
http://arautoleopoldinense.vila.bol.com.br/ Nº 4  Edição: Outubro de 2008Ano II     

OFICINA DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA 
REGIÃO DA LEOPOLDINA

ARAUTO LEOPOLDINENSEO

GEHAL
Não perca a chance de inscrever-se no Grupo de Estudos Históricos dos Amigos da 
Leopoldina.                                    

   ALVARO DA COSTA MELLO. 
A saga de um empresário.  Leia a his-
tória deste homem que mudou a re-
gião da Leopoldina. 

                                   
                               Páginas 5, 6 e 7

ARTIGO ESPECIAL

Cine Paraíso
O Cine Paraíso foi o primeiro cinema falado da 

Leopoldina, e marca uma época em que em cada 
estação ferroviária existia um cinema.

Páginas 2 e 3   

CAPÃO DO BISPO
Uma construção típica da arquitetu-
ra rural do século XVIII traz desen-
volvimento para o subúrbio do Rio 
de Janeiro.

                                     Páginas 3 e 4
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Cinema Paraíso: o primeiro cinema 
falado da região da Leopoldina

Por Paulo Luiz da Cunha

O estudo da história do lugar tem trazido 
novas perspectivas para a recuperação e 
preservação das memórias e das identidades 
locais .

A população suburbana carioca atual, 
influenciada pela cultura de massas, 
sobretudo pela televisão, vive as condições 
introduzidas nos lugares onde mora como se 
sempre tivesse existido e da mesma forma.

No subúrbio carioca, tais condições são 
visíveis e reforçadas pela redução ocorrida 
nas condições de lazer dos seus habitantes. 
No caso da região da Leopoldina, os cinemas, 
que eram um espaço onde a coletividade 
praticava seu lazer, foram reduzidos nas 
últimas seis décadas, tornando-se quase 
inexistentes, ou porque foram tomados  por  
grandes,      médias e pequenas indústrias e 
lojas comerciais - ou pelo arrocho salarial 
sem precedentes.

Portanto, resgatar a história do cinema 
na região da Leopoldina- caso do Cinema 
Paraíso (ou de outros cinemas da localidade) 
é ter consciência de saber reconhecê-
la em sua autenticidade e também ter a 
responsabilidade de perpetuar sua memória 
para as futuras gerações. 

A necessidade de conhecer a história 

dos monumentos e lugares estende-se não 
somente às grandes criações, mas também 
àquelas que apesar de mais modestas 
adquiriram com o tempo um significado 
especial para  os habitantes de uma região.

Na região da  Leopoldina havia um 
cinema pelo menos em cada estação por 
volta dos anos 30 do século XX.  O preço 
do ingresso era relativamente baixo e servia 
como estímulo e favorecimento a grandes 
platéias, tudo com muito charme e paquera 
em ambientes suntuosos, pois as salas de 
projeção eram magníficas, com instalações 
confortáveis.

A comunidade leopoldinense tem muito 
orgulho do seu pioneirismo: em 15 de 
outubro de 1906, no Outeiro da Penha 
(Largo da Penha, 19), Paschoal Segreto, em 
uma única exibição, deu uma demonstração 
para a sociedade da época do que seriam os 
cinemas do futuro, conhecidos inicialmente 
como OMNIÓGRAFO. Em 16 de julho de 
1928  foi inaugurado o  Cinema Paraíso, 
na Praça das Nações, 66, em Bonsucesso, 
em frente à estação de trens. Nessa época o 
cinema era mudo e a sonorização do filme 
era feita por um pianista na sala de projeção 
em frente à tela. Em abril de 1930, acontece 
outro fato pioneiro para os  leopoldinenses: o 
enorme Cinema Paraíso (com 1500 lugares) 
inaugurava suas novas instalações para 
cinema falado, o primeiro da região, com a 
projeção do filme Hollywood Revue.

O Cinema Paraíso, que fascinou tantas 
gerações de leopoldinenses,   funcionou 41 
anos: de 16 de junho de 1928 a 26 de outubro 
de 1969, tendo feito parte da história e 
estórias de muita gente que se conheceu ali.

No prédio onde existia o Cinema Paraíso, 
passou a funcionar o Teatro SUAM 
(Sociedade Universitária Augusto Motta), 
atualmente fechado. 

** Ao fundo o antigo Teatro. Na frente, a Praça das Nações
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Por Sandro Rodrigues da Silva

Uma construção típica da arquitetura rural 
do século XVIII contrasta, por sua beleza 
rústica, com as casas e prédios de seu entorno, 
na avenida Dom Hélder Câmara, 4616, antiga 
avenida Suburbana, no bairro de Del  Castilho: 
trata-se da Casa da Fazenda Capão do Bispo, 
antiga sede de imensa propriedade e um dos 
núcleos  disseminadores das mudas de café, 
que das chácaras da cidade rumaram para o 
interior fluminense e iriam representar a base 
da economia do país a partir de meados do 
século XIX. Este e outros estabelecimentos 
rurais, devido à sua importância arquitetônica, 
foram objeto de estudo de Joaquim Cardoso, e, 
a partir de fotografias e visitas às propriedades, 
em sua maioria no Rio de Janeiro, buscou-se 
uma classificação inicial quanto aos estilos de 
construção, a fim de instigar futuras pesquisas 
relativas ao tema.

A Fazenda Capão do Bispo fazia parte 
da Freguesia de São Tiago de Inhaúma, 
primitivamente propriedade do vigário-geral 
Clemente Martins de Matos, por doação feita 
pelo padre jesuíta Custódio Coelho, em 1684. No 
início do século XVIII, estas terras pertenceram 
aos padres jesuítas, que possuíam lavouras 
cultivadas por escravos, além de rendeiros. 
Esta freguesia ocupava uma vasta área de 
terras e atualmente corresponde aos bairros 
de Olaria, Ramos, Bonsucesso, Manguinhos, 
Benfica, Jacaré, Rocha, Riachuelo, Sampaio, 
Engenho Novo, Lins de Vasconcelos, Méier, 
Cachambi, Maria da Graça, Higienópolis, 
Del Castilho, Todos os Santos, Engenho de 
Dentro, Água Santa, Encantado, Piedade, 
Quintino  Bocaiúva, Cascadura, Engenheiro 

Paulo Luiz da Cunha é aluno do 6º período de História da 
UNISUAM. É músico e bacharel em Educação Artística pela SUAM

A Fazenda do Capão 
do Bispo: criação 

e desenvolvimento 
do subúrbio 

do Rio de Janeiro

Bibliografia citada:

RIBEIRO, João. A Voz da Penha - A 
História de Nossos Cinemas; Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro; Secretaria 
Municipal das Culturas: Biblioteca Popular 
Olaria e Ramos.

SANTOS, Joaquim Justino Moura dos. 
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Leal, Cavalcante, Tomás Coelho, Pilares, 
Abolição, Engenho da Rainha, Inhaúma e 
parte do Caju, São Cristovão, Mangueira e 
São Francisco.

Em torno desta freguesia, além das freguesias 
de Engenho Novo e de Irajá, concentrou-
se a atividade agrícola do Rio colonial, 
devido à proximidade com o centro, aliada 
à fertilidade das terras e à facilidade que o 
transporte marítimo oferecia nos pequenos 
portos aos agricultores que necessitavam 
escoar a produção para o centro da cidade. Os 
caminhos por terra juntavam-se aos fluviais 
como os dos rios Jacaré, Faria e Timbó, para 
transportar  o açúcar produzido.  Noronha 
Santos, em “As freguesias do Rio antigo”,  
explica que, depois da expulsão dos padres 
da Companhia de Jesus, foram confiscadas as 
propriedades dos poderosos donos da cidade, 
retalhando-se as terras de Inhaúma para 
serem arrematadas, segundo as instruções do 
Marquês do Pombal. 

A Fazenda do Capão do Bispo era uma 
das propriedades rurais resultantes deste 
desmembramento, destinadas ao cultivo do 
açúcar, além da mandioca, milho, feijão, 
legumes, arroz, anil, cacau, hortaliças e 
frutas, bem como a criação de bovinos, 
caracterizando-se a região como importante 
abastecedora da cidade. Na fazenda, o café 
passou a ser produzido quando pertenceu ao 
primeiro bispo nascido na cidade, D. José 
Joaquim Justiniano Mascarenhas Castelo 
Branco, pioneiro no cultivo de nossos cafezais. 
A extensão da propriedade corresponde, nos 
dias de hoje, aos bairros de Del Castilho e 
Pilares e parte dos bairros de Higienópolis, 
Cachambi, Maria da Graça, Abolição e Tomás 
Coelho.  Tinha 400 braças de frente e 800 de 
sertão no rumo da Estrada de Santa Cruz para 
a Pavuna. O Marquês do Lavradio, observando 
a importância destas propriedades, isentou  do 
serviço militar aqueles que se dispusessem 
a povoar os caminhos que seguiam para as 
serras, povoando-os e cultivando-os, o que 

* Sandro Rodrigues da Silva é aluno do 6º período de História  
da UNISUAM.

de fato contribuiu para que novos engenhos e 
fazendas nascessem. 

Portanto, além da valiosa contribuição do 
bispo D. José Joaquim e de sua fazenda para 
a disseminação da cultura do café em nosso 
estado, suas terras inserem-se, ainda, na história 
da criação e do desenvolvimento dos bairros do 
subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, possível 
pelo desmembramento das terras que um dia 
foram da fazenda. Assim desenvolveram-se 
bairros, alimentados pelas indústrias e estradas 
de ferro que avançavam pela região. A Casa do 
Capão do Bispo é parte integrante do Caminho 

Imperial, tema abordado na edição de número 3 
do Arauto Leopoldinense, por Zizélia Gomes. 
Acreditamos que a iniciativa do Instituto Pereira 
Passos (IPP) de sinalizar esta importante via 
do Rio colonial proporcionará a descoberta 
e o resgate histórico de diversas construções 
anteriormente ignoradas, além de valorizar a 
história dos bairros cariocas que integram esta 
antiga estrada, de São Cristovão a Santa Cruz.  
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ÁLVARO DA COSTA MELLO
A  Saga de um Empresário na 

Região da Leopoldina

O estudo das biografias  faz parte de uma 
importante mudança de interesse ocorrida 
durante os anos 70 do século XX nos estudos 
históricos. O itinerário intelectual de alguns 
historiadores saiu da  esfera econômica  
estrutural, passando a ter uma reação muito 
ampla contra qualquer determinismo. A 
mudança antropológica, o retorno à política e o 
ressurgimento da narrativa são exemplos dessa 
reação.

Por outro lado, a biografia encontra-se muito 
distante do chamado “culto à personalidade” 
e  pode trazer à memória o perfil dos novos 
habitantes de um lugar, sua procedência e 
vivência social e cultural. As fontes podem ser 
apuradas  por relatos de antigos moradores, 
fotografias, recortes de jornais ou outras fontes 
relativas ao passado.

Michael Pollak, um dos grandes expoentes 
das ciências sociais na França e especialista 
em  memória e identidade social, ensina que a 
memória é seletiva, pois nem tudo fica gravado 
ou registrado. O que a memória individual 
grava  é evidentemente o resultado de um 
verdadeiro trabalho de organização.

 Foi com essa perspectiva que pesquisamos 
a trajetória de Álvaro da Costa Mello. A 
maior parte das pessoas que transita todos 
os dias pelas ruas de Bonsucesso  e vê tantos 
edifícios  coloridos de azul e branco, como o 
famoso Mellão, desconhece a história desse 
arrojado homem de negócios, que teve uma 
grande importância no desenvolvimento da  

região. Portanto, procuramos resgatar sua 
história através de recortes de jornais e de  uma 
importante fonte oral: o relato do seu secretário 
particular, Eduardo Farinha, que conseguiu 
selecionar os fatos que passaremos a narrar.

Álvaro da Costa Mello nasceu em Portugal, 
no lugarejo de Infias, Conselho de Fornos de 
Algodres, na Serra Estrela, em 12 de junho de 
1905. Desde criança Álvaro da Costa Mello 
trabalhou na lavoura para ajudar os pais. Aos 
16 anos, impulsionado por um período social 
e político conturbado pelo qual Portugal estava 
passando, viajou para Nova Iorque, nos  EUA, 
juntando-se ao irmão Valentim, para trabalhar 
na construção civil.

Não se adaptou ao clima, muito mais frio 
do que estava acostumado em seu país, e para 
lá voltou. Com os dólares que juntou nesse 
período, veio tentar a vida no Brasil, chegando 
aqui no fim da década de 20 do século passado. 
Aos 22 anos iniciou sua vida no Rio de Janeiro, 
ainda capital do país, como condutor de 
bonde - carro 50/90. Álvaro, um então rapaz 
impetuoso, brigou com um fiscal da linha de 
bondes, socando-o. 

Deixou o emprego, arrumou suas coisas e 
voltou para Portugal. Mas ele tinha grandes 
sonhos e sua terra natal não lhe oferecia, 
naquele momento pós-guerra, condições de 
conquistá-los. Por isso voltou sozinho para a 
terra que assumiu como sua até a morte, em 30 
de abril de 1993, aos 88 anos de idade.

Pessoa de forte personalidade, modesto 
e muito inteligente, logo mostrou seu lado 
empreendedor. Estabeleceu-se no bairro de 
Olaria, comprou uma vila de casa na rua 
Uranos, para alugá-las, porém teve muitos 
problemas com inquilinos, logo vendendo-a 
. Unindo-se a seu compadre em sociedade, 
comprou uma padaria em Olaria, a Padaria 
Globo - negócio comum aos portugueses que 
vinham tentar melhorar de vida no Brasil. Não 
custou a indenizar seu sócio e tocar o negócio 
sozinho. 

Casou-se com Edith, da família Rego, que dá 
nome a várias ruas de Olaria. Teve duas filhas, 
Maria Rita e Leopoldina, no início da década 
de 30. Separou-se e logo depois se uniu a Nisete, 
que trabalhava em sua primeira padaria, com 
quem viveu até o fim de sua vida.

Por Cristiane Farias Prata

Sr. Mello - terceiro da esquerda para a direita sentado - Assinatura 
da compra doterreno do Mello Tênis Clube em 01/02/1955
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Apesar da pouca instrução, era muito 
arrojado. E, assim, começou a transformar suas 
padarias em confeitarias de luxo, dando a elas 
nomes de lugares e casas suntuosas de Lisboa. 
Foram Tivolí, Carmoly, Rivolí entre outras. 
Suas padarias eram um sucesso, e pessoas 
de vários bairros vinham procurar doces e 
sorvetes oferecidos somente nelas.

 Atraído pelo ramo da construção civil, 
comprou um grande terreno na esquina da 
Praça do Carmo (entre a Av. Brás de Pina e 
Estrada Vicente de Carvalho) e, no final da 
década de 40 e  início dos anos  50, construiu 
o primeiro grande edifício 
naquele local, então um 
lugarejo de passagem e sem 
muito valor comercial, na 
época em que a Av. Brás de 
Pina ainda não era calçada. 
Em um dos seus lados 
passava um valão de águas 
poluídas e o bonde da Light 
ainda corria sobre os trilhos, 
no percurso Penha- Vaz 
Lobo e Penha- Madureira, na 
Estrada Vicente de Carvalho. 

Deu-se início, através desse 
primeiro prédio de luxo, que ainda contava 
com 29 lojas comerciais no térreo, ao progresso 
da localidade, pois surgiram compradores de 
todas as partes da cidade, inclusive da região 
serrana do Rio de Janeiro. Seu empreendimento 
seguinte foi comprar três terrenos, que ligavam 
os fundos do prédio construído junto à Estrada  
Vicente de Carvalho, onde ergueu um grande 
cinema e também  lojas e apartamentos, 
tomando praticamente  todo o quarteirão.

Com sua pouca experiência ainda nesse 
ramo, algumas vezes valeu-se da sua 
criatividade para não ter prejuízo. Em certa 
ocasião, enganado por um vendedor, comprou 
uma enorme quantidade de azulejos diversos 
e coloridos. O volume era muito grande e eles 
não combinavam com a arquitetura imperante. 
Então resolveu usá-los e dizer aos compradores 
que era a última moda no Canadá.

Nessa época, o senhor Mello já contava com 
o auxílio do seu fiel escudeiro e secretário 
particular que o acompanhou por quase toda 
vida: Eduardo Farinha.

Agitado e sem paciência para esperar a 
evolução das suas construções, uniu-se em 
sociedade com seu melhor amigo, Wilson 
Xavier, para construir lojas em quase todas 

as estações de trem da Estrada de Ferro da 
Leopoldina. Perspicaz, resolveu então voltar-
se para Bonsucesso, pois, na época, o bairro 
mais valorizado da Leopoldina era Ramos. 
Começou a construção de edifícios: na Av. 
Teixeira de Castro, 10; Rua Bonsucesso, 280, 
290, 440 e 161; Rua Cardoso de Moraes: 173; 
Av. Teixeira de Castro, 51, todos os prédios de 
até seis pavimentos. Incitado por um amigo 
que afirmou que ele só construía fogareiros 
- prédios pequenos - resolveu construir o 
maior edifício da Leopoldina, com quatorze 
pavimentos, na Rua Cardoso de Moraes, 221, 
ainda hoje conhecido nas redondezas como 

Mellão. 

As construções não 
paravam e seguiram-
se prédios comerciais, 
residenciais e um edifício 
garagem em Bonsucesso, 
além de vários outros, 
em diversos bairros 
da Leopoldina. Essas 
edificações podem ser 
reconhecidas na sua maioria 
pelas cores azul e branco, 
fruto do seu amor pelo 
Olaria Atlético Clube. 

Segundo alguns, o grande empresário 
construiu e realmente transformou Bonsucesso, 
um alagadiço existente até meados do século 
XX,  em um bairro. Foi um dos fundadores do 
Mello Tênis Clube, há 52 anos. O atual  vice-
presidente do Clube, Ricardo Tavares, relatou-
nos que, em uma reunião de amigos na Praça 
do Carmo, da qual o Sr. Mello participava, 
planejou-se construir um lugar onde pudessem 
divertir-se com suas famílias. Resolveram que 
o nome do futuro clube seria Mello.

 A homenagem foi aceita. Imediatamente 
juntou-se a empresários da localidade e 
construiu o maior clube social daquele lugar, que 
nada devia em instalações, praças esportivas, 
piscinas e tudo o que fosse necessário para o 
funcionamento de um grande clube.

A compra do terreno foi realizada em 1º de 
fevereiro de 1955. Com sua ajuda, inclusive 
financeira, o clube hoje tem 4800 sócios, 
quadra de tênis, piscinas, salão de festas, entre 
outros atrativos para a comunidade da Vila da 
Penha. Além da participação ativa no clube, 
ajudava, oferecendo aos compradores de seus 
apartamentos títulos de sócio proprietário. 
Foi patrono, presidente e vice-presidente, 
entre outros cargos, no Olaria Atlético 

Sr. Mello verificando a fundação de um de 
seus edifícios
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Clube. É lembrado pelos que o conheceram 
principalmente pelo seu bom humor. Contam-
nos os funcionários que com ele conviveram 
que, ao entrar para o clube, o Olaria era apenas 
um terreno sem muros e já estava afastado 
da Federação. Ele então programou uma 
festa e convidou o doutor João Lyra Filho, 
presidente da CBD (Confederação Brasileira 
de Desportos) para que o clube voltasse a 
figurar entre os federados. O Dr. Lyra Filho 
garantiu-lhe a volta do clube se ele murasse e 
construísse uma arquibancada. Pedido feito, 
pedido atendido e o Olaria voltava a participar 
dos quadros da Federação Esportiva.

Como patrono do Olaria Atlético Clube e do 
Mello Tênis Clube, nunca deixou de prestigiá-
los, e como bom português, foi também um 
dos conselheiros e torcedor do Clube Vasco 
da Gama, passando a ser um nome de grande 
influência no meio futebolístico.

Reunia-se com outros empresários da região 
da Leopoldina para tomar café várias vezes ao 
dia, pois era grande apreciador da bebida, para 
“jogar conversa fora” e fazer negócios. 

Numa homenagem mais que merecida, o 
gerente do Unibanco, Wilson Xavier, angariou 
fundos e instalou um busto na hoje Praça 
Álvaro da Costa Mello, no entroncamento 
da Av. Teixeira de Castro e Rua Cardoso de 
Moraes. O senhor Mello então construiu 
edifícios nas quatro das cinco saídas deste 
entroncamento,  não tendo construído o quinto, 
onde agora existe a maior padaria do bairro, 
porque  o proprietário do terreno à época não 
quis vender-lhe.

Foi agraciado com a comenda de cidadão 
carioca. Tinha livre acesso às autoridades 
governamentais, que reconheciam sua 
importância para o subúrbio da Leopoldina, 
como prefeitos e governadores. 

Tinha espírito político nato, liderança e grande 
facilidade em lidar com as pessoas. Seu tino 
comercial era apurado. Ficou milionário, viajou 
muito e  voltava sempre a Portugal, para rever 
sua terra natal. Nunca perdeu o sotaque. Era 
devoto de Santa Luzia, pois sendo acometido 
de glaucoma, perdeu a visão em um dos olhos.

Por aqueles que o conheceram é visto como 
homem muito honesto.  Até hoje, quando 
o senhor Farinha fala dele, emociona-se. 
Os dois trabalharam juntos de 1952 a 
1988, quando  então parou de construir. 
Residiu no bairro da Penha até falecer, 
em abril de 1993.
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AGENDA DE EVENTOS
2008: Estudos Comemorativos (200 anos da chegada da corte portuguesa)

Data: 12/11/2008
Hora: 16h às 18h
Local: Biblioteca Nacional

O projeto, concebido por Vitor Iorio, jornalista e professor da FACC-UFRJ, 
consiste em promover a cada quarta-feira, sempre às 16h, uma palestra sobre 
o tema, proferida por um jornalista, historiador ou escritor. A terceira edição 
do “Quarta ás Quatro” centra o foco nos pequenos relatos sobre as várias 
comemorações do ano de 2008 no Brasil.
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