do
convento que dava para a esquina da Praça Barão do Rio Branco com a Rua Augusto Severo. O
colégio se manteve neste endereço até 1959, quando se transferiu
para a Ponta da Praia. A escola ficaria nas mãos dos carmelitas até
1975, quando a instituição acabou
vendida a particulares. Os padres
se concentrariam na igreja.

Nossa Senhora
do

Carmo

Também conhecida por Nossa
Senhora do Monte Carmelo, é mais
um dos títulos consagrados à Virgem
Maria. Sua principal característica é o
fato de carregar consigo o escapulário,
representando estar a serviço do
Reino de Deus. O artefato traz
ainda muitas indulgências, graças e
benefícios espirituais a quem assume
o sinal e a proposta como seus. A data
de Nossa Senhora do Monte Carmelo
é 16 de Julho.
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CEMITÉRIO DOS ESTRANGEIROS

O PRIMEIRO CAMPO-SANTO DA CIDADE

Fotografia de autoria de Militão Augusto de Azevedo, em 1865, mostra o Cemitério dos Ingleses, que ficava na beira do canal do Estuário, nos extremos do Paquetá

MEMÓRIA
de

Durante o período colonial,
até a transferência da corte
portuguesa para o Brasil, em
1808, a presença e circulação
de protestantes era bastante escassa. Porém, em 1810,
com a assinatura do Tratado de
Abertura dos Portos às Nações
Amigas, essa situação mudou.
Após a consolidação dos
acordos comerciais com a Inglaterra, o estabelecimento de
empresários e negociantes de
origem britânica em solo tupiniquim passou a ser uma constante. E, se por um lado, o tratado alavancou alguns setores
produtivos, por outro criou um
desconforto de ordem religiosa.
Os ingleses, de orientação
protestante, ao contrário dos
católicos brasileiros e portu-

Protestantes,
os ingleses,
diferentemente
de brasileiros e
portugueses, não
sepultavam dentro
de igrejas

gueses da época, não sepultavam os conterrâneos dentro das
igrejas. A comunidade anglicana
costumava enterrá-los em áreas
abertas, os cemitérios (graveyard, em inglês), situados geralmente nas cercanias dos próprios templos.
EUROPEUS PROTESTANTES
Não foi muito diferente em
Santos, que, em razão do porto
e o início do ciclo do café, passou a atrair uma atenção maior
de empresários britânicos, que
para cá vieram interessados em
explorar não só os vários setores de exportação, mas também
os de transporte coletivo (trens e
bondes), comunicação (telégrafos) e serviços públicos (distribuição de água e, mais tarde, energia elétrica). Também faziam
parte da conta os alemães e polacos (poloneses), igualmente de
orientação protestante.
SÓ ESCRAVOS E POBRES
Santos, em meados do século 19, só dispunha de um “cemitério”, ainda assim provisório,
situado na área externa do Convento do Valongo, onde eram enterrados os escravos e os cidadãos pobres de religião católica.
À exceção desses, a outra parte da sociedade santista estava
associada a alguma irmandade,
cujos membros eram, via de regra, inumados dentro das igrejas. Diante desta condição, os
protestantes santistas não desejavam seguir por nenhuma das
duas vias a fim de solucionar o
enterro de seus mortos.

PERMISSÃO CONCEDIDA
Tal conflito levou, em 1844, à
criação do primeiro cemitério não
católico e oficial fora dos adros
das igrejas de Santos: o Cemitério dos Estrangeiros, negociado
por Frederico Fomm.
Os protestantes obtiveram permissão para instalar seu campo-santo “nos arrabaldes da Cidade,
junto às margens do Mar Salgado
e do Rio dos Soldados, na parte
extrema do Paquetá” (onde hoje
está o Mercado Municipal).
O terreno, bem dimensionado,
ocupava uma grande área junto ao estuário e era cercado por
muros de alvenaria de pedra. Ele
foi comprado em 21 de agosto de
1844, por 50 mil réis, figurando
Gustavo Backheusen como procurador de toda a comunidade
religiosa protestante.

trangeiros, que chegou a conviver lado a lado com o do Paquetá, perdeu o sentido, uma
vez que todos (católicos e protestantes), a partir daquele momento, passaram a utilizar do
mesmo espaço para sepultar
seus mortos.
E, desta forma, foi extinto o
Cemitério dos Estrangeiros. Primeiro, no papel, sendo anulado
como instituição oficial. Depois,
fisicamente. Em 1935, com o
avanço do Porto de Santos, o
espaço foi desativado em defini-

tivo e sua área vendida à Companhia Docas de Santos, que
expandia ainda mais as operações retroportuárias. Os restos
mortais de todos os protestantes sepultados no Cemitério dos
Estrangeiros acabaram trasladados para uma campa perpétua que até hoje existe no Paquetá.
Nesta lápide é possível ler numa placa de bronze: “Aqui jazem os despojos trasladados do
Cemitério dos Estrangeiros de
Santos – 1846 – 1935”.
ANDERSON BIANCHI

PAQUETÁ PELA SAÚDE
Em 1989, com a Proclamação
da República, a separação de
Igreja e Governo e a consequente instituição do “Estado Laico”
no Brasil, a responsabilidade dos
cemitérios passou para as mãos
dos municípios. Porém, Santos
já havia se antecipado a essa situação, com a criação do seu primeiro cemitério público municipal, o do Paquetá, em 1855. A
razão principal foram os graves
problemas de saúde pública provocados pela enorme quantidade de sepultamentos dentro das
igrejas, originando epidemias
que assolaram a Cidade.
TODOS RUMO AO VIZINHO
Diante desta nova situação, a
existência do Cemitério dos Es-

Em 1935, devido ao avanço do porto e consequentes mudanças
na área, os despojos do Cemitério dos Protestantes foram
trasladados para esta campa perpétua no Cemitério do Paquetá
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DIVULGAÇÃO

FENÔMENO CHAMADO DE ‘VULCÃO’
FOI PRIMEIRA ATRAÇÃO TURÍSTICA DE SANTOS
MEMÓRIA
de
Moradores e viajantes
se reuniram em torno
das labaredas

Aquele parecia ser um dia normal, como qualquer outro, para
os trabalhadores da Comissão de
Saneamento que trabalhavam na
implantação do sistema de esgoto no bairro operário do Macuco.
A hora do almoço já havia passado e a maioria dos homens retornava ao canteiro de obras naquela segunda-feira, 28 de dezembro
de 1896, primeiro dia útil após as
festividades natalinas. O ritmo,
contudo, ainda era lento, potencializado pela preguiça natural da
digestão, somada à possível ressaca das confraternizações.
Na parte da manhã, os operários haviam iniciado a introdução, no solo do Varjão dos
Outeirinhos, de um tubo de
17 metros, que seria utilizado
no assentamento das máquinas responsáveis pela colocação das malhas de concreto da
rede de esgoto naquela área.
Era, então, hora de terminar o
serviço. Mas o que aconteceria
em poucos minutos iria mudar
o rumo da obra e o cotidiano
santista nos meses seguintes.
AR E ZUMBIDO
Quando o tubo pareceu encontrar seu destino, uma forte
corrente de ar frio principiou a
escapar pela tubulação, assustando todos. O chefe do serviço, intrigado, mandou suspender
imediatamente os procedimentos, até que a corrente de ar cessasse, o que não ocorreu até o
anoitecer. Os engenheiros da
Comissão de Saneamento foram chamados. Avaliou-se que
o tubo poderia ter rompido uma
bolsa de ar subterrânea e que,
logo que fosse esvaziada, os tra-

Houve até quem
previsse o fim
dos tempos e que
o fenômeno era,
enfim, um sinal
apocalíptico

balhos poderiam
ser retomados.
Porém, as horas se passavam e a corrente de ar frio
não cessava de
escapulir, invadindo a noite num sinistro ritmo, até que, por volta
das 6 horas do dia 29, se intensificou com um forte zumbido, seguido de apitos, com um som ora
grave, ora agudo, em intensidades intercaladas de força.
ESTRANHA MISTURA
Enquanto todos se perguntavam o que estaria acontecendo,
às 7h30, o ar passou a ter a companhia de uma espécie de água
arroxeada, expelida com força
através do mesmo tubo. Pior ficou quando a estranha mistura
passou a se inflamar, produzindo
uma chama amarela que, a princípio, caía no entorno daquela espécie de gêiser, junto com alguns pedaços petrificados de lodo róseo.
Os técnicos da Comissão de
Saneamento, então, colheram
um pouco da água, depositando-a numa garrafa. Verificaram intrigados que, apesar de conservar a cor arroxeada, não havia
depósito de partículas que lhe
justificavam a tonalidade.
CIDADE EM POLVOROSA
Em poucas horas, o fenômeno
natural, já apelidado de “pequeno vulcão”, soltava labaredas de

fogo a mais de dez metros de altura e a notícia da sua existência correu feito rastilho de pólvora pela pacata cidade santista.
Centenas de pessoas, curiosas,
decidiram ver de perto o “cataclismo” do Macuco. Todos os
bondes de burros da Viação
Paulista foram desviados para o
bairro operário, levando a turba
de animados espectadores. Parecia uma procissão de Nossa
Senhora do Monte Serrat, tama-

Bondes de burros
tiveram a rota
desviada para o bairro

nha a quantidade de gente.
Os bondes iam tão lotados que
os animais se arrastavam com
dificuldade. Houve até quem previsse o fim dos tempos e que o
fenômeno era, enfim, um sinal
apocalíptico. As chamas podiam
ser vistas já da Vila Nova e provocavam um misto de curiosidade e medo nos santistas.
ATRAÇÃO TURÍSTICA
A notícia se espalhou para a ca-

pital e outras cidades brasileiras.
Muitos dos que vinham de trem pela
“Ingleza” (São Paulo Railway), de tão curiosos, tomavam botes e catraias que
foram especialmente disponibilizados para navegar até
as proximidades dos Outeirinhos, apenas para contemplar o
“Vulcão do Macuco”, fazendo da
inusitada atração a primeira de
caráter turístico da Cidade.
ACESO NA HISTÓRIA
O “vulcão” ficou em estado de
erupção por cerca de um mês,
extinguindo-se nos dias finais de
janeiro de 1897. As obras, então,
prosseguiram e o bairro esqueceu seu grande e inusitado entretenimento, que ficou apenas nas
páginas da memória santista.
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SANTOS POSSUIU A PRIMEIRA E ÚNICA
CONSTITUIÇÃO MUNICIPAL DO BRASIL
MEMÓRIA
de
Carta Magna foi aprovada
na Câmara Municipal,
localizada no edifício que
hoje abriga a Cadeia Velha

A Constituição é a lei maior
de uma nação, formada por um
conjunto de normas que define
a política fundamental, os princípios políticos e o estabelecimento de estrutura, procedimentos, poderes e direitos de
um governo.
Também conhecida como
Carta Magna, pode ser elaborada também para os Estados da
Federação, como São Paulo,
que teve sua primeira Constituição aprovada em 14 de julho de
1891. Aos municípios, tal direito nunca foi permitido, cabendo
a estes tão somente a elaboração de uma “Lei Orgânica”, que
fica diretamente subordinada às
constituições federal e estadual.
A CIDADE CRIA
AS PRÓPRIAS LEIS
No entanto, a cidade de Santos simplesmente ignorou a regra
e elaborou, em 1894, sua própria
Constituição, a primeira e única
Carta Magna Municipal da história
do Brasil. Tal arrojo não foi muito
bem visto no País, nem por parte
da população santista, que entendeu o movimento dos vereadores
quase como uma espécie de “Golpe de Estado”, uma vez que a peça jurídica garantia total soberania
à Cidade em todos os aspectos.
PRIMEIRO “PREFEITO”
Naquele ano (e desde 1889,
com a Proclamação da República), os santistas eram governados pelo regime das Intendências. A Câmara deixara de
ser o poder executivo, passando apenas a legislar. Ao mesmo tempo, era criada a figura
do “intendente”, eleito pelos vereadores, que tinha a função de
ser o executivo da Cidade.
Com a promulgação da Constituição Municipal, em 15 de novembro de 1894, Santos foi uma das
primeiras cidades do Brasil a possuir um “prefeito”, ainda que a Lei
que criara o cargo já tivesse sido
promulgada 11 de abril de 1835.
OS ELEITOS
O primeiro prefeito deste movimento, eleito por votos dos ve-

readores já no dia
seguinte (16 de novembro de 1894),
foi Manoel Maria
Tourinho, que era
o então presidente da Câmara Municipal e presidente do Conselho de
Intendência. O cargo de vice-prefeito
ficou com José André do Sacramento Macuco.
Foi criada também a Câmara
de Recursos, cuja
presidência foi oferecida ao ilustre
santista Vicente de
Carvalho, que declinou do convite,
apesar de ter sido ele o
autor do texto da Carta
Magna de Santos.

do de São Paulo.

SEM ACORDO
Mas os argumentos não convenceram.
Carvalhal
vociferou
duramente contra
a Lei Santista e foi
aplaudido pela Casa. “Qualquer dessas
disposições
do Código Político
de Santos constitui
uma violação flagrante das constituições do Estado
e da União”. O deputado Carlos de
Campos, também
exaltado, chegou a
Constituição de 15 de novembro de 1894, foi
Documento de 1894 tem assinatura
dizer: “amanhã teimpressa na Tipografia do Jornal Diário de Santos
de Manoel Tourinho como prefeito
remos a República
de Santos!”.
tos. O autor da propositura era, para efeito de simbolismo. “TanA Assembleia Legislativa do
ironicamente, o santista João to poderiam ter sido utilizadas as Estado de São Paulo, então,
ESTADO AFRONTADO
Galeão Carvalhal. “O Estado de palavras posturas ou regimento”, cassou a Constituição de SanA Constituição Santista foi vis- São Paulo é o único soberano, disse o deputado Alfredo Pujol, tos, fazendo com que a Cidade
ta como uma afronta na capi- e nesta conformidade não pode que não era de Santos.
voltasse ao regime das intendêntal paulista. Durante semanas, a admitir nenhuma autoridade pacias, que se estenderia até 14 de
Câmara dos Deputados foi palco ralela superior à sua”, disse ele,
COM OUTRAS PALAVRAS
dezembro de 1907, quando foi
de calorosas discussões sobre de forma acalorada na tribuna da
De fato, as primeiras palavras instituída a municipalidade (preo tema. A mais quente aconte- Assembleia Legislativa.
do livreto que acabou sendo pu- feitura) por força da Lei Estadual
ceu em julho de 1895, quando foi
Em defesa dos santistas, atri- blicado alguns dias depois da 1.103, de 26 de novembro e do
apresentado o Projeto de Lei pa- bui-se que o nome “Constitui- promulgação traziam uma refe- Decreto 1.537 de 3 de dezemra anular a Carta Magna de San- ção”, na verdade, era apenas rência clara de respeito ao Esta- bro, que a regulamentaram.

C4

Memória de Santos • Diário Oficial de Santos

Caderno Especial

www.santos.sp.gov.br

19 de novembro de 2015

20 DE NOVEMBRO, DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

MARIA
PATRÍCIA
A MÃE NEGRA DO POVO SANTISTA
MEMÓRIA
de

Em referência ao Dia da
Consciência Negra, esta coluna publica hoje, de
forma justa, uma das mais
belas histórias que envolvem superação de preconceito e a união de um povo
em torno de uma pessoa,
por sua essência, bondade e capacidade profissional. A história de Maria
Patrícia Fogaça, a “mãe do
povo santista”, como chegou a ser conhecida entre a
população mais necessitada.
Maria Patrícia nasceu santista, em 26 de março de 1838,
filha de Patrício e Joana, ambos pretos forros da família Andrada. Batizada na Igreja Matriz, teve como padrinhos João
Bonifácio de Andrada e Ana Joaquina. Com 9 anos de idade, viveu a tragédia da
morte do pai, que se matou no Caminho do Jabaquara. Assim, acabou assumindo o papel de amparadora da mãe até o fim da vida dela.
Antes de se casar, aos 19 anos de idade, com
Levino, homem pardo, também livre, e que exercia com muito amor a profissão de alfaiate, Maria Patrícia iniciou seus aprendizados de parteira
com as pessoas de sua comunidade e dedicou-se ao máximo à tarefa de trazer a vida e a esperança para este mundo.
POUCO ESTUDO,
MAS MUITA DEDICAÇÃO
Dedicada e atenciosa, ganhou fama entre os
mais necessitados, aqueles que não tinham condições de pagar por uma profissional formada em
faculdade de Medicina da Europa, como Mademoiselle Jenny Campos, que estudara em Montpellier, na França. A mesma formação tinha Maria Berthel.
Apesar da ausência de conhecimento acadêmico, Maria Patrícia era amada pelo povo e respeitada por grande parte da classe médica santista, incluindo o famoso doutor Silvério Fontes
(pai do poeta Martins Fontes), que acabou se tornando seu maior protetor e mestre.

Maria Patrícia hoje
dá nome a uma
escola no Valongo
e a uma rua nos
bairros Bom Retiro
e Santa Maria

De parto em parto, sem distinção a quem
atender, fosse rico ou pobre, negro ou branco,
Maria Patrícia foi responsável pelo nascimento
de centenas de santistas.
CONCORRÊNCIA E PRECONCEITO
Contudo, aos 56 anos de idade, a guerreira
negra teve que enfrentar um verdadeiro bombardeio. Corria o ano de 1894, quando as obstetrizes da Cidade começaram a contestar o fato
de Maria Patrícia ser isenta do imposto profissional, ignorando o fato dela ser uma das poucas,
e por muito tempo a única, a atender a camada
da população mais pobre.
A concorrência não poupou ataques e até a cor
da pele de Maria Patrícia era pretexto para desqualificá-la perante à sociedade, onde ainda havia,
de formas isoladas, ranços pela abolição total.
MISSÃO CUMPRIDA
Porém, a boa fama e a competência, aliadas
à consideração que gozava em todas as classes sociais, a fizeram superar a guerra, vencida com louvor.
A “mãe negra dos santistas” trabalhou até
onde não podia mais e partiu com sua missão
cumprida em 18 de novembro de 1913, aos 75
anos, deixando uma legião de “órfãos”.

À época da guerra contra as outras parteiras,
ela guardava um poema satírico, que fora
publicado na imprensa santista, revelando
sua força junto à comunidade:

Nada houve mais notável,
ao terminar a semana,
que a queixa criteriosa
apresentada com gana
por madame de Berthel
contra a mimosa Jenny,
que é formada e conhecida
por toda a gente d’aqui
e que exerce com perícia
delicada profissão,
para que dizem ter jeito
e muito segura mão.
Mas por zanga ou
concorrência,
que sofreu sua colega,
esta falou, deu denúncia
gritou… fez um “péga!
péga!”…

Mas Jenny co’a papelada
que trouxe d’Academia
embrulhou em papel pardo
a tal colega Maria
E se a faina das denúncias
vai ser grande na polícia,
um conselho já vou dando
- Respeitem Maria Patrícia
Com esta tenha cuidado,
sra. Berthel – dou-lhe um
ovo!
O diploma que esta tem
foi-lhe dado pelo povo,
e povo é danado bicho
e bicho que faz asneira,
cuidado, pois, co’a Patrícia
olhe em casa um Zé Pereira…
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A PESTE CHEGA À CIDADE
E DESESPERA A POPULAÇÃO
Cenário era para milhares de mortes, mas os santistas foram salvos por dois dos maiores nomes da medicina sanitária do Brasil
A situação da saúde pública em Santos estava
muito ruim no fim do século 19. Diante de sérios
de
problemas sanitários, a Cidade enfrentava epidemias das mais variadas espécies. As mais temidas eram as de febre amarela e varíola. Mas nada comparável ao que aconteceria no apagar das
luzes de 1899.
Após a abolição da escravatura (1888) e a instituição da República
(1889), um novo cenário social surgia no Brasil. O processo imigratório,
que ocorria principalmente por meio dos portos do Rio de Janeiro e de
Santos, deflagrou ainda mais o quadro caótico da saúde pública. Assim,
somavam-se às doenças locais, as que chegavam pelos porões dos navios que traziam estrangeiros.
Com as portas escancaradas, a peste bubônica, que figurava na lista das
mais temidas de todas as doenças do planeta, aportava sem encontrar resistência na cidade santista. Responsável por aniquilar um quarto da população
da Europa no século 14, a “doença dos ratos”, como todos a chamavam, tornava-se mais uma vez o pesadelo da humanidade.
Um terceiro grande ciclo havia sido deflagrado na província chinesa de
Yunnan, época da rebelião muçulmana de 1855, e propagado lentamente
pelos deslocamentos dos refugiados. O mal atingiu Cantão e Hong Kong
em maio de 1894. Os portos do sul da China passaram a funcionar como
centros de distribuição da peste, que tinha agora entre suas áreas potenciais de expansão os portos marítimos do Novo Mundo. Foi assim que, alcançando a América do Sul por Paraguai e Argentina, desembarcou em
Santos em outubro de 1899.

vios e se meteram na bagagem. De lá, saíram para as
ruas de Santos e infestaram outros ratos, dando início
a um pesadelo de enormes proporções.

MEMÓRIA

O VÍRUS VEIO NA BAGAGEM
A primeira vítima santista da peste foi atendida como mais um caso de febre amarela. O médico Guilherme Álvaro chegou a descrever que o inspetor
sanitário estranhou não só a rápida evolução da doença, como também o aspecto do cadáver, nada parecido com o de um “amarelento”, como eram chamadas as vítimas da febre amarela.
Examinando-o, verificou que era portador de um tumor na região inguinal
direita, não típica da febre. Alguns dias depois, observou-se o surgimento de
ratos mortos em alguns pontos da Cidade, principalmente nas proximidades
da residência da vítima, que morava nas imediações do armazém da Cia.
Docas destinado a receber bagagens dos passageiros marítimos.
Estava clara a situação. Ratos infectados com a peste desceram dos na-

A CHEGADA DO SOCORRO
Mais casos foram surgindo pela Cidade até que, em
6 de outubro, a Câmara Municipal, tentando acalmar os santistas, desorientados com os conselhos de seus médicos e de outros “entendidos” que não
acreditavam na peste, resolveu suplicar pela presença do famoso médico sanitarista, Vital Brasil, do Instituto Bacteriológico de São Paulo. E ele veio para
integrar a Comissão Sanitária e comandar as pesquisas necessárias para erradicar a doença.
A notícia da epidemia em Santos alastrou-se e, para somar ao trabalho de
Vital Brasil, chegou ao time outro nome famoso, Oswaldo Cruz, que logo tomou as rédeas da situação e apontou a necessidade de medidas radicais contra o mal, inclusive o expurgo pelo fogo, de todas as casas contaminadas.
EPIDEMIA E CONTROLE
Em 18 de outubro foi admitida, oficialmente, a epidemia de peste
bubônica, o que deixou a Cidade em estado de alerta. Porém, com a
magnífica estratégia elaborada por Oswaldo Cruz, Vital Brasil e outros
da Comissão Sanitária, Santos conseguiu realizar o que parecia impossível: controlar e eliminar a doença. A última remoção de pestoso
para o isolamento foi feita em 28 de novembro, sendo este o último caso da doença
naquele ano. Extinta a epidemia, foi declarado limpo o porto de Santos em fins
de dezembro.
DOENÇA SUPLANTADA
No balanço final, a doença
que imaginavam ser a maior
causadora de mortes na Cidade foi suplantada por várias outras, como a tuberculose, que matou só naquele ano
de 1899 mais de 170 pessoas,
contra os 14 óbitos da peste.

Comissão Sanitária foi montada para realizar pesquisas e promover medidas de combate à doença

Para controlar a
epidemia, a população
aderiu à campanha
pela eliminação dos
ratos, transmissores do
temido vírus
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Delegação santista no Paço Municipal em 1941, ano em que a Cidade conquistou o bicampeonato da competição

SANTOS VENCE PELA PRIMEIRA VEZ OS

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR
MEMÓRIA
de

São Carlos, outubro de 1940.
A festa esportiva travada por algumas cidades do interior paulista e uma “intrusa mineira”,
Uberlândia, ganhava corpo naquele ano sacudido pelas tristes notícias que chegavam de
uma Europa mergulhada nos
horrores da 2ª Guerra Mundial.
A competição, inicialmente
rotulada de “Campeonato Aberto do Interior”, reuniu na sua
primeira edição, em 1936, na

Innocêncio
Rodrigues
representando
Santos no atletismo

cidade de Monte Alto, seis competidores (Uberlândia, Franca,
Mirassol, Monte Alto, Olímpia e
Piracicaba), que disputaram apenas a modalidade “bola ao cesto”, hoje chamada de basquete.
Criada pelas mãos e mente de
um ex-atleta, Horácio “Baby” Barioni, a competição ganhou outras
modalidades nos anos seguintes
(natação, pedestrianismo e tênis),
assim como novas cidades deram início às suas participações,
como Santos, que disputava pela
primeira vez os “Jogos” em 1939,
em Campinas, no mesmo ano
em que ocorria a oficialização do
evento esportivo pelo Governo do
Estado de São Paulo.
PRIMEIRA PARTICIPAÇÃO
Santos levou uma delegação
de atletas formada nas princi-

pais agremiações esportivas da
Cidade e fez bonito, arrematando o vice-campeonato do certame geral.
EM BUSCA DE MEDALHAS
A empolgação pela participação nos “Jogos” fez com que
Santos “investisse” mais no ano
seguinte, 1940, para a 5ª edição, que seria disputada em São
Carlos, com a participação recorde de 21 cidades. As novidades entre as modalidades eram
o atletismo (não apenas o pedestrianismo) e o tiro ao alvo. Os
santistas preencheram todas as
vagas possíveis.
Os atletas de Santos chegaram
em um dia de forte chuva na cidade interiorana, recepcionados
pelo prefeito local e organizadores dos Jogos. A primeira disputa aconteceu no basquete, com o
time santista enfrentando Bauru e
vencendo por 35 a 15. Os atletas
santistas depois derrotariam os
favoritos do bola ao cesto, a equipe de São Carlos, por 46 a 28 e,
na sequência, a forte equipe de
Ribeirão Preto, por 56 a 27, e a
de Piracicaba, pelo apertado 19 a
14. Infelizmente, na final, a equipe praiana foi derrotada por Guaratinguetá, por 19 x 13, e ficou
com o vice na modalidade.
No tiro, Santos fez bonito e levou
o segundo lugar no geral, com 713
pontos, ficando atrás somente da
cidade sede. No tênis, Santos ficou
em terceiro, atrás de Campinas e
Ribeirão Preto.
ENFIM, A GLÓRIA
Foi no atletismo e na natação que os santistas deram um

Troféu Ademar de Barros está no Museu DeVaney, na Aparecida
show, conquistando a primeira colocação nas duas modalidades, de forma avassaladora.
Com 10 pontos, Santos ficou
quatro à frente do segundo colocado no atletismo. E, na natação, a distância foi de 13 pontos de diferença, um verdadeiro
banho nos adversários.
No quadro geral, Santos somou 33 pontos contra 21 de
Campinas e Piracicaba (os vice-

-campeões). Campeã indiscutível, a Cidade explodiu em festa
no regresso dos atletas.
Foi a primeira conquista de
uma série expressiva de 15 títulos consecutivos (de 1940 a
1954). Santos reinaria nos anos
1950 e 1960. Hoje, com suas 26
conquistas, a cidade figura no
topo do ranking dos Jogos Abertos, uma tradição marcada na
história do esporte brasileiro.

Curiosidades
Santos foi a cidade que mais sediou os Jogos Abertos do Interior.
Foram oito vezes (1946-1948-1951-1965-1987-2000-2003-2010).
Ribeirão Preto é a segunda, com cinco.
Os Jogos de 1940, marcados pela primeira conquista de Santos,
não tiveram seus registros fotográficos preservados para a posteridade. As imagens que ilustram esta matéria são dos Jogos de
1941, do bicampeonato.
Santos obteve a posse definitiva do Troféu Ademar de Barros (o oficial dos Jogos Abertos) em 1941, após o vice de 1939 e as conquistas
dos dois anos seguintes. É o troféu mais antigo da galeria do Museu
DeVaney (Praça Engenheiro José Rebouças s/n, Aparecida).
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CAMINHO DO MAR
(ESTRADA VELHA DE SANTOS)

TEVE A
PRIMEIRA
PISTA DE
CONCRETO
DA AMÉRICA
LATINA

Delegação santista no Paço Municipal em 1941, ano em que a Cidade conquistou o bicampeonato da competição

MEMÓRIA
de
“Se você pretende saber quem eu sou
Eu posso lhe dizer
Entre no meu carro na Estrada de Santos
E você vai me conhecer”
(Roberto Carlos - Erasmo Carlos)

O trecho da música As Curvas da Estrada de Santos, de
Roberto e Erasmo Carlos, inspira a refletir o vanguardismo dos
caminhos da Serra do Mar, que,
desde os tempos remotos, sobressaíram-se historicamente no
contexto da memória nacional.
Trilha inicial do bandeirantismo, responsável por extrapolar
as fronteiras brasileiras interior
adentro, os caminhos concre-

tizados pelo homem no curto
trecho da Mata Atlântica compreendido entre o Vale de Pilões
o e Vale do Quilombo, ganharam
notoriedade por todas as suas
peculiaridades.
A trilha ancestral dos índios
Guainás, percorrida pelo homem
branco a partir de 1508 e substituída pelo Caminho do Padre
Anchieta em 1554, já demonstrava uma linha de raciocínio ló-

gico de geografia espacial, uma
vez que eram traçadas de tal forma que facilitasse a ascenção
da íngrime Serra do Mar. Mas
ambas foram superadas em inovação pela Calçada do Lorena,
de 1788, que alcançou o status
de “maior obra da engenharia
portuguesa no Brasil”, em razão
de seu incrível traçado em zigue-zague, com 180 curvas, medida
esta que evitava qualquer obstáculo hidrográfico.
A Calçada de Lorena só foi
substituída em 1841, com a abertura do traçado do caminho batizado como Estrada da Maioridade, por onde iniciou o transporte
de passageiros entre São Paulo
e Santos, por meio de diligências.
CAFÉ E GOVERNO
BANCAM MUDANÇAS
Em 1864, esta estrada, de terra, recebeu diversas melhorias,

com recursos dispensados pelos
barões do café paulista, sob a liderança de Nicolau Vergueiro.
Assim, ela teve seu nome trocado para “Estrada do Vergueiro”.
Com o advento da ferrovia, a
partir de 1867, as estradas das
carruagens caíram no esquecimento e só foram lembradas a
partir da década de 1910, quando
ocorreu a formação de um consórcio denominado Caminho do Mar.
Na década seguinte, diante
da popularização do uso do automóvel, o então governador de
São Paulo, Washington Luiz,
que vencera as eleições de 1920
com o mote “governar é abrir estradas”, resolveu por sua meta
em prática, tornando a estrada
para Santos a primeira a receber pavimentação de concreto
no Brasil (e na América Latina),
inaugurando uma era de construção de novas rodovias por to-

do o País.
O sucesso do caminho santista foi a inspiração que o “estradeiro” Washington Luiz precisava para tornar o seu governo
como presidente da República
(1926-1930) um exemplo de expansão rodoviária.
A FÓRMULA
Para a base do revestimento
de concreto foi aproveitado o antigo macadame (pavimento formado por pedras), que foi lavado
e teve suas juntas limpas. Depois desse processo, adotou-se
a dosagem de uma barrica de cimento para um metro cúbico de
pedra britada, 500 metros cúbicos de areia e 300 litros de água.
“Concretizado” o sonho, a Estrada de Santos, ou Caminho do
Mar, passou a ser uma das rodovias mais importantes do País. E
assim foi por alguns anos.

Em 1922, o Caminho do Mar ganhou edificações, como o Pouso Paranapiacaba, onde linhas de ônibus que faziam o trajeto entre São Paulo e Santos promoviam paradas
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SANTOS
JÁ
FOI
TERRA
DE
CERVEJARIAS NO FIM DO SÉCULO 19
MEMÓRIA
de
Basta o verão se instalar e o
calor tomar conta do dia a dia
santista para que as mesas de
barzinhos e restaurantes ganhem um tom amarelo ouro na
forma de copos suados e refrescantes. Uma das bebidas mais
consumidas no Brasil, a cerveja desembarcou por aqui junto
com a família real portuguesa,
em 1808. De lá pra cá, a bebida fermentada ganhou o País
de norte a sul, incluindo Santos,
que chegou a ter muitas pequenas fábricas de cerveja, como
veremos adiante.
A história da cervejaria santista acompanhou o processo
de abertura dos portos. O fato
de ser um dos destinos portuários mais importantes da colônia contribuiu para que as novidades chegassem aqui primeiro.
Durante muitos anos, as cervejas importadas eram descarregadas nos trapiches do Porto
de Santos e tinham como destino várias cidades da província paulista. Mas, antes de “mo-

lhar o bico” dos consumidores
do interior e da capital, as cervejas que aqui desembarcavam
matavam a sede de muita gente
curiosa com a nova bebida.
A PIONEIRA
O sucesso da cerveja atiçou
os paladares locais e a mente comercial de alguns homens
da terra santista. Tanto que, em
1879, o empresário Eugênio Feder investia suas economias na
compra de equipamentos e apetrechos para montar uma fábrica de cerveja nas proximidades
do Morro São Bento, onde havia
uma boa nascente d’água para a
feitura da bebida com qualidade.
A Cervejaria São Bento foi a
primeira a se estabelecer em
Santos e chegou a ser considerada a mais importante da província de São Paulo na década
de 1880. A marca imperou absoluta na Cidade por alguns anos.
Outras surgiram, mas vinham de
fora, importadas por várias casas comerciais.

Mais uma contra
as importadas
Mesmo nadando contra a corrente dos importados, em 1890
surgia a segunda fábrica de cerveja da Cidade, a Recreio San-

tista, cuja sede ficava na Travessa Mauá (atual Rua Cidade de
Toledo), ocupando os n° 2 e 3. O
estabelecimento oferecia aos fregueses, conforme anúncio publicado na imprensa da época, “por
preços iguais aos de seus colegas, um esplêndido e variado

sortimento não só de sua acreditada cerveja, de excelente paladar, e a mais cristalina que hoje
se encontra neste mercado, como também um lindo sortimento
de licores, xaropes de todas as
qualidades, finos de 1ª qualidade
e de 2ª muito superiores”.

Bebida teve versão econômica e até ‘purificante’
Na virada do século 19 para o
20, o café já dominava a atividade econômica da Cidade. Pelas
ruas XV de Novembro, do Comércio e Frei Gaspar, corretores e outros profissionais ligados ao ramo
cafeeiro andavam freneticamente
de um lado para o outro a fim de
concretizar negócios de exportação. O povo suava muito e precisava repor a energia perdida durante
o dia. Assim, eram os comerciantes
de café os principais consumidores
das cervejas santistas.
Em 1902, mais um estabelecimento se especializou na fabricação da bebida. Era a Cerveja
União, cuja sede se localizava na
Rua XV de Novembro, 48. Entre
os cervejeiros da época, Schmit e
Trost, seus proprietários, eram os
mais modestos e anunciavam apenas em poucas linhas dos jornais

Fundada na década de 1880,
Cervejaria São Bento foi a
primeira da Cidade

locais. Aliás, a cerveja que ofereciam era também a de menor custo. Isso não pode ser comprovado,
mas acredita-se que o preço estava à altura da qualidade.
A MILAGROSA
Em 1908, uma cerveja “pau pra
toda obra” começava a ser fabricada na Cidade. Pelo menos era
o que anunciavam os empresários da Pinho & Figueiredo, donos
da Cervejaria Penha, na Rua Marquês de Herval, 54, no Valongo.
Talvez pela proximidade da Igreja de Santo Antonio, os cervejeiros
acreditavam realmente no poder
curativo milagroso de sua versão
“pretinha”, feita a partir de uma fórmula secreta, exclusiva, “motivo
pelo qual não houve nenhum outro
fabricante capaz de imitá-la”.
Segundo os donos da Penha,
em texto publicado na imprensa
da época, a cerveja tinha propriedades benéficas para tudo. “A cerveja da Penha não tem ácido de
qualidade alguma que prejudique
a saúde. Para provar o que afir-

mamos, fica a nossa cerveja à disposição da digna Comissão Sanitária para que a mande analisá-la
no Laboratório do Estado. Portanto, pode-se tomar a nossa cerveja
com toda a confiança, sem receios
de fazer dores de cabeça, como
acontece com as outras cervejas.
A cerveja preta da Penha dá extraordinário vigor e purifica o sangue, tendo um paladar agradável
por excelência. As pessoas que fizerem uso da nossa cerveja, diariamente, mesmo às refeições,
nunca podem sofrer do estômago,
tal a forma por que ajuda a digestão. Para as senhoras que amamentam, o seu uso dá excelentes
resultados. Há muito tempo deveríamos ter dito ao público a razão
por que a cerveja da Penha é superior a todas as outras congêneres. Hoje cumprimos esse dever.
Não confundir a Cerveja da Penha
fabricada em Santos com outra de
igual nome fabricada em S. Paulo,
que está se vendendo em Santos.
Assinado: Pinto & Figueiredo”. Nada modestos os meninos!
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PRIMEIRO PAPAI NOEL OFICIAL

Delegação santista no Paço Municipal em 1941, ano em que a Cidade conquistou o bicampeonato da competição

MEMÓRIA
de

Milhares de pessoas aguardavam ansiosamente, no início da noite de domingo, dia 18
de dezembro de 1955, o que
vinha sendo propagado havia
alguns dias nas páginas de jornais e ondas radiofônicas da
Cidade como um dos maiores
acontecimentos da história da
região. O Bom Velhinho, Papai Noel, visitaria a Cidade pela primeira vez, com a missão
de abençoar o Natal dos santistas e turistas de passagem.
A chegada de Papai Noel foi
planejada para acontecer por
via aérea. Porém, longe de ser
com o famoso trenó puxado
por renas mágicas voadoras. A
ideia era utilizar um avião monomotor, devidamente preparado na Base Aérea de Santos
para a ocasião. O pouso aconteceria nas areias da Praia do

Chegada seria por via aérea, em um avião monomotor, mas, pelo excesso de pessoas na praia, aconteceu por terra, em uma carruagem

Gonzaga, não fosse um equívoco
na estratégia dos organizadores,
que subestimaram o interesse da
população. Havia tanta gente no
local que não sobrou pista para o
Bom Velhinho aterrissar.
O jeito foi arrumar veículo terrestre, “disfarçado” de carruagem, que partiu dos lados da
Via Anchieta. Na altura da boca do túnel do Monte Serrat, Papai Noel ganhou uma escolta de
honra, composta por motociclistas do Santos Moto Clube, que o
acompanhariam até o Gonzaga.
CHEGADA À PRAÇA
Eram pouco mais de 20 horas quando o comboio natalino apontou nas proximidades
da Praça da Independência, totalmente tomada por crianças
e adultos em êxtase. Naquele mesmo ano, a Prefeitura havia iniciado um plano especial
de iluminação de Natal, dando
um ar completamente festivo ao
acontecimento.
Depois de cumprir alguns protocolos formais com o prefeito

Papai Noel chega à Praça da
Independência, em meio a entusiasmados
gritos de ‘viva’ das crianças santistas

Antônio Feliciano e demais autoridades da Cidade, Papai Noel
foi ao microfone para saudar as
crianças que o recepcionaram.
Ele, então, leu uma carta.
A CARTA
Crianças de Santos. Não poderia deixar de atender ao apelo
do Conselho Municipal de Turismo e eis-me aqui, jubiloso, nesta
encantadora cidade. Santos empolgou-me. É uma cidade-jardim.
Jamais esquecerei o aspecto aparatoso de suas praias e a bonita

ornamentação do centro, especialmente executados em minha
homenagem. Nesta hora festiva,
dirijo a mensagem de paz, amor
e felicidade a todas as crianças
de Santos. Quando vocês crescerem, trabalhem com carinho e denodo para tornarem mais próspera e rica esta cidade que tanto me
surpreendeu pela formosura urbanística. No dia de Natal, que se
avizinha, vocês terão os presentes sonhados. E que este dia seja
de verdadeira alegria, festa, harmonia e compreensão. Uma abra-

ço a todos. Papai Noel.
NOS BRAÇOS DO POVO
Em seguida, o Bom Velhinho
foi para os braços do povo, desfilando na sua carruagem motorizada entre a população feliz.
Nos dias que se seguiram, Papai Noel cumpriu uma agenda
extensa, que incluiu visitas às
estações de rádio, jornais, asilos e hospitais infantis, além de
um passeio em comboio pelas
ruas do centro da Cidade. Foi
um Natal, realmente, histórico.
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AS CURIOSIDADES HISTÓRICAS DAS

PASSAGENS DE ANO SANTISTAS
MEMÓRIA
de

PRIMEIRA DISCOTECA
SANTISTA SURGIU NO
RÉVEILLON 1982/1983
Na virada de 1982 para 1983,
entre as opções oferecidas para quem quisesse passar um
Réveillon embalado em música,
estava a inauguração da que
veio a ser a primeira discoteca
de Santos, a Heavy Metal, ins-

Ano novo, vida nova. O ritual de passagem de ano, mais conhecido pela palavra de origem francesa “Réveillon”, teve diversas faces
ao longo da história santista. Por séculos, a comemoração era exclusivamente intimista, circunscrita ao ambiente familiar. Com o tempo,
e o surgimento das agremiações sociais, a confraternização se expandiu e foi se moldando até o modelo de hoje, onde a maior parte

talada nas dependências do antigo Cinema Um, na avenida Vicente de Carvalho. A festa de
lançamento da casa teve como
tema o “Réveillon da Turma do
Pirlimpimpim”, iniciada às 23 horas do dia 31 de dezembro, com
show ao vivo do grupo Herva
Doce, que despontava no rock
nacional com a regravação do
antigo hit “Erva Venenosa”.

dos santistas celebra esta grande noite mágica nas areias da praia,
ao iluminar cintilante dos fogos de artifício e do estouro saboroso das
cidras e champagnes que se misturam às oferendas de Iemanjá.
No artigo de hoje, optamos em não contar uma história, mas salpicar algumas curiosidades da memória que reverenciam os dois dias
que marcam o ritual de passagem dos anos.

CORRIDAS DE CUECAS, O REPOLHO E PARÓDIA DA SÃO SILVESTRE
FORMAVAM UM IRREVERENTE EVENTO NAS RUAS DO MACUCO

Cena da lendária corrida de cuecas do Macuco, paródia da São Silvestre, a SãoRisal

Dois “eventos” esportivos alternativos (não oficiais) se tornaram uma grande tradição
nas ruas santistas para o último dia do ano. No bairro do
Macuco, foi criada, em 1965,
uma espécie de São Silvestre Santista, batizada de São-

Risal, onde a regra básica à
participação era estar “embriagado”. Nos primeiros anos da
corrida, os competidores só
podiam correr de cuecas, mas
o evento foi tomando um corpo
tão “profissional”, que, a partir de 1972, uma camiseta já

CHUVA DE PAPÉIS
PICADOS MARCAVA
O ÚLTIMO DIA DO ANO
NO CENTRO

IEMANJÁ ERA A DONA
DO RÉVEILLON NAS
AREIAS SANTISTAS

ANO-NOVO 1919/1920
NO HOTEL LA PLAGE
TINHA ATÉ ORQUESTRA

QUEIMA DE FOGOS
OFICIAL SE INICIOU
NOS ANOS 1990

No início dos anos 1970,
os santistas começaram a
promover um ritual que era
realizado nos centros empresariais das maiores cidades do País: a chuva de papéis picados.
No início, os escritórios dos
prédios do Centro lançavam
os papeis de forma aleatória
e, assim, mais causavam problemas do que regozijos.
Com o passar dos anos, o
jornal A Tribuna, com sua famosa sirene do meio dia, passou a dar o tom do início da
festa, sempre muito bonita visualmente. Mesmo os garis
e margaridas, que tinham de
limpar toda a bagunça depois,

Muito antes do show de fogos de artifícios dominar o
assunto dos réveillons em
Santos, era Iemanjá (o orixá das águas do candomblé)
quem conduzia o tom das festas das viradas de ano. A partir de 1962, com a consolidação da Festa da Rainha do
Mar, passou a ser tradição
santista acender velas e jogar
flores nas águas da Baía de
Santos, como forma de pedir
um ano abençoado.

Nada de fogos, corridas ou
sete pulinhos nas ondas do mar.
Em em 1919, os réveillons da região eram acontecimentos mais
intimistas, fosse em residências,
clubes sociais ou hotéis de luxo,
como o La Plage, de Guarujá
(que ainda pertencia a Santos).
Em anúncio no jornal O Estado
de São Paulo, o estabelecimento anunciava um menu especial
e excelente espetáculo musical
a cargo da orquestra do maestro Andolfi.

Observar fogos de artifício
iluminarem os céus da orla santista é algo que os santistas já
veem desde o final dos anos
1950. Mas, de maneira oficial,
essa tarefa só foi assumida pela administração municipal nos
anos 1990, mais especificamente na virada de 1989/1990.
Ao longo dos anos, o evento
foi ganhando corpo, com a introdução de atrações musicais,
em trios elétricos ou em palcos
montados na areia da praia.

aprovavam a tradição e também caiam na folia antecipada
de carnaval. As chuvas de papeis começaram a perder força
no fim dos anos 1980.

passou a ser item obrigatório.
O primeiro lugar recebia o troféu de vencedor e as pompas
de herói da corrida. Ao último
colocado, um repolho, também
bastante festejado. As corridas
do Macuco aconteceram até
meados dos anos 1980.

SEGUNDA MAIOR QUEIMA DE FOGOS DO BRASIL
Na virada de 2014 para 2015, Santos alcançou o status de possuir a segunda maior queima de fogos de réveillon do Brasil, perdendo apenas para a queima da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Foram colocados 19 toneladas de fogos, com tempo de espetáculo pirotécnico de 16 minutos.
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MEMÓRIA
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Dando continuidade à história da cerveja em Santos (a primeira parte foi publicada em 18
de dezembro), trazemos mais
algumas curiosidades sobre as
“louras geladas” santistas, a começar pela Antarctica Paulista,
uma das mais famosas e antigas cervejarias do Brasil, que tinha uma ligação muito estreita
com a cidade de Santos.
Foi um empresário do setor
de abate de suínos, Joaquim
Salles, que começou a história da Antarctica. Inicialmente,
a empresa não tinha um foco
muito claro de negócios, atuando na fabricação de cerveja e
refrigerantes, assim como na
produção de banhas e presuntos, fábrica de gelo e manuten-

Propagandas da
Antarctica traziam
referência a Santos,
onde havia um grande
parque de produção e
engarrafamento

ção de câmaras frias para estocagem de alimento.
A relação com Santos começou forte com a entrada na sociedade dos empresários João
Carlos Antonio Zerrenner, de
origem alemã, e Adam Ditrik
Von Bülow, dinamarquês. Ambos eram naturalizados brasileiros e proprietários da empresa Zerrenner, Bülow e Cia, cuja
filial ficava num dos espaços do
antigo casarão do Valongo, defronte à Estação da São Paulo
Railway. As famílias de ambos
mantiveram o controle total da
empresa até os anos 1940.

Pela
ligação
comercial
e fraternal de Zerrenner e
Bülow com Santos, a Antarctica criou, em 1918, a cerveja da marca Santista, que fez
enorme sucesso na Cidade.
A empresa também montou
uma linha de produção e engarrafamento, batizando-a de
Cervejaria Santista, que funcionou até meados da década
de 1980 em um terreno da Vila Mathias, hoje ocupado por
parte da Universidade Paulista (Unip).

Caracu era produzida na Vila Mathias
A marca Caracu, pertencente à
Cervejaria Rio Claro, foi criada em
1899 e logo se tornou uma marca
famosa no Estado de São Paulo.
Não demorou muito para chegar a
Santos, representada por distribuidores locais. Na década de 1930,
era comercializada por um depósito de bebidas localizado na Rua
General Câmara, 292.
O sucesso por aqui foi crescendo à medida em que as marcas locais foram desaparecendo.

Em 1967, a empresa patenteou no Brasil a Skol. Quatro
anos depois, em 1971, a Cervejaria Rio Claro lançava a primeira
cerveja em lata do Brasil, da marca Skol, com embalagem produzida a partir de folha de flandres.
Neste mesmo ano, a companhia
se expandiu e instalou linhas de
produção em Londrina (PR), Rio
de Janeiro e Santos, ocupando o
mesmo imóvel onde funcionou a
cooperativa que produzia a cer-

veja Braz Cubas, na Rua Senador Feijó, 415, Vila Mathias.
Essa planta ficaria conhecida entre os santistas como a Fábrica das Cervejarias Reunidas
Skol-Caracu. Uma peculiaridade
era que a empresa, por muitos
anos, manteve uma sirene que
tocava às 12 e às 18 horas, que
acabou se tornando marca registrada do bairro. A produção perdurou na Cidade até meados dos
anos 1980.

Uma cerveja que dava brindes
Na briga pelo consumidor, valia
tudo entre as primeiras marcas de
cerveja que circularam em Santos.
Imagine, hoje, concorrer a uma TV
3D ao comprar uma determinada
marca de bebida. Era mais ou menos o prêmio oferecido pela cerveja Mossoró, produzida pela Cervejaria Colúmbia, que ficava na Rua
General Câmara, 292.
A bebida circulou pela Cidade
nos anos 1950 e, numa de suas
promoções, oferecia como prê-

mio maior um magnífico rádio
de cabeceira! Além disso, eles
davam 1,2 mil brindes todos os
dias: mais garrafas de Mossoró
(veja o anúncio).
Em 1953, a marca anunciou o
nome do felizardo ganhador do
rádio, Arnaldo da Silva, morador
da Rua Rangel Pestana, 87. Ele
teve a sorte de achar o perseguido cavalinho dourado numa garrafa comprada no Bar City, na
Avenida Ana Costa, 2.

Bolão do Paulista unia cerveja e futebol
A parceria “cerveja & futebol”
começou em Santos, na década de 1950, com a campanha
da Cerveja Anchieta, que promovia uma espécie de bolão

dos jogos do Campeonato Paulista de Futebol. Quem comandava as apostas era o programa
Marcha dos Esportes, difundido
pela Rádio Cacique de Santos a

partir do meio-dia. Os ganhadores do bolão podiam pegar seus
prêmios (em cerveja) também
no Café Caravelas, que ficava
na Praça Rui Barbosa.
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AS CURIOSAS DATAS DO

ANIVERSÁRIO SANTISTA

A idade leva em conta os anos como vila (470 anos), mas o dia de assoprar a velinha é baseado na elevação do status de vila para cidade (177 anos)

não mudar-se para a vila vicentina, onde residiram todos
os seus antecessores, preferindo ficar nas terras que recebeu de seu antigo senhor,
Martim Afonso de Sousa, no
povoado que até pouco tempo antes chamavam de Enguaguaçu. O lugar, desde a
criação do pequeno hospital
intitulado Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos,
herdara um pedaço da sua nomenclatura (Santos), por conta da fama obtida junto aos
navegantes e aventureiros de
passagem pela costa sul brasileira.

jamais teve comprovação documental.
Considerado o primeiro pesquisador da história santista e
vicentina, Frei Gaspar da Madre
de Deus (1715-1800), também
tentou, em vão, por anos a fio,
encontrar provas desta data tão
relevante para a memória de
Santos. No entanto, o mais próximo que chegou foi encontrado
em livros de escrituras onde a
palavra “Vila de Santos” estava
registrada. Mas o primeiro registro dessa natureza só ocorreu em janeiro de 1547. O frei
constatou que até novembro do
ano anterior, os escrivães ainda se referiam a Santos como
“povoado”. Portanto, para o pioneiro pesquisador da história local, o foro de vila fora dado entre esses meses.

SEM PROVAS
Alguns pesquisadores, incluindo o barão do Rio Branco
em suas Ephemérides Brasileiras, acreditam que Braz Cubas
tenha dado o foro de Vila ao povoado santista logo depois de
obter o cargo mais importante
da Capitania, em 15 de junho
de 1545. Mas essa informação

TODOS OS SANTOS
Esta tese também foi seguida
por Francisco Martins dos Santos, grande historiador santista da primeira metade do século 20. Ele ainda acreditava que
a elevação ao status de vila se
dera em 1º de novembro, que é
o Dia de Todos os Santos, coincidindo na data com a fundação

MEMÓRIA
de
Santos completa 470 anos no
próximo dia 26. A data, contudo,
é motivo de grande controvérsia,
uma vez que ela, na verdade,
assinala o dia em que Santos foi
alçada à categoria de cidade, o
que aconteceu somente no ano
de 1839 e que nos levaria a ostentar enxutos 177 anos.
O rito que tornou o povoado
santista em vila, representado,
por exemplo, na belíssima obra
de Benedicto Calixto exposta no Salão de Pregão da Bolsa do Café (Leitura do Foral de
Vila por Braz Cubas) não possui um registro pontual no que
concerne ao dia exato em que
aconteceu. Até hoje, nenhum
historiador obteve provas documentais que definissem o dia
em que o fundador procedeu
administrativamente ou cerimonialmente com a fundação oficial da Vila de Santos.
O que se sabe é que Braz
Cubas, feito capitão-mor da
Capitania de São Vicente em
8 de junho de 1545, resolveu

da Santa Casa de Misericórdia,
ocorrida neste mesmo dia, três
anos antes (1543).
UNIÃO DE DATAS
Teses contrastantes à parte, o certo é que, em 1996, a
Prefeitura, numa clara ação de
marketing, objetivando valorizar o aniversário da Cidade,
resolveu misturar as elevações
(de vila e cidade) num caldeirão só. Santos completaria 157
anos, a partir da sua mudança de status de vila para cidade (1839). Mas, considerando o ano de 1546 como sendo
o da fundação da vila, seriam
450 anos de histórias, ou seja,
um apelo muito maior. Assim,
como não havia dados sobre o
dia exato da fundação de Braz
Cubas, optou-se em manter o
26 de janeiro como data de aniversário, provocando uma mistura ao mesmo tempo polêmica
e divertida.
Independentemente da confusão, 470 ou 177 anos, Santos é uma cidade que, até em
confusão, é vanguardista, um
exemplo de amor à terra pouco comparável neste imenso
Brasil.

Braz Cubas lê o foral da Vila
de Santos, no imaginário
do pintor Benedito Calixto,
que se utilizou de licença
poética para reproduzir um
ato administrativo que não
possui registro documental
sobrevivente. Se tivesse
ocorrido, teria acontecido
entre julho de 1545 e janeiro
de 1547. O mais aceito entro
respeitados historiadores
é que a elevação de
Santos para a categoria
de vila tenha ocorrido em
novembro de 1546
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CARNAVAL,
UMA LONGA HISTÓRIA DE CUMPLICIDADE
Desde 1858, época do primeiro baile carnavalesco, a Cidade mantém a tradição das
festas de Momo, marcada pela irreverência dos foliões e por figuras célebres da festa

MEMÓRIA
de
Quando a Escola de Samba
Grande Rio entrar na Marquês
de Sapucaí, no início da madrugada do dia 8 de fevereiro, Santos estará registrando
mais uma importante marca
na sua trajetória carnavalesca, que completará 158 anos
seis dias depois.
A Folia de Momo possui uma
relação de cumplicidade com
os santistas desde os remotos
tempos do Império. Santos, por
exemplo, é a única cidade brasileira que pode se gabar de saber, com exatidão, o dia em que
aconteceu o seu primeiro baile carnavalesco, num festivo 14
de fevereiro de 1858, data em
que foi criada a Sociedade Carnavalesca Santista, que pôs fim
às festividades violentas do entrudo (espécie de comemoração
de influência lusitana ocorrida
nos três dias que antecediam o
período de Quaresma).
A partir daquele ano, a população santista passou a comemorar o carnaval de forma
mais civilizada, através de bai-

les de máscaras e um festejo
conhecido como Congresso.
IRREVERÊNCIA
As ruas de Santos, nos períodos carnavalescos, se apinhavam de gente que participava dos desfiles. Muitos
traziam críticas à sociedade
e à política. Um exemplo claro disso aconteceu no Congresso realizado em 1884 pelo
Grupo dos Meteoros, sociedade carnavalesca formada por
foliões da Rua 25 de Março
(atual XV de Novembro).
Na época, o assunto mais
discutido na Câmara Municipal, assim como nos botequins e ruas da Cidade, era a
lotação esgotada do Cemitério do Paquetá, o que obrigava a Intendência (prefeitura da
época) a buscar soluções para
a criação de um novo espaço
para sepultamentos. Espirituosos, os “meteoros” resolveram
pinicar as autoridades saindo
fantasiados, em seu Congresso, de esqueletos. No carro de

abertura do desfile, um cartaz
questionava: “para onde vamos?”.
Os grupos, blocos e bandas
dominaram os carnavais santistas. Centenas deles existiram
ao longo dos tempos, deixando
marcas importantes e servindo de nascedouro para eventos como a famosa patuscada
“Dona Dorotéia, Vamos Furar
Aquela Onda?”, criada em 1923
e que se tornou um ícone da
Folia de Momo em Santos.
REINADO
Por falar em Momo, os santistas tiveram o privilégio de testemunhar o reinado mais longo de
um soberano carnavalesco, de
Waldemar Esteves da Cunha,
que empunhou cetro e coroa por
quatro décadas. Sua primeira
ascensão aconteceu em 1950 e
a última em 2000. Outra curiosidade neste quesito foi o fato
de Santos ter sediado por duas
vezes, nos anos 1960, um Congresso Nacional de Reis Momos. O encontro de “peso” chamou a atenção do país inteiro.
SEGUNDO MAIS ANIMADO
Por conta desta relação de
amor ao carnaval, as marcas

Clube dos Girondinos. Esta é uma rara foto de uma agremiação de carnaval da época dos
Congressos. Nota-se que, entre os distintos membros, há foliões mais desinibidos

Descontração da Corte de 1961: a Rainha Mause Prée
paparica o eterno Rei Momo Waldemar Esteves da Cunha

de Waldemar, os congressos,
os desfiles das bandas, a festa da Dona Dorotéia e a folia
que imperava nos bailes promovidos pelos clubes da Cidade, Santos era conhecida
nacionalmente por ostentar o
segundo carnaval mais animado do Brasil, ficando atrás
somente do Rio de Janeiro.
MARCA DA CIDADE
Diante de tanta dedicação,
Santos era uma das raras cida-

des do país a possuir imprensa especializada nessa área.
Figuras importantes, como Rosinha Mastrângelo, Lydia Federici, J. Muniz Júnior, Olao
Rodrigues, Bandeira Júnior e
tantos outros se tornaram referência jornalística do assunto.
São tantas as memórias de
Carnaval que contá-las em
uma só página é tarefa difícil, tanto quanto conhecer um
santista que não se orgulhe
dessa bela história.

Um grupo carnavalesco ao lado de um carro para corso
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LUCKY, O PRIMEIRO
TATUADOR DO PAÍS
Dinamarquês que viveu na área portuária de Santos foi pioneiro da tatuagem,
considerado o único profissional do ramo na América do Sul durante os anos 1960;
arte em surfista carioca rendeu referência em música de Caetano Veloso

MEMÓRIA
de
“It’s not a sailor if he hasn’t a
tattoo” (Não é um marinheiro se
não tiver uma tatuagem). Esta
chamada, inscrita numa pequena placa de madeira, tornou-se
um marco da área portuária de
Santos, mais especificamente na badalada Boca, zona de
boemia e prostituição consolidada no quadrilátero final do
bairro do Paquetá, que tinha
como eixo central a rua General Câmara.
A peça traduzia o marketing
promovido pelo dinamarquês
Knud Harald Lykke Gregersen,
com o objetivo de fisgar seu público-alvo primário, justamente
os homens do mar que circulavam em profusão nas cercanias
do negócio que abriu quando
desembarcou pelo mesmo cais,
em 20 de julho de 1959.
Em sua bagagem, Knud Gregersen trazia uma história de 31
anos de vida, na forma de dezenas de viagens aventureiras
e os ensinamentos técnicos do
pai, um dos mais conhecidos
tatuadores da Dinamarca dos
anos 1930 e 1940, Tatto Jack.
Decidido a fincar raízes no Brasil, Knud adotou um codinome:
Lucky (sortudo, afortunado), talvez por uma crença, ou esperança, de ser bem-sucedido na
nova terra.
O PRIMEIRO
Na delegacia de imigração, o dinamarquês teve que explicar aos
agentes o que fazia aquela estranha máquina de pintura. “É para
gravar a pele, tatuar imagens no
corpo”, teria dito aos curiosos brasileiros. Passou sem problemas
pela burocracia governamental e,
finalmente, estava diante de Santos, cidade historicamente de vanguarda, para se tornar mais um de
seus pioneiros. E, neste caso, da
tatuagem no Brasil.

HOMENS DO MAR
Em poucos dias, Lucky alugou
uma pequena loja na Rua João
Octávio, nº 2, perto da área mais
agitada da Boca. Logo depois, mudou-se para a Rua General Câmara, onde ganhou fama e passou a
tatuar os estrangeiros de passagem pelo porto. Ele sabia que sua
clientela mais forte era mesmo o
homem do mar, assim como na
sua terra, a Dinamarca, lar ancestral dos vikings, povo que tinha o
costume da tatuagem.
“It’s not a sailor if he hasn’t a tattoo”. A frase marqueteira de Lucky
ficou famosa na Cidade, ainda
mais amparada pelo personagem
de desenho animado Popeye,
que convalidava a máxima de que
“marinheiro que fosse marinheiro
tinha que ter uma tatuagem!”.
FAMA ESTENDIDA
Lucky foi ganhando fama nacional e internacional. Ele tatuava no fundo da loja e, na
frente, vendia souvenirs, lembranças recolhidas nos 42 países que percorreu antes de se
fixar no Brasil. Na época, também, muitos caminhoneiros iam
até o estúdio para marcar o corpo com imagens de Nossa Senhora Aparecida, Jesus Cristo e
cruzes para proteção. Os jornais
e revistas o consideravam o primeiro e único tatuador da América do Sul nos anos 1960.
DRAGÃO NA MÚSICA
O auge da fama de Lucky
aconteceu nos anos 1970,
quando começou a tatuar outra espécie de homens do mar,
os surfistas. Um deles, o carioca José Artur Machado, o Petit,
se tornara símbolo de uma geração de jovens bronzeados de
Ipanema, imortalizado por Caetano Veloso na música Menino
do Rio. A estrofe inicial logo in-

Lucky trabalhava na Rua General Câmara, com público formado especialmente por marinheiros

dicava o estilo de vida daquela geração: “menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão
tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço”. O santista Lucky foi o responsável pelo
dragão de Petit.
ADEUS, SANTOS
Knud Gregersen ficou por 20
anos na Cidade e era um dos
protegidos da Boca. Mas um
marginal desavisado resolveu
assaltar seu ateliê e ele, desgostoso, decidiu fazer as malas e
partir para nunca mais voltar. Foi
primeiro para Itanhaém. Depois,
para Arraial do Cabo, no Rio de
Janeiro, onde faleceu, aos 55
anos de idade, em 17 de dezembro de 1983.
MARCADO NA HISTÓRIA
A trajetória de Lucky Tattoo foi
tão marcante, que o dia 20 de julho
(data em que ele chegou ao Porto
de Santos) foi escolhida para ser o
Dia Nacional do Tatuador.
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CLUBE ATLÉTICO SANTISTA

TEVE O MELHOR CARNAVAL ‘INTERNO’ DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eleição ocorreu na capital do Estado, com
julgamento por carnavalescos paulistas

MEMÓRIA
de
Santos, desde as décadas
finais do século 19, criava e
mantinha clubes sociais que
movimentavam a vida da sociedade. Muitos deles nasceram sob a insígnia do esporte e se multiplicaram ao ponto
de fazer dos santistas o povo
mais esportista do Brasil.
Mas também havia aquelas
agremiações que optavam em
centrar suas atividades em
eventos culturais e sociais,
como o Clube XV e o Atlético Santista. Este último, apesar de esportista em sua nomenclatura, deixou de lado as
competições a partir de 1936,
dedicando-se exclusivamente às movimentações sociais,
em especial o carnaval.
PRIMEIROS ENDEREÇOS
Como registrou o famoso
jornalista e cronista carnavalesco Bandeira Júnior, “o glorioso Clube Atlético Santista
entrou no cordão de Momo no
tempo de Dorinha, Meu Amor,
Pinião, Pinião, Pinião, Gosto que me enrosco e Sou da
Fuzarca, sucessos em 1928.
Foi sob a presidência de Heitor Golzi que o Atlético promoveu os mais animados bailes
em sua primeira sede, ainda
localizada na rua General Câmara. De lá para cá, não parou mais”.
Anos mais tarde, o Atlético
mudou de endereço, se instalando em um local maior, na

Rua D. Pedro, esquina com
a Praça Mauá. Mas os bailes do clube aconteciam no
mais elegante e concorrido
salão da Cidade, o da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio, na Praça
José Bonifácio. A festa atleticana era tão frequentada que
percebeu-se a necessidade
de buscar um outro lugar ainda maior.
GIGANTE ATLETICANO
Foi então que a agremiação
adquiriu o terreno da Vila Mathias, onde ergueu seu enorme
ginásio, inaugurado em 1948.
Foi o primeiro dos grandes
ginásios da Cidade. Naquele gigante de ferro e cimento
armado, construído especialmente para abrigar grandes
multidões, quer para práticas
esportivas ou sociais, os bailes carnavalescos atleticanos
atingiram o ápice, chegando
a ser considerados os maiores do Estado de São Paulo,
em eleição promovida na capital, com o julgamento feito por
carnavalescos paulistas.
REFERÊNCIA
A inauguração do ginásio
para a Folia de Momo aconteceu em 1949, contando com a
presença da primeira Rainha
do Carnaval Santista, a cantora Jarina Rezende. Os bailes atleticanos foram referência por décadas.

Jarina, a primeira Rainha do Carnaval de Santos, inaugurando o
Ginásio do Atlético Santista para a folia de Momo de 1949

Baile do Atlético nos anos 1960, na terceira sede do clube
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Entre panelas, móveis e brinquedos, foram depositados também capacetes considerados relíquias da Revolução de 1932

O
METAL
SANTISTA
E SUAS PIRÂMIDES PELO ESFORÇO DE GUERRA
MEMÓRIA
de

Era tarde de quinta-feira, 10
de setembro de 1942. Centenas
de pessoas, muitas delas crianças, se aglomeravam na Praça
Mauá e em todo o seu entorno
para inaugurar a primeira “pirâmide de metal” da Cidade, batizada de Monte Serrat.
O objetivo era arrecadar o
quanto possível fosse de metais junto à população, para
encaminhá-los às fábricas do
interior para que fossem transformados em material bélico
de uso das Forças Armadas
do Brasil. Havia dois meses
que o País declarara guerra
aos países do Eixo (Alema-

nha, Itália e Japão).
Cidade portuária, Santos já vivia, desde o ano anterior, o clima
de guerra, sabendo ser localização estratégica e alvo potencial
dos submarinos nazistas.
ESFORÇO DE GUERRA
As chamadas pirâmides de
metal nada mais eram do que
amontoados, em pilhas, de objetos metálicos de todos os tipos,
que começavam a ser construídos em várias partes do País, a
partir da declaração de guerra.
Coube à Guarda Noturna,
à Rádio Atlântica e ao jornal
A Tribuna a iniciativa de con-

SANTOS JÁ VIVIA, DESDE
O ANO ANTERIOR, O CLIMA
DA 2ª GUERRA, COMO ALVO
POTENCIAL DE SUBMARINOS

vocar os santistas para o chamado esforço de guerra, similar
ao que já havia acontecido na
Cidade, por exemplo, durante
a Revolução Constitucionalista de 1932, quando ocorrera a
arrecadação de metal em favor
dos soldados paulistas que lutavam contra o regime do presidente Getúlio Vargas.
DE BRINQUEDO A PANELA
A campanha tinha a missão
de “angariar todo material inservível para o uso doméstico,
mas que, fundido, concorreria
para oferecer armas ao Brasil”.
O primeiro posto foi justamente
o da Praça Mauá, cujo primeiro objeto doado foi uma vistosa estatueta de metal que pertencia ao então prefeito Antônio
Gomide dos Santos.
Após o ato inaugural, centenas de santistas depositaram
panelas e outros utensílios de
cozinha, pedaços de mobiliário
e brinquedos de metal.
“MINHA RELÍQUIA”
Foram depositados até capacetes que pertenceram a

ex-combatentes de 1932, como o de Osvaldo Franco Domingues, que, na época, deixou uma mensagem, publicada
no jornal A Tribuna. “Há alguns
anos eu vinha assim procedendo, guardando para meus filhos, com veneração, minha relíquia. No momento, entretanto,
nem mesmo a vida nos é lícito negar à nossa querida terra. Essa razão pela qual, nesse instante, em que a gloriosa
pátria requer armas, não tenho
dúvida em desfazer-me do objeto que esta acompanha”.
MAIS PIRÂMIDES
Nos dias e semanas seguintes, os santistas construíram
outras pirâmides, como as dos
bairros do Boqueirão, Gonzaga e Ponta da Praia (Escolástica Rosa). Além das pessoas,
várias empresas se empenharam na tarefa de fazer crescer
as pilhas, como o Parque Balneário Hotel, que enviou caminhões com ferro velho de
camas, equipamentos de cozinha e lavanderia, além de
esquadrias.

Os clubes e os colégios da
Cidade também se envolveram
de forma patriota na tarefa. O
Clube XV e o Tênis Clube, por
exemplo, disponibilizaram aos
sócios postos de arrecadação
exclusivos. O Colégio Canadá, por iniciativa do professor
de história, Dr. Avelino Vieira,
montou a própria pirâmide, batizada de “Duque de Caxias”.
ALÉM DO ESPERADO
O sucesso da campanha foi total. A Comissão de Metalurgia do
Governo Federal teve até que
apelar às empresas de transporte particular para que enviassem
o material arrecadado às fábricas
e arsenais do Exército Brasileiro.
No fim de 1942, todo o metal santista já havia sido coletado.
EXEMPLO DE UNIÃO
Nos anos seguintes, outras
campanhas foram criadas (principalmente pela borracha). Mas
a do metal ficou marcada como
uma das uniões mais espontâneas da população santista em
torno de uma causa, um verdadeiro esforço de guerra.
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EMPRESA SANTISTA PRODUZIU PRIMEIRAS
PARABÓLICAS E TVS DE CIRCUITO FECHADO DA AMÉRICA DO SUL
Crescimento do setor de comunicação levou
empresários a apostar na produção equipamentos

MEMÓRIA
de
Era setembro de 1956. A
televisão havia chegado ao
Brasil fazia apenas seis anos
– a TV Tupi entrou em operação no dia 18 de setembro de
1950. Era uma novidade para
poucas pessoas, devido o alto custo dos aparelhos receptores (importados).
Assim, alguns empresários
santistas, percebendo um futuro próspero neste setor de comunicação, se reuniram com
outros empresários do Estado
para criar uma empresa que fabricasse os equipamentos necessários para o atendimento
da futura demanda brasileira,
que prometia crescer e muito.
Desta forma, nascia a Rede Brasileira de Televisão S.A.
(Rebratel), cuja missão era se
tornar uma referência nacional
de tecnologia eletrônica para o segmento, com linha de
produção de aparelhos de TV,
transmissores microondas e
antenas parabólicas.
DIRETORES
Na diretoria da nova empresa, figuras do calibre de
Amador Aguiar (fundador do
Bradesco), no cargo de presidente; Giusfredo Santini, dono
do Grupo A Tribuna, como vice-presidente; José Saulo Ramos, que viria a ser ministro
da Justiça do presidente Sarney, como diretor-secretário, e
o famoso chargista Accindino

Andrade, o Dino, que era o diretor de patrimônio.
EMISSORA PRÓPRIA
Para estimular o trabalho
técnico da empresa, a Rebratel batalhou para instalar em
Santos uma emissora própria
de televisão, o que, de fato,
aconteceu em 1957, com a entrada no ar da TV Santos, Canal 5, na condição de filial da
TV Paulista.
O primeiro estúdio foi montado na Ilha Porchat, em São
Vicente, mas o resultado foi
considerado muito ruim, devido às condições de retransmissão do sinal que vinha da
capital. Desta forma, decidiu-se transferir as operações para as dependências da Rádio
Clube de Santos, na Rua José Cabalero, 60, no Gonzaga,
onde funcionou por quase um
ano e meio.
PIONEIRISMO
A parte administrativa e técnica da Rebratel ficava no
Edifício Rubiácea (Praça dos
Andradas), onde foram feitos
os testes com os primeiros
equipamentos produzidos pela empresa santista. Um dos
pioneirismos ocorridos no espaço foi o da primeira transmissão de TV por circuito fechado da América do Sul,
logo implantada no Bradesco
por Amador Aguiar, que fez do

Apresentação da Rebratel e da TV Santos em evento
(acima) e parabólicas produzidas pela Rebratel

seu banco o primeiro cliente da
Rebratel. Outros clientes surgiram, como a TV e Rádio Clube de Bauru, que encomendou
parabólicas e retransmissores
para suas demandas.
Porém, o surgimento de outras empresas no Brasil, com
aporte de capital estrangeiro,
fez com que o sonho da Rebratel fosse paralisado em 1958.
Apesar de não ter prosseguido
no mercado, a empresa santista deixou uma marca importante: ter sido a pioneira em
tecnologia de transmissão de
imagens.
A PRIMEIRA TV COM
PROGRAMAS REGIONAIS
A primeira TV Regional do

Teste do circuito fechado nas dependências da Rebratel, no Edifício Rubiácea

Brasil nasceu lastreada na programação da
TV Paulista, Canal 5,
mas mantinha sua grade local, restrita entre
11h e 14h.
Com poucos profissionais
conhecedores da nova tecnologia, a TV
Santos “importou” técnicos de
São Paulo e do Rio de Janeiro para ajudar na programação local. Os programas jornalísticos não contavam com
repórteres de rua. As imagens
eram obtidas na noite anterior ou na parte da manhã para serem transmitidas na hora
do almoço.
Neste curto período santista,
a primeira meia hora era dedi-

cada a desenhos animados.
Logo depois, vinha um programa esportivo, que contava
com os comentários de Aníbal
Paulo e dos repórteres do departamento esportivo da emissora. Havia, ainda, um musical
e um modesto telejornal, apresentado pelos jornalistas Saulo Ramos e Juarez Bahia. Ao
final, ainda havia um pequeno
esquete com a participação do
radialista Nemézio Prado.

Equipe da TV Paulista chega a Santos a fim de firmar acordo para a criação de emissora local
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TEMPESTADE DEVASTADORA PROVOCA

DESTRUIÇÃO E PÂNICO EM SANTOS

A cidade ficou literalmente debaixo d’água naquele 1º de março de 1956

MEMÓRIA
de
Ruas viraram rios, houve desmoronamentos
e a população ficou sem luz e transporte
Dia 1º de março de 1956,
quinta-feira, 12h30. Uma enorme massa de nuvens negras,
carregada, paira sobre a cidade, trocando repentinamente a
confortável e tranquilizadora luz
natural por uma sombra escura, ameaçadora. Sinal de chuva
forte, previam os santistas pelas ruas do Centro, apertando o
passo para não serem pegos ao
relento, privados da proteção ao
que viria pela frente.
Duas horas mais tarde, as primeiras gotas prenunciavam o
que aconteceria mais à frente,
um dos maiores temporais enfrentados pela Cidade em sua
história, ao menos na vaga lembrança dos que já corriam em
busca de abrigo, o mais próximo
que conseguiam.
A chuva logo se transformou
em temporal, aumentando de intensidade no avançar da tarde.
Somada à alta da maré já pre-

vista para aquele dia, com ápice
às 18 horas, as águas pluviais
não encontraram escoamento
pelos sistema de canais, na direção do mar, e a cidade imergiu. Inundações foram registradas em todos os setores de
Santos. Os canais transbordaram e até um carro submergiu
no Canal 2, provocando a morte
do seu motorista, Leonor Campos Del Nero. As galerias acabaram obstruídas por toda sorte
de entulho e as principais ruas
dos bairros se transformaram
em verdadeiros rios, chegando
a atingir meio metro em vários
locais.
Os serviços de transporte coletivo, tanto por ônibus quanto
bonde, foram paralisados, deixando a população desarvorada. A cidade ficou sem luz, por
conta de vários postes de energia derrubados pela cidade. Milhares de crianças ficaram pre-

sas em suas escolas, sem ter
a mínima chance de voltar para casa. A situação era de total
apreensão, e muito medo.
O estado das coisas em Santos, fez descer a Serra do Mar,
o então governador de São Paulo, Jânio Quadros, que permaneceu durante três dias na cidade
tomando decisões sobre os serviços de remoção dos escombros e as providências em socorro dos feridos, das vítimas e
suas famílias. Juntamente com o
então prefeito Antônio Feliciano,
durante oito horas seguidas Jânio dirigiu pessoalmente os trabalhos no local do desastre.
MARAPÉ, EM ESTADO
DE CALAMIDADE, VIROU
MANCHETE NACIONAL
Os morros entraram em estado de calamidade, por conta dos inúmeros desbarrancamentos registrados em todas
as partes, com maior intensidade no Marapé, onde vários chalés desabaram, registrando mortos e feridos. Os bombeiros de
toda a região foram acionados
para prestar socorros às vítimas.
O bairro inteiro virou um caos. A
Rua Godofredo Fraga, sobre a
qual desabou parte da encosta
do morro de Santa Terezinha, ficou totalmente tomada por entulho, lama e pedras. O drama santista virou manchete nacional.
TIME DE FUTEBOL PERDE
QUASE TODA A EQUIPE
NA TRAGÉDIA
O quadro do Brasil Futebol Clube morava, quase todo,
no morro do Marapé, no trecho
compreendido entre a rua Carvalho de Mendonça e Napoleão
Laureano. Muitos perderam sua
vida, deixando o clube em estado de choque e luto.

As encostas dos morros santistas literalmente ruíram.
Centenas de pedras rolaram para cima das casas

DRAMA DAS FAMÍLIAS
INSPIROU SAMBA CHAMADO
“ADEUS MARAPÉ”
Miguel Ângelo e Oswaldo Cruz
eram dois compositores de sam-

Esses dois bombeiros, dos muitos que foram convocados para o
serviço de remoção de escombros, trabalharam dedicadamente,
dia e noite, sobre enormes pedras, que se deslocaram da calota
granítica do morro de Santa Terezinha e se precipitaram sobre os
chalés situados na sua encosta, provocando muitas mortes.

ba, que se solidarizaram à tragédia e criaram um samba chamado “Adeus Marapé”, que
aponta o impasse dos que vivem nas encostas do morro, sabem do perigo, mas não tem para onde ir. A música foi sucesso
na voz de Luis Américo, filho do
bairro. Veja um trecho da can-

ção: Eu saí para trabalhar/ não
sabendo volta, o que iria encontrar/ O barraco que estava lá em
cima/ Veio parar no chão/ E, nos
meio dos destroços, eu vi o paletó do Bastião/ Adeus, Marapé/
Adeus, Marapé/ Que levou meu
filho e também a minha mulher.

O governador de São Paulo, Jânio Quadros (de terno, terceiro da
esquerda para a direita), esteve inspecionando os trabalhos de
socorro pessoalmente
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CÃO FILA BRASILEIRO,

GENUINAMENTE SANTISTA

Medalha do
Santos Kennel
Clube, com a
data de sua
fundação,
em 18 de
novembro de
1949

MEMÓRIA
de
Reconhecimento se deve ao trabalho
de juiz e cinófilo na década de 1940
O cão fila brasileiro, primeira raça desenvolvida no País,
teve, em Santos, seu maior e
mais antigo estudioso: Paulo Santos Cruz, juiz cinófilo do
extinto Santos Kennel Clube
(SKC). Considerado ‘pai da raça fila brasileiro’, foi ele quem,
em meados da década de
1940, iniciou as tratativas para o reconhecimento mundial
do cão como raça pura, pela
FCI (Fédération Cynologique
Internationale – Federação de
Cinófilia Internacional), o que
de fato acabou ocorrendo em
1952. Nesta época, o Santos
Kennel Clube foi o órgão responsável pelo registro da raça,
junto ao Brasil Kennel Clube
(atual Confederação Brasileira de Cinofilia), o que fez do fila brasileiro um cão genuinamente ‘santista’.
Paulo era morador antigo
da Rua Oswaldo Cruz, na casa de número 394, em terreno

de muros altos, onde havia uma placa que alertava a existência de
cães de grande porte. Os animais, cruzamento das raças
Mastiff Inglês, Bloodhound e Bulldog Inglês, oriundos da Europa, formaram a linhagem do
fila brasileiro.
O santista também foi o primeiro exportador do fila brasileiro para a Europa, em especial para a Alemanha, onde o
animal caiu no gosto de criadores. O primeiro comprador
foi o príncipe da Baviera, Rodolfo Maria Leopoldo Fernando de Wittelsbach, que recebeu um animal de três anos
de idade, chamado “Dunga de
Parnapuan”.
O Santos Kennel Clube, fundado em 18 de novembro de
1949, se tornou referência nacional na elaboração de estudos sobre a raça fila. Artigos da entidade
santista, assinados por
Paulo Cruz, eram publicados em revistas
especializadas de todo o mundo, divulgando o nome da cidade de
Santos como o berço
do fila brasileiro. Mais
um orgulho de nossa
memória.
Dr. Paulo Cruz, o
primeiro criador de Fila
Brasileiro do país e “pai
da raça”; Santos Kennel
Clube foi o responsável
pelo registro
internacional do Fila
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LIBERTA ESCRAVOS

MEMÓRIA
de

NO TEATRO GUARANY

Cerimônia ficou marcada como um dos
maiores atos abolicionistas de Santos
Dia 14 de março de 1886. Teatro Guarany, Santos. Duas mil
pessoas se aglomeravam na plateia, camarotes e bancadas da
glamurosa casa de espetáculos da Cidade para testemunhar
um acontecimento único no país.
Como um símbolo da luta santista pró-abolicionista, doze escravos ganhavam liberdade, para
euforia dos presentes.
O Brasil já vinha discutindo a
questão emancipadora dos escravos negros havia algum tempo, um passo iniciado, aliás, em
terras santistas, por José Bonifácio de Andrada e Silva que,
na década de 1820, libertara os
cativos das terras de sua família. A partir daí, de forma lenta e
gradual, outros avanços foram
registrados, em especial após
1850, quando da promulgação
da Lei Eusébio de Queirós, que
extinguiu o comércio transatlântico de escravos africanos. Em
1871, com a Lei do Ventre Li-

ARTE: CLAYTON INLOCO

vre (a partir da qual toda criança
nascida de mãe escravizada seria considerada automaticamente livre) e, em 1885, com a Lei
dos Sexagenários (a partir da
qual todo escravizado com mais
de 65 anos seria considerado livre), estava claro o caminho para a abolição completa. Mas esta não viria sem luta e pressão
social. E foi isso que os
santistas mais fizeram.
MILITÂNCIA
Santos era reconhecida nacionalmente como palco
de um dos mais organizados movimentos de abolição no Brasil. Desde a década de 1870, a maior parte da
população militava pela alforria
dos escravos que vagavam, aos
montes, pelas ruas da cidade,
carregando e descarregando café nos trapiches. Muitos destes

Quilombo do Jabaquara, maior reduto
santista de negros libertos no século XIX

O Teatro
Guarany,
palco de
várias
cerimônias
de libertação
de escravos,
como a
ocorrida em
14 de março
de 1886

cativos eram propriedade de “barões do café”, que os enviavam
para servir em suas casas comissárias e trapiches.
Para os escravos fugidos das
fazendas cafeeiras do interior
paulista, Santos era vista como
uma espécie de “terra prometida”, por abrigar diversos quilombos, sobretudo na área do
Cubatão (que pertenceu a Santos até 1949), ao pé da Serra
do Mar. O mais conhecido deles
era o do “Pai Felipe”, que acabou transferido, em 1880, para
dentro da cidade (na área hoje
ocupada pela CET, na Vila Mathias). Esses agrupamentos de
escravos fugidos estavam, por
sua vez, cercados de bairros de
africanos livres, os mesmos que
haviam reformado a antiga estrada que ligava a capital bandeirante à cidade santista (Aterrado de Cubatão) e permanecido
no seu entorno. O maior agrupamento era o do famoso Quilombo do Jabaquara, organizado e
administrado por abolicionistas
santistas e paulistanos, respon-

sável por abrigar alguns milhares de fugidos.
SARAIVA-COTEGIPE
Neste contexto é que surgiu,
em 1886, uma campanha liderada pelo major Joaquim Xavier
Pinheiro, que era então o presidente da Câmara Municipal de
Santos, para a criação de uma
sociedade com a finalidade de
“libertar escravos”. No dia 27 de
fevereiro, numa grande solenidade no prédio da Praça dos Andradas (atual Cadeia Velha), a
Câmara santista promoveu uma
cerimônia para a declaração da
Lei Saraiva-Cotegipe, declarando livres todos os escravos
com mais de 60 anos. Santos,
então, comemorou bastante o
ato e os proprietários de escravos da cidade, incentivados pelo movimento, resolvem libertar
seus cativos, de qualquer idade,
aplaudidos pela multidão que
acorrera ao edifício da Justiça.
Pelo simbolismo da data, Xavier Pinheiro e outros notórios
santistas, fundaram a Socie-

dade Emancipadora 27 de Fevereiro, e passaram a angariar
fundos para poder “comprar” os
negros ainda escravizados da cidade, para posteriormente oferecer-lhes a carta de alforria. E
para demonstrar todo o êxito da
empreitada, em 14 de março de
1886, promoveram um evento
no Teatro Guarany, onde compareceram cerca de duas mil pessoas. A Sociedade havia adquirido doze cativos e, num ato de
grande comoção, todos ganharam liberdade.
Assim, antes da Lei Áurea (Lei
Imperial 3.353, de 13 de maio
de 1888), que decretou a abolição total da escravatura no Brasil, Santos já era uma terra livre
para todos os homens e mulheres. Um orgulho da nação.
REFERÊNCIAS:
“VIRTUDES E LIMITES DE UMA ESCRAVIDÃO QUANTIFICADA: A ESCRAVIDÃO EM
SANTOS DO SÉCULO 19” – MARIA HELENA P.
T. MACHADO
“UMA ASSOCIAÇÃO ABOLICIONISTA NA CIDADE DE SANTOS: SOCIEDADE EMANCIPADORA 27 DE FEVEREIRO – 1886” – VERA LÚCIA ALBA REI DIAS
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Recreio Miramar oferecia atrações recreativas
como bailes, jogos, patinação e filmes
Era 12 de janeiro de 1896. A
cidade de Santos, então vivendo dias, ou melhor, anos difíceis,
por conta das séries intermináveis de epidemias de todas as
espécies (febre amarela, impaludismo, disenteria, febre tifóide,
peste bubônica, varíola, entre
outras doenças insidiosas), implorava por atividades e espaços
de lazer, em especial em locais
bem afastados do centro, onde
ficava realmente a maior parte
da população e do comércio.
Atentos a estas demandas e
desejos, os donos da Companhia Viação Paulista, uma das
maiores empresas da Cidade,
concessionária do serviço de
transporte público (bondes a tração animal), resolveram investir
numa atração que batizaram como “Recreio Miramar”, instalada
no espaço ocupado atualmente pelos edifícios São Domingos,
Jangada e Caiçara, na Avenida
Conselheiro Nébias com a praia.
De uma só tacada, os empresários ganhavam na exploração do
espaço de lazer, com ingressos
dos santistas e turistas, assim
como nas passagens de bonde
aos interessados em visitar e se
utilizar do local.
Concluída as obras, foi inaugurado, com pompa e circunstância, naquele 12 de janeiro de
1896, o “Recreio Miramar”, onde

passaram a acontecer bailes agitadíssimos, apresentações musicais de bandas da Cidade e de
fora, assim como atividades recreativas, como patinação e jogos de salão.
Foi dentro do Miramar que
ocorreu a primeira exibição de
um filme em Santos, em junho
de 1897 (um ano após a inauguração). Durante algumas semanas, os santistas ficaram
maravilhados com o milagre da
“sétima arte”, com a exibição de
uma película da firma Fernando
& Queiroz.
A coisa deu tão certo que o Miramar, já no ano seguinte, passou a ser a maior referência da
Cidade em termos de lazer e,
principalmente, bailes de carnaval. Eram famosas e concorridas
as suas “Batalhas de Confetti”,
que começavam já no dia 1º de
janeiro e terminavam apenas na
terça-feira gorda (terça de carnaval, antes da Quarta-feira de Cinzas). Frequentavam o local as
moças e rapazes das melhores
famílias da orla praiana.
O Miramar fervilhava, atraindo
multidões, que lotavam todos os
seus espaços, inclusive os belos
jardins. Havia, além dos bailes e
matinés, animados concertos musicais, conduzidos por bandas como a da Sociedade Humanitária,
da Colonial Portuguesa, do Ins-

ARTE: CLAYTON INLOCO

Interessante cartão de propaganda do Miramar, da coleção do cartofilista Laire Giraud

tituto D. Escolástica Rosa, assim
como concursos de fantasia. Até
corso automobilístico o Miramar
organizou em suas dependências!
O Miramar era um lugar chiquérrimo. Personalidades paulistanas desciam a Serra do Mar para ficar em seus espaços. Com o
tempo, já nas mãos de Domingos
Fernandes, que comprou o empreendimento dos antigos donos,
foi agregado ao local um hotel luxuoso, um restaurante que ficava
aberto dia e noite, um cinema, um
espaço aberto para música e teaO Palácio Dourado do
Boqueirão, garantia de
diversão dos santistas
de 1896 a 1940.

tro ao ar livre, um rinque de patinação e um concorrido cassino.
O Miramar deixou o nome “Recreio” e passou a ser conhecido
como “Hotel e Cassino Miramar”,
ou popularmente “O Palácio Dourado do Boqueirão”. Em suas varandas, circulavam os maiores
nomes da alta sociedade. Enquanto os executivos bebiam
whisky, as damas, clube soda.
Já na década de 1920, o Miramar era reconhecido pelos paulistas como o Maior Centro de
Diversões da América do Sul.
O Miramar também ajudou na
criação da primeira estação de
rádio da Cidade, a Rádio Clube
de Santos, chegando a abrigar
seu primeiro estúdio e antenas
de transmissão, nos anos 1920.
QUEDA
As coisas estavam tranquilas, até que um dia aconteceu
a quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, junto à queda
abrupta do preço do café. O Brasil mergulhou em crise e houve
forte queda no movimento do luxuoso clube. Com o passar dos

anos, o Miramar tentou, em vão,
se manter no mesmo padrão de
qualidade de atendimento. A situação ficava cada vez mais difícil, face às despesas enormes
que gerava, diante de uma receita em queda.
A especulação imobiliária, que
se iniciava com força na região
da orla da praia, motivou os donos do Miramar a trocar suas
prioridades. Assim, em 1939,
o último baile, promovido pelo
Santos Futebol Clube, se deu
em seus salões majestosos.
No salão do antigo cassino, um
imenso lustre, em rotação, espalhava pelo ambiente miríades
de estrelas cadentes, como que
dando adeus a uma era de glória e muito brilho.
No ano seguinte se daria o
fim do grande Palácio Dourado do Boqueirão, tão poderoso
outrora que era motivo da vinda
de turistas para a Cidade, mesmo diante do mau tempo. O slogan do Miramar era claro: “Vá
ao Miramar, indo a Santos, ainda mesmo que chova”. E muita gente ia!
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CRISTO REDENTOR
feito de areia do mar
MEMÓRIA
de

ça de enfeite para sítios e chácaras. Quem diz ou pensa assim não faz a menor ideia do
caráter de inovação do Cristo
santista, criado pelas mãos do
precursor brasileiro da escultura de areia, Pedro Germi. Isso
mesmo, o nosso Cristo, o Cristo santista é feito de areia do
mar, uma técnica desenvolvida
na Cidade nos anos 60. A ideia
de erguê-lo na entrada da Cidade foi do próprio artista, um
homem do interior paulista, onde diversas cidades adotam o
monumento cristão como sinal
de boas-vindas.

Centenas de pessoas passam todos os dias por ele.
Quem já não transitou de carro pela entrada da Cidade e reparou no Cristo Redentor santista, de braços abertos tal qual
o original carioca, símbolo do
País e uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno? No
entanto, quantas pessoas já
não desdenharam do nosso
Cristo, reputando-o como um
monumento de qualidade artística duvidosa? Houve e ainda
há quem diga que a estátua é
daquelas que podem ser compradas em qualquer comércio
de jardinagem, como uma pe-

SEGREDO
A estátua, depois de montada e vitrificada, numa fórmula
própria, e secreta, desenvolvida por Pedro Germi, foi colocada numa rocha de granito irregular, de 2,45 metros, extraída

Pedro Germi,
o primeiro
escultor
de areia do
Brasil e o seu
Redentor:
monumento
inédito no
país

dos morros santistas pela Secretaria de Obras e Serviços
Públicos. A estátua em si tem
mais 2,75 metros de altura e
900 quilos de peso.
MAIS DE DOIS MESES
Para fazer o Cristo Redentor, Pedro Germi trabalhou durante 66 dias, 16 horas por
dia, contando com um ajudante na fase inicial e uma equipe
de seis na fase de montagem
das partes. As emendas entre as partes eram bem
mais visíveis quando da
inauguração, em 8 de
dezembro de 1980.
Ao longo dos anos
foram escurecendo, enquanto o corpo foi clareando,
até que ambos se
igualaram.

Quem foi Pedro Germi?
Pedro Germi nasceu em 12 de
Janeiro de 1930 na cidade de
Lins, São Paulo, onde trabalhou
com esculturas desde os nove
anos de idade, utilizando materiais como argila, madeira e pedra-sabão. Em 1959, casou-se e
se mudou para São Vicente, onde começou a ver a areia como
material de trabalho. As esculturas, na época, eram realizadas
na horizontal. Pedro, então, decidiu criar a escultura em areia

com bloco no sentido vertical.
Como artista autodidata, começou então a produzir seus trabalhos para apreciação dos turistas.
Com o tempo, ganhou fama no
País e fora dele, principalmente na França, onde se valoriza
bastante a arte de escultura na
areia. Entre 1973 e 1974 comandou seus alunos no trabalho para a Rede Tupi de Televisão, na
produção das esculturas para a

novela “Mulheres de Areia”, que
alavancou a arte ainda mais no
País. Em 1980, Pedro Germi começa a ter problemas nas mãos,
por conta dos produtos químicos
que misturava às obras para petrificá-las. Ele não utilizava luvas
durante a preparação. Pedro parou de dar aulas e passou a dedicar seu tempo à escultura em
areia petrificada, fazendo bustos, estátuas, troféus e tudo o
que lhe fosse encomendado.

LEGADO
A partir de 1985, o artista
começou a desenvolver uma
‘doença degenerativa irreversível do cérebro’ e se esquecia de tudo e todos. No auge
da doença, olhava as fotos de
suas esculturas e dizia: “Nossa, que bonito, quem fez isso?”
Pedro Germi morreu no dia 20
de setembro de 1997, deixando um legado cultural riquíssimo.
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escreveu carta ao presidente da República a fim de preservar a orla

PARA A CONSTRUÇÃO DE JARDINS

Estátua de
Vicente de
Carvalho,
no jardim da
praia; abaixo:
reprodução
da carta
aberta ao
presidente,
publicada
no jornal A
Tribuna, em
22 de agosto
de 1921

MEMÓRIA
de

Esta semana, mais precisamente no dia 5 de abril, Vicente Augusto de Carvalho foi lembrado e homenageado pelos
150 anos de seu nascimento.
Advogado, jornalista e poeta,
o ilustre santista, nascido em
1866, era reconhecido por sua
excepcional capacidade oratória, letras finas e conduta reta, inteiramente coerente com
seus princípios e valores.
Vicente de Carvalho foi um
aguerrido abolicionista e republicano. Chegou a ingressar na
carreira política, elegendo-se
deputado estadual em 1891.
No ano seguinte, ocupou o cargo de secretario de interior no
governo paulista de José Alves
de Cerqueira César.
Porém, logo cansou-se da
burocracia e dos meandros do
universo político e decidiu direcionar sua vida ao jornalismo,
à agricultura (até 1901) e aos
poemas, que o elevaram ao patamar de um dos mais importantes escritores do País.
Das dezenas de obras literárias que produziu, a que especialmente marcou sua carreira,
Poemas e Canções, foi lançada um ano antes de sua eleição
para a Academia Brasileira de
Letras, onde ocupou a cadeira
nº 29, no lugar do maranhense Artur Azevedo, no dia 1º de
maio de 1909.

Orla foi
descrita como
“joia doada
pela natureza”

Foi casado com Ermelinda
Ferreira de Mesquita, a Biloca,
com quem teve 15 filhos.
PRAIA EM RISCO
De todos os seus feitos, que
não foram poucos, o que mais
impactou os santistas foi sua luta pela preservação da faixa de
orla praiana, alvo da especulação imobiliária no início da década de 1920.
Na época, grandes palacetes começavam a modificar
a paisagem local, a maioria
construída a mando de influentes comerciantes de café. Os
carros também já tomavam
conta das velhas ruas e avenidas de areia batida dos bairros
da praia e, assim, o ambiente
se transformava.
Atraído pelo potencial econômico, um grupo de empresários
iniciou uma forte articulação
política para “tomar” a faixa de
areia, com planos até de tornar
a praia particular. Tal movimento alertou parte considerável da
sociedade santista, em especial Vicente de Carvalho, figura de peso na imprensa paulista e ardoroso defensor de sua
terra natal.
CARTA AO PRESIDENTE
Assim, em 21 de agosto de
1921, o ilustre santista resolveu escrever uma carta aberta
dirigida ao presidente da República, Epitácio Pessoa, que estava de passagem pela Cidade, solicitando a transferência
dos terrenos da orla (onde estão hoje os jardins), pertencentes à União, para o Município,
a fim de que este pudesse pro-

mover um projeto urbanístico
que salvaguardasse a orla marítima, onde já existiam trechos
“ajardinados”, como descreveu
em sua mensagem.
AS PALAVRAS
Vicente de Carvalho foi enfático, duro em alguns momentos, prevendo que o que aconteceria caso os empresários
tivessem êxito na empreitada.
“O interesse particular, e é ele
que se empenha nessa obra
sacrílega de destruição, abre
lentamente, como micróbio ativo e tenaz, caminhos subterrâneos por onde se infiltra, mesmo em organismos resistentes.
Paira sobre Santos a ameaça
de ser privada da melhor das
belezas de sua terra, da linda
Praia da Barra, joia doada pela
natureza, e que a nossa cidade
vem, de geração em geração,
gozando largamente e conservando com carinho”.
O DOCUMENTO
A carta surtiu o efeito desejado e o presidente Epitácio Pessoa providenciou, cinco meses depois, em 20 de janeiro
de 1922, a concessão. Enviou,
pelo ministro da Fazenda, ao
coronel Joaquim Montenegro,
prefeito da Cidade na época.
O documento indicava: “não
serão permitidas edificações no
local, nem transpassá-lo ou subaforá-lo”. Com a determinação, a praia estava salva e os
jardins logo surgiriam, para o
orgulho dos santistas, que devem a Vicente de Carvalho esta
vitória pela preservação da orla santista.
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Joia do barroco que desapareceu das nossas vistas
MEMÓRIA
de
Construída entre 1742 e
1746, a antiga Matriz foi um
exemplo clássico da arte sacra
barroca. Ficava nas proximidades do local onde o fundador
Braz Cubas levantou a primeira
igreja da Misericórdia, e onde
fora sepultado, em 10 de março
de 1592. A cerimônia de benção da Matriz ocorreu oito anos
após o término de sua construção, em 1746, pelas mãos do
vigário de Santos à época, padre Faustino Xavier Prado.
Por 154 anos, a velha Matriz foi o baluarte da fé católica
santista, tendo recebido grandes personalidades da história

Templo
registra
batismos de
personalidades
como os irmãos
Andrada

brasileira que aqui vieram, como, por exemplo, o príncipe
regente d.Pedro I, que lá assistiu a missa quando da sua
passagem por Santos às vésperas do Grito da Independência, e seu filho, d.Pedro II, que
lá esteve com sua família (inclusive a princesa Isabel)
em 1885.
A antiga Matriz,
considerada
por
muitos historiadores como a primeira que Santos teve
para esta finalidade
(ser a igreja central),
tinha ao todo sete altares – o maior sob
a invocação de Nossa Senhora do Rosário dos
Brancos -, além de uma capela consagrada ao Santíssimo Sacramento, no altar onde ficava o sacrário. Contava
igualmente com irmandades
e confrarias, com obrigações
e compromissos, e inclusive
uma irmandade dos pretos e
outra dos pardos, ambas sem
compromissos. Na sua pia ba-

A Matriz pela lente de José Marques Pereira, em cerca de 1905

tismal, grandes nomes santistas foram batizados, como todos os irmãos Andrada.
DESTINO SELADO
Nos primeiros anos do século 20, a velha Matriz apre-

Na obra de Benedicto Calixto, a Matriz na época de sua
construção, convivendo ao lado do Colégio dos Jesuítas
e, ao fundo, a capela de Santa Catarina de Alexandria

sentava estado lastimável
de conservação. Muitos atribuíram essa condição ao latente desinteresse dos seus
últimos vigários administradores. Independente do ônus
da responsabilidade, o prédio barroco realmente estava enfraquecido. A ameaça de
desabamentos era iminente.
As autoridades santistas ficaram entre a cruz e a espada:
demolir ou recuperar? O certo
é que, depois de vistoriada por
um engenheiro enviado pela
Câmara Municipal, em fevereiro de 1906, constatou-se que a
Matriz não tinha mais jeito e foi
condenada em laudo técnico.
Depois de muita discussão,
foi aprovada pela Câmara Municipal de Santos, em 2 de ja-

neiro de 1908, Lei específica
de desapropriação do imóvel
secular. A demolição iniciou
tão logo a Lei fora promulgada
e sansionada.
SEM CONDIÇÕES
A Matriz veio totalmente
abaixo em dezembro daquele mesmo ano. A justificativa
maior para sua condenação
era a de que a velha construção não tinha mais condições
para comportar grande número de fiéis nas cerimônias religiosas. Assim, ficou resolvido
que a igreja, verdadeira joia do
barroco, deveria desaparecer
para que a Praça da República pudesse ser ampliada. Um
verdadeiro crime contra a memória da Cidade e do País.
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PRECURSORES Caderno
DO ROCK’N’ROLL MUNDIAL
brindaram Santos com apresentação marcante
MEMÓRIA
de
Era uma sexta-feira, 25 de
abril de 1958. Pelo menos 10
mil pessoas, a maior parte jovens entre 16 e 18 anos de idade, se acotovelavam na entrada do Ginásio do Clube Atlético
Santista a fim de conferir de
perto, com os próprios olhos
e ouvidos, um show inesquecível da famosa banda norte-americana responsável por
colocar o rock’n’roll nas paradas de sucesso global. Santos
recebia em sua casa Bill Halley and His Comets (Bill Haley
e seus Cometas).
A iniciativa era da TV Santos, subsidiária da TV Paulista,
canal das Organizações Victor
Costa, que não poupou esforços para fazer descer a Serra do Mar a famosa banda de
rock, de passagem pelo Brasil.
A concentração do público
começou cedo, às 19h, com filas que rodeavam o quarteirão.
Predominava entre a garotada o
elemento juvenil, quase uniformizado, com blusas vermelhas,
“blue jeans”, sandálias, chicletes
e barulho, muito barulho.

ABERTURA
Lá dentro, povo agitado. A organização tentou de tudo para
entreter a juventude enquanto
os ídolos do rock não chegavam. Teve peça de teatro, grupo de música da TV local e até
dançarinos vencedores de um
concurso promovido pela Rádio Record de São Paulo.
Naquela noite, obviamente, estavam presentes indivíduos pertencentes ao comissariado de menores e um
limitado número de policiais.
No auge de um inofensivo tumulto, a segurança precisou
conter um pouco os ânimos
dos mais entusiasmados. Algum espectador por demais
exaltado era apenas convidado a mudar de lugar e, quando a mocidade decidiu pular
e dançar, o serviço de ordem
passou a espectador.
Apesar de tudo, a espera decorreu na maior ordem, embora muitas cadeiras fossem
pisadas, alguns tombos se verificaram e muita gente fosse
empurrada com prazer.

INÍCIO DO ESPETÁCULO
Era quase 1h de sábado
quando, de súbito, todas as luzes se extinguiram. Fósforos,
velas e faroletes, encontrados
não se sabe como, e até tochas acesas de papel jornal,
improvisavam-se num pandemônio entusiasta sobre o ritmo cantado do “parabéns a
você…”.
Na sequência, gritos e euforia. Os reis mundiais do rock’n’
roll entravam em cena. Foi um
verdadeiro delírio. O ginásio
social do alviverde estremeceu em todos os seus alicerces. Bill Haley e seus Cometas
executaram cerca de 18 números, entre os quais Rdy’s Rock,
See you Aligator, Choo Choo
Ch’boogie. Mas nenhuma música superou Rock Around the
Clock em vibração.
SUCESSO
Todos no ginásio dançavam. Pouquíssimos espectadores se retiraram
diante do turbilhão festivo. Bill Haley manifestou o
seu contentamento diante
do entusiasmo popular e cumprimentou o clube santista pelo êxito invulgar do espetáculo
proporcionado ao público, que
festejou o ritmo jovem até quase 2h.

Bill Haley chegou quase 1h da
manhã e tocou seus maiores
sucessos; matéria no jornal A
Tribuna relatou a apresentação
do astro norte-americano
Antes da chegada de Bill Haley,
os jovens fizeram a maior
algazarra nas arquibancadas do
Clube Atlético Santista
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IMPONENTE, PRÉDIO
Caderno
DO CESÁRIO BASTOS,
PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR ESTADUAL DE SANTOS,

completa 100 anos de existência
MEMÓRIA
de
Sóbria e suntuosa. Estas eram a
visão e sensação, totalmente paradoxais, de pais de alunos e autoridades locais, ao pisarem pela
primeira vez dentro da imponente
edificação escolar erguida na Vila
Mathias e inaugurada com orgulho
naquela manhã de 25 de abril de
1916. Ciceroneados pelo entusiasmado diretor do moderno colégio,
professor Primo Ferreira, os visitantes não se cansavam de elogiar
o primor e as dimensões dos espaços que seriam dedicados à educação de seus filhos.
UM COMEÇO HUMILDE
Criado por Decreto Estadual, em
28 de abril de 1900, ou seja, perto
de completar mais um ano de vida,
o primeiro grupo escolar implantado pelo Governo de São Paulo em
Santos, batizado com o nome do
ilustre Dr. José Cesário Bastos, daria um novo rumo ao modelo educacional na Cidade.

A instituição, ao contrário do que
ostentava em 1916, nasceu modesta, ofertando apenas cinco salas de
aula em uma humilde casa situada
na esquina das ruas Sete de Setembro e Braz Cubas, de propriedade
do ilustre santista Júlio Conceição.
Porém, desde o início das atividades naquele local, eram frequentes
as críticas sobre o lugar, considerado inadequado para a promoção
educacional que se pretendia. Com
o decorrer dos anos, as condições
se agravavam em razão do aumento de demandas de alunos. Só para se ter uma ideia, em 1902, o grupo mantinha 272 alunos (sendo 119
meninos e 153 meninas). Dez anos
depois, a quantidade de estudantes já chegava a 650. De fato, estava insustentável se manter naquele endereço.
CONSTRUINDO UM SONHO
Antes mesmo de apitar o sinal de
alerta, o Governo do Estado correu
para adquirir um enorme terreno ao

lado da Estação Central de Bondes, na Vila Mathias. E, em 25 de
agosto de 1907, autorizou a obra de
um prédio que prometia ser um dos
mais belos da Cidade. Para pais,
alunos e professores era o início de
um sonho a ser construído. Os operários iniciaram seu trabalho em 1º
de janeiro de 1914 e, dois anos depois, o concluíram.
O edifício, projetado pelo arquiteto Manuel Sabater e edificado
pelo construtor Alfredo Cajado Lemos, se destacava pela imponência e pela qualidade do material
empregado nos detalhes e acabamentos. Era difícil ver em Santos
tanta riqueza de detalhes em 3.898
metros quadrados de área construída.
O prédio foi construído com tapagens onduladas em vidro colorido indiano, sustentadas nos vãos
maiores por colunas de ferro; piso
em ladrilho hidráulico; escadarias
em mármore branco; corrimãos em
madeira de lei e ferragens importadas da Inglaterra, com elementos decorativos em art-noveau com
destaque para as grades, florões e
rostos de crianças esculpidos nas
fachadas e entradas laterais.

A primeira escola do Estado em
Santos foi considerada, na época,
um caso à parte, em se tratando de
suntuosidade. Enquanto o padrão
estabelecido era, em geral, oito salas de aula, distribuídas em dois
pavimentos, o prédio do Grupo Escolar Dr. Cesário Bastos se apresentou com 30 salas, além de seis
escritórios, um salão, dez sanitários, dez salas de depósito, uma
sala médica, uma sala de artes
plásticas, cozinha e oito lances de
escadas distribuídos em três pavimentos. Definitivamente, os autores extrapolaram as determinações padrão.
REFERÊNCIA PAULISTA
Ao longo dos anos, o Cesário
Bastos se tornou uma referência no
Estado de São Paulo em se tratando de qualidade de ensino e capacidade de atendimento. Em 1952,
a escola possuía 52 classes e mais
de 2 mil alunos matriculados. Ali
trabalhavam 52 professores titulares, 48 substitutos efetivos, um
porteiro, seis serventes, um médico, uma educadora sanitária e três
dentistas. Era um verdadeiro orgulho de Santos.
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INCURSÃO PIRATA, em 1583
com EDWARD FENTON
Desde o início do povoamento, os santistas aprenderam a se defender razoavelmente bem dos ataques
promovidos pelos índios. A
vantagem dos colonos era a
excelente posição geográfica
da povoação, estratégica, e
as armas utilizadas por eles,
mais letais e precisas que os
rudimentares arcos e flechas
usados pelos nativos.
No entanto, se a população
suportava com certa facilidade as investidas indígenas, o
mesmo não se poderia dizer
sobre as incursões que viriam
a ser promovidas por navios
estrangeiros.
Os santistas não reuniam
condições bélicas, tampouco estrutura suficiente, para
suportar um eventual ataque
de corsários ou navios militares, em especial de franceses
e holandeses, que já promoviam incursões no litoral nordeste brasileiro.

O corsário inglês Edward Fenton (em pé) convida o ferreiro
John Withall e outros colonos para jantar a bordo do navio

Mapa de Luiz Teixeira (de 1586), cujo original está na Biblioteca
da Ajuda, em Portugal, mostra as duas entradas possíveis (pela
Barra da Bertioga ou pela Barra Maior. E as fortificações são o
Forte São Tiago e São Felipe, além do Forte Itapema (no mapa
nominado apenas como “Forte”)

PERIGO PELO ESTUÁRIO
Vindo do mar, havia dois
acessos possíveis à povoação. O primeiro, pelo Canal da
Bertioga, era protegido pelo
Forte São Tiago (primeira fortificação do Brasil, de 1551) e
sua contrabateria Forte São
Felipe (1557). Mas o segundo,
pela Barra Grande (entrada do
estuário, na Ponta da Praia),
era considerado o ponto falho do sistema de defesa. Por
ali, uma invasão tinha grande
chance de ser bem sucedida,
mesmo com a presença, quase diante da vila, de uma pequena fortificação, de 1580
– na verdade, uma bateria isolada que seria futuramente a
base para o Forte Itapema.

CHEGAM OS PIRATAS
E foi justamente neste trecho que Santos acabou recebendo, a contragosto, na manhã de 16 de dezembro de
1583, uma nau e dois galeões
de combate que traziam a bordo aproximadamente 200 homens, liderados pelo temido
corsário inglês Edward Fenton. Avançando sorrateiramente pelo canal estuarino,
os piratas lançaram âncoras à
porta da vila, onde, sob o pretexto de executar reparos nas
embarcações, desceram à terra alguns homens.
PORTA-VOZ SANTISTA
Para a sorte dos colonos
santistas, a comunidade contava com a presença de um
habitante inglês, o ferreiro
John Withall que, além de falar fluentemente a língua dos
piratas, seus compatriotas,
era também genro do homem
mais rico da vila, José Adorno. Tornado porta-voz da população, Withall tentou barganhar com Fenton uma saída
sem conflito. À noite daquele mesmo dia, tanto ele, como Adorno e o colono João
Raposo, foram convidados a
jantar com o capitão inglês e
seus imediatos. Os ingleses ficariam vários dias em Santos.
A EXPULSÃO
Mas, ao tempo em que os ingleses ainda reparavam suas
naus na vila santista, uma esquadra de navios espanhóis, liderada por André Higino, que
navegava pelo litoral sul brasileiro, foi alertada sobre a presença dos corsários na Capitania de São Vicente. Com
homens armados até os den-

6 de maio de 2016

MEMÓRIA
de

tes, a esquadra para lá partiu com o objetivo de destruir
os invasores. Vale dizer que,
àquela época, os tronos de
Portugal e Espanha estavam
unificados sob o reinado de Filipe I. Por isso, a presença de
navios espanhóis em patrulha
no litoral do Brasil era natural.
BATALHA NAVAL
A esquadra ibérica demorou
poucos dias para chegar em
Santos e, em 24 de janeiro de
1584, assim que avistou os navios bretões, logo partiu para o
ataque. Era noite e os corsários
foram alertados pelos primeiros tiros. Uma pequena batalha foi travada no lagamar diante da vila. Fenton, acuado, não
tinha outra alternativa a não ser
fugir, mesmo a tarefa sendo difícil. A esquadra inglesa, aproveitando-se de um momento
de descuido dos espanhóis, e
da escuridão, conseguiu sair da
armadilha e, à exceção de uma
nau, escapou com o comandante inglês pela barra.
FORTALEZA DA BARRA
Do acontecimento ficou a lição de que havia a necessidade de fortificar a entrada
do canal do estuário. Naquele mesmo ano de 1584, o arquiteto militar italiano Giovanni
Battista (Juan Bautista) Antonelli, que acompanhava outra
esquadra espanhola em navegação pelo litoral brasileiro, foi
incumbido de projetar uma fortaleza estruturada o suficiente
para rechaçar qualquer tipo de
invasão de corsários. Assim,
por conta da invasão de Fenton, nascia a Fortaleza da Barra Grande, um dos maiores patrimônios históricos da região.
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Bico de Pena de
Ribs, feito nos
anos 1970, é a
única referência
visual do major
Quintino de
Lacerda

Quintino de Lacerda
MEMÓRIA
de

Rio de Janeiro, 13 de maio
de 1888. Logo pela manhã, a
Princesa Regente do Império
do Brasil, Isabel, mandou chamar seus principais ministros
e pediu para que lessem mais
uma vez o teor do documento que se tornaria a Lei 3.353,
responsável por colocar fim a
um dos capítulos mais sombrios da história do País, o da
escravidão. Abolicionista convicta, a filha mais velha do
imperador d. Pedro II sabia
o que estava fazendo, consciente inclusive dos riscos em
que colocava a própria monarquia que, de fato, desabaria

um ano e meio após a assinatura daquela lei, que ganharia
a alcunha de ‘Áurea’ (Ouro).
As notícias sobre o ato de
Isabel logo invadiram os corredores do palácio e alcançavam as ruas da capital imperial, que foram tomadas por
milhares de abolicionistas e
ex-escravos, numa confraternização jamais vista.
MACHADO
O escritor carioca Machado de Assis, cujos avós paternos foram cativos, chegou
a declarar em sua coluna diária no jornal “Gazeta de Notí-

cias” que “verdadeiramente, foi
o único dia de delírio público
que me lembra de ter visto”.
Em Santos, tida como uma
das cidades mais abolicionistas do País, reconhecida inclusive como pioneira em libertação (por conta da atitude
inovadora de José Bonifácio de
Andrada e Silva que, na década de 1820 não só defendia o
fim da escravatura, como libertou os cativos de sua família
na Chácara de Outeirinhos) as
boas novas chegavam como
uma bomba positiva. Tal qual
os cariocas, os santistas também invadiram as ruas para comemorar o ato libertário. Não
demorou muito para que as notícias chegassem aos dois dos
mais importantes quilombos
santistas e paulistas: o de Pai
Felipe e o do Jabaquara.

Liderança é ovacionada nas ruas
O famoso Quilombo do Jabaquara tinha sob o seu comando Quintino de Lacerda, um
negro alforriado sergipano que
ganhara a confiança de seu
ex-senhor, Antônio de Lacerda
Franco (importante figura política de Santos), a ponto de lhe
herdar o sobrenome (daí a origem do Quintino “de Lacerda”).
Ele era figura de destaque na
vida social santista e respeitado tanto por boa parte da classe política local quanto pela
população. Por isso, logo que
as primeiras informações sobre o ato de Isabel chegaram à
Cidade, várias personalidades
foram até o Jabaquara para
gozar do privilégio de levar as
boas novas ao negro que sim-

bolizava a luta de Santos pela
abolição de seu povo. Assim,
a partir do Jabaquara, a Cidade mergulhou em um clima de
festa popular que tomou conta do dia e das ruas, com comícios, passeatas, espetáculos musicais e dança por todos
os lados. Quintino de Lacerda,
nesse meio, como centro das
atenções. O júbilo durou oito
dias e, em uma das homenagens, Martim Francisco Sobrinho (descendente da família
Andrada e Silva), resolveu presentar o comandante do Jabaquara com um relógio de ouro,
simbolizando a homenagem
popular ao mais querido líder
abolicionista de Santos e região. O presente contava com

a seguinte inscrição, de acordo com o historiador Francisco Martins dos Santos, em sua
obra História de Santos: “Lei
de 13 de maio de 1888. Homenagem popular abolicionista a
Quintino de Lacerda, Santos,
1888“. O líder negro foi ovacionado pelo povo santista.

Primeiro vereador
negro do Brasil

Impulsionado pela abolição,
Quintino de Lacerda lança-se à
política, agregando os negros,
pela primeira vez na história de
Santos, ao sistema. Em 1893,
ele organizou e comandou um
batalhão de soldados voluntários na defesa contra uma suposta rebelião que tinha como
objetivo depor o então presidente do Brasil, Marechal Floriano Peixoto, o que acabou
lhe rendendo o título de Major
Honorário da Guarda Nacional.
Dois anos depois, em 1895,
Lacerda conseguiu se eleger
vereador da Câmara Municipal
de Santos, e é tido até hoje como o primeiro negro a ocupar

este tipo de cargo na história
do Brasil.
CRISE
Porém, ao obter esta conquista, Quintino acabou desencadeando uma grande crise política fomentada
por setores racistas da Cidade, iniciada com a negação
de sua posse, pelo fato dele
ser analfabeto. Ajudado pelos companheiros da campanha abolicionista, ele iniciou
uma batalha judicial, que chegou aos tribunais paulistanos
e terminou com a sua vitória,
a vitória de Quintino, o maior
símbolo santista da luta pela
abolição.

Quilombo do Jabaquara, maior reduto santista de negros libertos no século 19
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MARCELINO CHAMPAGNAT:

praça lembra padroeiro dos professores e da educação
MEMÓRIA
de
O bairro é o da Encruzilhada, embora muitos moradores das redondezas insistam em
afirmar que o lugar está
dentro da área geográfica da Vila Mathias. Independentemente de onde
se situe, a Praça Padre
Champagnat é um marco importante para uma
região que teve, e ainda possui, “moradores
ilustres e antigos”, como
a Assistência à Infância

de Santos – Gota de Leite (1914), o Clube Atlético Santista (1913) e a velha fábrica “A Leoneza”
(1904 – já extinta).
ESTAÇÃO
Na própria praça há
um equipamento que fez
história: a antiga estação retificadora para ônibus elétricos, batizada de
Sócrates Aranha de Menezes (vereador, membro do Conselho Diretor

do Serviço Municipal de
Transportes Coletivos –
SMTC – e prefeito municipal por nomeação do governo do Estado de São
Paulo, de 19/12/1950 a
19/03/1951) por meio do
decreto 3.220, de 21 de
outubro de 1966, assinado pelo então prefeito
Sílvio Fernandes Lopes.
A estrutura abriga hoje
a sede da Sociedade de
Melhoramentos do Bairro
da Encruzilhada.

O pequeno terreno em formato de triângulo que fora cadastrado como Praça 539. No
primeiro plano, as ruas Xavier Pinheiro e da Constituição. Ao longe, o trecho final da
Rua Carvalho de Mendonça, esquina com Luís de Camões. Foto de 1941

Local ganha monumento
Na Lei 1.581, de 19 de
dezembro de 1953, assinada pelo prefeito Antônio
Feliciano, a então Praça
“539” (referência na planta cadastral) ganhou o nome “Padre Champagnat”
por sugestão do vereador Luis da Silva Graça,
que havia, anteriormente,
protocolado um mesmo
pedido para outro espaço na Cidade, localizado
na confluência das avenidas Almirante Cóchrane e
Epitácio Pessoa. Porém,
como o pedido acabou indeferido por Feliciano, o
prefeito sugeriu que Luis
Graça concedesse sua
ideia ao pequeno logra-

douro que começava a
ganhar forma no bairro da
Encruzilhada.

GRATIDÃO
Não demorou muito para que os Irmãos Maristas de Santos, ainda agradecidos pela referência ao
criador da Congregação,
propusessem criar um monumento em sua homenagem. Assim, com projeto
do engenheiro Fernando
Guilherme Martins, sob
encomenda da Associação dos Alunos, Ex-Alunos, Pais e Mestres do
Colégio Santista (administrados pelos Maristas), foi
produzida a estátua em

deferência ao Padre Marcelino José Bento Champagnat, fundida em cimento e com acabamento na
pintura cor bronze.
SEM SAPATOS
O monumento, que representa o padre e mais
três estudantes “carentes”
(representados sem sapatos) foi confeccionado no
Rio Grande do Sul. Sua
inauguração aconteceu em
23 de novembro de 1957.
Dizem que a estátua de
Champagnat está de frente para a “Gota de Leite”
justamente pela ligação
do padre com a causa das
crianças carentes.

A Praça 539 começa a receber melhorias e é urbanizada. Em pouco tempo se
chamaria Padre Champagnat, em homenagem ao fundador do Instituto dos Irmãos
Maristas. Foto de 1944.

Outro ângulo da Praça 539, futura Padre Champagnat. À direita, a Rua da Constituição

João Paulo II canonizou

Retrato de Marcellin Champagnat por M. Ravery (1840)

Marcelino José Bento
Champagnat nasceu no
dia 20 de maio de 1789,
na cidade de Marlhes, aldeia de montanha no centro leste da França, filho
de um agricultor. Com 14
anos inicia sua vida religiosa, juntando-se a um
grupo de seminaristas
que pretende fundar uma
congregação que leva o
nome de “Maria”.
Em 2 de janeiro de
1817, Champagnat cria o
Instituto dos Irmãos Maristas, no povoado de La
Valla, na França, onde

dedica sua vida para ensinar os jovens, em especial as crianças carentes.
UM SÓ CORAÇÃO
Morreu aos 51 anos,
deixando a seguinte
mensagem aos seus irmãos: “Que haja entre
vocês um só coração e
um só espírito!”. Marcelino Champagnat foi canonizado em 18 de abril
de 1999, pelo Papa João
Paulo II. O padre é considerado o santo protetor dos professores e da
educação.

Irmãos Maristas atuam
no Brasil desde 1897
Os Irmãos Maristas
chegaram ao Brasil em
15 de outubro de 1897,
se instalando em Minas
Gerais. Na virada do século 19 para o 20, eles
chegaram a Santos, onde criaram um colégio, o

Santista, cujas aulas se
iniciaram em 4 de abril
de 1904. Esta unidade de ensino se tornou
uma das mais tradicionais na Cidade até que,
em 2008, teve seu último
ano de funcionamento.

Monumento
do Padre
Champagant,
em foto dos
anos 1980
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AS TRÊS TEORIAS PARA A ORIGEM DO NOME DA

Cidade de Santos

Braz Cubas lê o foral da Vila de Santos, no imaginário do pintor Benedicto Calixto, que se utilizou de licença poética para reproduzir um ato administrativo que não possui
registro documental sobrevivente. Ao fundo, a imagem da construção da nova Santa Casa, o hospital que seria o responsável pelo nome da Cidade: Santos

tempos, trabalham com três
hipóteses para esta “verdade”, que está longe de ser absoluta.

MEMÓRIA
de
Santos. Como surgiu o nome da Cidade? Esta é uma
história ao mesmo tempo antiga e controversa. Na contramão da maioria absoluta

das cidades brasileiras, o nome da cidade de Santos não
tem uma tese de inspiração
unânime. Os historiógrafos
santistas, desde os remotos

RELAÇÕES
É correto afirmar que toda cidade, bairro, estado, província etc., possui seu nome relacionado a preceitos tais como:

aspecto geográfico (ex. Praia
Grande, Ponta da Praia, Ilha
Comprida, Campinas), homenagem a figura ilustre (ex. Presidente Bernardes, Vicente de
Carvalho, João Pessoa, Monteiro Lobato, Gonzaga), nomes
indígenas (ex. Itanhaém, Araraquara, Tumiaru, Ubatuba) ou
uma relação com o calendário

santo, muito utilizada no período dos descobrimentos e que
se arrastou por séculos no Brasil (ex. São Sebastião, São Vicente, São Paulo, Angra dos
Reis).
Afinal de contas, em qual
destes preceitos se encaixaria
o nome de Santos? Confira as
três teorias:

Primeira teoria - Santa Casa de Misericórdia
Após a chegada de Martim Afonso de Souza e a distribuição de terra pela Ilha de
São Vicente, a região que daria origem à cidade de Santos
era conhecida pelo seu nome
ancestral: Enguaguaçu (que
significaria Pilão Grande, na
língua Guaianá). Dois anos
depois de ter mudado o porto de lugar, para perto do povoado, Braz Cubas, preocupado com o trânsito de gente,
principalmente de doentes, re-

solveu erguer um hospital, no
modelo das Misericórdias de
Portugal. Assim, nascia a Santa Casa, que ganhou o nome
de “Todos os Santos”, por ter
sido fundada, provavelmente, no dia 1º de novembro (data dedicada a Todos os Santos
no calendário cristão).
DIMINUIÇÃO
O hospital ficou tão conhecido que ninguém mais chamava o povoado pelo seu

nome indígena, mas por Povoado do Porto da Santa Casa de Misericórdia de Todos
os Santos. Como o nome era
grande demais, foi sendo diminuído, até se tornar Santos,
a Vila de Santos, fundada oficialmente em 1546.
E até hoje esta é a tese
mais aceita e tida como oficial. Santos tem esse nome
graças à Santa Casa de Misericórdia, o primeiro hospital
do Brasil.

O Papa Gregório XIII e seu calendário Gregoriano, onde cada dia
tinha uma referência a um santo da Igreja Católica. Esse calendário
passou a vigorar em 1582. Antes dele funcionava o calendário
Juliano, que também mantinha referência aos santos

Segunda teoria - porto Lisboa

Terceira teoria - Santos Inocentes

A segunda teoria diz que
Braz Cubas, quando mudou a localização do porto da Capitania de São Vicente, que ficava no canal
do Estuário, na atual Ponta
da Praia (entre o Museu de
Pesca e a Fortaleza da Barra), para as proximidades do
povoado de Enguaguaçu,

A terceira teoria diz que
o nome santista deriva de
uma homenagem feita pelo
navegador português João
Dias de Solis que, em 28 de
dezembro de 1515, teria batizado a atual Baia de Santos com o nome de “Rio dos
Santos Inocentes” (cujas
festividades são realizadas

em 1541, resolveu também
mudar seu nome para Porto de Santos, como homenagem ao famoso e homônimo porto de Lisboa, de onde
partiam as principais expedições marítimas lusitanas.
Assim, quando fundou a vila, manteve o nome de Vila
do Porto de Santos.

entre os dias 27 e 29 de dezembro).
OFICIAL
Esse apontamento teria,
em tese, se tornado oficial
em Portugal, tanto que Braz
Cubas sabia disso e teria
dado o nome da vila baseado nesta informação.
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ESPANTA COM A PASSAGEM
DO Graf Zeppelin
MEMÓRIA
de
Santos testemunhou, na manhã de 11 de maio de 1933, de
forma inesperada, um espetáculo inédito: a visita do majestoso dirigível alemão Graf Zeppelin.
O surgimento do famoso aeróstato se deu por conta da impossibilidade do pouso costumeiro no Campo dos Affonsos,
Rio de Janeiro, onde, desde
1930, vinha operando em rotas
regulares. Um denso nevoeiro
havia se estabelecido sobre a
Cidade Maravilhosa, impedindo uma aproximação segura do
zepelim ao local de atracação.
Seguindo o manual de procedimentos, o comandante Eckner, homem muito experimentado, decidiu contornar a área
tomada pelo nevoeiro e nave-

Dirigível sobrevoou diversos
pontos da Cidade a pedido do
cônsul alemão em Santos

gar pelas proximidades até que
o sol o dissipasse. A ideia original era simplesmente voar em
círculos sobre o Oceano Atlântico, até que a situação fosse
propícia ao pouso.
RUMO A SANTOS
No entanto, um dos passageiros do Graf Zeppelin era o
cônsul alemão em Santos, Otto Uebele. Partiu dele a ideia de
“esticar” a viagem do dirigível
até a costa de São Paulo, onde teria a oportunidade de sobrevoar a cidade onde morava e atuava, ao mesmo tempo
em que mostraria aos paulistas
a maravilha tecnológica alemã.
Uebele enviou mensagem radiográfica aos sócios em Santos, através do equipamento
instalado a bordo da aeronave. Eles, então, expediram memorando informando as autoridades santistas e a imprensa
sobre a passagem do dirigível
sobre a Cidade, “entre meio dia
e uma hora da tarde”.
Poucas pessoas tiveram
acesso à informação, que chegou praticamente junto com o
próprio Zeppelin, uma vez que
o aeróstato acabou antecipando sua visita em pouco mais de
20 minutos.
ATRAÇÃO NO CÉU
O Graf Zeppelin surgiu primeiro na Barra, vindo da Ponta
do Munduba. Às 10h40, já sobrevoava a região das praias,
assombrando a população lo-

Foram intensos
os acenos dos
que estavam
em terra e dos
passageiros
cal, que parou todos os afazeres para ver a passagem da
nave alemã. Os acenos eram
intensos, tanto por parte dos
que estavam em terra, como
dos passageiros, que se debruçavam nas janelas de vidro para assistir à cena já comum das
pessoas encantadas, com o
pescoço pra cima, festejando a
passagem do mito aéreo.
A população, desprevenida
de que iria contemplar o Graf
Zeppelin, acompanhava, de
olhos fitos no horizonte, o metódico roncar dos motores do famoso aparelho, que agora singrava o espaço pacientemente,
dando ao sol sua estrutura pintada de prata e deixando perceber, por vezes, a movimentação
dos lemes de direção devido à
pouca altitude em que se movimentava, em média, de 300
metros.
O Graf Zeppelin percorreu toda a área da Cidade, com uma
bordada mais longa até São Vicente. Passou sobre o José Menino, pelo campo do Santos Futebol Clube e pela Santa Casa

de Misericórdia em construção.
ATÉ BREVE
Às 11h35, o dirigível, depois
de uma rápida excursão pela
ilha vicentina, meteu-se à direção nordeste, tangenciando a
quebrada do Monte Serrat, percorrendo o espaço aéreo do
Centro. Neste momento, a sirene do jornal A Tribuna soou forte, levando às ruas o povo ainda absorto no trabalho. Muitas
pessoas correram à porta da redação para obter maiores detalhes daquele fato inusitado.
O Zeppelin baixou um pouco
mais e passou bem próximo da
Bolsa do Café e do prédio da
Western, antes de seguir no ru-

mo da Serra do Mar, em direção
à capital paulista, onde, soube-se mais tarde, fez suas evoluções sobre a região do Anhangabaú.
A ÚLTIMA PASSAGEM
Cinquenta e cinco minutos
depois de ter desaparecido no
horizonte da Serra do Mar, o
Graf Zeppelin estava de volta,
surgindo deste mesmo alinhamento, sempre em voo baixo.
Num corte reto, foi sair à altura da Ponta da Praia, transpôs
o estuário e, na quebrada da
pedreira da Casa Wilson, já na
Ilha de Santo Amaro, pôs rumo
a nordeste e desapareceu, de
volta ao Rio de Janeiro.

Passagem não programada ganhou nota no jornal Diário de Santos
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José Bonifácio de Andrada e Silva
MEMÓRIA
de
Provavelmente, entre todos os santistas, o mais ilustre tenha sido José Bonifácio
de Andrada e Silva, uma figura extraordinária que marcou
o nome e trajetória na sociedade intelectual e política da
América e da Europa. O Patriarca da Independência, mais
do que um hábil estadista, foi
um aluno esmerado das ciências humanas e naturais, escrevendo e difundindo ideias e
ideais por onde passou.
Como mineralogista, descobriu pedras importantes,
como a escapolita, a criolita,
o espodumênio e a petalita.
Como naturalista, foi o mentor da legislação protetiva das
matas brasileiras, a começar
pela recuperação da Floresta da Tijuca. Como humanista, foi o precursor da libertação de negros escravos, 60
anos antes das primeiras leis
abolicionistas. José Bonifácio
era, fundamentalmente, um
homem à frente de seu tempo, para o qual Santos teve o
privilégio de servir como berço e primeira morada.
A CASA DOS ANDRADA
A família Andrada chegou
a Santos pelas mãos do avô
paterno de José Bonifácio,
José Ribeiro de Andrada, um
militar português que migrara para São Paulo em fins do
século 17, se tornando aqui
capitão do Exército lusitano.
A avó, Ana da Silva Borges,
no entanto, era santista. Um
dos filhos do casal foi Bonifácio José Ribeiro de Andrada,
que se casou com uma prima,
Maria Bárbara da Silva, com

quem teve dez filhos, sendo o
segundo nascido em 13 de junho de 1763, batizado com o
seu próprio nome, porém de
forma invertida: José Bonifácio.
Nesta época, a Vila de Santos contava com pouco mais de
2 mil habitantes e 13 vias, segundo o censo de 1765. Uma
delas era o endereço da
Família Andrada, a
Rua Direita (atual
XV de Novembro), na altura
do número 109,
considerada
a mais importante do pacato lugarejo
portuário.
O
grande
sobrado da família era um
dos mais vistosos da rua, e
não era para menos, uma vez que o
pai de José Bonifácio
era considerado o segundo homem mais rico de Santos. Com a morte do patriarca
da família, o sobrado ficou para
os filhos mais novos, que continuaram a viver em Santos, enquanto José Bonifácio já vivia
na Europa e depois se mudaria para o Rio de Janeiro, junto
à família real.
DA MESA À
INDEPENDÊNCIA
Em 1822, às vésperas da Independência do Brasil, este casarão foi palco de um suntuoso
jantar oferecido ao então príncipe regente, Pedro de Alcântara,
quando da passagem deste por
Santos, em 6 de setembro. Diz

Príncipe
visitou a
casa antes da
proclamação da
independência
do País
abolicionista do Brasil. Vale dizer que, nesta época, a rua Direita já havia trocado de nome
e se chamava 25 de Março.
Com a demolição do sobrado,
em fins do século 19, a placa
desapareceu.

Imóvel ficava na atual
Rua XV de Novembro

a lenda que,
nesta recepção
da família Andrada à Sua
Alteza, o príncipe teria exagerado na comida (à base de carne
de porco), o que teria dado origem a um desarranjo intestinal
que motivaria seu retorno antecipado a São Paulo, onde, quis
o destino, proclamou a independência do Brasil às margens do
Rio Ipiranga.
HOMENAGEM EM PLACA
Outro episódio envolvendo a
casa onde nasceu José Bonifácio aconteceu durante as comemorações da assinatura da
Lei Áurea (que aboliu a escravatura no Brasil), em 1888. Na
data histórica, o famoso advo-

gado e abolicionista Silva Jardim, com a ajuda de alguns
companheiros de luta, mandou
colocar na fachada do sobrado
uma placa de mármore com os
seguintes dizeres: “esta é a casa em que nasceu e morou José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da Independência
do Brasil. A cidade de Santos,
reconhecida, mandou aqui colocar esta lápide no dia 13 de
junho de 1888, aniversário de
seu nascimento”. Dos lados estavam a data de 11 de abril de
1888 e a seguinte inscrição:
“Um grupo de abolicionistas”.
Na parte superior, existia um livro com o dístico: “a lei”.
A referência se deveu ao fato
de Bonifácio ter sido o primeiro

DOIS LOCAIS POSSÍVEIS
Há, entre historiadores e
pesquisadores da vida de José Bonifácio, uma polêmica
que envolve a exata localização da casa da família Andrada. Enquanto alguns poucos
defendem que o sobrado localizava-se onde hoje há uma
edificação que ostenta a esfinge do Patriarca da Independência (antigo prédio do Banco do Comércio e Indústria de
São Paulo, o Comind), situado
na mesma quadra da Bolsa do
Café, a maior parte dos pesquisadores e biógrafos de Bonifácio defende que a antiga
casa da família Andrada ficava do outro lado da rua, onde
hoje existe um estacionamento (da Secretaria de Educação
de Santos).
Independentemente do lado da rua, certo é que aquele trecho do antigo espaço
conhecido como Quatro Cantos testemunhou os primeiros
passos do pequeno José Bonifácio, que corria por suas ruas
de terra batida, com o espírito pulsante de alegria e muitos
sonhos a concretizar.
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O MAIOR POETA SANTISTA
DA HISTÓRIA

“

MEMÓRIA
de

José Martins Fontes nasceu às 17h30 do dia 23 de
junho de 1884, no solar de
número 139 que sua família
mantinha na aprazível Quadra Mauá, lugar que mais
tarde receberia o nome de
Praça José Bonifácio, na esquina com a Rua Braz Cubas.
Era filho do renomado médico Silvério Fontes e de Isabel Martins Fontes, mãe zelosa que ficou a seu lado até
o último suspiro.
Zezinho, como todos se
acostumaram a chamar-lhe
ao longo da vida, logo cedo
revelou seus dotes para as letras, publicando, aos 8 anos,
o primeiro poema, em um jornal manuscrito chamado A
Metralha.
Passou o início da vida escolar pelas mãos de grandes
mestres, como Dona Leopoldina Tomaz Coelho e Tarquínio Silva, emérito conhecedor
da língua e insigne pedagogo. Zezinho era cobrado duramente pelo pai, que não costumava perdoar suas falhas nas
aulas de Latim. Quando o filho
se embaraçava, a bronca era
sempre a mesma: “O resultado disso é a poesia! Poesia é
sobremesa, menino! Você precisa é de carne e pão!”. Mesmo com o pito, Martins Fontes
preferia a poesia.

www.santos.sp.gov.br

Em 1932, o santista se consagrou
como o grande poeta da Revolução
CACHOEIRA DE IDEIAS
Passados os estudos da juventude, Zezinho saiu de Santos e foi para o Rio de Janeiro
cursar Medicina, como desejava o pai. Na então capital do
Brasil, conheceu seu maior ídolo, Olavo Bilac, com quem logo
tratou de se grudar. No grupo
do renomado poeta carioca, o
santista não era chamado de
Fontes, mas de “Cachoeira”,
alusão ao volume de ideias e
belos textos que o rapaz com
pouco mais de 16 anos já desenvolvia.
Na Faculdade, Zezinho logo se destacou e foi chamado
para trabalhar em diversos setores, inclusive ao lado de Oswaldo Cruz, na profilaxia su-

burbana. Formou-se em 1908,
logo voltando à terra natal para clinicar.
DO ACRE À FRANÇA
Inquieto e curioso, Martins
Fontes resolveu envolver-se em
um árduo trabalho sanitário no
Acre. Porém, sempre arranjava
tempo para escrever seus poemas e contos, ou então colecionar textos de grandes nomes da
literatura, muitos deles seus amigos. Neste período, conheceu e
casou-se com Nicota Teles, cujo
pai acompanhara em viagem de
cura a Paris, na França.
Na Cidade Luz, Zezinho ficou
encantado com as coisas do Velho Mundo, mas não com a esposa, de quem logo se separou.

Se eu fosse Deus seria
a vida um sonho, nossa
existência um júbilo
perene! Nenhum pesar
que o espírito envenene
empanaria a luz do
céu risonho

”

Ainda em Paris, foi sócio de Olavo Bilac e de um amigo italiano,
Alfredo de Ambris, da Agência
Americana, empresa de propaganda para produtos brasileiros
na Europa e em outros países.
MÉDICO E SOLDADO
De volta a Santos, se entregou
de corpo e alma à profissão, trabalhando na Sociedade Humanitária, na Delegacia de Saúde
do Estado e na Santa Casa.
Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, chegou
a atuar como soldado. Alistou-se no movimento como cruzado da primeira linha e era conhecido como o grande poeta
da revolução, ocasião em que
produziu Paulistânia, relicário
de seus versos constituintes.
ÚLTIMOS DIAS
Vez ou outra, também atendia enfermos que surgiam nos
navios atracados no Porto de

Santos. E foi justamente numa dessas visitas que adoeceu, em junho de 1937. No
dia 21, dois dias antes de
completar 53 anos, começou
a passar muito mal e ficou
de cama. No dia seguinte, a
mãe foi visitá-lo, à Rua Joaquim Távora, 268, onde morava sozinho. Neste dia, exclamou ao amigo Abrão Neto:
“Agora não preciso de médico. O meu remédio é minha
mãe”. Mas, infelizmente, não
foi e ele acabou internado na
Beneficência Portuguesa, onde passou o aniversário, sem
diagnóstico preciso.
Dois dias depois, veio a falecer vítima de uma infecção provocada pela raspagem inadvertida do pelo do tórax com uma
navalha durante um procedimento médico. Se houvesse
antibiótico naquele tempo, talvez Zezinho Fontes sobrevivesse. Era 25 de junho de 1937.
REVERENCIADO
Como diria o escritor Monsenhor Primo Vieira, na obra
biográfica sobre José Martins
Fontes Como é Bom ser Bom,
“o Brasil havia perdido um de
seus melhores poetas de todos os tempos e a terra santista, terra da liberdade e da
caridade, se empobrecera para sempre no seu patrimônio
cívico e moral”.
ADEUS AO POETA
O enterro de José Martins Fontes foi um dos maiores acontecimentos de Santos naquele ano de 1937, com
centenas de pessoas no cortejo de adeus ao maior poeta
da Cidade.
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HERMES E ATENA: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MUNICIPALIDADE

A ORIGEM DAS ESTÁTUAS DO PAÇO MUNICIPAL
MEMÓRIA
de

Quem frequenta o Palácio
José Bonifácio, mais conhecido pelos santistas como
Paço Municipal, já se acostumou a ver as duas majestosas estátuas que guardam
a entrada principal da imponente edificação de estilo neoclássico. Do ponto de
vista de quem olha de frente para o prédio, do lado esquerdo, está a deusa grega Atena (ou Minerva, para
os romanos). Do lado direito, Hermes (ou Mercúrio). O
que poucos sabem é que estas duas divindades esculpidas em granito branco não
são originais do projeto do
Paço Municipal, mas surgiram ali poucos anos depois.
Quando o palácio foi inaugurado – em 26 de janeiro
de 1939, na ocasião do centenário da elevação de Santos à categoria de cidade –,
as escadarias frontais do luxuoso prédio da Praça Mauá
só ostentavam dois vultosos
candelabros feitos de ferro
batido que, por si só, eram
verdadeiras obras primas.
MERECIA ALGO MAIS
Para os santistas, já era
bom demais possuir uma sede administrativa de tal porte. Mas isso não era o suficiente para o artista João
Batista Ferri, um escultor de
pouco mais de 40 anos de
idade, que começava a se
destacar no cenário urbano
da capital paulista, com projetos de monumentos. Ele
conheceu o Paço Municipal
de Santos e se convenceu
de que havia a necessidade
de oferecer um “tempero ex-

Antes de
estátuas,
escadarias
ostentavam
candelabros

tra” para a fachada já majestosa do edifício.
Assim, escreveu uma carta (em 5 de julho de 1940),
ao então prefeito Cyro de
Athayde Carneiro, oferecendo
seus préstimos artísticos para
construir três estátuas, sendo
uma em mármore, para o hall,
e duas em Granito Branco de
Mauá, para a fachada do prédio.
A primeira representaria
o fundador de Santos, Braz
Cubas (que acabou não sendo executada) e as outras
duas seriam a representação
da “indústria e comércio”, fatores principais do progresso da
Cidade (imagem de Hermes, o
Deus do Comércio) e da “municipalidade” (figura de Atena,
deusa grega da civilização e
da sabedoria).

PESOS E MEDIDAS
O prefeito gostou da proposta e mandou reservar os
recursos para a contratação
de Ferri, assim como para o
material de produção. Segundo a proposta, as estátuas teriam as medidas de 0,8 x 2,5
x 2,1 metros, com peso aproximado de 12 toneladas cada uma. O preço pelos monumentos era de 37:500$000
(trinta e sete contos e quinhentos mil réis), para cada
um, o equivalente hoje a cerca de R$ 370 mil (R$ 740 mil
no total). O valor incluía a matéria-prima, o transporte e a
colocação, mas não a base,
feita de granito “a picola fina”,
que deveria seguir “rigorosamente o caráter e estilo do
edifício”. O custo da base foi
de 5:700$000 (cinco contos e
setecentos mil réis), o equivalente a R$ 57 mil reais.
O contrato foi celebrado no
fim de 1940 e o prazo de execução ficou estipulado em 10
meses. Ferri concebeu tudo de acordo com o combinado, encaminhando modelos
em barro para a apreciação,
e aprovação, do prefeito santista e de uma comissão especialmente criada para tratar
do assunto. O escultor só daria início ao trabalho final após
aprovação dos protótipos.
ATENA EM OBRA
Ferri começou pela estátua
inspirada em Atena. Não era
uma representação fiel, por

Acima, a estátua que representa a indústria e o comércio, na figura lendária de Hermes (Mercúrio),
o Deus Grego do Comércio. Abaixo, a representante da municipalidade, na figura lendária de Atena
(Minerva), a Deusa Grega da Sabedoria. Imagens foram feitas no ateliê de João Batista Ferri

conta do adorno na cabeça
do monumento, uma coroa
“amurada”, a mesma que se
encontrava no Brasão Oficial
da Cidade de Santos.
Em 6 de março de 1941,
em uma visita técnica ao ateliê do artista, localizado no
bairro do Pari, na capital, os
representantes da Prefeitura
constataram que a estátua já
estava praticamente concluída e que a segunda, a da “indústria e comércio” se encon-

trava em estado adiantado de
produção. Os santistas voltariam a visitar as instalações
de Ferri em 20 de maio e 21
de julho, quando constatou-se o término dos serviços.
RUMO AO PALÁCIO
Tudo pronto, em Santos
providenciou-se a retirada
dos candelabros. A Prefeitura licitou o serviço e acabou
por contratar a empresa Hugo Porta que, por 4:500$000

(quatro contos e quinhentos
mil réis), o equivalente a R$
45 mil, promoveu todo o trabalho de retirada e colocação dos candelabros no novo
lugar, incluindo a instalação
elétrica. O trabalho foi executado em outubro de 1941.
Ferri logo trouxe as estátuas para, a partir dali, guardar a entrada do Paço Municipal de Santos, com o
tempero extra que entendeu
que o prédio merecia ter.
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O SURFE NASCEU,
PARA O BRASIL,
MEMÓRIA
de

As águas de Santos, assim
como viram o surgimento do
remo no Brasil, também tiveram o privilégio de ser o nascedouro do surfe brasileiro.
Mas, se no esporte náutico
coletivo não foram registrados os nomes dos pioneiros,
no surfe a coisa muda de figura. A modalidade da prancha tem seus “fundadores”,
embora isso já tenha dado
muita confusão.
Por muitos anos, atribuiu-se a Osmar Gonçalves,
João Roberto Suplicy (Juá)
Haffers e Silvio Manzoni o
mérito da construção da primeira prancha de surfe do
Brasil, a mesma responsável
pela origem do esporte no
País. No entanto, a verdadeira história acabou sendo revelada em 2000, quando os
santistas ficaram conhecendo o norte-americano radicado em Santos Thomas Rittscher Júnior, que revelou os
fatos reais, depois confirmados por Jua Haffers.
Corria o ano de 1937, quando Rittscher, então com 19
anos, recebeu das mãos do
pai, um próspero comerciante de café, um exemplar da
revista norte-americana Popular Mechanics, que trazia
em uma das reportagens um
artigo de Tom Blake, considerado até hoje uma das lendas
do surfe mundial. Blake ensinava aos leitores como fazer
a prancha que levava a sua
marca pessoal, invenção responsável pela popularização
do esporte das ondas pelo
globo.
Foi então que Rittscher,

www.santos.sp.gov.br

1º de julho de 2016

Thomas Rittscher Júnior e a irmã, Margot, pioneiros do surfe em águas brasileiras, com a prancha montada
a partir de instruções em revista; a foto à esquerda é da década de 1930 e a outra já do novo milênio

jovem atleta do Saldanha da
Gama (era nadador, remador, velejador e jogador de polo aquático), se interessou pela engenhoca do compatriota.
Com o esquema revelado na
revista, montou sua prancha
“Blake” nos meses finais de
1937. Assim, naquela temporada de verão, que avançou
para 1938, o “santista de adoção” foi até a praia do Boqueirão, onde “dropou” as pequenas ondas da baía de Santos,
dando o pontapé inicial para
uma das modalidades esportivas mais queridas do País.
PRIMEIRA MULHER
NO SURFE
A prancha “Blake” de Thomas também foi responsável
por colocar na história do esporte o nome de Margot Rittscher, que, ao brincar de “pegar onda” com a engenhoca
construída pelo irmão, acabou
se tornando a primeira mulher

surfista do Brasil.
OSMAR, JUÁ E SILVIO
O trio que por muito tempo foi considerado pioneiro do
surfe (embora não deixe de
ser) entrou na história naqueles dias em que Rittscher dropava as ondas do Boqueirão
com seu “brinquedo” feito em
casa. Osmar, Juá e Silvio tinham mais ou menos a mesma idade, entre 15 e 16 anos,
e ficaram assombrados com
as evoluções do “americano”.
Juá, também filho de importantes comerciantes de café,
conhecia Thomas e Margot.
E não pensou duas vezes antes de se aproximar e conhecer de perto a famosa prancha
“Blake”. Os três garotos, interessados em também montar uma daquelas para poder
“brincar” nas ondas, pediram
a revista Popular Mechanics
emprestada e, com ela, partiram para a dura empreitada de

construir uma prancha igual à
de Rittscher. Ocorre que, pela idade e pouca experiência,
eles acabaram pedindo ajuda
a um engenheiro naval amigo
de Haffers, que montou uma
peça impecável. Logo depois,
os garotos fizeram mais duas
pranchas, uma pra cada um, e
partiram para se aventurar nas
ondas santistas.
RITTSCHER TROCA
DE BARCO
Por que a história ignorou
por muito tempo o pioneirismo
de Rittscher? Porque o “americano” não parava quieto e vivia trocando de modalidade
esportiva. Thomas não ficou
muito tempo surfando. Foi para a vela, enquanto que os garotos (Osmar, Juá e Silvio) se
mantiveram fiéis ao surfe por
muitos anos, o que os colocou
na história como os primeiros
surfistas verdadeiros, de corpo e alma.

O surfista Osmar Gonçalves,
na praia de Santos, nos
anos 1940. Muitos atribuem
a ele o pioneirismo isolado,
sem conhecer a história de
seus companheiros e a de
Thomas Richter
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