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PONTE  
RIO-NITERÓI
Terê Penhabe

As águas se atropelam
como se tivessem pressa
de alcançar a ponte
e finalmente o outro lado.

Nessa corrida louca
vão deixando espumas
parecidas com roupas
retiradas às pressas.

O céu tenta alcançá-las
como se precisasse
cochichar algum segredo
revelar uma surpresa.

Surge então a cidade
envolta na neblina
sem saber se abraça as águas
ou se foge rumo ao céu.

E o sol já vem nascendo
mostrando um novo dia
de águas apressadas
e tempo mal-encarado.
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LUCRO  
(DESCOMPRIMINDO)

Baiana System

Tire as construções da minha praia
Não consigo respirar

As meninas de minissaia
Não conseguem respirar
Especulação imobiliária

E o petróleo em alto-mar
Subiu o prédio eu ouço vaia

Eu faço figa pra essa vida tão sofrida
Terminar bem-sucedida
Luz do sol é minha amiga

Luz da lua é minha instiga
Me diga você, me diga

O que é que sara a tua ferida
Me diga você, me diga
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Para João e Vera.

Para o povo do Barreto, especialmente aos operários e 
operárias do passado, gente cujo suor tornou ainda mais 
intensa e especial a história de Niterói.
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APRESENTAÇÃO 
A VIDA SPORTIVA  
DE NICTHEROY
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É bem possível que muita gente de Niterói, e mesmo de outras ci-
dades, conheça ou ao menos tenha ouvido falar do Grupo de Rega-
tas Gragoatá e do Clube de Regatas Icaraí. Mas quantos sabem que 
o Barreto teve uma notável agremiação de remo, o Clube de Regatas 
Fluminense? Os mais antigos, a propósito, vão lembrar das agre-
miações de futebol desse bairro, o Byron e o Barreto Futebol Clube, 
times que disputaram ferrenhas partidas. Mas quem saberia que a 
primeira sociedade esportiva da região foi dedicada ao atletismo, o 
Clube Atlético Brasileiro?

É possível que alguns saibam da importância do Rio Cricket para a 
cidade e para o desenvolvimento do futebol em nosso Estado, mas 
saberia alguém que ali nas suas redondezas esteve instalado um clube 
de rinhas de galo? E que Niterói teve uma agremiação dedicada às 
corridas de pombo? E que muitas arenas de touradas se espalharam 
pelo Centro, Barreto e São Francisco?

Saberia você, estimado(a) leitor(a), que antes dos notáveis resulta-
dos obtidos pelos atletas de iatismo, que tornaram Niterói a cidade 
com maior número de medalhas olímpicas do País nesta modalidade, 
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alguns remadores já tinham deixado suas marcas vitoriosas, notada-
mente aqueles que ganharam o primeiro campeonato melhor orga-
nizado desse esporte, disputado em 1898? Que a embarcação vito-
riosa nessa contenda, a Alpha, existe até os dias de hoje, preservada 
no Grupo de Regatas Gragoatá? Que a antiga capital fluminense tem 
quase uma dezena de clubes esportivos centenários?

Essas são algumas informações que queremos apresentar neste livro, 
um dos produtos do projeto “A vida sportiva de Nictheroy”, que tem 
por intuito investigar, no século XIX e nas décadas iniciais do sécu-
lo XX, as experiências com o esporte estruturadas na antiga capital 
fluminense – também chamada de Cidade Sorriso, por sua hospita-
lidade, e Cidade Invicta, por sua importante participação na Revolta 
da Armada. 

Esse recorte temporal tem em conta discutir as pioneiras iniciati-
vas esportivas, entabuladas de forma articulada com a estruturação 
de um mercado de entretenimentos na cidade. 1919 é o ano utiliza-
do como referência final por uma questão simbólica: marcar os 100 
anos da elevação da antiga Bandas D’ Além à condição de Vila Real da 
Praia Grande. 

O projeto tem duas faces. Uma delas é de natureza acadêmica, a co-
municação dos resultados assumindo a perspectiva de uma pesquisa 
histórica stricto sensu, isso é, desenvolvida à luz dos conhecimentos 
da disciplina História. Os produtos que espero lançar são artigos a 
serem publicados em periódicos científicos, como é o caso de dois 
já aprovados: “Forjando a capital: as experiências dos primeiros clu-
bes de turfe e remo de Niterói (décadas de 1870 – 1880)” (aceito pela 
revista Tempo, do Departamento de História da Universidade Federal 
Fluminense) e “O espetáculo que educa o corpo: clubes atléticos na 
cidade de Niterói dos anos 1880” (aprovado pela Cadernos de Histó-
ria da Educação, da Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores 
em História da Educação).

A outra face é de divulgação científica. O intuito é entabular iniciati-
vas no sentido de apresentar para um público ampliado os mais no-
táveis fatos do esporte, buscando dar uma contribuição à construção 
da memória de Niterói. Além deste livro, pretende-se organizar uma 



“Niterói: Patrimônio Cultural”, da Secretaria Municipal de Cultura (Registro 1341 ex. 3). Indicação: 711.5709815 N728 ex. 3, 
Niterói Livros, 2000.

Pág. 92 – Baleeira Alpha [Grupo de Regatas Gragoatá], Rua Coronel Tamarindo, 69 – Gragoatá



12

exposição, bem como produzir material audiovisual. Tenho em conta 
que a mobilização e a preservação da memória têm mesmo uma função 
política, na linha do que sugere Costa (2014) ao discutir a importância 
que pode ter lançar um olhar sobre o centro histórico da cidade:

Ao provocar a reflexão dos cidadãos quanto a seu espaço de 
vida, de rotina, e resgatar a memória social e a autoestima, 
acaba-se de alguma forma favorecendo a reapropriação do 
espaço urbano e de seu tecido mais antigo. Além disso, pro-
movem-se a investigação dos bens patrimoniais e sua re-
percussão no imaginário local, contribuindo para a criação 
de imagens, identidades e espaços de existência e felicidade 
para a cidade e seus cidadãos (p. 11).

Em comum nas duas faces do projeto há um pressuposto: o estudo do 
papel desempenhado pelo esporte na história de Niterói é tema de in-
teresse em função de a cidade ter passado por importantes processos 
de urbanização e de assunção de uma condição de capitalidade. Os fa-
tos, personagens, conquistas, fracassos, realizações esportivas foram 
usualmente mobilizados no sentido de forjar uma identidade local, 
não poucas vezes representados como indicadores do valor dos habi-
tantes e do sucesso de determinados projetos políticos. 

Tendo em conta que se trata de um livro de difusão destinado a um 
público amplo, foram adotadas características que fogem das de um 
trabalho científico stricto sensu. Não foram utilizadas notas de roda-
pé. As referências no corpo do texto somente foram inseridas no caso 
de citações literais; a bibliografia indica o vasto material consultado. 
A ideia é apresentar uma informação direta, à moda de um inventário 
(ainda que com alguma tinta de análise/interpretação), sustentada 
em evidências coletadas em jornais e livros, apresentada com o su-
porte de ilustrações e mapas.

A trajetória do esporte em Niterói não é tema desconhecido. Ele foi 
tratado ocasionalmente nas obras de importantes historiadores e me-
morialistas da cidade, tais como Emmanuel de Macedo Soares, José 
Mattoso Maia Forte, Carlos Wehrs e Everardo Backheuser. Foi também 
abordado no que tange a experiências específicas na magnífica produ-
ção de Vitor Iorio e Patrícia Iorio (“Rio Cricket e Associação Atlética: 
mais de um século de paixão pelo esporte”), Maria Cristina de Azevedo 
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Mitidieri (“100 anos do Rio Yacht Club: um olhar museológico sobre a 
construção de um patrimônio”), Emmanuel de Soares Macedo (“Cem 
anos de regatas: álbum comemorativo do centenário do Clube de Rega-
tas Icaraí”) e Brian Higgin, Claudia Swan, Cristina Mitidieri e Patrícia 
Ferreira (“100 anos do Rio Yacht Club Sailing”). Além disso, de forma 
mais genérica, foi descortinado no verbete de Mário Cantarino Filho 
(“Clubes Esportivos e Recreativos em Niterói”) e no livro organizado 
por Alfredo Gomes de Faria Junior e Eduardo Vilela (“Atlas histórico e 
geográfico do esporte e lazer de Niterói”).

Vale citar ainda o trabalho de Orlindo Gomes de Farias no resgate de 
informações sobre o futebol, disponibilizadas na rede social “Retra-
tos do Futebol Fluminense”. A propósito, muitas imagens neste livro 
utilizadas foram encontradas em redes sociais dedicadas à história 
de Niterói: Centro de Memória Fluminense/UFF (no qual trabalhei 
também no esplêndido acervo), Olhar Nictheroy, História de Niterói, 
Nikity das Antigas.

Este livro, contudo, tem alguns diferenciais: a) trata com mais pro-
fundidade os primeiros momentos do esporte na cidade; b) aborda as 
mais distintas experiências de modalidades e clubes, inclusive alguns 
fatos pouco conhecidos ou práticas não stricto sensu consideradas es-
portivas, mas que com o fenômeno dialogaram; c) se insere num con-
junto mais ambicioso de ações. Ao dizer isso, obviamente, não acho 
que esta obra substitua as outras. Muito pelo contrário, procura a elas 
se somar, reconhecendo seu valor e sua importância.

A propósito, devo de pronto assumir que, até mesmo pelas próprias 
características do livro, são superficiais algumas abordagens no trato 
de certos temas. Parte desses limites espero serem sanados na pro-
dução de caráter acadêmico. Devo, de toda forma, de antemão, pedir 
desculpas por qualquer imprecisão. Espero que se tenha em conta 
que sou um recém-convertido a Niterói.

Carioca convicto, daqueles que se derramam de amor por sua cidade, 
estudioso do Rio de Janeiro há mais de 20 anos, sempre leal, jamais 
fui fiel a minha terra. Já declamei e registrei minha paixão por duas 
outras localidades que também investiguei e bem conheço, Lisboa – 
a capital de Portugal, e Mindelo – a capital da Ilha de São Vicente, 
Cabo Verde. Agora, faço o mesmo com Niterói.
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Curiosamente, sempre estive perto dessa cidade e nunca a tinha 
olhado com mais cuidado, mesmo que nos meus estudos frequen-
temente surgisse algo a respeito dela, como se a chamar a atenção 
do pesquisador obtuso que não consegue ver o óbvio. Uma série de 
coincidências acabou por me mostrar o óbvio: a beleza e a trajetória 
incomum da terra de Arariboia. 

Ao olhar com maior acuidade para esse lado da Baía de Guanabara, 
passei também a encarar distintamente a história do Rio de Janeiro, a 
entendendo como parte de uma experiência compartilhada, uma “expe-
riência guanabarina”, a experiência de duas cidades-irmãs que jamais 
vão se separar porque celebram diferenças e similitudes, especificida-
des sim – claras e óbvias – mas também um passado em comum.

O processo de investigação que conduziu a este livro me deixou ainda 
mais encantado por Niterói, de tal maneira que o produzido é tanto 
a manifestação de uma nova paixão por uma cidade quanto do desejo 
de contribuir, de alguma forma, para que não se esqueça o passado 
dessa terra, dessa gente, desse povo. Desejo muito que cada nite-
roiense se veja um pouco nessa obra, e que os de fora sintam mesmo 
alguma inveja e curiosidade sobre a Cidade Sorriso.

Devo agradecer aos que mais ajudaram a tornar realidade este li-
vro. Juliana Carneiro é uma nova amiga de décadas. Com ela divido a 
aventura de uma tese de doutorado e o risco de pensar num mundo 
melhor. Ela me abriu as portas da cidade e foi estímulo constante. 
André Diniz foi entusiasta desde o primeiro momento, compreen-
dendo essa iniciativa como parte de seus compromissos com a cul-
tura. Sua generosidade a todo momento enterneceu meu coração. 
Sílvia Borges foi companheira fundamental para viabilizar com ca-
rinho esta obra. José Antônio, do Centro de Memória Fluminense/
Universidade Federal Fluminense, foi parceiro atento e entusiasta. 
A O Fluminense e à Biblioteca Nacional agradeço pela cessão das ima-
gens, bem como a Leonardo Bertolossi pela pesquisa de imagens.

Aos antigos pesquisadores de Niterói, da história da cidade e da his-
tória do esporte, devo muito pelas lições que me permitiram trilhar 
um caminho mais seguro. À Fundação de Arte e à Prefeitura de Ni-
terói, agradeço pelo apoio para execução do projeto. Espero que faça 
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jus ao que merece a cidade. Nenhum deles é, obviamente, responsá-
vel pelos deslizes e equívocos que podem ter essa obra.

A você, leitor(a), agradeço desde já a companhia. Sentir-me-ei pleno se 
você, ao ler este livro, tiver ao menos 50% do prazer que tive ao escrevê-lo.

VICTOR MELO
Niterói/Rio de Janeiro/Verão de 2019
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APRESENTAÇÃO 
UMA LONGA HISTÓRIA LIGADA  
AO ESPORTE
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O livro A vida sportiva de Nictheroy é uma viagem no tempo, um mer-
gulho na vocação marítima da cidade e uma imersão na nossa histó-
ria. O pesquisador e professor Victor Andrade de Melo, carioca de 
nascimento, caiu de amores por Niterói e resolveu contar as expe-
riências esportivas daqui desde o século XIX até 1919.

Victor veleja pelas primeiras iniciativas esportivas e relembra a ele-
vação de Nictheroy a Vila Real da Praia Grande. Na investigação, ele 
percebe que boa parte da vida social da cidade está ancorada em di-
versas modalidades esportivas e clubes espalhados pelo município e 
pelo nosso belo litoral.

A pesquisa nos mostra um passado pouco conhecido do niteroiense, 
acostumado a associar Niterói aos iatistas, ao remo e aos esportes de 
vela. A cidade inclusive ostenta o título de Cidade Campeã da Vela. 
A tradição dos esportes náuticos começou na área Norte de Niterói, 
hoje totalmente modificada por aterros e pelo crescimento da cida-
de.

Esta é uma das descobertas deliciosas do trabalho de Victor Andrade 
de Melo que explicam, e muito, como nos tornamos uma cidade tão 
vinculada ao esporte. Afinal, o melhor de Niterói não são só suas belas 
paisagens, mas principalmente sua gente, história, cultura e vocação.

Rodrigo Neves, Prefeito de Niterói
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APRESENTAÇÃO 
UMA CARTOGRAFIA DO ESPORTE
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A vida sportiva de Nictheroy representa um registro de memória da nos-
sa cidade entre o século XIX e as primeiras décadas do XX. Propõe um 
novo olhar para o município, para as construções de sociabilidade que 
envolvem as práticas esportivas. Transita pelo mundo rural e urbano, 
pelo mar que cerca a cidade, pelas práticas modernas e velozes, pelo 
futebol que mais tarde se tornou popular.

Victor Andrade de Melo é professor da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e especialista em História do Esporte. Conhece profundamente 
a cultura esportiva e defende uma experiência guanabarina para ana-
lisar as práticas socioesportivas. Como um carioca recém-convertido 
a Niterói, como ele mesmo gosta de dizer, nos apresenta novas pers-
pectivas. Aliás, Victor Melo vai além. Toma o esporte como mote para 
sugerir uma nova cartografia, uma cartografia do esporte. Lança foco 
para áreas da região norte, nos fazendo perceber como a paisagem ni-
teroiense se transformou ao longo do tempo, assim como a cultura e as 
práticas esportivas.

Enfim, o livro nos convida a conhecer uma Niterói sob a ótica do es-
porte e nos faz viajar no tempo com imagens de outras épocas.

Victor de Wolf, Secretário Municipal das Culturas

André Diniz, Presidente da Fundação de Arte de Niterói 
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INTRODUÇÃO
O ESPORTE NA HISTÓRIA 
DE NITERÓI: UM BREVE PANORAMA
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O fato desencadeador e a motivação foram semelhantes: no século 
XVI, a ocupação dos franceses liderados por Villegagnon e o reco-
nhecimento, por parte de Portugal, do papel estratégico da Baía da 
Guanabara no que tangia à manutenção e à defesa dos territórios lu-
sitanos na América. Nesse cenário, em cada lado da baía foram fun-
dadas uma cidade, o Rio de Janeiro, em 1565, e uma aldeia, São Lou-
renço, em 1573.

A Aldeia de São Lourenço foi fruto das sesmarias doadas a Arariboia, 
que assumiu o nome de Martin Afonso, cacique dos Temiminó, nati-
vos que participaram ativamente dos enfrentamentos entre france-
ses e portugueses. Esse núcleo populacional, bem como outros que 
se estabeleceram nas terras planas localizadas na proximidade do 
litoral, encontraram dificuldades diversas no que tange a sua estru-
turação e consolidação.

Conhecida com Bandas D’Além, a localidade assistiu a um maior 
desenvolvimento a partir de 1819, quando foi elevada à condição 
de vila, depois de uma estância de D. João VI. Passou a ser denomi-
nada Vila Real da Praia Grande. Em 1820, um plano de urbaniza-
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ção da região central foi idealizado e começou a ser executado sob a 
liderança de José Clemente Pereira, primeiro juiz de fora.

O crescimento populacional e a maior ocupação da orla se acentuou 
a partir de 1835, quando, em função das determinações do Ato Adi-
cional, a vila foi alçada não só à condição de cidade como também de 
capital da Província do Rio de Janeiro.

Já denominada Niterói, a localidade vai melhor se estruturar política 
e economicamente, bem como passar por mudanças diversas na me-
dida em que suas lideranças forem aderindo a ideais de civilização e 
progresso. A zona urbana se espraiou tanto em direção a Icaraí, in-
duzida por um plano de urbanização lançado em 1840, quanto na área 
do Barreto e de Neves, em função do maior dinamismo de portos que 
escoavam a produção agrícola.

Duas ocorrências merecem destaque pelo impacto que tiveram no 
cotidiano. Uma delas foi o estabelecimento, em 1835, de um serviço 
regular de barcas entre o Rio de Janeiro e Niterói, o que aumentou a 
conexão e o trânsito de influências entre as cidades.

Outra ocorrência relevante foi a instalação do Estaleiro Mauá, na Pon-
ta D’Areia, em 1846. Além de atrair outros investimentos, negócios 
ligados a suas necessidades operacionais, o empreendimento com 
ares de modernidade trouxe para a cidade muitos estrangeiros que 
acabaram por contribuir para seu maior dinamismo. Isso se tornou 
mais notável quando companhias de capital internacional passaram 
a atuar nos serviços de infraestrutura urbana, caso, por exemplo, da 
The Nictheroy Gas Company, ativa entre os anos de 1867 e 1888.

Obviamente, Niterói não se transformou de uma hora para outra. 
De um lado, somente paulatinamente se deu a adesão a parâmetros  
civilizatórios que vinham do continente europeu, por vezes media-
dos pelo que se passava na Corte, processo que enfrentou resistên-
cias de certos grupos sociais. Da mesma forma, entre o discurso e a 
prática havia uma diferença que só com o decorrer do tempo foi se 
reduzindo. De toda maneira, as mudanças na dinâmica urbana foram 
ocorrendo, entre as quais podemos situar a progressiva conformação 
de um mercado de entretenimentos do qual o esporte seria tributário 
no seu processo de estruturação.



A Fábrica de Ponta de Areia (1846), em litografia de P. Bertichen

Embarcadère de la Cie. Ferry Calle Pharoux — Klumb, Revert Henrique, fl. 1855-1880; Robin, Paulo, m. 1897
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Na primeira metade do século XIX, não houve stricto sensu manifes-
tação esportiva em Niterói. Todavia, alguns novos entretenimentos 
semearam algumas condições para tornar mais aceitáveis exibições 
corporais na cena pública. Merece registro, por exemplo, a criação, 
em 1836, da Sociedade Praia Grandense, cujo intuito era promover 
bailes. A agremiação contribuiu para que a dança, durante décadas, 
se tornasse um dos divertimentos preferidos da cidade.

Os eventos dançantes dividiam atenção com as atividades dramatúr-
gicas, com destaque para, a partir dos anos 1830, as iniciativas de 
João Caetano. Em 1837, uma companhia circense de origem italiana, 
os Chiarini, construiu no Largo Municipal (atual Jardim de São João) 
um teatro que logrou grande sucesso com a apresentação de números 
de equilíbrio e força, exibições ginásticas que encantavam o público 
e anteciparam a valorização das práticas físicas que se tornaria mais 
notável no fim do século. José Chiarini chegou a ser apresentado 
como “professor e diretor da Companhia Gymnastica” (Jornal do Co-
mércio, 6 dez. 1837, p. 2).

O estabelecimento era chamado de Círculo Olímpico e Teatro Ginástico 
da Cidade de Niterói. Paulatinamente, os proprietários foram o tornan-
do mais confortável e incrementando a programação. Aos espetáculos 
comparecia gente de diversos estratos sociais, da capital fluminense e 
da Corte, que aproveitavam horários especiais de barcas para passear na 
Cidade Sorriso e ainda apreciar as proezas dos artistas.

Vejamos que a presença de público do Rio de Janeiro, facilitada pelo 
citado estabelecimento de um trânsito regular de barcas, era impor-
tante para a manutenção dos negócios do mercado dos entreteni-
mentos já que Niterói possuía uma população pequena, algo que foi 
sempre um condicionante na melhor estruturação das iniciativas no 
âmbito da diversão.

Foi mesmo na segunda metade do século XIX, notadamente nos anos 
1880, pari passu com os avanços da infraestrutura urbana, inclusive 
no que tange à iluminação e ao transporte público, que se estrutu-
raram as primeiras iniciativas esportivas da cidade. Como veremos 
nos capítulos, naquele momento houve experiências de três modali-
dades: o turfe, brevemente na região de Icaraí e mais intensamente 
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Estação das Barcas Companhia Ferry, Rua 
da Praia [Visconde do Rio Branco] (1909) 

— Augusto Malta

Estação Ferry na Praça XV (1877),  
de Marc Ferrez

Planta da cidade de Niterói, elaborado entre 1841 e 1909, em função da 
elevação de Niterói à categoria de cidade. 

Em azul, as estações das barcas. Em rosa, o local do teatro dos Chiarini.
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em Neves (na ocasião ainda parte de Niterói); o remo, no Centro e 
em São Domingos; e o atletismo (corridas a pé e jogos atléticos), no 
Barreto e em Icaraí/Santa Rosa. Essas ocorrências lançaram as bases 
para o forjar de um gosto esportivo em Niterói.

Houve uma interrupção dessa sequência de experiências esportivas em 
função de questões conjunturais. Niterói viveu um período difícil entre 
os anos 1890 e 1894. A proclamação da República não só não aumentou a 
autonomia da capital fluminense, como ainda desencadeou uma turbu-
lência política na cidade, questionando-se mesmo se tinha condições de 
manter a centralidade na Província do Rio de Janeiro.

As ações de Francisco Portela, presidente (governador) da Província 
nomeado por Deodoro da Fonseca, acentuaram as tensões políticas. 
Entre outros problemas, Niterói perdeu 2/3 de sua área com a au-
tonomia de São Gonçalo, na época uma região importante do ponto 
de vista econômico devido à intensa atividade agrícola. Mais ainda, 
encaminhou-se sua substituição na condição de capital. Teresópo-
lis, a princípio, seria a escolhida, mas ao fim, em função da urgência 
desencadeada pelos conflitos da Revolta da Armada, Petrópolis assu-
miu a função entre 1893 e 1903.

Niterói foi mesmo muito atingida pela Revolta da Armada. Foi bom-
bardeada e palco de batalhas que causaram desabastecimento, des-
truição e fuga. Somente depois do fim dos conflitos, em 1894, pau-
latinamente retomou-se a vida cotidiana, inclusive no que tange à 
prática esportiva.

As lideranças políticas e intelectuais muito debateram a necessidade 
de recuperar a cidade, diversificar e consolidar sua economia, defini-
tivamente modernizá-la, forjar uma maior autonomia em relação ao 
Rio de Janeiro/Distrito Federal, especialmente retomar a condição de 
capital, intuito finalmente conseguido, em 1903, graças à ação de, en-
tre outros, Quintino Bocaiúva e Nilo Peçanha, que se consolidava como 
um dos mais importantes nomes da política fluminense.
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Fon Fon, 1915, ed. 2, p. 19
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Em conjunto com iniciativas entabuladas no sentido de melhor for-
jar uma identidade local, uma das ações notáveis nesse processo de 
“renascimento” da cidade foi a adoção de estratégias para melhor 
marcar o papel de Niterói na história nacional, entre as quais a exal-
tação de Arariboia, cuja imagem passou a ser mais claramente mobi-
lizada e exibida na cena pública.

A construção desse imaginário para a cidade fica clara no “Hino do 
Centenário da Criação da Vila Real da Praia Grande, hoje cidade de 
Niterói”, composto em 1919 por Felício Toledo e Senna Campos:

De ocas rudes de palmas, das relvas
Ao guerreiro estrugir do boré,
Quantas vezes os filhos das selvas
Levantaram-se à voz do pajé!
Manejando o tacape emplumado,
Ora a flecha a brandir venenosa,
Quantas vezes de guerra o seu brado
Trovejou pela pátria formosa!

Valente Arariboia,
Da campa surge, o herói!
Vencendo o inimigo alçaste
Troféus a Niterói
E assim, ó Praia Grande,
Teceu-te o berço a Glória,
Teu nome em letras d’ouro
Refulge em nossa história.

Sertaneja ainda ingênua, n’ outrora
Era a Aldeia num leito de brumas,
Tendo à fronte áureo nimbo da aurora,
Tendo aos pés alva fímbria de espumas;
Para ornato era a silva, eram flores,
Tinha a voz de um gorjeio a pureza:
Viu-a o Rei... quando enlevo! E de amores
Deu-lhe carta e forais de nobreza
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Ó bela Villa Real,
Ó sedutora plaga,
Que em leve harpejo de ósculos
A Guanabara afaga!
Sê justa, ao altar da Pátria
Vem grata e reverente
Coroar de verdes láureas
João Sexto e Jóse Clemente

Hoje, enquanto de aljofre vestidas
Bailam náiades nas praias azuis,
E dos montes no cimo as ermidas
Erguem ao céu, muda, a prece da Cruz:
Vai lá dentro o rugir do trabalho
Zumbe o tear, chispa a serra, arde a forja,
Bate à nave as cavilhas o malho,
Ou na incude árduos ferros escorja.

É a febre do progresso
De um século de labor;
Avante, Niterói!
Confia em teu valor,
Tens um porvir brilhante,
Dos fortes é a vitória,
Na rota ao fim fulgura
Como um farol: a Glória!

Outro hino mais recente segue registrando essa construção de ima-
ginário. Em “Vila Real da Praia Grande – Hino a Niterói” (1992) – 
letra de Nilo Neves e música de Almanir Grego – se recupera a ideia 
da generosidade da Cidade Sorriso, a bravura da Cidade Invicta, o 
heroísmo de Arariboia.

Vila Real da Praia Grande,
Sempre altaneira, operosa.
Vila Real da Praia Grande,
Terra feliz, dadivosa.
“Cidade Sorriso, encantada”,
“Niterói, Niterói, como és formosa”
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Por amor ao Brasil, unido, imenso,
Aprendeste a lição do “índio herói”,
Começando a escrever, em São Lourenço,
Tua história, querida Niterói...

Evocando, orgulhosos, teu passado
De bravura, de trabalho e de nobreza,
Nós louvamos que Deus nos tenha dado
A paisagem de luz da natureza.

O esporte desempenhou papel ativo nesse processo de retomada e de 
construção de um imaginário para a cidade nos anos que se seguiram 
ao fim da Revolta da Armada. Foi encarado, especialmente as moda-
lidades náuticas, como contributo para o processo de mudança que 
se desejava, bem como mobilizado no forjar de uma identidade local.

O intuito de modernização tornou-se mais claro na ação dos primeiros 
prefeitos de Niterói, cujos projetos foram estimulados pelos presidentes 
(governadores) do Estado – Nilo Peçanha e Alfredo Backer, que se ins-
piraram nas reformas que Rodrigues Alves e Pereira Passos encaminha-
ram no Rio de Janeiro nos anos iniciais do século XX.

Na verdade, os primeiros prefeitos tiveram curtos, tensos e contro-
vertidos governos: Paulo Ferreira Alves (1904), Benedito Gonçalves 
Pereira Nunes (1904-1905) e Carolino Leoni Ramos (1905-1906). O 
processo de mudanças por eles iniciado foi melhor encaminhado por 
João Pereira Ferraz (1906-1910), cujas ações foram mais notáveis no 
sentido de transformar Niterói, algo mais perceptível ainda na admi-
nistração de Feliciano Sodré (1910-1914).

O esporte, uma vez mais, integrou e expressou esses movimentos da 
cidade. A adoção de ideais de atleticismo – a valorização das noções 
de saúde e higiene, bem como de um novo modelo corporal marcado 
por uma compleição muscular mais forte e delineada – foi incentiva-
da pelas administrações governamentais interessadas em fazer uso 
das imagens e mensagens das modalidades esportivas que, a propó-
sito, se diversificaram e foram se consolidando. Além dos já citados 
remo e atletismo – não houve mais iniciativas de turfe –, houve ex-
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periências com a natação, o iatismo, o polo aquático, o ciclismo, a 
equitação, a esgrima e o tiro.

Ao seu redor também se manifestaram as tensões no que tange à or-
denação da cena pública, bem expressas nos embates entre os que 
defendiam a manutenção das práticas com animais e/ou com apos-
tas e aqueles que as repeliam considerando o esporte como portador 
de mensagens civilizatórias que deveriam apagar o passado. Nesse 
cenário, também começou a se organizar aquele que seria um claro 
indício de popularização e consolidação do esporte: o futebol.

Niterói tornaria a passar por dificuldades em meados da década de 
1910, desdobramentos de problemas relativos à Primeira Grande 
Guerra, conflitos com os operários, epidemias e uma controversa 
administração do prefeito Otávio Carneiro (1914-1918). A essa altu-
ra, a cidade se espraiara mais e consolidara antigos espaços de urba-
nidade. O crescimento populacional foi significativo.

Na Zona Norte, o Barreto se consolidava como polo industrial, um 
processo que começara na década final do século XIX. Mudara muito 
o perfil da região com a chegada dos operários. Nas redondezas, o Fon-
seca e o Cubango cresciam ainda mais desde a construção da Alameda 
São Boaventura (1909). Na Zona Sul, as mais afastadas praias do Saco 
de São Francisco e Jurujuba tornavam-se mais ocupadas enquanto Ica-
raí se fortalecia como área fashionable, dividindo o protagonismo com 
o Centro, que paulatinamente se tornaria uma área majoritariamente 
dedicada aos serviços. As experiências esportivas se espalhavam por 
toda a cidade, parecendo celebrar os novos tempos.

Em 1919, com grandes festejos públicos, a cidade comemorou o pri-
meiro centenário de sua elevação à condição de vila. Em meio a mui-
tas atividades cívicas, foram organizadas diversas provas esportivas. 
Nada mais merecido e simbólico. O esporte, de fato, ocupou um im-
portante espaço nesses anos iniciais de Niterói. É o que pretendemos 
apresentar nos capítulos que se seguem.
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Fon Fon, 1909, p. 09.
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Fon Fon, 1919, ed. 33, p. 32
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CAPÍTULO 1
ENTRE O RURAL E O URBANO
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Em muitas localidades do Brasil e do mundo, o turfe foi dos primeiros 
esportes a se organizar. A modalidade, de certa forma, se constituiu 
como elo entre os mundos rural e urbano, num momento em que as 
cidades começavam a crescer e se constituir no locus por excelência 
da vida em sociedade. As corridas de cavalos simultaneamente lem-
bravam a antiga dinâmica do campo e celebravam os novos tempos, 
marcados, entre outras coisas, pela valorização dos entretenimentos 
públicos, dinamizados por um mercado específico.

Em Niterói, não foi diferente. Nos anos 1850 e 1860, algumas cor-
ridas de cavalos foram promovidas no Maruí e no Fonseca, àquela 
época áreas ainda rurais e de difícil acesso. Vale maior registro, por 
adotar uma estruturação mais categoricamente à moda do campo es-
portivo, a criação do Prado Icaraiense, em 1877, instalado na Rua do 
Souza, atual Gavião Peixoto, Icaraí.
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Anúncio do Prado Icaraiense
Gazeta de Notícias, 27 set. 1877, p. 4
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Àquela altura, o esporte era pouco conhecido na cidade. Para viabilizar 
o funcionamento do Prado Icaraiense, os responsáveis contaram com 
seus contatos no Jockey Clube do Rio de Janeiro, especialmente a fim 
de aproveitar alguns cavalos que no Prado Fluminense (hipódromo da 
agremiação da Corte) competiam, transportados para Niterói graças a 
um apoio da Ferry. Para atrair o público, as entradas eram gratuitas.

Planta da cidade de Niterói, elaborada entre 1841 e 1909, em função da  
elevação de Niterói à categoria de cidade.

Os círculos marcam os três possíveis locais onde foi instalado o Prado. Em rosa, vemos o atual 
Campo de São Bento, na época denominado Praça do Visconde de Abaeté.

A iniciativa não logrou grande sucesso. O público não atendeu efusiva-
mente ao chamado dos promotores, além de identificar problemas de 
improvisação, desorganização, estrutura e julgamento dos resultados.
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Na verdade, há que se considerar uma certa inadequação do próprio 
bairro que, desde a década de 1840, vinha passando por mudanças 
e se consolidando como espaço de iniciativas de caráter mais urba-
no, como cafés e restaurantes, bem como hospedarias que atendiam 
aos que desejavam passar alguns dias no aprazível local, já atendido, 
desde 1871, por uma linha de bonde com tração animal da Compa-
nhia Ferro Carril Niteroiense.

Estação Ferroviária de Neves (1938)

Mesmo não tendo logrado êxito – foi de curta duração a trajetória do 
Prado Icaraiense –, a iniciativa merece registro por ser uma expressão 
da nova dinâmica pública de Niterói, bem como do desejo de confor-
mar o campo esportivo na esteira do aumento de preocupações com 
a modernização da cidade. Outra iniciativa relacionada ao turfe, es-
truturada oito anos depois, em 1885, teria maior sucesso: a criação do 
Hipódromo Guanabara. A essa altura, a capital fluminense já conhecia 
melhor o esporte graças às iniciativas de clubes náuticos e atléticos 
(que serão apresentadas nos próximos capítulos).
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Há que se destacar que os dirigentes do Hipódromo Guanabara eram 
importantes personagens de Niterói, donos de empreendimentos 
comerciais e profissionais liberais que frequentavam as iniciativas 
turfísticas do Rio de Janeiro. Como já observou Carlos Wehrs (1984), 
entre outros, lideraram a agremiação: Francisco Luís Tavares, médico, 
vereador, deputado estadual e deputado federal; Comendador Ernes-
to Possolo, membro de uma das famílias mais tradicionais da cidade; 
Paulo César de Andrade, médico, juiz de paz, líder republicano e pre-
sidente da Companhia Carris Urbano; Dr. João A. S. Rodarte, verea-
dor e liderança política; Dr. Carlos de Azevedo, médico, republicano, 
também fundador do Clube Olímpico Guanabarense; o comerciante e 
Cônsul Geral do Uruguai, D. Érico Augusto Peña.

Os preparativos adotados para a inauguração do Hipódromo Guanabara 
foram divulgados pelos jornais, acompanhados com ansiedade pelas li-
deranças intelectuais e políticas da cidade. Sugeria-se que a promoção 
de corridas de cavalos era tanto uma expressão quanto um estímulo ao 
progresso de Niterói, bem como uma iniciativa que ajudaria a consolidar 
a sua condição de capital da Província do Rio de Janeiro.

O hipódromo foi instalado em Neves, na época ainda parte de Nite-
rói, localidade na qual havia muitas iniciativas agrícolas e terras dis-
poníveis, entre as quais a de José de Moraes e Silva, na qual o prado 
foi construído. Por ser distante da região central, os dirigentes de-
dicaram grande atenção aos meios de transporte, sem os quais seria 
difícil o comparecimento do público.

A Carris Urbano oferecia maior número de bondes quando havia 
corridas. Um trem extra da Estrada de Ferro Rio Bonito facilitava a 
chegada dos interessados do interior da Província. Barcas especiais 
traziam cavalos e o público da Corte tanto para a estação da região 
central quanto para o Porto de Neves. Chegou-se a construir um an-
coradouro no hipódromo.

Em novembro de 1885, com um programa de sete páreos, nos quais 
foram inscritos 65 cavalos, inaugurou-se a nova agremiação turfísti-
ca. A imprensa de Niterói e do Rio de Janeiro elogiaram e ajudaram a 
convocar o público a comparecer aos eventos. O sucesso da primeira 
temporada foi um estímulo para os dirigentes investirem no aperfei-
çoamento das instalações.



40

Entre o grande público que comparecia aos eventos encontravam-se 
personagens de destaque de Niterói e da Corte, lideranças intelec-
tuais e políticas. Gesnedio – na verdade, o renomado escritor Alfre-
do Azamor, cronista de O Fluminense – chegou a ironizar que, quando 
havia corridas de cavalos, não era possível encontrar médicos dispo-
níveis na cidade, já que esses faziam parte da “fina flor da sociedade 
niteroiense, e não é decente que a fina flor fique em casa quando tão 
seleta sociedade se reúne nas arquibancadas daquele clube”. O pe-
riodista exultou: “Parabéns, pois, ao Hipódromo, que sabe atrair a 
Niterói elegante a suas diversões” (O Fluminense, 6 dez. 1885, p. 1).

O Hipódromo Guanabara manteve-se ativo até 1890, gozando de boa 
reputação. Uma das inovações que entabulou foi muito elogiada, a 
oferta de corridas no verão, estação na qual habitualmente as agre-
miações turfísticas do Rio de Janeiro fechavam as portas. Os adeptos 
da Corte, nesses meses, se deslocavam ainda mais para Niterói para 
acompanhar os cavalos a correr.

Planta da cidade de Niterói, elaborada entre 1841 e 1909,  
em função da elevação de Niterói à categoria de cidade.

Em rosa, o Hipódromo Guanabara. Em azul, o Porto do Barreto. Em laranja, o Cemitério 
do Maruí. Em verde, a Ponta d’Areia. Em roxo, a estação das barcas.
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Programa do Hipódromo Guanabara
O Programa-Avisador, 28 jan. 1887, p. 3
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Programa do Hipódromo Guanabara
O Fluminense, 14 jan 1887, p. 4
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Foi, de fato, forte o relacionamento entre os mundos turfísticos de 
Rio de Janeiro e Niterói. O Hipódromo Guanabara recebeu apoios di-
versos das sociedades cariocas, notadamente do Jockey Clube. Lem-
bremos que Paulo César de Andrade, um dos mais ativos dirigentes 
do turfe da capital fluminense, chegou a ser presidente da citada 
agremiação da Corte. Além disso, esteve envolvido com o prado nite-
roiense um dos principais dinamizadores das corridas de cavalos do 
Rio de Janeiro, o Conde de Herzberg.

Obviamente, não foi um mar de rosas a trajetória do Hipódromo 
Guanabara. Por lá também ocorreram episódios de conflitos em fun-
ção dos julgamentos e resultados controversos. Houve mesmo acusa-
ções de armação em alguns páreos. O clube conviveu com os conhe-
cidos tribofes, tumultos generalizados protagonizados pelo público 
insatisfeito com o que ocorria. O prado, assim, foi também caso de 
polícia e poucos não foram os casos de violência, algo que maculava 
a representação de que se tratava de um lugar moderno e civilizado.

O que parece ter mais interferido na trajetória da agremiação não fo-
ram esses episódios, mas sim discordâncias entre os sócios no que 
tange a questões financeiras. Curiosamente, a última temporada foi 
uma das que logrou mais sucesso. Em 1890, a Inspetoria de Higiene 
do Rio de Janeiro proibiu a promoção de corridas no verão. Assim 
sendo, os adeptos da capital nacional ajudaram a encher as arqui-
bancadas do Hipódromo Guanabara. Nesse ano, realizou-se ainda o 
Grande Prêmio do Estado do Rio de Janeiro, que contou com apoio do 
Presidente (governador) do Estado, Francisco Portela.

Para além das divergências entre sócios, ajuda a entender o fecha-
mento das portas do Hipódromo tanto o momento econômico difícil 
pelo qual passou o País no imediato pós-proclamação da República 
quanto as próprias tensões internas do turfe como um todo, oriundas 
do processo de concorrência que levou ao encerramento das ativida-
des de várias agremiações (só permaneceram abertos o Jockey Clube 
e o Derby Clube, ambos do Rio de Janeiro).

Em abril de 1891, pelos jornais se anunciou o leilão do hipódromo. 
No seu lugar, se instalou a futura Siderúrgica Hime. Estava encerrada 
a trajetória da primeira e única bem estruturada experiência com o 
turfe em Niterói.
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Programa do Hipódromo Guanabara
O Fluminense, 26 fev. 1888, p. 4
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Notícia de leilão do prado do Hipódromo Guanabara
Gazeta de Notícias, 7 abr. 1891, p. 4
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Houve, sim, nas redondezas, outras iniciativas. Duas experiências, 
aparentemente menos estruturadas, foram promovidas em Alcân-
tara (na Fazenda Coelho) e em Guaxindiba (na Fazenda dos Irmãos 
Gianelli). Em São Gonçalo, duas outras agremiações de curta duração 
chegaram a lograr algum sucesso na oferta de atividades turfísticas, o 
Clube Recreativo Flor de São Gonçalo e o Hero Club.

Em Niterói, todavia, não passou de promessa a criação de sociedades 
turfísticas, um novo hipódromo em Jurujuba (1907) e a fundação, em 
1909, da Sociedade Anônima Jockey Clube Niteroiense, com prado a 
ser construído na mesma Jurujuba ou em Santa Rosa.

Na Cidade Sorriso, outra modalidade com cavalos chegou a melhor se 
estruturar nos anos 1910, a equitação, prática que desde as décadas 
finais do século XIX vinha sendo oferecida por algumas escolas, en-
tre as quais o importante e renomado Ateneu Fluminense, dirigido 
por Joaquim Leitão (professor da Escola Normal) e Henrique Batista 
(docente da Faculdade de Medicina).
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Anúncios dos clubes de turfe publicados em O Fluminense
(8 out. 1912, p. 2)
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Anúncios dos clubes de turfe publicados em O Fluminense
(20 out. 1912, p. 1)
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Anúncios dos clubes de turfe publicados em O Fluminense
(23 out. 1912, p. 2)
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Anúncios dos clubes de turfe publicados em O Fluminense
(22 fev. 1913, p. 3)
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Anúncio do colégio Ateneu Fluminense em O Fluminense 
(21 jan. 1909, p. 1)
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O Centro Hípico Fluminense foi fundado em 1911. Ainda que sua 
sede se localizasse na Rua do Indígena, a maior parte de seus eventos 
foram externos: excursões às praias oceânicas de Niterói ou cidades 
vizinhas nas quais se organizavam passeios a cavalo, exercícios de 
equitação, piqueniques, bailes. Eram ocasiões restritas aos sócios, 
frequentadas apenas pela “fina flor” da cidade, ao contrário das cor-
ridas de cavalos, que sempre contavam com público de diferentes es-
tratos sociais. Os jornais identificavam, sem reprimendas, que o que 
mais caracterizava a agremiação era “a nota chic de suas festas” nas 
quais tomava parte a “rapaziada elegante amparada por suas famílias 
respeitáveis” (O Fluminense, 29 jul. 1911, p. 1).

Clube Hípico Fluminense  
(Acervo de Carlos Augusto Valdetaro da Cunha)
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Ainda que não fosse exatamente popular, e que o clube tenha perma-
necido ativo somente até 1912, não se deve negar que as atividades do 
Centro Hípico contribuíram para a vida festiva de Niterói, interpre-
tadas como indício de progresso por um setor da cidade que ansiava 
por mudanças.

Em 1916, se anunciou a intenção de se fundar um novo clube hípico, 
dessa vez mais dedicado à equitação nos moldes do campo esporti-
vo, com sede a ser instalada nas redondezas do Campo de São Ben-
to. Efetivamente, apenas na década de 1930 a ideia se concretizou. O 
Clube Hípico Fluminense durante muitos anos manteve sua sede no 
Saco de São Francisco.

Campo de São Bento
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Em se tratando de modalidades que têm ligação com o mundo ru-
ral, ao contrário do turfe e da equitação, ao redor das quais houve, 
em Niterói, poucas experiências no século XIX e anos iniciais do XX, 
muitas foram as iniciativas relacionadas às touradas, que não são 
exatamente um esporte, mas que, em alguns momentos da história, 
com ele compartilharam algumas representações, notadamente por 
integrarem o mesmo mercado de entretenimento que se estruturava 
a reboque das mudanças da dinâmica social.

Em Niterói, as primeiras corridas de touros foram promovidas na 
década de 1830, integrando a programação de uma das principais 
iniciativas de entretenimento que na cidade se organizaram à época, 
o já citado teatro dinamizado pelos Chiarini, instalado no Largo Mu-
nicipal (nos dias de hoje mais conhecido como Jardim de São João).

João Lopes, que já promovia corridas de touros no bairro de São Cris-
tóvão (Rio de Janeiro), foi o responsável por oferecer, em Niterói, o 
espetáculo que chegou a contar com bom número de frequentadores, 
mas também recebeu muitas críticas em função de ser, por alguns, 
considerado bárbaro e pouco civilizado.

Novas iniciativas somente surgiram na última década do século XIX, 
a primeira delas em 1892, quando uma arena foi instalada na Fábrica 
de Cerveja Rio Branco. Situada na Rua Visconde do Rio Branco (an-
tiga Rua da Praia), o estabelecimento já se constituíra num espaço de 
entretenimentos, no qual atrações diversas eram oferecidas ao gran-
de público.
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Cartaz do Círculo Olímpico, dinamizado pelos Chiarini
Jornal do Comércio, 19 set. 1837, p. 4
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Anúncio de Praça de Touros
O Fluminense, 8 jan. 1893, p. 3
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Uma vez mais, houve intenso debate sobre a adequação da prática, 
uns defendendo a sua existência, outros achando que era sinal de 
atraso, alguns sugerindo que deveria ser autorizada, mas com abso-
luto controle dos órgãos governamentais. O argumento central dos 
simpáticos às touradas era de que se constituía em uma boa diversão 
numa cidade carente de alternativas de entretenimento.

À revelia dessas discussões, muita gente demonstrava interesse nas 
corridas de touros e desejava espetáculos mais emocionantes. Boa 
parte dos frequentadores, a propósito, era gente que vinha do Rio de 
Janeiro, aproveitando que a arena se encontrava próxima das barcas.

Mesmo com esse interesse, há que se ter em conta que não era fácil 
organizar os eventos tauromáquicos. Além do investimento neces-
sário para construir a arena e contratar a equipe de toureiros, era 
difícil conseguir animais adequados, o que, em muitas ocasiões, de-
sencadeou conflitos com os frequentadores insatisfeitos com a má 
qualidade do que era apresentado.

Para manter o interesse e tentar potencializar os lucros, os empresá-
rios constantemente inseriam novidades na programação. Uma das 
que mais atraía o público era a performance de toureiras, como D. 
Anna Angelica e D. Rosa Melendez. Em Niterói, as touradas sempre 
eram promovidas no modelo português – sem morte do animal, que 
entrava na arena com os chifres cobertos (embolados).

Depois de uma interrupção em função da Revolta da Armada, nova arena 
foi instalada no Barreto, em 1895. A experiência não deixou boas lem-
branças devido à desorganização e à má qualidade dos espetáculos ofere-
cidos. Os conflitos entre público, empresários, toureiros e força policial 
foram constantes. O gosto pelas touradas não reduziu, contudo.

No Barreto, desde os anos 1880, várias iniciativas ligadas à diversão 
foram entabuladas, tais como a criação de sociedades dançantes e mu-
sicais, bem como clubes sociais e esportivos. Isso se potencializou, a 
partir da década de 1890, em função da instalação de fábricas no bair-
ro, o que mudou suas feições, inclusive, devido ao novo perfil de mora-
dores. As touradas integraram essa nova dinâmica da região.
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Fon Fon, 1908, n. 14, p.10
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Anúncio de Praça de Touros
O Fluminense, 22 jan. 1893, p. 3
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Anúncio de Circo de Touros
O Fluminense, 23 mai. 1895, p. 4 e O Fluminense, 23 jun. 1895, p. 3
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Não surpreende, assim, que o bairro tenha acolhido outras arenas de 
touradas: em 1904, o Circo Taurino, e, em 1906, a Praça de Touros 
do Barreto. Além disso, nas redondezas, em Neves, já parte de São 
Gonçalo, se instalaram redondéis que tiveram muito sucesso atrain-
do público daquela cidade, de Niterói e do Rio de Janeiro.

Já na região central, houve outras duas iniciativas de promoção de 
corridas de touros. Em 1903, foram oferecidas no Largo da Memória 
(atual Praça do Rink), no Circo Spinelli, que grande sucesso obteve 
com sua programação diversificada. Já a Companhia Tauromáquica 
Espanhola se instalou na Rua Marechal Deodoro, em 1905.

Fon Fon, 1909, n. 1, p. 26
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Largo da Memória (1952), coleção Carlos Monaco

Nessa década inicial do século XX, recrudesceram as críticas às tou-
radas. Para algumas lideranças, a Niterói que desejava se ajustar aos 
tempos modernos não poderia permitir a continuidade desse tipo 
de entretenimento. A essa altura, ainda que persistisse o desejo de 
mais opções de diversão, o esporte já estava melhor estruturado e era 
apresentado como alternativa mais adequada.

Não surpreende que Feliciano Sodré, prefeito de Niterói muito en-
gajado nos movimentos de modernização da cidade, tenha solicitado 
e conseguido que a Câmara Municipal proibisse as corridas de tou-
ros. Todavia, houve, no período de tempo que abordamos, mais uma 
experiência com a prática. Em 1919, uma arena foi construída no 
Saco de São Francisco. A essa altura, mudaram as características de 
ocupação desse bairro em função da instalação da Fábrica de Tintas 
Paris. Além disso, essa praça atraía gente do Rio de Janeiro, onde a 
tauromaquia estava proibida desde 1907.
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Anúncios de arenas de touradas
O Fluminense, 30 abr. 1904, p. 4 e O Fluminense, 31 ago. 1906, p. 4
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Fábrica de Tintas em São Francisco (c. 1920), autoria desconhecida
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Anúncio de Praça de Touros
O Fluminense, 19 out. 1919, p. 3
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Careta, 1910, ed. 594, p. 14
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Planta da cidade de Nictheroy, [18-?]
col., aquarelado, desenho a nanquim

98 x 76cm em f. 108 x 85cm

Em roxo, Circo Tauromáquico/Praça de Touros — Neves. Em rosa, Circo de Touros/Circo Taurino/
Praça de Touro do Barreto. Em azul, Praça de Touros/Fábrica de Cerveja. Em verde, estação das 

barcas. Em laranja, Circo Spinelli. Em amarelo, Companhia Tauromáquica Espanhola. Em 
vermelho, Centro Hípico Fluminense. A seta indica a direção do Saco de São Francisco

De toda forma, as corridas de touros e outras práticas com animais 
– a não ser os exercícios de equitação – perderiam espaço na cidade 
que passava por grandes transformações. Na década de 1930, a pro-
pósito, as touradas foram proibidas no País.
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Fon Fon, 1917, ed. 5, p. 28
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Duas outras modalidades com animais se estruturaram em Niterói. 
Uma delas, bem curiosa, teve curta trajetória. Nos últimos anos do 
século XIX, se organizaram corridas de pombos na cidade. Na ver-
dade, o percurso dos pássaros era da estação das barcas até o Rio de 
Janeiro (a chegada era na Boulevard 28 de setembro/Vila Isabel ou na 
Praia do Russel/Glória). O primeiro desses eventos foi promovido 
pelo Esporte Fluminense, agremiação do Distrito Federal.

Em 1899, foi criado um clube local dedicado à modalidade, o Pombal 
Fluminense, instalado na Fábrica de Cerveja João Fernandes (locali-
zada na Avenida Visconde do Rio Branco). A diversão nunca chegou 
a atrair grande público, que se ressentia de não poder, obviamente, 
acompanhar o voo dos pombos. A assistência já estava a buscar emo-
ções mais intensas e emocionantes.

Anúncio de corridas de pombos
cidade do Rio, 16 fev. 1896, p. 4
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Anúncio do Pombal Fluminense
Jornal do Brasil, 4 out. 1899, p. 4
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Anúncio do Pombal Fluminense
O Fluminense, 30 set. 1899, p. 4
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Já as brigas de galo foram muito apreciadas e se espalharam pelas 
ruas de Niterói. Alfredo Azamor, assinando crônicas com o pseudô-
nimo Macambôa, sempre engajado no processo de modernização e 
moralização da urbe niteroiense, observou, no final do século XIX, 
em tom de reprimenda: “Em Niterói, é extraordinária a paixão pela 
briga de galo” (O Fluminense, 22 jun. 1899, p. 1). Pelas páginas dos 
jornais, são mesmo muitas as referências à prática. Um cronista que 
assinava como Guil-Mar, adepto assumido da modalidade, chegou a 
compor uma ode às aves de rinha.

Mesmo apreciadas, assim como houve com as touradas, muitas foram 
as críticas à adequação das brigas de galo, consideradas também bár-
baras e ultrapassadas. Uma urbanidade civilizada, na visão de alguns, 
não poderia conviver com a turba e as cenas sangrentas das aves se 
enfrentando. Em contrapartida, uns defendiam a prática por se tra-
tar de uma diversão como outra qualquer. Outro grupo sugeria que, ao 
menos, o governo poderia regular e cobrar impostos dos promotores.

Em 1900, foi fundada a Rinha Guanabara, um clube estruturado para 
a promoção de brigas de galos. Curiosamente, foi instalado numas das 
regiões que mais aspirava à adoção de padrões de modernidade, em 
Icaraí, no encontro entre a Rua Paulo César com Rua Mem de Sá, bem 
próximo ao Rio Cricket and Athletic Association. Na verdade, a cidade 
mudava menos rápido do que aspiravam algumas lideranças, uma lon-
ga transição do rural ao urbano, do colonial ao moderno.

Mesmo os mais críticos consideraram que o estabelecimento era 
bem organizado. A despeito disso, as críticas recrudesceram, tanto 
mais que não diminuiu o número de rinhas espontâneas organizadas 
na cidade. O cronista que assinava como Faber foi dos mais incisivos: 
“O jogo, o atletismo, com seu rigor, tem a sua ação necessária à vida 
física, deve existir. (...). Porém, essa luta de sacrifício dessas pobres 
aves (...) parece que não atende aos planos da civilização” (O Flumi-
nense, 31 out. 1900, p. 1).



75

Ode para galos de briga
O Fluminense, 3 ago. 1895, p. 1
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Planta da cidade de Nictheroy, [18-?]
col., aquarelado, desenho a nanquim 98 x 76cm em f. 108 x 85cm

Em azul, local da Rinha Guanabara.  
Em roxo, a sede do Rio Cricket.  
Em rosa, estação das barcas
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Com o decorrer do tempo, reduziu-se o interesse do público 
pelas atividades da Rinha Guanabara. Merece registro, ain-
da assim, que tenha se mantido ativo até 1908, sete anos de 
funcionamento, mais do que muitos clubes esportivos.

Enquanto essas práticas com animais eram contestadas e 
viviam seus últimos momentos, os esportes se estrutura-
vam melhor em Niterói, entre os quais aqueles cujas provas 
ocorriam no mar. Dedicamos o próximo capítulo às moda-
lidades náuticas e aquáticas.
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Jurujuba (1908), coleção FUNARTE, pesquisa de Jorge Luiz Chritophe
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Jurujuba (1908), coleção FUNARTE, pesquisa de Jorge Luiz Chritophe
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CAPÍTULO 2
O MAR EM FESTA
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Em Niterói, se houve um lugar par excellence no qual foram promovi-
das iniciativas esportivas, este foi o mar. Talvez uma das explicações 
para tal seja a própria geografia da cidade e suas características his-
tóricas de ocupação. Depois de uma experiência inicial estruturada 
mais para o interior – a Aldeia de São Lourenço –, foi mesmo mais 
habitada a zona do litoral. No decorrer do século XX, aterros acen-
tuariam essa característica, ainda que nesse momento também se 
estabelecessem bairros mais distantes das praias.

Banhistas e Remadores do Regatas Icaraí próximo da Pedra do Índio, 1923

Banhistas na Praia de Icaraí (1923) com o Mirante da Boa Viagem ao fundo
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Planta da cidade de Nictheroy,
Elaborada entre 1841 e 1909, em função da elevação de Niterói à categoria de cidade col., aquarelado, 
desenho a nanquim 98 x 76cm em f. 108 x 85cm

Neste mapa, pode-se ter uma ideia de como a urbanização de Niterói se 
deu junto ao mar. O círculo rosa marca a região central, cujo plano de 
urbanização é da década de 1820. O círculo azul-claro identifica Icaraí, 
cujo plano data dos anos 1940. O círculo amarelo identifica a estação 
das barcas, enquanto a linha amarela as praias centrais – Grande e São 
Domingos. A linha verde-clara, o litoral de Icaraí. As linhas laranjas 
marcam as praias entre as duas regiões, Gragoatá, Praia Vermelha, 
Praia das Flechas. A linha verde-escuro marca o ainda pouco ocupado 
Saco de São Francisco. Não há ainda referência às praias oceânicas. O 
círculo vermelho identifica a Baía de São Lourenço, praticamente toda 
aterrada e ocupada com o porto. O círculo lilás marca o Porto e o Largo 
do Barreto, ainda à beira-mar, região que cresceria com a instalação 
de fábricas. A linha azul-escuro marca esse litoral hoje praticamente 
invisível com os aterros e a passagem da BR101.
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Além disso, a perda de São Gonçalo, em 1890, significou para a cida-
de um certo afastamento da zona rural. Um dos desdobramentos foi a 
maior consolidação de uma burguesia urbana formada por empreen-
dedores comerciais e industriais, bem como profissionais liberais 
de nível superior e militares de alta patente.

O mar era ainda a ligação com a Corte/Distrito Federal. Rio de Janeiro e 
Niterói surgiram e se desenvolveram nesse mesmo cenário, ainda que 
com tempos e graus distintos. Talvez seja mesmo possível falar em uma 
“experiência guanabarina” gestada nas idas e vindas, nos encontros e 
desencontros que tinham a Baía de Guanabara como elo. No âmbito 
dos esportes náuticos e aquáticos bem se dramatizaram esses movi-
mentos de identidade e alteridade, distanciamento e aproximação.

Essa ideia de relação e disputa entre as duas cidades fica clara já na-
quela que é apontada como a pioneira competição entre embarca-
ções disputada na Baía de Guanabara. Segundo memorialistas, em 
1846, duas canoas – Cabocla e Lambe-Água – teriam partido de Juru-
juba/Niterói numa corrida até a Praia de Santa Luzia/Rio de Janeiro.  
O tom da narração é de uma aventura épica, algo que vai sempre marcar 
os discursos sobre o esporte náutico nas duas capitais.

Porto de São Lourenço
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Não conseguimos registros seguros de que esse desafio, de fato, ocor-
reu, mas não é difícil que esse e outros semelhantes tenham mesmo 
sido promovidos. Eram uma expressão de uma nova forma de ocu-
par as praias, progressivamente encaradas como lugar de diversão, 
uma marca dos processos de modernização e adesão ao ideário e ao 
imaginário da modernidade. Supostamente, aliás, a primeira agre-
miação náutica da Baía de Guanabara teria surgido naquele cená-
rio das pioneiras disputas, em 1851, numa chácara do Valonguinho,  
Niterói. Uma vez mais há poucos indícios de que esse clube tenha 
efetivamente funcionado.

Indicações seguras há sobre a Sociedade Recreio Marítimo, criada no 
Rio de Janeiro, no mesmo ano em que promoveu, na Enseada de Bo-
tafogo, a primeira regata melhor estruturada que deixou registros. Não 
é difícil que remadores de Niterói tenham participado dessa contenda 
inaugural, como se tornaria comum no decorrer do tempo.

Registros há, por exemplo, de remadores niteroienses tomando par-
te nas regatas esporádicas que foram promovidas, no Rio de Janeiro, 
nas décadas de 1850 e 1860. Há até mesmo um indício de que um 
desses eventos foi organizado, em 1856, na capital fluminense, com 
raia que ia da Ponta d’Areia ao Gragoatá.

Mais informações há sobre uma regata realizada na região central 
de Niterói, no ano de 1862, já bem ajustada aos moldes do campo 
esportivo. Foi promovida por personagens importantes da cidade, 
entre os quais Antônio Luiz da Cunha Manso Sayão – um dos fun-
dadores do Imperial Instituto Médico Fluminense –, João Maria 
Wandenkolk – Barão de Araguari e Almirante de prestígio, e Jesuí-
no Lamego Costa, o Barão de Laguna. Como usual na história do 
esporte em Niterói, os protagonistas eram ligados a uma burguesia 
urbana – negociantes, profissionais liberais, funcionários públicos 
civis e militares de alta patente.
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Planta da cidade de Niterói, elaborada entre 1841 e 1909,  
em função da elevação de Niterói à categoria de cidade.

Em rosa e azul-escuro, possíveis raias de alguns páreos disputados.  
Em laranja, a Armação. Em roxo, o Gragoatá. Em verde, o local onde se encontrava a Ponte do 

Imperador. Em azul-claro, as estações das barcas.

Jornal do Commercio 19.07.1862
p.2 Regata em Niterói
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Os indícios nos levam a crer que se tratou da primeira regata efetiva-
mente bem estruturada promovida na cidade. Os remadores – perten-
centes às famílias dos organizadores, de Niterói e do Rio de Janeiro 
– disputaram seis páreos (canoas e escaleres). O público – gente da 
capital fluminense e da Corte – compareceu em peso. Os mais ricos 
e seus convidados assistiram de barcas ancoradas na Baía de Guana-
bara ou do atracadouro da Fábrica de Açúcar. Os menos abastados se 
espraiaram pelo litoral. O ar de festa mereceu destaque nos jornais.

Para encerrar o que, aos olhos dos cronistas, pareceu um dia ines-
quecível, foi realizada uma cerimônia de entrega de premiação e um 
baile no Teatro Santa Tereza, na ocasião ainda administrado por João 
Caetano. Celebrava-se uma nova urbanidade que transpirava ares 
de civilização, uma nova cidade que, supostamente, estava nascendo 
mais sintonizada com os avanços mundiais tão bem expressos em al-
gumas ocorrências da Corte.

Na década de 1860, houve outras regatas em Niterói, mas não tantas 
quanto poder-se-ia esperar em função dos bons resultados da regata 
de 1862. A cidade ainda não dispunha de plenas condições materiais 
e simbólicas para tal. Faltava também a criação de clubes, unidade 
fundamental para desenvolvimento do campo esportivo. Além disso, 
a fundação do Clube de Regatas, no Rio de Janeiro – primeira agre-
miação náutica brasileira melhor estruturada – acabou atraindo os 
niteroienses para o outro lado da Baía de Guanabara, diminuindo o 
ímpeto de organização de iniciativas na capital fluminense.

Em 1878, apareceu nos jornais o primeiro indício de criação de uma agre-
miação náutica em Niterói, o Clube de Regatas Fluminense. A despeito de 
parecer uma iniciativa bem estruturada, promovida por gente que conhe-
cia a dinâmica do remo, a ideia não avançou. Competições esporádicas 
continuaram a ser promovidas sem uma sociedade específica à frente. 

Um cronista percebeu o que era a necessidade central: “É porém para 
desejar que levem avante a fundação do Clube de Regatas, institui-
ção filha do progresso e que se encontra nos países mais avançados”  
(O Fluminense, 20 jul. 1881, p. 2). Para ele, seria não só um sinal de 
avanço civilizacional como também atenderia a “necessidade de orga-
nizar-se divertimentos para o povo”, algo que toda capital deveria ter.
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Anúncio de barca para público acompanhar a regata
Correio Mercantil, 6 jul. 1862, p. 2
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Anúncio de embarcação para 
público acompanhar regata
Correio Mercantil, 7 dez. 1862, p. 3

Anúncio de embarcação para 
público acompanhar regata
Diário do Povo, 29 nov. 1868, p. 3
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A ideia se materializou melhor em 1881, quando foi fundado o Clube 
de Regatas Niteroiense, tendo à frente insignes personagens da ci-
dade, entre os quais o médico e líder político Paulo César de Andra-
de – que como vimos também foi um dos dirigentes do Hipódromo 
Guanabara; o também esculápio Francisco Emygdio de Oliveira, bem 
como Antonio Salustiano de Castro, oficial de Marinha.

O grupo envolvido era similar ao que alguns anos mais tarde dina-
mizaria o Hipódromo Guanabara, membros de uma burguesia 
urbana ligada a empreendimentos comerciais e profissões libe-
rais. No caso da agremiação de remo, destacava-se a participação 
de militares da Marinha.

O clube enfrentou muitos percalços. Sua trajetória foi marcada por 
interrupções sempre criticadas por associados e imprensa. O cro-
nista Luiz Fernandes, um dos mais importante da segunda metade do 
século XIX e um dos que mais saudou a iniciativa – por representar 
avanço civilizacional e ser indício de uma certa independência em 
relação à Corte –, chegou a sugerir que as dificuldades tinham rela-
ção com o fato de que Niterói era uma cidade pequena, o que limitava 
a manutenção das agremiações.

Depois de tantos contratempos, em 1884, uma nova direção do Clu-
be de Regatas Niteroiense conseguiu promover regatas de maior su-
cesso, ainda que com certas deficiências no que tange à organização. 
Para o cronista Luiz Fernandes, na cidade nunca antes houvera tanta 
gente interessada nos esportes náuticos.

Um dos destaques dessas provas foram os páreos femininos. A agre-
miação de Niterói teve, junto com o Clube de Regatas Cajuense, de 
São Cristóvão (Rio de Janeiro), as pioneiras remadoras do País – as 
irmãs Massiére (Celestina, Belmira, Maria), Elisa Triboulet e senho-
rita Vianna. Merecem destaque as primeiras, membros de uma família 
muito envolvida com o esporte. O patriarca, Pedro, era também adep-
to do remo, inclusive proprietário de um estaleiro que construiu, na 
década final do século XIX, embarcações para sociedades náuticas ni-
teroienses. Francisca participou com sucesso de corridas a pé. Pedro 
Massiére Filho foi atleta de destaque nas regatas.
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Anúncio do Clube de Regatas Niteroiense
O Fluminense, 14 dez. 1883, p. 4
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As guarnições feminina e masculina do Clube de Regatas Niteroiense 
obtiveram destaque em competições realizadas no Rio de Janeiro (na 
Enseada de Botafogo, no Caju e na Ilha de Paquetá). Esses bons re-
sultados foram, pelos cronistas de Niterói, encarados como sinal do 
progresso e do valor da capital fluminense.

A despeito dos bons resultados e de mais alguns páreos organizados 
em Niterói, a agremiação náutica fechou as portas em 1885, depois de 
uma divergência interna que deu origem a outra sociedade, o Clube de 
Regatas Saldanha da Gama, instalado na Rua da Praia (Avenida Viscon-
de do Rio Branco). Essa iniciativa parecia bem estruturada. Chegou-se 
a promover alguns eventos significativos, como a inauguração da sede 
e treinos nas águas da Praia de São Domingos. A agremiação não pare-
ce ter, contudo, conseguido realizar sequer uma regata.

Mesmo com os avanços do esporte náutico e os elogios constantes 
dos cronistas, durante quase uma década houve poucas regatas em 
Niterói. Há que se ter em conta que, como vimos, a primeira metade 
dos anos 1890 foi de grande tensão em Niterói. Somente com o fim 
da Revolta da Armada páreos de remo voltaram a ser promovidos.

Em 1893, alguns jovens – entre os quais Erwin Voigt, Jorge Goulart 
e Afonso Veloso, retomaram a prática do remo em Niterói, chegan-
do a tomar parte em algumas regatas disputadas no Rio de Janeiro. 
Em 1894, promoveram na cidade um evento náutico com o intuito de 
ajudar a população que fora atingida pelos combates da Revolta.

A iniciativa foi saudada pelos cronistas como expressão do valor dos 
niteroienses, bem como do renascimento da cidade que fora muito 
atingida pelos conflitos. Um deles assim comentou a regata: “A festa 
que se prepara é uma antítese do quadro hediondo que se passou há 
pouco – é o belo, é o riso, é o consolo que vai se deslizar por sobre as 
águas, nas leves embarcações que constituírem os páreos” (O Flumi-
nense, 1 jun. 1894, p. 1). O evento foi celebrado como sinal de supera-
ção dos maus tempos: “tristezas e recordações tristes fiquem à mar-
gem!”, sugeria o periodista de O Fluminense (17 dez. 1895, p. 1).
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Anúncio de regata realizada no Rio de Janeiro,  
na qual o Clube de Regatas Niteroiense teve destaque
Folha Nova, 30 mar. 1884, p. 4
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Nesse cenário, surgiram duas das mais importantes agremiações do 
remo de Niterói e do esporte náutico fluminense. O Grupo de Rega-
tas Gragoatá foi fundado em fevereiro de 1895. Além de promover 
regatas, em geral na Praia de São Domingos, e da prática cotidiana da 
modalidade, diversas eram as atividades sociais oferecidas aos asso-
ciados, em especial passeios pelas ilhas da Baía de Guanabara.

Alugava-se uma barca da Companhia Cantareira para levar associa-
dos e convidados. O passeio era marcado por momentos de festa e 
celebração. Sociedades musicais de Niterói animavam o trajeto. Ha-
via dança, conversa, boa bebida e comida preparada por importan-
tes estabelecimentos, como a renomada Casa Pascoal, de Manoel de 
Carvalho, uma das mais contratadas para as ocasiões mais célebres 
da capital fluminense e da Corte (por exemplo, foi a responsável por 
organizar a alimentação do Baile da Ilha Fiscal, conhecido como “úl-
timo do Império”).

As regatas eram, da mesma maneira, muito festivas. Os páreos eram 
dedicados a diversos tipos de embarcação (baleeiras, escaleres, ou-
triggers), inclusive havendo provas de iatismo. O público se espa-
lhava pelo litoral – fosse na praia ou nas arquibancadas construídas 
para acolher convidados, nas barcas dos clubes oferecidas aos sócios 
ou em embarcações disponíveis para quem se dispusesse a pagar. 
Usualmente marcavam presença personalidades e lideranças polí-
ticas e intelectuais da cidade. A participação feminina era também 
destacada, considerada como sinal de que se tratava de uma atividade 
apropriada a todos.

Como bem definiu um cronista, o sucesso era garantido com “co-
mida para uma brigada, bebidas para um exército! Moças bonitas 
para inspirar poetas disponíveis, amabilidade e alegria para todos”  
(O Fluminense, 27 ago. 1898, p. 1). Havia, no entanto, limites. Aos 
frequentadores era exigido certo controle, tanto mais no que tan-
ge aos encontros e à proximidade entre homens e mulheres – uma 
preocupação constante num momento em que começavam a ser dis-
tendidos os hábitos sociais.
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Público acompanhando em uma barca uma regata promovida pelo Icaraí
Fon Fon, 26 junho 1915, p. 40
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Anúncio da Companhia Cantareira oferecendo barcas para uma regata
O Fluminense, 15 dez. 1895, p. 3
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Em regata promovida pelo Icaraí, em 1915,  
barca com os sócios do Boqueirão do Passeio
Revista da Semana, ano 16, n. 20, 26 jun. 1915, p. 14
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Dever-se-ia sempre ter em conta que se tratava de uma atividade que 
aspirava ares civilizados, de caráter familiar, e não algo que pudesse 
ser confundido com lascívia e luxúria. De toda forma, esses eventos 
eram marcados também por flertes, não poucas vezes motivados pe-
las figuras admiráveis dos remadores.

Esses eventos eram dirigidos por jovens da elite niteroiense, alguns 
de famílias estrangeiras, gente que – em maior ou menor grau, de 
forma mais ou menos explícita – participava do processo de moder-
nização dos costumes. Um dos mais notáveis presidentes do Grupo 
de Regatas Gragoatá, por exemplo, foi Erwin Voigt, de família dina-
marquesa, um dos primeiros niteroienses a incorporar o perfil de 
atleta, em diversas ocasiões vitorioso em provas de remo, natação e 
corridas. Mais ainda, tornou-se famoso por acudir afogados e náu-
fragos, sendo usualmente elogiado por seus atos heroicos.

Era semelhante a formação societária do Clube de Regatas Icaraí, fun-
dado alguns meses depois do Gragoatá, em junho de 1895. Otávio e 
Celso Mafra, respectivamente presidente e diretor de regatas, eram 
membros de uma renomada família ligada ao direito e ao comércio.

A primeira sede do clube foi um pequeno barracão de madeira utiliza-
do na Revolta da Armada, localizado na Praia de Itapuca. As arquiban-
cadas das regatas eram montadas em frente ao Jardim de Icaraí.
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Festa dançante do Clube de Regatas Icarai
Careta, 25 jan. 1919, p. 11

 Livro 1 – “Cem Anos de Regatas: Álbum Comemorativo do Centenário do Clube Referência”
Pág. 16 – Fotografia “Um descontraído grupo de trabalhadores em 1987”.
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 Livro 1 – “Cem Anos de Regatas: Álbum Comemorativo do Centenário do Clube Referência”
Pág. 17 – Fotografia “Primeira Sede”.
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Fon Fon, 1914, ed. 17, p. 69
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Livro 1 – “Cem Anos de Regatas: Álbum Comemorativo do Centenário do Clube Referência”
Pág. 19 – Fotografia “Alberto Martins Torres, fundador do Regatas e governador do Estado em 1897”. 
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A dinâmica de funcionamento do Icaraí era semelhante à do Gragoa-
tá. Rapidamente se geraram encontros entre os jovens dos dois clu-
bes, eventos que contribuíram para a retomada da dinâmica social de 
Niterói. As sedes se tornaram locais de intensa sociabilidade. Além 
das práticas do remo, havia a oferta de equipamentos de ginástica, 
bailes, atividades sociais diversas.
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Plantas das cidades de Rio de Janeiro e Nictheroy
Carlos Aenishänslin, 1914

Em azul, a região onde se encontrava o Clube de Regatas Icaraí.  
Em rosa, a região do Grupo de Regatas Gragoatá.  
Em roxo, a estação das barcas.

Suas iniciativas e seus encontros foram considerados pelos cronistas 
como indício de que a cidade progrediria e retomaria a condição de 
capital do Estado do Rio de Janeiro. Mais ainda, na visão de alguns, 
os remadores tornaram-se heróis dos novos tempos, mensageiros de 
um novo momento em que a saúde, a higiene e a ordem urbana, ideais 
civilizatórios, deveriam preponderar. Um dos cronistas exultou: “Os 
moços que compõem o clube de regatas merecem da população a mais 
franca coadjuvação. Além de estabelecerem para si proveitoso exer-
cício físico, proporcionam ao povo um dos mais belos espetáculos”  
(O Fluminense, 22 dez. 1895, p. 1).
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As regatas promovidas em Niterói contavam com a participação de 
clubes do Rio de Janeiro – tais como o Botafogo (criado em 1894) e 
o Flamengo (fundado em 1895). Em contrapartida, Icaraí e Gragoatá 
tomavam parte ativa no desenvolvimento do remo na capital fede-
ral em momento de grande importância para o esporte, quando se 
consolidava e passava por mudanças, se afastando da ideia de ser um 
jogo de azar (as apostas foram paulatinamente proibidas). 

As agremiações náuticas se colocavam a serviço da Nação oferecendo 
supostas contribuições para o progresso, articulando-se, inclusive, 
com as reformas urbanas que se tornariam notáveis na primeira dé-
cada do século XX.

Com tantos encontros, gestou-se certa rivalidade entre os clubes do 
Rio de Janeiro e de Niterói. Preponderaram, contudo, iniciativas de 
colaboração. Gragoatá e Icaraí participaram, por exemplo, da criação 
da União de Regatas Fluminense, pioneira entidade representativa do 
remo, fundada em 1895. Quando essa federação começou a efetiva-
mente funcionar, em 1897, liderava-a o presidente do Icaraí, um dos 
mais importantes personagens dos primeiros momentos do esporte 
brasileiro, o oficial de Marinha Eduardo Ernesto Midosi.

Entre as importantes realizações da União de Regatas Fluminense, 
podemos destacar a promoção, em 1898, do 1º Campeonato do Rio 
de Janeiro. Na prova única (baleeira, quatro remos com patrão) sa-
grou-se vitoriosa uma embarcação do Gragoatá, a Alpha, tripulada 
por João Paulo Pereira da Cunha, Jorge e Arlindo Goulart, Arnaldo e 
Erwin Voigt. Essa conquista merece atenção por vários aspectos.

A baleeira vitoriosa, ainda preservada até os dias de hoje na sede do Gra-
goatá, foi uma das mais triunfantes do remo de Niterói. Um cronista a ela 
se referiu em tom poético: “Alpha era uma súplica insistente a brincar, 
a brincar na púrpura de uns lábios que jamais se cansam de nem dizer a 
Euterpe. Alpha era o grito de guerra dos sportmen desses peitos de atletas 
sempre prontos para o yachting” (O Fluminense, 9 set. 1897, p. 1).
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Guarnições do Icarai e do Gragoatá vencedoras de páreos disputados no Rio de Janeiro
Careta Ano II No. 57, 3 julho de 1909, p. 20
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Anúncio de regata organizada pelo Gragoatá
O Fluminense, 15 dez. 1895, p. 4
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Livro 1 – “Cem Anos de Regatas: Álbum Comemorativo do Centenário do Clube Referência”
Pág. 20 – Fotografia “Remadores e Nadadores em Começos do Século”.

Revista da Semana, 27 jul. 1902, p. 33
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Fon Fon, 1908, ed. 36, p. 29
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Muitos cronistas, ao se referirem à baleeira, nela incorporavam re-
presentações que demonstravam a valorização do remo naquele mo-
mento: “Mais além, estruturas atléticas de moços com os braços à 
cintura escultural das damas, pintalgando o cenário de vermelho e 
branco, deslizava serena e elegantemente, aos compassos harmôni-
cos, a Alpha” (O Fluminense, 8 jun. 1898, p. 1). Para Macambôa (Al-
fredo Azamor), “ela é hoje não a primeira letra do alfabeto, mas a 
primeira nessas lutas de esforço em que tanto se aplaude a mocidade, 
nobres lutas em que se retempera o vigor do corpo sem sombra de 
vício e de ganância (O Fluminense, 12 jun. 1898, p. 1).

A conquista do campeonato do Rio de Janeiro foi muito comemorada 
na Cidade Sorriso. Os vencedores foram recebidos, no mesmo dia, 
com grande festa na estação das barcas. As celebrações se alastra-
ram pelas ruas até a sede do Gragoatá. Durante meses, foi lembrada e 
exaltada a “vitória dos bravos heróis de Niterói que, medindo forças 
com os heróis do outro lado, da luta saíram vencedores” (O Fluminen-
se, 7 jun. 1898, p. 1).

Indubitavelmente, a vitória ajudou a difundir ainda mais o gosto pelo 
remo e a admiração pelos remadores, os “incansáveis e valentes ra-
pazes” que sempre se apresentavam com “o peito cheio de medalhas” 
(O Fluminense, 12 nov. 1896, p. 1).

Se aumentou a frequência de celebrações náuticas em Niterói, tam-
bém se acirraram certas rivalidades entre as agremiações da cidade. 
Um cronista ironizou esse aspecto sugerindo que, certa feita, tivera, 
na estação das barcas, um desentendimento com um adepto do remo 
(O Fluminense, 19 nov. 1896, p. 1):

– Estou ainda entusiasmado com a inegável e esplendorosa 
vitória alcançada pela...

– Ah! Pela Alpha! Perfeitam...

– Hein? Não senhor! Pela Marina!

– O quê? Pela Marina? Pois não foste! Muito boa. Alpha!

– Muito boa. Marina!

– Pois eu vi! Eu estava lá!

– Eu também estava, por sinal na barca do Icaraí.
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– Ah! Então, é por isso. Foi convidado pelos icaraienses e 
quer retribuir a gentileza...

– E o senhor, onde estava?

– Eu? Na barca do Gragoatá.

– Pois aí tem. Quer agradecer o convite com a afirmação de 
uma inverdade.

(...)

– Foi Alpha!

– Foi Marina!

– Leitor!

– Sr. Zero!

Eu perco as estribeiras...

– E eu faço uma asneira!.

Os cronistas que se empenhavam em divulgar as benesses do remo 
– acompanhando todos os passos da modalidade, inclusive treinos 
cotidianos, estado físico dos atletas, expectativas das provas – procu-
raram amenizar esses embates, conclamando os adeptos a não macu-
lar os princípios mais elevados do esporte náutico.

No seu olhar, o remo seria “uma base de verdadeira educação – o 
exercício saudável favorecendo a vitalidade e purificando a têmpe-
ra humana”, oportunizando uma experiência que teria como “efeitos 
morais (...) a convivência benéfica amenizando os costumes, forta-
lecendo o afeto e o caráter e assegurando a fraternidade” (O Flumi-
nense, 27 jul. 1897, p. 1). Assim sendo, a imprensa passou a sempre 
enviar representantes para as atividades das duas agremiações e a 
adotar uma cobertura mais equilibrada.

Ao se ligarem à União de Regatas Fluminense, as agremiações de Nite-
rói passaram a promover “regatas oficiais”, aumentando a expectativa 
ao redor das provas: não seria preciso aos niteroienses cruzar a Baía 
de Guanabara para acompanhar os heróis do remo local. Além disso, 
passaram a circular nos periódicos da capital federal elogios à Cidade 
Sorriso em função da boa organização e da animação dos festejos.
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Troféu dado ao clube campeão do Campeonato do Rio de Janeiro
O Fluminense, 4 jun. 1899, p. 1
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Careta Ano XII No. 563 05.04.1919 p. 12  
Visita do Boqueirão ao Icaraí
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Niterói tornava-se ainda mais reconhecida pela gentileza ao receber 
visitantes. Como bem traduziu uma revista do Rio de Janeiro acerca 
de regata promovida pelo Icaraí em 1899: “E, hoje, quantas recorda-
ções agradáveis daquele belo dia de domingo não vão pela mente e 
pelo coração das jovens e dos jovens que tiveram a fortuna de assistir 
à festa de Icaraí! Ah! Mocidade! Mocidade!” (Semana Sportiva, 21 out. 
1899, p. 2).

Naquela transição de séculos, pode-se dizer que as atividades náu-
ticas eram das mais esperadas e comemoradas ocasiões da urbani-
dade niteroiense. Os elogios beiravam a unanimidade. Sua capaci-
dade de combater o tédio de forma saudável era exaltada. Remo e 
remadores celebravam a tentativa de retomada do protagonismo da 
capital fluminense.

Na primeira década do século XX, a União de Regatas Fluminense 
daria lugar ao Conselho Superior de Regatas (1900) e, poucos anos 
depois, à Federação Brasileira de Sociedades de Remo (1902).

Os clubes de Niterói, em diferentes graus, seguiram participando 
ativamente dessas iniciativas, mais até do que os de outras capi-
tais brasileiras, certamente algo que tem relação com o que aqui já 
chamamos de “experiência guanabarina” – as agremiações dos dois 
lados da Baía de Guanabara partilhavam o mesmo espaço físico e a 
difusão de símbolos em comum.

Por vezes, houve choques e rompimentos temporários com o Con-
selho e a Federação. Nada que maculasse sua contribuição para a or-
ganização das entidades e promoção de provas. Seus atletas compe-
tiram em muitas regatas, inclusive nas mais importantes, em várias 
ocasiões se sagrando vencedores.

O Gragoatá voltou a vencer o prestigioso campeonato do Rio de Ja-
neiro em três edições, em 1900, 1904 e 1908, ocasiões sempre re-
presentadas como oportunidades de demonstrar o valor da cidade, 
como sugere um cronista: “os seus louros que são os de Niterói, que 
amo com calma, são também os meus louros. (...). Às associações de 
regatas niteroienses devemos nós muitas salvas e muitos atos de be-
nemerência” (O Fluminense, 21 ago. 1904, p. 2).
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Associados e convidados na barca do Icaraí por ocasião das regatas
Jornal das Moças, 1 julho de 1915, p. 23
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Anúncio de regata do Conselho Superior de Regatas
Semana Sportiva, 11 ago. 1900, p. 8
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Para os cronistas e certas lideranças intelectuais, o envolvimento 
com as iniciativas náuticas seguia tendo duas funções articuladas: 
“Duplo é seu dever em vencer: manter os louros de campeã para  
nossa Niterói e colher os louros do incentivo desse salutar e honrado 
esporte – o remo” (O Fluminense, 6 mai. 1900, p. 2). Tratava-se de 
difundir as supostas benesses do esporte para a cidade, na mesma 
medida em que contribuía para fortalecer uma identidade própria e 
uma maior autonomia em relação à capital federal.

Assim sendo, naquele início de século, enfatizou-se ainda mais a 
ideia de que os remadores eram ícones de uma imagem louvável por 
seus feitos e envolvimento com a questão da urbanidade. Continua-
vam a ser exaltados por participar de salvamentos de náufragos e afo-
gados. Coragem, disponibilidade, compromisso – termos que pas-
saram a cada vez mais ser utilizados para se referir aos rowers. Eram 
encarados como exemplos para a juventude a fim de contrapor uma 
certa tendência, por alguns identificada, de abandonar diversões 
saudáveis para se envolver com o vício, o jogo, a bebida, mulheres 
“duvidosas”.

Sua atuação era considerada como “mais um lado útil e humanitário 
desse exercício salutar, que os poderes públicos têm o dever iniludí-
vel de amparar e impulsionar” (Semana Sportiva, 31 mar. 1900, p. 2). 
Os remadores, supostamente, davam continuidade a uma tradição 
de luta que em Niterói tinha se manifestado na Revolta da Armada, 
exemplos para a juventude que deveria com seus próprios braços e 
esforços conduzir a cidade e a Nação ao progresso.

Os remadores, assim, foram agentes constituintes de uma ideia de 
“atleticismo”, tanto mais quando começaram a disputar provas de 
outras modalidades, competições promovidas por novas agremia-
ções esportivas que começaram a surgir na cidade – como veremos 
mais adiante – ou mesmo pelos próprios clubes náuticos que tor-
naram-se progressivamente multiesportivos, organizando também 
páreos de corridas a pé e natação, entre outros.

Curiosamente, nesse momento do remo em Niterói, as mulheres se tor-
naram mais ativas e valorizadas nas arquibancadas ou na organização 
de atividades sociais dos clubes, mas menos atuantes como remadoras 
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(ainda que, veremos, mantivessem sua participação em provas de cor-
ridas a pé). Somente a partir do fim da década de 1910 voltaram a surgir, 
mais amiúde, algumas atletas femininas do esporte náutico.

Alçados ao patamar de personalidades públicas, os remadores rece-
beram homenagens diversas, entre as quais de teatros e circos, que 
também vislumbravam se ligar à imagem valorizada dos atletas. No 
Teatro João Caetano, foi exibida uma peça dedicada aos clubes náuti-
cos, “O Dragão dos Mares” (O Fluminense, 1 set. 1901, p. 4). O Circo 
Pery também prestou suas reverências.

A propósito, o comércio, atento à novidade, passou a vender produ-
tos para os adeptos do remo. Surgiu até mesmo uma loja especiali-
zada, “Ao Sport Náutico”, localizada na Rua Visconde do Rio Branco.

Nesse cenário de valorização, não tardariam a surgir novas agremia-
ções. Em 1898, houve uma iniciativa em Jurujuba que não avançou 
muito. Em 1900, todavia, seria fundado o importante Grupo Náutico, 
com sede em São Domingos, na Rua Visconde do Rio Branco.

Sua primeira competição organizada, no mesmo ano de fundação, 
exclusiva para os associados, já era uma expressão das mudanças e 
da consolidação do esporte e dos clubes náuticos. Além de provas de 
remo, foram promovidos páreos de natação e corridas a pé.

Como as outras agremiações, personagens importantes da cidade 
eram associados, entre os quais Carlos Imbassaí (advogado e jorna-
lista que ficou conhecido por ser um dos líderes do Espiritismo no 
Brasil), o boêmio e literário Tirso Martins e Silvio Fróes, filho do im-
portante político e jornalista Luís Carlos Fróes da Cruz.

O Grupo Náutico muito rapidamente começou a participar da vida 
esportiva fluminense. Em 1901, enviou representantes para as pro-
vas náuticas promovidas pelo Conselho Superior de Regatas, mesmo 
sem ainda ter seus remadores inscritos nos páreos. Enquanto estava 
melhor se organizando, alguns de seus associados chegaram a dispu-
tar provas pelo Icaraí. Além disso, promoveu atividades inovadoras, 
como a “volta da Baía da Guanabara”, 100.000 metros percorridos 
em dois dias, uma aventura que foi acompanhada e saudada pela im-
prensa e a população.
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Homenagem ao remador do Icaraí Augusto Porto por ser o patrão de uma guarnição vitoriosa 
num importante páreo e ter salvo um homem que tentara se suicidar e estava se afogando
O Malho, 17 jan. 1903, p. 20
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Guarnições do Gragoatá. Arnaldo Voight na 
embarcação single

Careta, 30 out. 1909, p. 9
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Careta, 1912, ed. 200, p. 25
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Careta, 1913, ed. 251, p. 13
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Remadoras do Club de Regatas Icaraí 
(1933), autoria desconhecida
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Anúncio de espetáculo teatral
O Fluminense, 1 set. 1901, p. 4



125

Anúncio de espetáculo circense
O Fluminense, 5 dez. 1902, p. 4
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Anúncio de estabelecimento comercial
O Fluminense, 31 mai. 1903, p. 4
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Praia do Gragoatá e de São Domingos antes do Aterro

Em 1902, seus remadores começaram a competir nas regatas da Fe-
deração Brasileira de Sociedades de Remo, não logrando bons resul-
tados. O pior, contudo, foi o conflito que houve entre seus adeptos e 
os do Gragoatá na estação das barcas, por ocasião do retorno a Niterói 
na primeira participação da agremiação.

A rivalidade entre as agremiações que se localizavam tão próximas 
ocupou as páginas de jornais de Rio de Janeiro e Niterói, sempre com 
reprimendas por ferir a imagem que se desejava construir ao redor 
do esporte náutico. O tumulto maculava a ideia de que no remo ado-
tavam-se padrões civilizatórios superiores.

Mesmo com o conflito e sem obter bons resultados, ainda tendo en-
frentado algumas tensões internas, o Grupo Náutico foi presença 
constante nas iniciativas do remo naquele ano de 1902. Todavia, teve 
trajetória curta. Em 1903, deixou de existir.

O Grupo Náutico não foi o único criado naquele início de século. Em 
1901, abriu as portas o Clube de Natação e Regatas do Ingá, com o in-
tuito de promover páreos de remo, natação e corridas a pé, os dois pri-
meiros no Saco de São Francisco, o último num terreno da Praia das 
Flechas. Ainda que contando com gente importante da cidade – seu 
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presidente, por exemplo, foi Otto Schuback, esportista já envolvido 
com as atividades do Rio Cricket and Athletic Association –, em 1903 
já tinha encerrado sua trajetória sem deixar grandes marcas.

Em 1902, surgiu a notícia de criação do Grupo de Regatas Niteroien-
se, agremiação que não parece ter chegado a funcionar. Maior desta-
que merece outra que foi fundada no mesmo ano, o Clube de Regatas 
Fluminense, instalado no bairro do Barreto, presidido pelo enge-
nheiro da Light and Power Maximo Salusse Lussac.

Sua sede se encontrava na Rua de Santana (atual Benjamim Cons-
tant), num terreno cedido por Francisco do Couto, membro de uma 
família envolvida com o esporte desde o século XIX (veremos mais 
adiante que foram os protagonistas da criação do Clube Atlético Bra-
sileiro). A propósito, Herbert William do Couto era casado com Ma-
ria Branca Lussac do Couto, filha do presidente do clube. Os Couto 
participaram ativamente do funcionamento do Clube de Regatas Flu-
minense, que fazia jus à tradição associativista do Barreto.

Um dos diferenciais do Clube de Regatas Fluminense era sua forma-
ção societária. Embora também tivesse entre os associados gente das 
elites que vivia nas redondezas do Barreto, percebe-se maior núme-
ro de membros de estratos sociais mais baixos, provavelmente em 
função das próprias características do bairro da Zona Norte, no qual 
havia muitas fábricas que atraíram operários, mas também profis-
sionais de estrato médio.

A sede se encontrava próxima de fábricas como a dos Fósforos Bri-
lhante e a dos Fósforos Fiat Luz, das oficinas e estações da Estrada de 
Ferro Leopoldina, de dois armazéns de café (Hard, Raml e Cia, bem 
como Theodor Wille e Cia), bem como da célebre Companhia Ma-
nufatora Fluminense (fundada em 1893; posteriormente Companhia 
Manufatora Fluminense de Tecidos e Companhia Fluminense de Te-
cidos), cujas instalações ainda de pé lembram o passado do bairro.
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Fon Fon, 1919, ed. 38, p. 43
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Fon Fon, 1903, ed. 50, p. 22
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Nota do Grupo Náutico sobre incidente nas barcas
O Fluminense, 11 jun. 1902, p. 3
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Anúncio de regata
Revista da Semana, 10 ago. 1902, p. 43
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Fon Fon Ano XVIII 19.01.1924 No. 3 p. 64 
 Sacco de São Francisco
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A despeito dessa formação societária distinta e de estar localizado 
um pouco mais distante do eixo Centro-Zona Sul, o Clube de Regatas 
Fluminense foi respeitado pelas outras agremiações niteroienses. 
Mesmo que suas regatas contassem prioritariamente com público 
que vivia nas redondezas, a imprensa enviava sempre representan-
tes. Certamente, uma de suas importâncias foi levar o remo para uma 
região do litoral que não gozava dos mesmos parâmetros simbólicos 
do que outras zonas da cidade. Vale ver a peça elogiosa e cômica que 
um cronista de O Fluminense (15 jun. 1903, p. 1) compôs depois de 
um evento:

Tivemos lá em Santana

Uma regata magana,

Bela festa da semana

Que a todos deixou saudade.

Uns páreos bem disputados,

Flores, moças, convidados

Que lá foram bem tratados,

Na maior cordialidade.

As regatas do Fluminense eram encaradas como uma oferta de diver-
são para uma região que precisava sentir os ares de modernidade e 
que já conhecia o esporte em função da experiência do Clube Atlético 
Brasileiro (tema que será abordado no próximo capítulo). 

Vale ter em conta que, em boa parte de seus eventos, somente asso-
ciados poderiam competir, oferecendo-se na programação páreos de 
remo, natação e corridas a pé. Como nas atividades de outros clubes, 
havia sempre muita festa, dança, música, comida e bebida.

No que tange a sua inserção no cenário do esporte náutico, o Clube de Re-
gatas Fluminense adotou um caminho distinto. Em vez de buscar filiação à 
Federação Brasileira de Sociedades de Remo, junto com o Rowing Club e o 
Grupo União Náutica, ambos do Rio de Janeiro, foi um dos fundadores do 
Conselho Nacional do Remo, uma entidade alternativa.
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Plantas das cidades de Rio de Janeiro e Nictheroy
Carlos Aenishänslin, 1914

Em azul, a região onde se encontrava o Clube de Regatas Icaraí. Em laranja, a região do 
Clube de Natação e Regatas do Ingá. Em vermelho, a região do Grupo de Regatas  
Gragoatá. Em roxo, a região do Grupo Náutico. Em verde, a estação das barcas.  

Em rosa, a região do Clube de Regatas Fluminense.

A agremiação do Barreto promoveu, em 1904, a regata inaugural des-
sa iniciativa de curta duração, ocasião que contou, inclusive, com a 
presença do à época Presidente (governador) do Estado do Rio de 
Janeiro, Nilo Peçanha.
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A presença de políticos nas atividades dos clubes náuticos – como no 
caso de Peçanha na regata do Fluminense – era um sinal de que es-
sas lideranças estavam atentas à importância do remo, inspirados no 
que Rodrigues Alves e Pereira Passos promoveram no Rio de Janeiro. 
A ideia era que o esporte poderia ajudar no processo de renovação 
urbana, bem como no intuito de retomar a condição de capitalidade 
de Niterói, uma demonstração do valor e da pujança da Cidade Invic-
ta. Os remadores, aliás, tomaram parte desses “movimentos cívicos”, 
sendo também reconhecidos por mais essa contribuição.

Houve um ou outro choque entre os clubes e certos governantes.  
Por exemplo, quando o prefeito Paulo Alves tentou proibir o trânsi-
to pela cidade com as roupas de remo, considerando-as por demais 
curta. Em geral, todavia, as lideranças políticas procuraram incen-
tivar a modalidade, estabelecendo-se, inclusive, subsídios oficiais 
para ajudar as agremiações a promoverem as regatas. Categorica-
mente, isso foi registrado no balanço financeiro da prefeitura nos 
anos de 1907 e 1908, bem como entre 1910 e 1914.

Em 1905, o Clube de Regatas Fluminense cerrou suas portas, 
somente mantendo-se ativas as duas sociedades náuticas mais 
antigas, o Gragoatá e o Icaraí. Na verdade, depois de um momento de 
expansão, percebe-se um refluxo das atividades náuticas na cidade, 
provavelmente fruto do fato de que muitas outras agremiações 
esportivas foram surgindo, dedicadas a outras modalidades, 
bem como de que houve uma maior diversificação do mercado  
de entretenimentos.

Gragoatá e Icaraí continuaram a tomar parte nas regatas do Rio de Ja-
neiro, organizar competições em Niterói, participar ativamente do fun-
cionamento da Federação Brasileira de Sociedades de Remo, promover 
relações com lideranças políticas e intelectuais que continuavam en-
carando o remo como ferramenta civilizatória. Deve-se lembrar, con-
forme já citado, que as agremiações náuticas se tornaram cada vez mais 
multiesportivas, dedicando-se seus associados a novas modalidades que 
começaram a integrar a programação de seus eventos.
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Guarnição do Icaraí numa regatas de 1906, disputada na Enseada de Botafogo
Revista da Semana, 25 nov. 1906, p. 26
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Visita do Boqueirão ao Icaraí
Careta, 5 abril 1919, p. 12
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Outra ocorrência importante que interferiu na promoção de regatas em 
Niterói foi a inauguração, em 1906, do Pavilhão de Regatas, no Rio de 
Janeiro. A excelência da instalação, inserida na construção da Avenida 
Beira-Mar, atraiu grande parte dos esforços náuticos. As agremiações 
niteroienses, inclusive, organizaram alguns eventos por lá.

Em Niterói, as regatas, em geral, passaram a ser organizadas com 
dois fins: festas internas dos associados de cada clube; celebrações 
políticas, tendo deixado muitos registros, algumas promovidas para 
homenagear, por distintos motivos, Nilo Peçanha, que se tornara, 
ainda que polêmico, a mais conhecida liderança política do Estado 
do Rio de Janeiro. Por seu apoio ao esporte náutico, as agremiações 
niteroienses estavam sempre o reverenciando.

Nesse período, surgiram algumas iniciativas associativas de curta 
duração, algumas delas, inclusive, que também se dedicavam a ou-
tro esporte náutico, a canoagem. Em 1907, foram fundados o Clube 
de Caiaques de Icaraí, o Clube de Regatas de Niterói (formado por 
antigos integrantes do Grupo Náutico), o Clube de Regatas Natação 
e o Clube de Regatas e Caiaques Guanabara (com sede no Gragoatá).

Merece destaque outra sociedade que, mesmo tendo surgido mais 
tarde, em 1916, desempenhou um relevante papel na cidade, o Es-
porte Clube Fluminense, cuja sede se encontrava na Ponta d’ Areia, 
na esquina da Avenida Visconde do Rio Branco com Saldanha Mari-
nho. Expressão do movimento de diversificação esportiva, desde o 
início a agremiação também se dedicou ao futebol, bem como à ca-
noagem e à natação.
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Regata promovida em 1920, pelo Icaraí, na Enseada de Botafogo
Careta, ano 13, n. 627, 26 jun. 1920, p. 20
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Regata promovida pelo Icaraí no Rio de Janeiro
Fon Fon, 26 de junho de 1920, p. 34
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Anúncio de regata em homenagem a Nilo Peçanha
O Fluminense, 21 jul. 1912, p. 1
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Regata em homenagem ao Presidente Nilo Peçanha, 1915
Fon Fon, 26 junho 1915, p. 40
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Plantas das cidades de Rio de Janeiro e Nictheroy
Carlos Aenishänslin, 1914

Em azul, a região onde se encontrava o Clube de Regatas Icaraí e o Clube de Caiaques 
de Icaraí. Em laranja, a região do Clube de Natação e Regatas do Ingá. Em vermelho, a 
região do Grupo de Regatas Gragoatá e do Clube de Regatas e Caiaques Guanabara. Em 
roxo, a região do Grupo Náutico e do Clube de Regatas de Niterói. Em amarelo, a estação 
das barcas. Em verde, a região do Sport Club Fluminense. Em rosa, a região do Clube de 
Regatas Fluminense.

Assim como o Clube de Regatas Fluminense, o Esporte Clube Flu-
minense, nos anos 1917 e 1918, se ligou a outra entidade do esporte 
náutico, a União de Sociedades de Remo, que promovia regatas da 
Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi um momento em que as competições 
da modalidade começaram a lá ser organizadas, sendo a agremiação 
de Niterói uma das pioneiras. Na década de 1930, também o Gragoatá 
participaria de eventos náuticos nesse mesmo espaço, quando se li-
gou à Liga Carioca de Remo.
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Careta, 1915, ed. 364, p. 18
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Banhistas abandonaram a Praia do Esporte 
Clube Fluminense
Correio da Manhã, 24 mar. 1960
Correio da Manhã Ano LIX No. 20549 
24.03.1960 p. 11 Banhistas abandonam Praia

O Esporte Clube Fluminense foi muito ativo. A faixa do litoral onde 
se encontrava ficou mesmo conhecida como Praia do Esporte. A 
agremiação existe até os dias de hoje, renomeada para Fluminense 
Natação e Regatas, com sede na Visconde do Rio Branco, n. 29 (es-
quina com Silva Jardim).



147

A faixa do litoral onde se encontrava já não mais pôde acolher a prática 
do remo, o mesmo que ocorreu com o Gragoatá, que com o aterro da 
região onde estava sua sede acabou por perder a saída para o mar.

Difícil conceber essa paisagem nos dias de hoje em função de tantos 
aterros. Vejamos nas imagens abaixo a comparação de mapas e visões 
de cima da atual sede do Esporte Clube Fluminense.
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Em amarelo, a região do Esporte Clube. Em azul, a Praia Grande.  
Em verde, a estação das barcas. Em vermelho, o que hoje é a UFF (construída num aterro;  
a oficina da Cantareira ainda está lá). Em roxo, a praça em frente ao campus, onde 
atualmente se encontra o restaurante Tio Coto, A Mineira e a Igreja de São Domingos,  
que está lá desde o século XIX. Seguindo um pouco em direção ao Forte de Gragoatá,  
marcado em rosa, o Clube de Regatas Gragoatá.

Para concluir esse debate dedicado ao remo, vale lembrar que Gra-
goatá e Icaraí integraram a programação das comemorações dos 100 
anos da elevação da antiga Bandas D’Além à condição de Vila Real da 
Praia Grande. Nada mais justo, tal a importância que suas atividades 
ocuparam na construção de uma ideia de cidade moderna.
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O remo foi, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes espor-
tes da história de Niterói. Todavia, nas águas da Baía de Guanabara, 
não reinou sozinho. Outra modalidade tão relevante quanto aquela 
começou a se estruturar na cidade na transição dos anos 1900-1910: 
o iatismo.

Como ocorreu no Rio de Janeiro, os primeiros páreos de vela fo-
ram promovidos nas regatas de remo. O mais antigo clube de ia-
tismo do Brasil somente surgiu, no Distrito Federal, em 1906, 
transferindo-se para Niterói alguns anos depois, onde até os dias de 
hoje permanece em atividade: o Iate Clube Brasileiro.

Se brasileiros foram os primeiros responsáveis por protagonizar a 
estruturação do clube, logo se tornaram associados britânicos e ale-
mães. Essa composição talvez ajude a entender o contato que houve 
entre os dirigentes do Iate Clube e Niterói, cidade na qual havia uma 
bem estabelecida colônia de estrangeiros, responsáveis inclusive 
por iniciativas associativistas, como o Clube Internacional, mais de 
caráter social, e o Rio Cricket and Athetic Association, onde se des-
tacava o estímulo à prática de diferentes esportes.

Em 1907, percebem-se as primeiras conversas entre os dirigentes do 
Iate Clube e a Prefeitura de Niterói. A ideia era construir uma sede na 
altura da Pedra do Bem-Te-vi, no Gragoatá. O contato não avançou. En-
quanto isso, o Grupo de Regatas Gragoatá mantinha contatos com o Cen-
tro de Veleiros, nova agremiação de vela que surgiu no Rio de Janeiro.

Em 1908, os contatos foram retomados. Deve-se destacar que esses mi-
litares de alta patente da Armada eram dirigentes do Iate Clube. O presi-
dente honorário foi, desde a fundação, Alexandrino de Alencar, minis-
tro da Marinha em várias ocasiões (1906-1910, 1913-1918, 1922-1926).

No ano seguinte, 1909, realizou-se uma primeira regata do Iate Clu-
be em Niterói, no Gragoatá, onde se construiria, enfim, uma sede 
para a agremiação. A sociedade náutica nesse espaço ficou até 1923, 
quando se transferiu para Jurujuba. Na verdade, durante alguns anos, 
até pelo menos 1918, mantiveram-se as duas sedes e a promoção de 
regatas na capital fluminense e no Rio de Janeiro.
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Sedes dos clubes de regatas Icarai e Gragoatá
Revista da Semana, 14 jun. 1913
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Livro 1 – “Cem Anos de Regatas:  
Álbum Comemorativo do Centenário do Clube Referência”

Pág. 29 – Fotografia “A segunda sede do Regatas, construída em 1907”
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As regatas das sociedades de vela não eram tão populares quanto as 
dos clubes de remo em função das diferentes características das agre-
miações e mesmo da dinâmica do iatismo, em geral com um percurso 
que se afastava mais do litoral, mais distante do grande público. No 
caso do Iate Clube, em alguns momentos, a modalidade foi encarada 
mais como uma prática cotidiana de lazer do que uma vocação para a 
realização de competições.

Essa característica pode ter sido uma das razões que levou alguns as-
sociados – majoritariamente britânicos – a criarem uma nova agre-
miação. Além disso, com os conflitos da Primeira Grande Guerra, 
que interferiram no funcionamento das agremiações de vela, pode 
ter havido algum incômodo em dividir o mesmo espaço com alemães.

Em 1914, foi fundado o Rio Sailing Club, atual Rio Yacht Club, com 
sede na Praia da Horta, enseada de Jurujuba. O clube promovia mui-
tos eventos sociais e esportivos para associados, destacando-se pelos 
páreos de vela e natação, bem como partidas de polo aquático.

No decorrer da década de 1910, o Iate Clube estabeleceu relações com 
outras agremiações. Em 1914, chegou a aventar uma união com o Au-
tomóvel Clube. Em 1917, acolheu e apoiou atividades do Niterói Moto 
Clube, instalado no mesmo bairro do Gragoatá. Nesse mesmo ano, 
passou a promover regatas em conjunto com o Audax Club.

É muito interessante a trajetória do Audax, fundado, em 1916, no Rio 
de Janeiro, com o intuito de promover provas de iatismo, ciclismo e 
motociclismo. Em 1923, transferiu-se para Niterói, instalando-se na 
sede do Gragoatá do Iate Clube Brasileiro quando esse se mudou para 
a Praia da Horta, ao lado do Rio Sailing.

Dada a vitalidade do iatismo, em 1919, quatro clubes do Rio de Janei-
ro e os dois de Niterói procuraram se articular para criar uma enti-
dade dedicada à vela, inclusive para se afastar de alguns problemas 
que estavam ocorrendo com a Federação Brasileira de Sociedades de 
Remo, que seguia tentando abarcar diferentes esportes. A ideia não 
avançou, mas já apontou que os caminhos do remo e do iatismo cor-
reriam em paralelo, enfatizando-se suas peculiaridades como dis-
tintas modalidades esportivas.



153

Embarcação do Centro de Veleiros na Enseada de Botafogo
O Malho, 16 jul. 1910, p. 51
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Embarcação do Iate Clube Brasileiro
Fon Fon, 21 abr. 1907, p. 17
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Vistas de regata promovida pelo Iate Clube Brasileiro
O Malho, 24 abr. 1909, p. 9
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Participantes de regata do Iate Clube Brasileiro
A Careta, 12 ago. 1916, p. 17
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Vista de Regata do Iate Clube Brasileiro
Careta, 3 jan. 1914, p. 38
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Sócios do Rio Sailling
Fon Fon, 25 abr. 1925, p. 33
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Imagens da regata de 1913 do Iate Clube Brasileiro
O Imparcial, 11 abr. 1913, p. 1
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Atletas do Rio Sailling
Fon Fon, 1 mai. 1926, p. 44
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Careta Ano XVI No. 809 22.12.1923 p. 42 Time 
do Icaraí em Botafogo
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Fon Fon, 1919, ed. 46, p. 27
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Planta da cidade de Nictheroy, [18-?]
col., aquarelado, desenho a nanquim

98 x 76cm em f. 108 x 85cm

Em azul, a segunda e atual sede do Iate Clube Brasileiro e a primeira e atual sede do Rio 
Sailling Clube, atual Rio Yacht Club. Em roxo, a primeira sede do Iate Clube Brasileiro e a 

sede do Audax Club quando se transferiu para Niterói. Em rosa, a Estação das Barcas.

Enfim, não se pode afirmar que nas duas primeiras décadas do século 
XX o iatismo tornou-se popular, mas certamente contribuiu para for-
talecer o aspecto festivo do litoral de Niterói. A beleza das velas a bailar 
nas águas da Baía de Guanabara já anunciava o sucesso que viria no fu-
turo, quando a cidade se tornaria um celeiro de grandes conquistas do 
esporte brasileiro (notadamente vitórias de atletas do Rio Yacht Club). 
A propósito, muitas outras agremiações dedicadas ao iatismo surgi-
riam, ajudando a consolidar a vocação marítima de Niterói.
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As águas de Niterói acolheram duas outras modalidades, uma de-
las decorrente do envolvimento com o remo e o iatismo: a natação.  
Para além da prática cotidiana, na década de 1880, ganharam as pági-
nas dos jornais os desafios realizados entre nadadores.

Careta, 1915, ed. 351, p. 12
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Um dos que entrou para a memória da cidade foi a disputa, realizada 
em 1881, entre Theodor John, alemão proprietário de uma relojoa-
ria e ourivesaria na Rua Visconde do Uruguai, e Joaquim Antonio de 
Souza, comerciante brasileiro conhecido por suas façanhas aquáti-
cas. O trajeto foi da Ponta da Armação, em Niterói, até o Morro da 
Viúva, no Rio de Janeiro.

Plano que compreende à planta da Corte do Rio de Janeiro e os seus Subúrbios e a da 
Cidade de Praia Grande e a do Povo de São Domingos levantada por José Maria Manso 

Engenheiro Geogº. Circa 1850.

Em azul, a Ponta da Armação. Em verde, o Morro da Viúva. Em roxo, o Pão de Açúcar.  
Em rosa, o possível trajeto dos nadadores.
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Depois de 2 horas e 30 minutos de competição, na qual foram acom-
panhados por remadores, os nadadores foram recebidos por grande 
público, tão grande quanto o que os acompanhou na largada. Isso foi 
um estímulo para que outros desafios semelhantes fossem realizados, 
aventuras cada vez mais apuradas. Um cronista chegou a comentar:  
“A mania da época é a natação. Todos têm tomado interesse nas traves-
sias daqui para a Corte” (O Fluminense, 13 mar. 1881, p. 1).

Em 1884, foi criado o Clube de Natação Niteroiense. A iniciativa não 
logrou sucesso, e seguiram sendo realizados os desafios de travessia, 
interrompidos quando houve a Revolta da Armada. Alguns desses com-
petidores estavam envolvidos com o remo e foram responsáveis pela 
criação de agremiações náuticas. Podemos citar a disputa entre Celso 
Mafra, Mesquita e Candido Costa, acompanhados com vibração e admi-
ração por remadores e pela população que acompanhava nas margens.

Os primeiros páreos estruturados à moda do campo esportivo, como 
vimos, foram promovidos em regatas dos grupos náuticos, especial-
mente as organizadas pelo Clube de Regatas Icaraí.

Um dos destaques nas provas de natação foi Thirso Martins de Sousa, 
dirigente e sócio do Grupo Náutico, atleta que se destacou também no 
remo e nas corridas a pé. Exemplo de homem sintonizado com as no-
vas ideias de modernidade, era também figura de destaque nas rodas 
musicais e boêmias niteroienses.

Na verdade, não havia atleta dedicado exclusivamente à natação. A prá-
tica compunha o perfil dos que se dedicavam a uma vida atlética, em 
geral envolvidos com modalidades diversas. Os heróis do remo preci-
savam saber nadar por causa da dinâmica do esporte, usando também 
essa habilidade para forjar sua imagem ao salvar náufragos e afogados. 
Mais ainda, a natação era constantemente relacionada à educação físi-
ca, apresentada como uma ferramenta educacional tendo em vista as 
necessidades dos novos tempos.

Referência explícita à modalidade na denominação de uma agre-
miação podemos ver no já citado Clube de Natação e Regatas do 
Ingá, em muitas ocasiões apresentado como Natação do Ingá.  
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Careta Paisagens de Niteroi –
1916, ed. 437, p. 14
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Planta da cidade de Nictheroy, [18-?] 
col., aquarelado, desenho a nanquim 98 x 76cm em f. 108 x 85cm

Em verde, região do Clube de Natação e Regatas do Ingá. Em azul, Praia da Flechas, 
onde havia as atividades do Clube de Natação e Corridas de Icaraí. Em roxo, estação 
das barcas. Em rosa, região do Clube de Natação do Barreto. A seta laranja indica a 
Companhia de Fósforos Fiat Lux.

No mesmo ano de 1901, surgiu o Clube de Natação e Corridas de Icaraí, 
que promovia eventos na Praia das Flechas. Os associados praticavam 
também as corridas a pé.

Merece destaque o Clube de Natação e Resistência do Barreto, criado 
em 1913, com sede na Rua General Castrioto. O diferencial é que essa 
agremiação promovia provas de longa duração e trajeto, como uma 
organizada em 1914, com saída do Cais da Companhia Fiat Luz e che-
gada na Ilha do Governador.
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Anúncio do Clube de Natação do Barreto
O Fluminense, 21 fev. 1914, p. 3
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Outra modalidade que agitou o mar de Niterói foi o polo aquático, que 
trazia para as águas a emoção dos esportes coletivos. Icaraí e Gragoatá 
tiveram equipes de crianças e adultos participando ativamente dos 
campeonatos promovidos no Rio de Janeiro, com chancela da Fe-
deração Brasileira de Sociedades de Remo, em geral organizados na 
Enseada de Botafogo.

As equipes niteroienses lograram bons resultados nessas contendas. 
Isso não foi suficiente para popularizar a modalidade. De toda manei-
ra, ela também integrou a vida festiva forjada nos mares de Niterói, 
bem como foi representada como mais uma constituinte da ideia de 
atleticismo, uma ferramenta educacional valorosa. Como sugeriu o 
cronista de Careta: “concitamos os robustos moços a continuarem em 
suas úteis diversões pois um povo só é grande quando composto de in-
divíduos fortes e arrojados (Careta, 20 jan. 1917, p. 19).

Como foi possível ver, o mar que banhava Niterói, a Baía de Guana-
bara, foi um privilegiado local de iniciativas esportivas. Não era o 
único, todavia. Ruas, praças e largos, desde o século XIX, acolhiam 
páreos de outra modalidade que estava a se estruturar, o atletismo, 
na época chamado de corridas a pé e jogos atléticos (arremessos e 
saltos). Esse é o tema do próximo capítulo.
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Campeonato de Polo Aquático, 1917
À direita, equipe do Gragoatá. À esquerda, equipe do Icaraí. 

Abaixo, visão do local de disputa na Enseada de Botafogo
Careta, 20 jan. 1917, p. 19
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Equipe infantil do Icaraí
Careta, 14 abr. 1917, p. 23
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Careta Ano VII No. 294 17.1.1914 p. 22  
Equipe de water-polo do Icaraí
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Time do Icaraí e imagem do local de jogo em Botafogo
Careta, 22 dez. 1923, p. 42
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Careta Ano XIII No. 632 31.7.1920 p. 20  
Festa Náutica em Icaraí
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CAPÍTULO 3
CADA VEZ MAIS VELOZ
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Em Niterói, assim como em outras cidades, o processo de adesão 
a ideias de progresso e civilização também teve como um dos des-
dobramentos uma maior ocupação da cena pública. Nesse cenário, 
como vimos, se percebe a progressiva estruturação de um mercado 
de entretenimentos, do qual os esportes foram ativos integrantes. 
Algumas modalidades celebraram com intensidade novas sensações 
e sentimentos valorizados, entre os quais a noção de velocidade que 
paulatinamente foi se instaurando em função da mudança da dinâ-
mica social, induzida, inclusive, pelo avanço tecnológico.

Na capital fluminense, uma das primeiras modalidades que cele-
brou esses novos princípios foi o atletismo, na época conhecido 
como “corridas a pé e jogos atléticos”. Tratava-se de competições em 
que homens e mulheres – era uma novidade as ver desempenhando 
publicamente papéis tão ativos – disputavam provas diversas num 
evento marcado pelo caráter festivo.

Foi em 1881 que surgiram os primeiros indícios de fundação de uma 
agremiação dedicada à modalidade na cidade, uma reunião de inte-
ressados realizada no Congresso Literário Guarany. Em julho, re-
alizou-se a primeira atividade do Clube Atlético Brasileiro, evento 
promovido nas terras de Domingos Moutinho – conhecido dirigente 
da Companhia Carris Urbano –, localizadas no Largo do Barreto, na 
ocasião situado à beira da Praia dos Coqueiros.
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Anúncio de corridas do Clube Atlético Brasileiro
O Fluminense, 17 jul. 1881, p. 4.
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Praça Enéas de Castro (1963), de Manuel Fonseca, LABHOI-UFF

Praça Enéas de Castro, Barreto, Niterói Antigo (Facebook)
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Na ocasião, o Barreto começava a passar por um processo de transi-
ção, deixando de ser somente caracterizado pela existência de pro-
priedades rurais e tornando-se mais urbanizado, alterações que se 
intensificariam mais ao fim do século, quando foram instaladas di-
versas iniciativas industriais.

Em rosa, o Largo do Barreto (atual Praça Enéias de Castro), local do Clube Atlético Brazileiro. Em 
azul, a Praia dos Coqueiros. Em laranja, o Cemitério do Maruí. Em roxo, a Ponta D’Areia. Em verde, 
o Hipódromo Guanabara.

Um dos principais responsáveis pela dinamização do Clube Atléti-
co Brasileiro foi a família Tutte do Couto. Proprietários de terras no 
bairro, talvez por sua ascendência britânica, alguns de seus membros 
tiveram forte envolvimento com o esporte. Frederico (futuramente 
um dos protagonistas da criação do Hipódromo Guanabara e do Clube 
Olímpico Guanabarense), Alberto, Henrique e Julieta atuaram como 
dirigentes, organizadores de eventos e competidores nas provas.

Outras importantes personalidades de Niterói ajudaram na dina-
mização e participaram ativamente das iniciativas do Clube Atlético 
Brasileiro, em geral, como usual, gente ligada à burguesia urbana da 
cidade. Entre os mais conhecidos, podemos citar os March, morado-
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res do Barreto, filhos do médico Guilherme March – o comerciante 
W. March, o tipógrafo Jorge March, os futuros médico e professor 
Adolfo March e Edmundo March.

A agremiação manteve-se ativa entre os anos de 1881 e 1888, promo-
vendo eventos que contavam com participação de grande público, ma-
joritariamente gente de Niterói, especialmente do Barreto. A possi-
bilidade de apostar, bem como a presença de uma banda de música, 
normalmente uma sociedade musical local, garantiam a animação. As 
provas, para homens e mulheres, mesclavam corridas de diferentes 
distâncias e formatos com alguns jogos atléticos, como saltos.

Os competidores eram associados do Clube Atlético, ainda que, a partir 
de determinado momento, bastasse pagar uma taxa para qualquer inte-
ressado poder tomar parte nas contendas. Pelo pioneirismo, citemos os 
nomes das mulheres que mais usualmente disputaram provas, um en-
volvimento considerado um sinal de que a cidade progredia e passava a 
respeitar mais o novo protagonismo feminino: a já citada Julieta Couto; 
Amanda Peña, filha do comerciante e cônsul do Uruguai Eric Peña; e a 
filha do maestro Oscar Guanabarino, Julieta Guanabarino.

Os cronistas de Niterói costumeiramente saudaram as iniciativas do 
Clube Atlético, considerando-as como contributos para a “educação 
física” da população, uma necessidade urbana relacionada às preo-
cupações com a higiene e a saúde, sem as quais, no seu olhar, a capital 
não progrediria e superaria seu aspecto rural e colonial.

Além disso, seria uma feliz estratégia para combater o pernicioso 
ócio e ocupar, de forma adequada e produtiva, o tempo livre, como 
bem sugeriu o cronista Genesdio, o sempre atento Alfredo Azamor:

É com esses exercícios que se prepara uma geração de for-
tes e animosos cidadãos; é com esses clubes que se arrancam 
dezenas de jovens da ociosidade e do vício (...). Um abraço 
fraternal, pois, a esses moços que sabem atrair-se útil e ho-
nestamente, fortalecendo o corpo para revigorar o espírito. 
Parabéns a Niterói, parabéns ao Clube Atlético do Barreto  
(O Fluminense, 28 jul. 1882, p. 1).
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Anúncio do Clube Atlético Brasileiro
O Fluminense, 19 jun. 1885, p. 4
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Outro importante cronista, Luiz Fernandes, encarava as iniciativas 
como forma de combater o marasmo em Niterói. Para ele, uma cida-
de que aspirava consolidar-se como capital não podia ser tão rebelde 
a divertimentos, já que esses eram uma marca do desenvolvimen-
to civilizacional. A seu ver, o esporte era uma diversão superior que 
poderia contribuir para forjar novos comportamentos da população 
niteroiense.

Para esse cronista, a grande contribuição da agremiação teria sido 
gestar um gosto pelos exercícios físicos, algo que estimulou a cria-
ção de dois outros clubes semelhantes. Um deles teve trajetória de 
curta duração e foi de menor alcance, ainda que não menos elogiado 
pelos periodistas. Dinamizado pelos alunos do Liceu Popular, o Clu-
be Atlético Juvenil funcionou entre 1886 e 1888, sendo suas provas 
promovidas no Largo da Memória, atual Praça do Rink. A outra ini-
ciativa causou maior impacto e deixou muitas marcas na memória de 
Niterói: o Clube Olímpico Guanabarense.

Criado em 1883, o Clube Olímpico Guanabarense desde o início teve 
uma sede adequada, com boa raia para as provas e arquibancada com 
capacidade para até 900 pessoas. Localizado na Rua de Santa Rosa, 
encontrava-se nas redondezas de Icaraí, bairro que vinha se consoli-
dando como local de entretenimentos e de iniciativas avançadas para 
a época. A agremiação contribuiria com essa dinâmica, chegando por 
um tempo a nomear o logradouro no qual se encontrava, tal o reco-
nhecimento de sua importância.
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Anúncio do Clube Olímpico Guanabarense
O Fluminense, 19 ago. 1883, p. 4
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Planta da cidade de Niterói, elaborado entre 1841 e 1909,  
em função da elevação de Niterói à categoria de cidade.

Em rosa, a sede do Clube Olímpico Guanabarense.  
Em laranja, o Campo de São Bento. Em azul, a Praia de Icaraí.  

Em roxo, a estação das barcas.

À frente da iniciativa se encontravam pessoas já envolvidas com as 
corridas do Clube Atlético Brasileiro e outras lideranças que co-
meçavam a se sentir atraídas pelo esporte, entre os quais podemos 
citar o médico e notório político Carlos Maximiano de Azevedo e 
Silva, bem como João Francisco Fróes da Cruz, um dos principais 
líderes políticos da cidade.

Depois de alguns meses de funcionamento, o Clube Olímpico trans-
formou-se em sociedade anônima. Foram oferecidas 400 ações de 25 
mil réis, podendo também se associar, sem direitos econômicos, os 
que pagassem uma joia de 5 mil réis. Para todos, a mensalidade era 
de 2 mil réis. Assumiram a direção, entre outros, o comendador Luiz 
Augusto de Magalhães, Cyrillo Marques dos Santos Carregal – mem-
bro de uma família de comerciantes de Niterói que teve longa relação 
com o esporte —, e Antonio da Graça Araújo Bastos, personagem de 
destaque na cidade.
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Que diferenças havia entre as atividades do Clube Atlético Brasilei-
ro e do Clube Olímpico Guanabarense? Os eventos da agremiação 
de Santa Rosa normalmente atraíam mais gente de outras regiões de 
Niterói, bem como da Corte, que aproveitava a oferta de barcas espe-
ciais para atender os interessados que vinham do Rio de Janeiro. Era 
também constantemente registrada, valorizada e exaltada a presen-
ça de mulheres, bem como de importantes personagens da cidade, 
inclusive políticos de renome, como o Presidente (governador) da 
Província, Bernardo Avelino Gavião Peixoto.

Essa maior presença e diversidade de público tinha a ver com dois as-
pectos. Um deles era o conforto e a amplitude das instalações. Entre 
outras ações, foi aperfeiçoado o serviço de bebidas e comidas, bem 
como ofertados bondes extras para atender melhor os interessados, 
também atraídos pela possibilidade de apostar, dimensão que rece-
beu críticas de alguns cronistas ciosos de garantir o cumprimento de 
certos parâmetros civilizatórios. A animação dos eventos era garantida 
por sociedades musicais da cidade, como a Progresso de Icaraí.

Bonde para Icaraí [Foto 1] (1871), da coleção Allen Morrison
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Bonde S. Domingos para Icaraí [Foto 2] (1871),  
da coleção Allen Morrison
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Anúncio da Carris Urbani
O Fluminense, 22 jun. 1884, p. 4

Além disso, os programas eram mais ambiciosos, com maior núme-
ro de páreos de corridas e provas de saltos. Era também comum a 
oferta de inovações, tais como corridas de velocípedes, antecedentes 
da bicicleta. O Clube Olímpico Guanabarense foi uma das primeiras 
agremiações do País a oferecer tais contendas.

Em algumas ocasiões, houve exibições de outras modalidades, como 
a ginástica e a esgrima, sob a responsabilidade de agremiações como 
o Real Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português. 
Também logrou sucesso a apresentação de exercícios acrobáticos por 
parte dos artistas do Circo Anglo Brasileiro. Na verdade, tudo indi-
ca que os eventos do Olímpico Guanabarense tinham uma dinâmica 
mais espetacular, mais próxima de outras diversões que na cidade 
eram oferecidas, como as atividades dramatúrgicas.
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Outro diferencial do Clube Olímpico Guanabarense era que sua sede 
funcionava cotidianamente. Os associados podiam treinar, promo-
ver encontros sociais, frequentar os bailes promovidos num salão 
preparado para tal, assistir apresentações teatrais e mesmo frequen-
tar aulas de ginástica, ministradas a partir de 1884, iniciativa que foi 
muito elogiada pelos cronistas.

De fato, a imprensa constantemente encheu de loas a agremiação. Para 
Luiz Fernandes, o divertimento tinha grande potencial no que tange à 
ocupação do tempo livre no período matutino, substituindo mesmo as 
apreciadas atividades das sociedades de dança, promovidas pela noite, 
a seu ver menos valorosas para a saúde dos envolvidos.

O sucesso do Clube Olímpico Guanabarense foi registrado até mes-
mo na Corte. Um cronista de O Paiz o considerou o “rendez vous ele-
gante do high life niteroiense” (O Paiz, 1 abr. 1886, p. 2). Esse olhar 
vai ao encontro das memórias de Everardo Backheuser (1994), im-
portante personalidade da cidade que frequentou, quando criança, 
a agremiação, tendo participado, inclusive, de algumas provas. Para 
ele, “O Clube Olímpico (...) era, a seu tempo, o centro de mais alto 
relevo da sociedade niteroiense” (p. 71).
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Anúncio da Sociedade Progresso Musical Progresso de Icaraí
O Fluminense, 6 abr. 1884, p. 4
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Para Backheuser e outros cronistas, entre os competidores das pro-
vas do Olímpico Guanabarense se encontram os primeiros atletas re-
nomados e admirados da cidade, personagens que ajudaram a insti-
tuir o gosto pelo esporte na cidade. Entre outros, destacava-se Erwin 
Voigt, já citado quando tratamos dos esportes náuticos, “aquele em 
que toda gente falava. O favorito. O invencível em todos os certames” 
(BACKHEUSER, 1994, p. 73).

Como no caso do Clube Atlético Brasileiro, houve também mulheres 
competindo nas raias do Guanabarense. Entre as competidoras, pode-
mos destacar Maria Surville, uma das primeiras farmacêuticas da cidade, 
e Magdaleine Laurente, que estabeleceu uma usual e saudável rivalidade 
com Julieta do Couto, ligada também à agremiação do Barreto.

Em 1887, o clube fechou as portas, provavelmente por divergências  
internas entre os associados, deixando, contudo, saudades e dese-
jos de que as provas atléticas não deixassem de ser promovidas em  
Niterói. Durante alguns anos, os páreos foram organizados por grupos 
diversos, mas não agremiações dedicadas à modalidade. Por exemplo, 
em 1890, a Sociedade de Progresso Musical Flor do Barreto aventou 
organizar corridas.

Anúncio de corridas da Sociedade Musical Flor do Barreto
O Fluminense, 23 mar. 1890, p. 3
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Em 1892, houve duas iniciativas que tentaram dar sequência à promoção 
de corridas, a criação do Clube Olímpico Niteroiense e do Derby Atléti-
co Niteroiense. A dificuldade de continuidade afligia algumas lideranças. 
Joaquim Ferreira, fazendo eco dessas preocupações, a inseriu em seu ro-
mance “Itinerários da honra”, publicado em O Fluminense em 1895:

Niterói nunca possuirá um bom clube dramático, uma so-
ciedade carnavalesca ou um clube de corridas. A razão é esta: 
quando se funda nessa cidade uma associação qualquer re-
creativa, dentro em pouco estabelece-se a dissidência, e daí o 
acúmulo de duas ou três. Consequência lógica: desaparecem 
todas. Por falta de elemento social? Não. Pela falta absoluta 
de união entre os seus membros.

Somente depois da Revolta da Armada as corridas voltaram a ser pro-
movidas, integrando a programação de eventos comemorativos, como, 
por exemplo, aquele que, em 1895, celebrou o término da Revolução 
Federalista. O Jardim Pinto Lima, mais conhecido como Jardim São 
João, passou a ser o principal local de organização das provas. Lá tam-
bém foram realizados páreos na homenagem promovida, em 1897, ao 
jornalista Manuel Benício, que voltava da Guerra de Canudos e seria 
autor de um dos mais contundentes relatos sobre esse conflito (“O rei 
dos jagunços: crônica histórica e de costumes sertanejos”).

Tais festividades tinham relação com os intuitos das lideranças de 
Niterói de participar mais ativamente da vida política nacional e,  
depois dos conflitos armados, retomar para a cidade a condição de 
capital. Em meio a desfiles, discursos, exibições musicais, as corri-
das ocuparam lugar de destaque.

Não houve a previsão de apostas nos páreos oferecidos para homens e mu-
lheres. A cidade passava por um momento de moralização no qual os jogos 
de azar começaram a ser controlados e mesmo perseguidos. Por exemplo, 
foram proibidos os bookmarks – casas que recolhiam apostas tendo em conta 
competições promovidas por agremiações do Rio de Janeiro.

Em geral, lograram sucesso essas corridas, havendo muitos inscritos 
nas provas e grande público assistindo. Macambôa – nosso já conheci-
do e referenciado Alfredo Azamor – celebrava esse interesse, para ele 
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uma expressão de que eram valorizados os exercícios físicos, e lem-
brava com saudade dos tempos dos clubes do Barreto e de Icaraí.

Vale dizer que, como vimos no capítulo dedicado aos esportes náuticos, 
na segunda metade do século XIX, cresceu o interesse de lideranças po-
líticas pelo esporte. Em 1898, uma chapa de vereadores, que anunciava o 
intuito de modernizar Niterói à moda europeia, em seu programa apre-
sentou várias iniciativas relacionadas a modalidades esportivas: jogo da 
pelota, turfe, remo, ciclismo e corridas a pé, além de outras ligadas a ou-
tros campos do entretenimento – dança, teatro, carnaval.

A intenção, segundo o manifesto-programa, era combater a decadência 
e a monotonia, forjando um caminho para o progresso. Uma ideia mo-
tivava os integrantes da chapa, entre os quais se encontravam Manuel 
Lacerda (da família do Comendador Lacerda, liderança do Barreto e pai 
de Alfredo da Silva Figueiredo Lacerda, remador do Clube de Regatas 
Icaraí); Alvaro e Alberto Bahiense, membros de uma importante família 
da cidade, conhecidos por circularem nas rodas boêmias e literárias da 
cidade; e Horácio Campos, jornalista, poeta, professor, liderança inte-
lectual: “queremos somente fazer viver esta população e dar alma à Ci-
dade Invicta; para isso é necessário as diversões, lenitivo aos males que 
nos afligem” (O Fluminense, 26 mar 1898, p. 3).

Nesse cenário, surgiram outras agremiações atléticas, como, em 1896, 
o Clube Olímpico Infantil, que promovia seus páreos de corridas e bici-
cletas, para meninos e meninas, no Largo do Capim, na ocasião chama-
do de Praça Santo Alexandre, futuramente Praça Floriano Peixoto.

Em 1900, surgiu o Clube Atleta Santa Clara e São Joaquim, ligado à Igreja 
de Santa Clara, contando com a participação de operários da Fábrica de 
Tecidos São Joaquim, com sede na Rua de Santa Clara, na Ponta D’Areia.

Essas três iniciativas anteriores foram de curta duração, e melhor es-
truturadas foram duas outras experiências. O Clube de Corridas Sete 
de Setembro foi fundado em 1901, com sede em Santa Rosa, na Rua 
do Cruzeiro (atual Cinco de Julho). No mesmo ano, abriu as portas o 
Velocidade-Club, com sede na Rua Marechal Deodoro.
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Como as anteriores, essas agremiações não tiveram grande conti-
nuidade. Teria reduzido o interesse pelas corridas e jogos atléticos? 
Na verdade, não. Basta ver que muitos páreos começaram a ser pro-
movidos nos eventos de outros clubes, especialmente das sociedades 
náuticas. Quando estas começaram a assumir um caráter multies-
portivo, dialogaram ainda mais com a ideia de atleticismo que fora 
tão propugnada pelos clubes atléticos.

A propósito, a valorização das práticas atléticas era sentida mesmo 
em âmbitos não esportivos, como no circo, onde artistas exibiam 
suas proezas e forma física para delírio do público.

Na primeira década do século XX, houve outras iniciativas dedicadas 
às corridas e aos saltos, todas de curta duração. Uma das mais notá-
veis foi a retomada do Clube Atlético Fluminense, dessa vez protago-
nizado por operários da Companhia Manufatora Fluminense. A sede 
se localizava na Rua Guimarães Júnior, no Barreto. Essa agremiação 
marca o início de um longo envolvimento das fábricas do bairro com 
o esporte, algo que ficará mais notável no caso do futebol, como ve-
remos no próximo capítulo.
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Anúncio do Clube Olímpico Niteroiense
O Fluminense, 25 ago. 1892, p. 3
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Anúncio do Clube Atleta Santa Clara e São Joaquim
O Fluminense, 13 jul. 1900, p. 2



197

A iniciativa foi muito elogiada pela imprensa, considerada como prova 
de que as preocupações com a saúde e a adesão a movimentos civiliza-
tórios atingia maior número de pessoas, inclusive grupos sociais que 
não a elite. Sugeria-se que as corridas teriam a possibilidade de envol-
ver os operários em diversões familiares e não nocivas.

A agremiação manteve-se ativa até 1906. Junto com a citada experi-
ência da sociedade da Ponta D’Areia (Clube Atleta Santa Clara e São 
Joaquim), não foram as únicas protagonizadas por operários. Em 
1912, foi fundado o Clube Atlético São Bento, liderado por Ernesto 
Justino Pereira, fundador e presidente do Centro Operário.

Deve-se citar ainda outras agremiações atléticas. O Jaspe-Club se ins-
talou, em 1905, em Santa Rosa, dedicando-se às corridas, mas também 
a saraus e exibições musicais. É do mesmo ano o Clube Atlético Infan-
til, liderado pelo jornalista Julio Tibau. De 1907 é o Esporte Clube Ica-
raí, também envolvido com as regatas. No ano seguinte, na Rua de São 
Leopoldo, atual Aurelino Leal, surgiu o Clube de Corridas Fluminense, 
assim como o Clube Infantil de Corridas Encarnado.

Se essas agremiações não lograram vida longa, devemos, todavia, re-
gistrar a vulgarização do uso do termo “atlético” para denominar algu-
mas sociedades esportivas, mais uma prova de que a ideia de atleti-
cismo se estabelecia pari passu com o desenvolvimento do esporte em 
Niterói. Na Alameda São Boaventura, em 1909, foi criada a Associação 
Atlética Fluminense. No mesmo bairro, nos anos finais da década de 
1910, seriam fundados o Clube Atlético Cubango e o Fonseca Atlético 
Clube, que até os dias de hoje mantém-se ativo. Dessa época é também 
o Fluminense Atlético Clube.

Ao tratar das corridas a pé e dos jogos atléticos, não seria possível dei-
xar de citar uma das mais importantes agremiações da Cidade Sorriso, 
cuja presença até hoje é marcante: o Rio Cricket e Associação Atlética, 
fundado em 1897 com o nome de Rio Cricket and Athletic Association. 
Os associados eram membros da colônia britânica de Niterói e do Rio 
de Janeiro há décadas envolvidos com o críquete e o atletismo.
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Anúncio do Clube Atlético Fluminense
O Fluminense, 25 dez. 1903, p. 3

O Fluminense, 31 out. 1905, p. 2
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Careta, 1919, ed. 583, p. 16
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A sede da agremiação, instalada entre Santa Rosa e Icaraí, tornou-se 
um dos principais e mais ativos espaços esportivos de Niterói. São 
inegáveis suas contribuições para a consolidação do esporte. Toda-
via, tinha limites o impacto de suas iniciativas em função da sua con-
formação societária e de uma dinâmica mais restrita.

Uma das ocorrências interessantes, inclusive, é o fato de que, se al-
gumas das suas atividades chegavam aos jornais de maior circulação, 
outras eram mesmo anunciadas somente ou com maior ênfase nos 
periódicos específicos da colônia britânica, publicados em inglês, 
tais como o The Rio News e o The Brazilian Review.

A propósito, na primeira metade dos anos 1900, outra agremiação 
majoritariamente formada por membros da colônia de estrangeiros 
promoveu páreos de corridas, integradas – junto com concertos mu-
sicais, danças, concursos de tiro ao alvo – à programação de certas 
festividades: o Club Internacional.

Se o atletismo tinha espaço constante na programação do Rio Cri-
cket – havia um festival anual dedicado à modalidade –, o fato é que 
a agremiação já nasceu com fins multiesportivos, intuito expresso 
mesmo na organização de sua sede, preparada para acolher jogos e 
provas das mais diferentes práticas. Há que se destacar seu pionei-
rismo não só no críquete, como também no tênis, no beisebol, no rú-
gbi e no futebol, esporte que, durante algum tempo, foi responsável 
por modificar o funcionamento do clube, tornando-o um pouco mais 
aberto ao público externo.
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Careta, 1913, ed. 273, p. 24
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Careta, 1913, ed. 281, p. 21f
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Calendário anual do Rio Cricket
The Brazilian Review, 9 mai. 1899, p. 16
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Sports Day no Rio Cricket and Athletic Association: Festa esportiva comemorada no dia da fundação do clube reunia a 
comunidade britânica de Niterói e do Rio para um dia de jogos e competições artísticas

As corridas atléticas disputadas no Sports Day proporcionavam diversão para toda a família em Icaraí
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Corrida do saco para damas e cavalheiros na Gynkhana de 
1902; Percy Fellows em competição de salto para o Sports Day
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O salto em distância era uma das modalidades esportivas disputadas na Gynkhana do RC&AA, em 1902

As primeiras páginas da programação da Gynkhana do Rio Cricket marcada para 24 de junho de 
1902 para celebrar a coroação do rei Edward VII. Tanto a festa esportiva quanto a coroação tiveram 

de ser adiados. Frontispício dos documentos contendo a programação da Gynkhana de 1902.
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A festa esportiva em comemoração da coroação do rei Edward VII 
teve até corrida de cavalos em Icaraí
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Equipe de críquete do Rio Cricket
Revista da Semana, 8 set. 1901, p. 574
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A propósito, como podemos perceber no mapa a seguir, uma das pe-
culiaridades das agremiações de corridas foi se espalhar pela malha 
urbana de Niterói, antecipando algo que se tornaria ainda mais ex-
plícito com o futebol, como veremos no próximo capítulo.

Planta da cidade de Nictheroy, [18-?]
col., aquarelado, desenho a nanquim

98 x 76cm em f. 108 x 85cm
Locais aproximados dos clubes/eventos de corridas

Em laranja, Clube de Corridas Sete de Setembro. Em verde-escuro, Esporte Clube Icaraí. 
Em verde-água, Jaspe-Club. Em amarelo, Rio Cricket and Athletic Association. Em rosa, 

Praça de Santo Alexadre. Em azul-claro, Jardim Pinto Lima. Em marrom, Velocidade-
Club. Em azul-escuro, Clube Olímpico Infantil. Em vermelho, Pombal Fluminense. Em 

verde-claro, Clube Atleta Santa Clara e São Joquim. Em roxo, Clube Atlético Fluminense 
(1898). Em cinza, Clube Atlético Fluminense (1903-1905).

Outras modalidades contribuíram para aquele novo frenesi urbano. 
Uma delas foi o ciclismo, entendido como prática de lazer cotidiana e 
como esporte de competição. Em Niterói, os velocípedes – anteceden-
tes das bicicletas – chegaram na década de 1880, quando houve, inclu-
sive, as citadas provas no Clube Olímpico Guanabarense. Todavia, foi 
mesmo nos últimos anos do século que se tornaram mais usuais “os 
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cavalos de ferro”. Pode-se perceber, inclusive, o aumento de sua oferta 
em anúncios de lojas e de leilões, bem como o crescimento do número 
de estabelecimentos oferecendo serviços de conserto.

Careta Ano XII No. 563 05.04.1919 p. 12 

Na transição de séculos, sugeria o cronista que assinou como Más-
cara Azul: “Está na moda o ciclismo. Crianças, moços, senhoras 
solteiras e casadas, velhos e velhas, atiram-se todos com um entu-
siasmo louco ao exercício dessa máquina rodante que corre parelha 
com a locomotiva, o vapor, o cavalo, o pássaro” (O Fluminense, 26 
mai. 1898, p. 1).

As bicicletas bem dramatizavam a adesão a ideias de progresso e ci-
vilização. Tratava-se de um avanço tecnológico que permitia maior 
trânsito pela cidade sem a necessidade dos cavalos. Ao seu redor, 
construiu-se a ideia de que era um contributo para a saúde e a hi-
giene, algo que deveria ser estimulado para a juventude.

Todavia, o hábito também desencadeou novas tensões urbanas. Uma 
delas era a ocupação ordenada do espaço público. Pedestres e ciclis-
tas precisavam aprender a compartilhar os logradouros, algo que 
nem sempre foi simples. Pelos jornais, leitores reclamavam do risco 
que ciclistas mais ousados traziam para os transeuntes.

Além disso, havia preocupações no que tange ao novo protago-
nismo feminino. Pais se preocupavam com os casos de flertes e 
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namoros que supostamente estavam a ser estimulados pelo há-
bito de pedalar. De fato, em muitos países e cidades, as bicicle-
tas foram adotadas e saudadas pelas mulheres que desejavam  
maior liberdade.

Mais ainda, a difusão do costume explicitou alguns problemas ur-
banos, como, por exemplo, a má qualidade do calçamento. Cro-
nistas solicitavam melhorias urgentes. Um deles sugeriu: “Niterói 
possui lugares pouco transitáveis onde os aprendizes de bicicletas 
podem se exercitar na montagem dos cavalos de ferro” (O Flumi-
nense, 15 mar. 1899, p. 1).

Autoridades governamentais transitavam entre coibir os exageros e 
estimular a prática por ser supostamente moderna e civilizada. Por 
exemplo, na década de 1910, na gestão do prefeito Feliciano Sodré, 
procurou-se regularizar o uso da bicicleta nos jardins públicos. So-
mente clubes poderiam promover páreos, não eram mais permitidas 
corridas informais. As cartas de leitores, todavia, nos levam a crer 
que as determinações não foram totalmente acatadas. A tensão per-
durou durante anos.

De toda forma, a difusão do costume de pedalar e da promoção in-
formal de corridas foi um estímulo para a organização de páreos mais 
bem estruturados. A princípio, integraram a programação de festejos 
cívicos, como já ocorrera e citamos no caso das corridas a pé, provas 
realizadas no Jardim Pinto Lima ou no antigo Largo do Capim.

Em 1896, aventou-se, como já ocorria no Rio de Janeiro, a possibi-
lidade de se promover provas mais bem estruturadas de ciclismo na 
programação de um frontão que se pretendia abrir na cidade. Essa 
ideia não avançou e, no mesmo ano, com o mesmo intuito foi criado 
o Clube Recreativo Fluminense – cujo intuito era também promover 
corridas de patins e a pé.

Essa agremiação merece registro por antecipar o sucesso que teve o 
Velo-Clube Carahy, criado em 1897. Seus páreos iniciais foram pro-
movidos na Rua Vera Cruz, atual Rua Coronel Moreira César. Poste-
riormente, instalou sede na Rua do Gragoatá, até seu fim em 1899. 
Por ali, partilhou iniciativas e associados com o Grupo de Regatas 
Gragoatá. Lideraram a iniciativa, alguns jovens já envolvidos com 
outras modalidades, entre os quais o já citado Arnaldo Voigt.
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Anúncio de vendas de bicicleta e velocípede
O Fluminense, 8 out. 1897, p. 3; O Fluminense, 7 mai. 1893, p. 3
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Revista da Semana Edição 00678 p. 33 Mulheres nas Regatas
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Programa de corridas a pé em festividade
O Fluminense, 13 mai. 1900, p. 4
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Anúncios do Velo-Clube Carahy
O Fluminense, 14 nov. 1897, p. 3; O Fluminense, 7 nov. 1897, p. 3
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Anúncio de evento do Velo-Clube Carahy promovido no Velo-Sport
A Notícia, 12 dez. 1897, p. 4
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Anúncio de evento do Velo-Clube Carahy promovido no Velo-Sport
Jornal do Brasil, 25 dez. 1897, p. 4

Muito elogiada pelos cronistas, a agremiação também tomou parte e 
organizou provas no velódromo do Velo-Sport, localizado na Rua do 
Lavradio, Rio de Janeiro. Como não havia em Niterói instalação se-
melhante, era uma oportunidade que tinham os ciclistas niteroien-
ses para aperfeiçoar suas performances.

Nos anos finais do século XIX, outras agremiações passaram a pro-
mover provas de ciclismo, com destaque para o Rio Cricket and 
Athletic Association. Já na década inicial do século XX, um novo cos-
tume surgiu entre os ciclistas: a realização de excursões para lugares 
mais distantes. Maricá, por exemplo, foi um dos sítios mais procura-
dos pelos envolvidos com a modalidade.

Houve outras iniciativas associativas, a maioria de curta duração. Em 
1906, surgiu a notícia de criação do Clube de Ciclistas, que não pare-
ce ter entrado em funcionamento. Já o Clube Esportivo Fluminense, 
criado em 1907, logrou maior sucesso nos seus páreos promovidos 
no Jardim Pinto Lima.
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Careta, 1912, ed. 189, p. 29
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Planta da cidade de Nictheroy, [18-?] 
col., aquarelado, desenho a nanquim

98 x 76cm em f. 108 x 85cm

Percurso aproximado da corrida a pé de 20 quilômetros

Destaque mesmo merece o Clube de Ciclistas Fluminense, fundado 
em 1911. Tendo a primeira sede na Rua da Boa Vista, as corridas fo-
ram promovidas na Alameda São Boaventura.

Seus eventos contavam com a presença de grande público e importan-
tes personalidades, inclusive líderes políticos, entre os quais o prefeito 
Feliciano Sodré. As dificuldades de organização acabaram por ocasio-
nar alguns acidentes, algo que exemplifica os conflitos que havia entre 
transeuntes e ciclistas. De toda forma, foi mesmo uma iniciativa mais 
ambiciosa, aventando-se até a construção de um velódromo e adoção 
de um código de corridas, ideias que não chegaram a se concretizar.

O Clube de Ciclistas Fluminense também promoveu uma prova de 
resistência de corrida a pé, a primeira competição dessa natureza em 
Niterói, um percurso de 20 quilômetros pelas ruas da cidade – Ala-
meda São Boaventura, Rua de Sant’Anna, Rua de São Lourenço, Rua 
Marechal Deodoro, Rua Visconde do Rio Branco, Praia do Gragoatá, 
Rua Passo da Pátria, Rua Presidente Domiciano, Rua Presidente Pe-
dreira, Rua Aurea, Praia das Flechas, Praia de Icaraí, Praia do Canto 
do Rio – percurso de ida e volta. Tratou-se de uma grande celebração 
urbana que exigiu complexa logística.
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Planta da cidade de Nictheroy, [18-?]
col., aquarelado, desenho a nanquim
98 x 76cm em f. 108 x 85cm

Em roxo, locais de provas e sede do Velo-Club Carahy. Em azul-claro, local de provas do 
Clube Esportivo Fluminense. Em rosa, locais de provas e sedes do Centro Ciclista Fluminense

Se as bicicletas “tumultuaram” a cidade, ainda mais o fizeram os 
automóveis. Se os “cavalos de ferro” assustavam os transeuntes, os 
carros atemorizaram transeuntes e ciclistas. As novas máquinas dra-
matizaram ainda mais a valorização e a apreensão com a velocidade. 
Também um esporte se desenvolveu com seu uso. Niterói fez parte de 
um capítulo importante da história do automobilismo.

O Automóvel Clube do Brasil chegou a pensar em promover sua primei-
ra prova automobilística em Niterói. São Gonçalo acabou sendo a esco-
lhida. A corrida foi realizada em 1909, com saída e chegada em Neves. 
Como o bairro estava na fronteira da capital fluminense, muita gente 
nela se instalou para acompanhar o evento.

Em Niterói, apenas em 1926 foi criado o Automóvel Clube Fluminense. 
E somente nos anos 1960 foram disputadas corridas, provas do Campe-
onato Carioca de Fórmula V. As ruas de Icaraí, Praia das Flechas e Itapu-
ca integraram o circuito.
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As ruas de Niterói acolheram também provas de motociclismo. O Ni-
terói Moto Clube, criado na década de 1910, promovia mais raids – per-
cursos de longa duração – do que páreos de velocidade. Algumas dessas 
iniciativas foram organizadas em conjunto com outros clubes de mo-
tociclismo do Rio de Janeiro e mesmo com o Iate Clube Brasileiro, já 
instalado na capital fluminense. Por vezes, o Rio Moto Clube também 
realizou seus eventos na Cidade Sorriso.

Evento do Rio Moto Clube, com participação do Niterói Moto Clube,  
evento em homenagem a Nilo Peçanha, Niterói, 1918.

Fon Fon, 5. Out. 1918 p. 29
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Não podemos encerrar este capítulo sem tratar de outra modalidade 
que, mesmo sendo menos veloz, também dramatizou o avanço tecno-
lógico, a utilização da cena pública para diversão, os novos usos do cor-
po: a fashionable patinação.

Em 1878, no prédio localizado na esquina de Visconde do Uruguai com 
Rua do Imperador (hoje Marechal Deodoro), o mesmo que durante um 
tempo acolhera a Câmara Municipal, instalou-se o Novo Skating-Rink, 
uma filial do estabelecimento que existia na Corte, dirigido pelo mes-
mo proprietário, Hermann Wilhelm Glette.

O rinque oferecia tanto a prática livre da patinação quanto aulas para os que 
queriam aprender a modalidade. Também apresentava uma programação 
de espetáculos, especialmente de exibições ginásticas à moda dos circos.

De um lado, os cronistas relacionavam a patinação a possíveis ganhos de 
saúde: “O nosso físico precisa de atividade a fim de se fortificar e se pôr a 
serviço da alma com rapidez. Nada melhor para isso do que a patinação. 
Eis o caso de se dizer que reúne-se o útil ao agradável” (O Fluminense, 27 
nov. 1878, p. 3). De outro, preocupava a postura dos que procuravam o es-
tabelecimento apenas para buscar uma diversão fortuita.
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Anúncio do Novo Skating-Rink
O Fluminense, 4 abr. 1879, p. 4
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O que ocorre é que, em muitas ocasiões, o interesse pelo espetáculo 
superava o pelo exercício, gerando mesmo uma certa má fama para o 
estabelecimento. Mas o Skating-Rink precisava também garantir sua 
viabilidade econômica, e as exibições garantiam bons lucros. As coisas 
foram caminhando de tal forma que, em 1880, o rinque deixou de exis-
tir e transformou-se no Teatro Fênix Niteroiense.

A patinação somente voltaria a ser mais praticada na década de 1910, es-
pecificamente em função de uma reforma realizada, em 1913, no Largo da 
Memória. Instalou-se um rinque que se tornaria notório e acabaria por 
informalmente denominar o logradouro. Oficialmente chamada de Praça 
General Gomes Carneiro, é mesmo conhecida como Praça do Rink.

A imprensa, na ocasião, criticou muito a reforma do largo e a construção do 
rinque, não somente os gastos excessivos, como também sua utilidade. Para 
um cronista, “aquilo não é rinque de jogo e patinação, e sim cercado de patos 
e patinhos, que somos nós, os munícipes” (O Fluminense, 1 dez. 1913, p. 1).

Um cronista que assinava como M.M.J. chegou a publicar um artigo denomi-
nado “Escola de Patinação ou Instituto de Deformação?”, em que sugeria que 
os jovens se machucavam constantemente ao praticar a modalidade, ainda 
mais perniciosa para as mulheres: “os exercícios do rinque, se tolerado para 
rapazes, ofendem o pudor de uma menina que não se destina a bailarina de 
feira popular” (O Fluminense, 23 jan. 1914, p. 1).

Independentemente dessas críticas, a população abraçou o espaço,  
utilizando-o cotidianamente para se divertir e lá promover muitos 
eventos, inclusive alguns esportivos. Com o sucesso do rinque, surgi-
ram reivindicações por melhorias na Praça, entre as quais a disponibi-
lidade de bicas d’água e mictório.

Entre os eventos esportivos, vale citar os jogos de “futebol de patins”. 
Em 1915, o Esporte-Clube Niterói promoveu uma primeira exibição da 
curiosa modalidade, desde cedo se estabelecendo uma rivalidade com 
o Éden Futebol Clube.

A praça também acolheu muitos jogos de futebol. Essa, sim, foi a mo-
dalidade que mais se espraiou pela cidade, marcando a definitiva po-
pularidade do esporte. A ela dedicamos o próximo capítulo.
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Novo Skating Ring
O Fluminense, 8 out. 1880, p. 4
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Teatro de Santo Antônio (1875),  
Rua de São João, foto de Florindo Siqueira  
(Coleção de Emmanuel de Macedo Soares)
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Praça do Rink [Largo da Memória],  
c. 1908, autoria desconhecida
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CAPÍTULO 4
O ESPORTE SE CONSOLIDA:  
O FUTEBOL
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Se as experiências com as modalidades nos capítulos anteriores abor-
dadas foram claros sinais de que o campo esportivo se consolidava pari 
passu com o processo de modernização de Niterói, a rápida difusão do 
futebol exponenciou a valorização do esporte no cotidiano da cidade. O 
ludopédio rapidamente tornou-se uma febre e, seus jogos, ocasiões de 
celebração urbana, ainda que também de exposição das diversas ten-
sões que marcavam aquela cidade em transformação.

Segundo Soares (1994), em Niterói, a primeira partida de futebol foi 
jogada em 1892, no Largo da Memória (atual Praça do Rink), pro-
tagonizada por ingleses. Não conseguimos identificar outros indí-
cios desse jogo. Efetivamente, o que se pode perceber é que notícias 
sobre a prática da modalidade na capital fluminense circularam em 
periódicos desde 1898, referentes às atividades promovidas pelo Rio 
Cricket and Athletic Association.

Desde a inauguração da sede dessa agremiação, previu-se o estímulo ao 
futebol, em conjunto com outras modalidades que compunham o gosto 
dos britânicos. Certamente, disputaram-se partidas naqueles anos finais 
do século XIX, algo possível de especular em função da filiação esportiva 
de alguns associados – como a do multiesportista Oscar Cox – e dos indí-
cios publicados no The Rio News, periódico editado em inglês.
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O Pavilhão do Rio Cricket no começo de suas atividades no terreno comprado em Icaraí: simplicidade
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O Fundador George Cox (de preto) com os jogadores de críquete do Rio Cricket and 
Athletic Association, ao lado do antigo pavilhão
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Mais explicitamente, em 22 de setembro de 1901, o Correio da Manhã 
anunciou a realização, no Rio Cricket, de uma disputa entre equipes 
denominadas Brasil e Inglaterra. Na verdade, todos envolvidos eram 
associados da agremiação, britânicos propriamente ditos e descen-
dentes de britânicos nascidos em nosso país.

Depois de muitas partidas promovidas – entre associados do Rio 
Cricket ou desses com equipes do Rio de Janeiro, bem como com ti-
mes de empresas de britânicos – o calendário do clube de 1902 previu 
cinco jogos: um entre funcionários desses empreendimentos (Banks 
X Coffee Houses); dois nos mesmos moldes do ano anterior – Brazil 
X England; outros dois entre “selecionados” de clubes britânicos – 
Rio X Niterói e Rio X São Paulo. Trata-se de um indício de uma maior 
estruturação da modalidade.

O field do Rio Cricket se tornou um dos principais centros de difusão 
do futebol em Niterói e no Rio de Janeiro. Com isso, o clube se abriu 
um pouco mais ao público em geral, ainda que majoritariamente 
continuasse a ser uma sociedade reservada da colônia britânica. A 
modalidade, aliás, integrou as usuais festividades promovidas para 
celebrar datas importantes do Reino Unido.

Somente alguns anos mais tarde surgiram indícios de que estava se 
organizando uma agremiação dedicada à modalidade dinamizada por 
niteroienses não ligados à colônia britânica. Em 1905, comunicou-
-se a criação do Esporte Clube São Sebastião de Futebol, com sede na 
Avenida Visconde do Rio Branco, dedicada também às corridas a pé e 
de bicicleta. Seus treinos e atividades eram promovidos no Fonseca, 
um bairro que, como vimos, começara a crescer e tornara-se mais 
procurado em função da abertura da Alameda São Boaventura, ainda 
dispondo, contudo, de muitas áreas livres.

Não encontramos muitos indícios sobre o funcionamento dessa 
agremiação. Ainda que seja provável que muitas partidas espontâ-
neas tenham sido disputadas na ocasião, demoraria alguns anos mais 
para surgir uma nova sociedade futebolística. O bairro de São Do-
mingos, que já acolhera tantas iniciativas esportivas, seria a sede do 
Clube Internacional de Futebol, criado em 1907, com campo instala-
do na Praia das Flechas.
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Calendário do Rio Cricket, 1902
The Brazilian Review, 11 mar. 1902, p. 130.
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O Malho, 1914, ed. 621, p. 21
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Careta, 1914, ed. 336, p. 21
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Charge ironizando o gosto dos ingleses pelo futebol
Fon Fon, 14 mar. 1908, p. 21
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Nas redondezas, no mesmo ano de 1907, se fundou o Itapuca Futebol 
Clube, com secretaria na Rua Paulo Alves e sede na Rua Vera Cruz (atual 
Coronel Moreira César), e os primeiros treinos foram realizados no 
Campo de São Bento.

Campo de São Bento [Foto 1] (c. 19-), biblioteca do IBGE, anônimo

No momento em que esses clubes estavam sendo fundados, segunda 
metade da década de 1900, o futebol passou a ser mais praticado nas 
ruas de Niterói. Por vezes, isso causou conflitos com os transeuntes, 
incomodados com a algazarra e as boladas, que não poucas vezes que-
bravam vidraças de casas e lojas. Algumas escolas, atentas à novidade, 
começaram a oferecer o jogo para seus alunos, também uma tentativa 
nem sempre exitosa de disciplinar os novos futebolistas.
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Equipe de futebol do Ginásio Anglo-Brasileiro
O Malho, 9 dez. 1911, p. 35
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Enquanto isso, a fim de aproveitar a súbita popularidade do novo es-
porte, lojas passaram a vender produtos para sua prática. As conhe-
cidas Casas Clark foram das que mais anunciaram a oferta desses 
materiais. Além disso, nelas se encontravam os interessados na mo-
dalidade. Por ali se sabia das notícias, se exibiam troféus e fotografias, 
se divulgavam os eventos.

Calçados Clark
O Fluminense, 18 set. 1909, p. 4
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Não surpreende, portanto, que rapidamente tenham surgido novas as-
sociações dedicadas à modalidade. Em 1908, na Rua do Cubango, pos-
teriormente denominada Desembargador Lima Castro (que depois teve 
uma parte renomeada para Noronha Torrezão), fundou-se o Cubango 
Futebol Clube, agremiação que desde o início disputou partidas no Rio 
de Janeiro, bem como recebeu equipes do Distrito Federal em seu grou-
nd na Rua Boavista (atual Vereador Duque Estrada).

Os bons resultados obtidos nessas pelejas foram celebrados por um cro-
nista: “folgamos em registrar (...) que nessa temporada ainda não foi 
vencido por nenhum dos clubes da vizinha Capital” (O Fluminense, 5 out. 
1909, p. 1). O Cubango chegou a ser considerado um dos mais vencedores 
times “extra-liga da Capital Federal” (O Fluminense, 4 mai. 1910, p. 1).

No Rio de Janeiro, desde 1906, ligas organizavam campeonatos mais 
bem estruturados. A Liga Metropolitana de Esportes Atléticos (antes 
Liga Metropolitana de Futebol) era responsável pelo principal. Já na pri-
meira edição dessa competição, tomou parte o Rio Cricket, que conse-
guiu alguns bons resultados, 3º lugar em duas ocasiões (1906 e 1911).

Logo surgiram outras ligas, como a Suburbana, nenhuma delas com 
o mesmo porte simbólico e repercussão. Muitos clubes, todavia, 
não tomavam parte nesses campeonatos até mesmo por falta de 
condições materiais. As equipes de Niterói pouco se envolveram 
com essas contendas.

O Cubango, contudo, constantemente jogou com clubes que integravam 
ligas do Rio de Janeiro, como é o caso do Paissandu, Botafogo e Flumi-
nense, em muitas ocasiões conseguindo bons resultados. Enfrentou 
também outras equipes do Distrito Federal que não faziam parte das li-
gas, como o Piedade Futebol e o Catete Futebol Clube, com as quais che-
gou a fundar a Liga Carioca de Futebol, cujas partidas eram realizadas, 
inclusive, na sede do já prestigioso Fluminense Futebol Clube.

A narração de seus jogos está entre as primeiras ocasiões nas quais os 
jornais dão conta do frenesi que cercava as partidas de futebol. O públi-
co lotava as arquibancadas, gente que, a bem da verdade, já conhecia a 
dinâmica dos eventos esportivos. A diferença era o caráter coletivo da 
modalidade, algo que mobilizava um novo conjunto de emoções.
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O ludopédio era mais fácil de acompanhar e praticar, embora, pelo me-
nos a princípio, não tão fácil de entender. Os cronistas se empenhavam 
em explicar os detalhes da modalidade, bem como a elogiar o Cubango 
Futebol Clube “pelos benefícios que presta à educação física da moci-
dade, como por ser um núcleo de rapazes distintos e bem relacionados 
de Niterói” (A Capital, 18 mar. 1910, p. 1).

Perceba-se que ao redor do futebol também foram mobilizados ideais 
de atleticismo. No decorrer do tempo, isso seguiu sendo usual, ainda 
que a dimensão do espetáculo sempre fosse notável. Muitos futuros 
clubes promoveriam festivais esportivos nos quais havia disputas de 
outras modalidades, notadamente corridas.

No mesmo ano de 1908, surgiu outra equipe de destaque dos primór-
dios do futebol niteroiense, o Icaraí Futebol Clube, cujo campo se lo-
calizava na Rua do Reconhecimento (atual Avenida Sete de Setembro). 
O bairro, que há décadas acolhia iniciativas esportivas, ampliaria seu 
envolvimento com a prática com a chegada do ludopédio.
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O Malho, 1913, ed. 560, p. 35
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Flagrante de jogo Icaraí X Boqueirão do Passeio
Careta, 13 fev. 1915, p. 29



246

Desde o início, seu desempenho nos campos foi registrado nas folhas 
dos periódicos niteroienses. Dedicado também às corridas a pé, ali-
mentou uma rivalidade com o Cubango, muito anunciada nos jornais 
do Rio de Janeiro e Niterói.

Um pouco mais distante, no Saco de São Francisco, em 1909, foi criado 
o Independência Futebol Clube. Como vimos antes, a região seria es-
colhida, em alguns anos, pelos clubes de iatismo para se instalar, mas 
na época ainda carecia de iniciativas esportivas mais estruturadas. 
Nesse bairro também seria criado o Internacional Futebol Clube.

Nos anos 1910, muitos clubes surgiram na cidade. Não é nosso in-
tuito tratar de todos, mas sim dar algumas informações sobre os que 
mais atividades promoveram. Sobre o Aliança Futebol Clube, não 
conseguimos muitas informações, a não ser que frequentemente en-
frentava outras equipes de Niterói e do Rio de Janeiro nos primeiros 
anos da década.

Já sobre a trajetória do Guarany Futebol Clube, há mais indícios. 
Vencedor do primeiro campeonato promovido em Niterói (1913), 
pela Associação Niteroiense de Futebol (ou Associação Atlética Flu-
minense, como sugerido por alguns autores), seu primeiro campo foi 
no Colégio Salesiano, em Santa Rosa, um indício do já citado envol-
vimento de escolares com a modalidade.

Posteriormente, o Guarany se instalou na Rua do Cubango. Não há 
como afirmar que se tratava do mesmo campo do Cubango Futebol 
Clube, mas pode-se perceber que foi um dos logradouros que mais 
acolheu partidas na primeira metade dos anos 1910. Por lá também 
jogou o Clube Atlético Cubango e o Arariboia Futebol Clube.

Em função de divergências no Guarany, um grupo de sócios criou o 
Arariboia Futebol Clube, vencedor do segundo campeonato disputa-
do na capital fluminense (1914) e do primeiro promovido pela Liga 
Esportiva Fluminense (1915).
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Careta, 1915, ed. 345, p. 25
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Outro fundador da Liga Esportiva Fluminense (vamos tratar dessa 
entidade mais adiante) foi o Esperança Futebol Clube, cujo campo 
se encontrava na Rua do Reconhecimento (atual Avenida Sete de Se-
tembro), onde também jogava o Cruzeiro do Sul Futebol Clube. Não 
conseguimos identificar se era um ou vários campos que havia nesse 
logradouro. De toda forma, tratou-se de um importante espaço de-
dicado à modalidade.

No mesmo logradouro, aliás, jogou, de início, o Ipiranga Futebol 
Clube. O field depois foi instalado na Alameda São Boaventura (junto 
à penitenciária). Posteriormente, se transferiria para a esquina de 
Jansen de Melo/Marques de Paraná com São Lourenço.

Em vermelho, aspecto atual do antigo estádio do Ypiranga (Rua São Lourenço, 16)
Informado em: <http://cacellain.com.br/blog/?p=29123>

A transferência do Ipiranga é mais um exemplo de como o futebol se 
espraiou rapidamente pela cidade. Nesse cenário, não ficaria de fora 
um dos bairros que mais acolheu iniciativas esportivas. O vencedor 
do campeonato da Liga Esportiva de 1916 foi o Parnaíba Futebol Clu-
be, cujo campo se localizava no Largo do Barradas, no Barreto (atual 
praça Nereu Guerra).
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Nesse bairro, houve outros dois clubes de grande importância, uma 
expressão da nova conformação urbana com a instalação das fábricas 
na região, processo já antes discutido, que vinha se materializando 
desde a década final do século XIX.

 

Largo do Barradas, Praça Nereu Guerra e sede do Tio Sam Esporte Clube

O Byron Futebol Clube se instalou na Rua Dr. March, em terreno alu-
gado da Companhia Manufatora de Tecidos, de onde era originária, 
inclusive, parte de seus associados e jogadores. O nome é provavel-
mente inspirado nas proezas esportistas do poeta romântico britâ-
nico Lord Byron. O conhecimento da vida e obra desse personagem 
demonstra algo do perfil dos protagonistas e permite-nos sugerir ter 
havido convivência entre indivíduos de diferentes origens e estratos 
sociais na agremiação.

Vale ressaltar que um dos grandes responsáveis pelo dinamismo do 
Byron nos seus primeiros anos foi Victorino Schluckebier, um dos 
fundadores do clube. Morador da Rua Guimarães Junior, gerente da 
Companhia Manufatora Fluminense, juiz do cartório do 5º distrito 
(que atendia a região do Barreto), capitão da Guarda Nacional, che-
garia a ser vice-presidente da Liga Esportiva Fluminense.
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Victorino foi ainda presidente do Clube dos Furrecas, uma agremia-
ção carnavalesca do Barreto. Foi também um estimulador da Socieda-
de Musical dos Operários da Manufatura Fluminense. Com tamanha 
participação em diferentes esferas, não surpreende que tenha se en-
volvido com os conflitos grevistas que assolaram as fábricas de Niterói 
no final da década de 1910, inclusive a Insurreição Anarquista, sempre 
argumentando que sua empresa respeitava os funcionários, ao contrá-
rio do que acusaram algumas lideranças dos trabalhadores.

Tratava-se do estabelecimento de uma relação patronal que articulava 
o controle com a concessão de algumas benesses sociais, insuficientes, 
obviamente, para atender o que desejavam as lideranças operárias. De 
toda forma, Victorino era um importante líder local, antecipando o 
que outros dirigentes fabris fariam no decorrer da história do Barreto. 
Um personagem, enfim, que fazia uma ponte entre a elite e os popula-
res, entre estrangeiros e nacionais, entre dirigentes e operários, chave 
para entender a popularização do futebol.

Provavelmente, o campo do Byron se encontrava onde antes se loca-
lizava o já citado Clube Atlético Fluminense. Era um terreno contíguo 
ao da Fábrica. Por lá a agremiação manteve-se até a década de 1950, 
quando foi desalojado com a criação do Manufatora Atlético Clube, 
diretamente controlado pela fábrica. No mesmo espaço foi instalado 
o Estádio Assad Abdala.

Barreto, com local da sede do Byron
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Muito ativo na segunda década do século XX, o Byron disputou cam-
peonatos por duas ligas, a Esportiva Fluminense e a Associação Nite-
roiense de Futebol (na qual sagrou-se campeão de 1917). Seu campo 
foi um dos mais utilizados não somente pela agremiação como por 
outras equipes de futebol. Para além de jogos da modalidade, acolheu 
muitos festivais esportivos, destacando-se, inclusive, pela constante 
presença de público feminino; as torcedoras do clube se tornaram 
famosas por seu incentivo constante ao time.

O grande rival do Byron foi o Barreto Futebol Clube, cuja sede se en-
contrava na mesma Rua Dr. March. Tratava-se de uma agremiação 
mais ligada a outra fábrica, a Companhia de Fósforos Fiat Lux. Entre 
1921 e 1925, ambos praticamente se alternaram na conquista do títu-
lo da Liga Esportiva Fluminense.

Foi um “clássico” que marcou época e deixou marcas na memória lo-
cal. A primeira disputa mais divulgada dessas equipes que dividiam 
o mesmo bairro parece ter ocorrido em 1919. Nesse ano, o Barreto 
Futebol Clube tornara-se mais bem estruturado, com a inauguração 
de um novo pavilhão e reformas na sua sede, ocasião marcada por um 
grande festival esportivo.

Outro clube de destaque na Niterói da segunda década do século XX 
foi o Rio Branco Futebol Clube, fundado em 1913, com campo na Rua 
de Santa Rosa. Em 1916, foi renomeado para Fluminense Atlético 
Clube, que existe até os dias de hoje, com sede na Rua Xavier de Bri-
to. Essa agremiação foi campeã da contenda da Liga de 1919 e 1920, 
destacando-se também por suas atividades sociais.

Houve um tempo em que uma das principais rivalidades futebolís-
ticas da cidade era entre o Fluminense e outro clube centenário, o 
Canto do Rio Futebol Clube, fundado em 1913, mas somente ativo nos 
campeonatos de Niterói no fim dessa década. Seus melhores resul-
tados viriam em momentos posteriores. Surgido no fim da Praia de 
Icaraí, na década de 1930 deslocou-se para uma nova sede situada no 
bairro de São Domingos, a mesma em que, reformada na década de 
1960, se encontra até os dias de hoje.
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Hino dedicado ao Barreto Futebol Clube
O Fluminense, 22 mai. 1919, p. 3
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Hino do Canto do Rio 
Lamartine Babo
Versão original disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=cXzkwHgfvVA

Aquela morena

Do Canto do Rio

Que torce e faz cena

E causa arrepio

Queimada da praia

Na hora do jogo

Ela desmaia e pega fogo (oi!)

Aquela morena

Do Canto do Rio

Que torce e se agita

Garota bonita

Basta o clube empatar

Ela chora que dói

Foge de Niterói

No estádio formoso

De Caio Martins

Há dias de gozo

Foguetes, clarins

De noite e de dia

A turma sorri

Enche de alegria

Icaraí (oi!)
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Outro importante clube centenário que existe até os dias de hoje é o 
Fonseca Atlético Clube, um dos maiores vencedores dos campeona-
tos de futebol de Niterói, cuja sede se encontra na Alameda São Boa-
ventura. Como vimos, o bairro acolheu os campos de outros clubes. 
Além dos já citados, podemos ainda destacar o Americano Futebol 
Clube, situado na Rua Riodades, bem como a Associação Atlética, 
com sede na mesma Alameda São Boaventura

Entre tantas agremiações futebolísticas, e foram mesmo muitas, há 
que se destacar ainda mais duas. Uma é o Odeon Futebol Clube, cujo 
campo se encontrava na Rua Marquês de Paraná, vencedor do cam-
peonato da Liga Esportiva Fluminense de 1917.

Já o Niteroiense Futebol Clube, vencedor do campeonato da Liga 
Esportiva Fluminense de 1918, tinha campo na Rua de Santa Clara, 
próxima, portanto, à sede do Esporte Clube Fluminense, agremiação 
dedicada às regatas, que, como vimos, também disputou alguns cam-
peonatos de futebol (como, por exemplo, o de 1917, promovido pela 
Associação Niteroiense de Desportos Terrestres).

Por vezes, as notícias de criação dos clubes eram bem simples. Em 
outras ocasiões, o cronista se estendia mais. Sobre um deles, o En-
crenca Futebol Clube, surgido de um grupo envolvido com o carnaval, 
com sede em Icaraí e campo na Rua Noronha Torrezão (Cubango), 
um periodista sugeriu que reunia “em seu seio a elite da mocidade 
niteroiense”, recebendo “a simpatia dos bairros chics da cidade” (O 
Fluminense, 1 jun. 1914, p. 2).

Vale também destacar que, em 1914, o Clube de Regatas Icaraí criou 
seu time de futebol, logo disputando partidas com equipes do Rio de 
Janeiro, aproveitando o relacionamento já estabelecido em função 
do remo. Participou de campeonatos da 2ª (1917) e da 3ª divisão (foi 
campeão em 1916) da principal liga do Distrito Federal. Junto com o 
Ingá Futebol Clube (que chegou a disputar a 3ª divisão) e o já citado 
caso do Rio Cricket, foram as exceções de Niterói no que tange ao en-
volvimento com competições promovidas na capital nacional.
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Brasiliana Canto do Rio
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Paisagens de Niterói
Careta 1915, ed. 355, p. 17
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Equipe do Clube de Regatas Icaraí, vencedora da 3ª divisão
O Malho, 20 jan. 1917, p. 22
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Com o aumento do número de clubes, tornaram-se frequentes as 
partidas disputadas entre as equipes niteroienses. Jogos, treinos, 
festivais começaram a se espalhar pela cidade, mobilizando a popu-
lação. Essas atividades – por vezes várias no mesmo dia –, mais as 
reuniões de diretoria, eram comumente anunciadas nos jornais.

Os clubes começaram a estabelecer parcerias em função de proximi-
dade geográfica ou grupos societários em comum. Da mesma forma, 
surgiram rivalidades e conflitos. Essas tensões chegaram à cena pú-
blica, colocando uma vez mais o futebol em xeque. Seguiam as insa-
tisfações cotidianas com aqueles que praticavam a modalidade nas 
ruas e praças, acentuadas pelas preocupações desencadeadas, em 
dias de jogos, pelo grande afluxo de público e ocorrências de episó-
dios de violência. O futebol virou caso de polícia, que passou a estar 
presente em todas as partidas.

Frente a tal cenário, os próprios clubes se organizaram melhor. Tais 
ações deram origem a ligas cujo intuito era promover competições mais 
bem estruturadas. Os primeiros campeonatos de Niterói foram promo-
vidos em 1913 e 1914, pela Associação Niteroiense de Futebol. Essa en-
tidade parece ter se mantido em funcionamento até pelo menos 1917, 
chegando, sem sucesso, a pedir filiação à Liga Metropolitana do Rio de 
Janeiro. Nesse ano, transformou-se em Associação Fluminense de Des-
portos Terrestres, que teve apenas um ano de vida.

Melhor estrutura ainda tiveram as contendas organizadas pela Liga 
Esportiva Fluminense, criada em 1915, cuja competição preponde-
rou até 1924. Essa cisão foi fruto das discordâncias acerca dos cami-
nhos do futebol em Niterói, tensões ligadas a certas exigências, bem 
como polêmicas em relação aos resultados de jogos ou decisões ad-
ministrativas. Os clubes, assim, por vezes trocaram de liga de acordo 
com seus interesses.
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Anúncio do jogo Cubango X Esperança
O Fluminense, 18 jul. 1912, p. 3
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Em 1917, a Liga Esportiva Fluminense foi reconhecida pela Confe-
deração Brasileira de Desportos como representante do Estado do 
Rio de Janeiro, organizando as equipes representativas que tomavam 
parte nos campeonatos de seleções estaduais. Um dos problemas que 
enfrentou foi ter sua esfera de ação muito restrita a Niterói, inclusive 
por problemas operacionais, dificuldades de integrar times de ou-
tras cidades em função de limitantes diversos, entre os quais os rela-
tivos ao transporte de jogadores. Um evento interessante no sentido 
de buscar maior integração foi a realização de partidas entre equipes 
de Niterói e de Campos, ligadas à Liga Campista de Futebol.

Os jogos eram realizados nas duas cidades, chamando ainda mais 
atenção para a nova modalidade que definitivamente mobilizava a 
capital fluminense. Eram ocasiões marcadas por grande festa e en-
volvimento das agremiações e do público em geral. Como bem suge-
riu um cronista: “O entusiasmo é indescritível nas rodas esportivas 
desta cidade onde a disputa do mais importante match de futebol do 
Estado é assunto obrigatório” (O Fluminense, 28 ago. 1917, p. 2).

Em 1919, a Liga Esportiva também foi responsável por uma impor-
tante festa, a recepção de jogadores do selecionado da Argentina que 
viera ao Brasil para tomar parte no Campeonato Sul-Americano, a 
primeira grande conquista internacional de nossa seleção nacional.

Nesse momento, o campeonato da Liga Esportiva Fluminense já se 
tornara um grande acontecimento em Niterói. Além disso, muitas 
outras equipes disputavam partidas pela cidade. Mais ainda, grupos 
informais seguiram invadindo as ruas a chutar bolas. Praticamente 
em todos os bairros havia jogos. O futebol transformara-se no mais 
popular esporte da Cidade Sorriso.
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Equipes do torneio da Liga
O Malho, 23 dez. 1916, p. 26
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FOOTBALL FAMILIAR
O Malho, 11 mai. 1918, p. 6
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Círculo vermelho — Rio Cricket and Athletic Association

Linha verde — Itapuca Futebol Clube

Linha amarela — Icaraí Futebol Clube, Esperança Futebol Clube e Cruzeiro do Sul Futebol Clube

Linha azul — Rio Branco Futebol Clube

Linha marrom — O Encrenca Futebol Clube, Esporte Clube São Sebastião, Fonseca Atlético Clube, 
Cubango Futebol Clube, Cubango Atlético Clube, Guarany Futebol Clube, Arariboia Futebol Clube

Linha rosa — Clube Internacional de Futebol

Linha laranja — Ipiranga Futebol Clube

Linha azul — Americano Futebol Clube

Linha cinza — Cubango Futebol Clube

Círculo verde-escuro — Guarany Futebol Clube

Seta azul — Independência Futebol Clube e Internacional Futebol Clube

Linha lilás — Parnaíba Futebol Clube

Círculo verde-claro — Byron Futebol Clube

Linhas vermelha e azul — Barreto Futebol Clube

Círculo azul — Canto do Rio Futebol Clube

Linhas verde e laranja — Odeon Futebol Clube

Círculo amarelo — Niteroiense Futebol Clube
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CAPÍTULO 5
OUTRAS PRÁTICAS NA CIDADE  
EM MUDANÇA
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No recorte de tempo adotado neste livro, outras modalidades se es-
truturaram e integraram o simultâneo processo de consolidação do 
campo esportivo e do mercado de entretenimento em Niterói. Neste 
capítulo, vamos abordar três que dialogaram com diferentes senti-
dos e significados em construção na cidade que passava por mudan-
ças ao aderir ao ideário e ao imaginário da modernidade. O jogo da 
pelota bem expressava a tensão entre o que parecia e que se desejava 
como sinal de progresso, enquanto esgrima e tiro eram mais clara-
mente mobilizados em projetos educacionais ou de defesa da nação. 
Comecemos pelo primeiro.

O jogo da pelota basca, modalidade cujas partidas ocorrem em um 
espaço chamado de frontão, chegou ao Rio de Janeiro na década fi-
nal do século XIX. Em 1891, no Campo de Santana, foi inaugurado o 
Frontão Fluminense. O incremento dessa prática teve relação dire-
ta com o maior afluxo de imigrantes espanhóis ao Brasil, bem como 
com a melhor estruturação do mercado de entretenimentos.

O problema é que, em um de seus arranjos, tratava-se menos de uma 
prática esportiva propriamente dita, e mais de um jogo de azar orga-
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nizado por um empresário. O momento não era muito propício para a 
implementação de diversões dessa natureza. Tanto no Rio de Janeiro 
quanto em Niterói, fazendo eco às cobranças de algumas lideranças 
políticas e intelectuais, legislações diversas procuravam controlar e 
mesmo proibir divertimentos em que houvesse a venda de poules.

Com isso, os dirigentes do jogo da pelota procuraram apresentar a 
modalidade não como um jogo de azar, mas sim como um esporte 
que poderia contribuir para a difusão de ideias de progresso e avanço 
civilizacional. Isso nem sempre convenceu os que se colocavam con-
trários às práticas em que havia apostas.

Esse foi o caso que houve em Niterói, em 1895. A Câmara Munici-
pal negou a autorização para a abertura de um frontão. As lideranças 
políticas e intelectuais divergiram no que tange a tal decisão. Para 
alguns, além de ferir o direito de empreendimento, era urgente a es-
truturação de diversões num momento em que a cidade se recupe-
rava dos impactos da Revolta da Armada. Além disso, o empresário 
reformara o edifício da esquina da Avenida Visconde do Rio Branco 
com Saldanha Marinho, o que por si só já era considerado um ganho. 
Para outros, contudo, os que apoiavam o que fora legislado, não era 
esse o tipo de divertimento que a cidade precisava. O debate foi in-
tenso e durou meses.

A ideia não foi abandonada em função da insistência do empresário 
responsável pelo estabelecimento, o comerciante português Victori-
no Ayres Vieira. Depois de tomar várias atitudes na tentativa de re-
duzir as resistências, inaugurou o Frontão Niterói, com a oferta de 
bailes de carnaval, em 1898.

Depois de promover jogos sem poule e oferecer aulas gratuitas 
para escolares, após um longo debate nos tribunais, somente em  
setembro o estabelecimento começou a funcionar a pleno vapor, lo-
grando sucesso imediato entre a população de Niterói e mesmo do 
Rio de Janeiro, que aproveitava a proximidade da estação das barcas 
para comparecer aos eventos.
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Rua Visconde do Rio Branco com Prédio dos Correios (Sem Data)
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Anúncio do Frontão Niterói
O Fluminense, 18 set. 1898, p. 3

Quem jogava no Frontão Niterói? Uma parte das disputas era entre 
pelotaris contratados, ocasiões em que havia a venda de poules. Ama-
dores de Niterói também tomavam parte em jogos. Do Rio de Janeiro, 
ocasionalmente vinham tanto amadores quanto profissionais para a 
realização de desafios que movimentavam o público.
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Anúncio do Frontão Niterói
O Fluminense, 22 out. 1898, p. 3

Além disso, o estabelecimento era movimentado por outras ativi-
dades, como bailes de carnaval e jogos de boliche, que se tornaram 
apreciados por um tempo, oferecidos também em outro estabeleci-
mento do ramo do entretenimento, o Parque Rio Branco, que se lo-
calizava na mesma Avenida do Rio Branco.
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No Frontão Niterói, o aumento na oferta de entretenimentos se tor-
nou ainda mais notável quando foi instalada a iluminação noturna. 
Não só mais jogos de pelota foram realizados, como foram promovi-
das sessões de biógrafos e animatógrafos. O estabelecimento chegou 
a acolher um cinema, em 1911.

As iniciativas ligadas ao jogo da pelota não se restringiram a esse mo-
delo de disputas. Houve também agremiações criadas pelos interessa-
dos na modalidade. Em 1899, fundou-se o Clube da Pelota Fluminense, 
na chácara do corretor e comerciante Francisco Domingues Machado, 
localizada no bairro de São Domingos. No mesmo ano, surgiu o Clube 
Atlético Fluminense, iniciativa ainda mais ambiciosa e estruturada. 
Ambos foram saudados pela imprensa de Niterói e do Rio de Janeiro, 
contando com apoio de outras sociedades esportivas e participação de 
alguns já envolvidos com outros esportes.

Enquanto isso, no Frontão Niterói, se estabeleceu outra companhia 
de pelotaris, denominada Frontão Teatro. A popularidade da prática, 
portanto, era notável, mas começaram mais amiúde a ocorrer pro-
blemas relacionados às apostas. Os frontões cada vez mais passaram 
a aparecer nas notícias policiais, chegando a haver mesmo um co-
missário destinado ao estabelecimento em dias de jogos.

Além disso, o incômodo com a modalidade também se manifestava nas 
ruas e praças. Alguns jovens passaram a jogar a pelota em logradouros 
públicos, por vezes acertando em transeuntes ou quebrando vidraças.
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Almanak Laemmert Edição A00063 (5) 1906 p. 
1156 Anúncio do Teatro Frontão Niterói
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Anúncio do Frontão Niterói
O Fluminense, 17 dez. 1899, p. 4
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Anúncio do Frontão Teatro Niterói
O Fluminense, 15 out. 1905, p. 4

Rua da Praia [Parque Rio Branco],  
Revolta da Armada [Armação] (c.1893) — Juan Gutierrez
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Jogadores de pelota do Rio de Janeiro
Revista da Semana, 28 abr. 1907, p. 26
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Os tribofes e conflitos acabavam por macular a fama da modalidade 
e inflamar os discursos dos que a combatiam. Para muitos, o jogo 
da pelota não era mesmo um esporte – supostamente a mais civi-
lizada forma de diversão –, mas sim uma prática que lembrava as 
rinhas de galo. Se antes o argumento do divertimento era suficien-
te para valorizar uma iniciativa, paulatinamente a cidade acirrava 
seus ideais civilizatórios, tentando expurgar aquilo que lhe parecia 
ultrapassado e bárbaro.

Em meio a essas críticas, desembarcou em Niterói um conhecido 
nome do Rio de Janeiro, notório por seus investimentos no âmbito 
do entretenimento, responsável por dinamizar os populares e polê-
micos Maison Moderne, Parque Fluminense e Pavilhão Internacio-
nal: Paschoal Segretto.

Sua proposta era transformar o Frontão de Niterói à moda dos seus 
outros empreendimentos. De fato, algumas mudanças foram promo-
vidas, mas foram menores do que esperavam os entusiastas. De toda 
forma, manteve-se aberto o estabelecimento, mesmo que assistin-
do à redução do público interessado e tendo que lidar com os usuais 
problemas de ordem policial.

Na década de 1910, a família de Victorino Vieira voltou a se envolver com 
o jogo da pelota e inaugurou, no mesmo espaço, o Frontão Coliseu de Ni-
terói. Na esteira desse interesse, recuperou-se a ideia do Clube Atlético 
Fluminense. Todavia, as iniciativas somente lograram relativo sucesso. 
Parece que a modalidade perdeu mesmo sua popularidade.

Em 1917, anunciou-se o leilão do Frontão. Até 1919, ainda foram ofe-
recidas partidas de jogo da pelota. Nesse ano, o estabelecimento se 
transformou no Cabaré Frontão, que se tornou famoso não por suas 
funções esportivas, mas sim por ser um lugar de diversões noturnas, 
por alguns até mesmo consideradas imorais.
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Anúncio do Teatro Frontão Niterói
Almanak Laemmert, 1906, p. 1885
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Anúncio do Frontão Teatro Niterói
O Fluminense, 3 mai. 1905, p. 4
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Planta da cidade de Nictheroy, [18-?]
col., aquarelado, desenho a nanquim
98 x 76cm em f. 108 x 85cm

Em rosa, local do Clube de Pelota Fluminense. Em azul, local do Frontão Niterói, 
Frontão Teatro, dos jogos do Clube Atlético Fluminense, do Frontão Ram Bolk do 
Frontão Coliseu, do Cabaret Frontão. Em roxo, a estação das barcas.
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Ao contrário do jogo da pelota, a esgrima e o tiro não se tornaram po-
pulares, as iniciativas a seu redor pouco aderindo à dinâmica de es-
petáculo. A modalidade das espadas, sabres e floretes, por exemplo, 
foi pioneiramente oferecida em escolas. Na década final do século XIX, 
os alunos do Colégio Felisberto Carvalho tinham aulas com o alemão 
Arno Gauland. Era também um dos conteúdos lecionados no renoma-
do Atheneu Fluminense, estabelecimento que procurava primar por 
uma educação sintonizada com as novidades mundiais.
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Anúncio do Atheneu Fluminense
O Fluminense, 23 abr. 1893, p. 3

Havia outras iniciativas não escolares de ensino, como a sala de es-
grima que funcionou nos primeiros anos do século XX, na Rua Vis-
conde de Itaboraí, dirigida por um dos pioneiros a lecionar a mo-
dalidade no País, o austro-húngaro Miguel Hoerhann, o mesmo que 
atuava também no Ginásio Fluminense.

Aulas de esgrima também foram ofertadas em clubes que aderiam a 
princípios do atleticismo, mesmo que não fossem especificamente 
esportivos, como era o caso do célebre Congresso Literário Guarani, 
que as disponibilizou aos sócios nos anos finais do século XIX, e do 
Pont’Areiense Clube, nos anos iniciais do XX.
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Anúncio de aulas de esgrima
O Fluminense, 27 dez. 1902, p. 4

Entre as agremiações esportivas, podemos destacar a oferta de aulas de es-
grima, a partir de 1905, no Grupo de Regatas Gragoatá, bem como a orga-
nização de assaltos da modalidade em eventos do Rio Cricket and Athletic 
Association, em 1917, e do Fluminense Atlético Clube, em 1918.

No que se refere ao tiro, o principal espaço de aulas e competições foi 
o stand do Tiro Brasileiro, inaugurado em 1909, na Rua do Telhado 
(atual Teixeira de Freitas), no Fonseca.

A agremiação surgira, em 1901, com o nome de Sociedade de Tiro 
Fluminense. O intuito era promover competições que contavam com 
a participação de civis e militares. Mais do que um clube esportivo,  
apresentava-se como um contributo para a defesa do País. Na verdade, 
as iniciativas ligadas à modalidade tinham relação com a atuação dos 
Tiros de Guerra. Para Macambôa (Alfredo Azamor), era uma “prova do 
patriotismo dos niteroienses” (O Fluminense, 23 set. 1903, p. 1).
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As direções dos clubes de tiro sempre contaram com gente influen-
te na cidade, especialmente militares de alta patente, como o caso 
do coronel Felipe Carpenter, comandante da Guarda Nacional, pre-
sidente do Tiro Brasileiro por anos na década de 1910. Da mesma 
forma, suas atividades eram sempre prestigiadas por lideranças im-
portantes da cidade e do País, inclusive pelo presidente Hermes da 
Fonseca e pelo ministro da Guerra General Carlos Eugenio.

A agremiação niteroiense foi, em 1906, uma das fundadoras e pro-
tagonistas da Confederação do Tiro Brasileiro (atual Confederação 
Brasileira de Tiro Esportivo). Acolheu muitas competições de âmbito 
nacional, bem como entre clubes congêneres, especialmente dois do 
Rio de Janeiro, o Tiro do Leme e a União dos Atiradores.

Houve outros clubes da modalidade em Niterói. Em 1905, inaugu-
rou-se um dos mais famosos, a Sociedade de Tiro Furquim Werneck, 
que também promovia seus eventos no stand do Fonseca. Essa agre-
miação participou usualmente de torneios no Rio de Janeiro, espe-
cialmente os organizados no stand do Jardim Zoológico.

Na segunda década do século XX, foi inaugurado um stand/agremia-
ção na Rua Tiradentes, o Tiro de Icaraí. De outro lado, alguns clubes 
esportivos passaram a oferecer a modalidade, como é o caso do In-
ternacional Futebol Clube, também dedicado ao futebol.

Havia outra faceta mais popular da modalidade, sua oferta nos esta-
belecimentos de entretenimento, relacionada a jogos de azar, como 
no já citado Parque Rio Branco. Interessante perceber que nesse 
espaço, ao contrário dos outros, era usual a participação de mulhe-
res nas competições.

Enfim, mesmo que de forma mais tímida e limitada, as iniciativas do 
tiro também integraram o processo de consolidação do esporte e do 
entretenimento em Niterói.
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INAUGURAÇÃO DA LINHA DE TIRO
Revista da Semana, 12 set. 1909, p. 11



284

Anúncio do Tiro Fluminense
O Fluminense, 15 set. 1901, p. 2
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