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Um clube a serviço do bairro 

 

Entre as serras do Engenho Novo e do Andaraí, em um vale de 

temperatura amena, se encontrava a Fazenda do Macaco, uma antiga 

propriedade dos jesuítas, em 1759 confiscada pela Coroa Portuguesa 

em função da expulsão dos religiosos do território brasileiro.  

Em 1829, aquelas terras passaram a ser denominadas Imperial 

Quinta do Macaco, nome adotado quando se tornaram propriedade da 

Duquesa de Bragança, a Imperatriz Dona 

Amélia Augusta Eugênia Napoleona de 

Beauharnais, segunda esposa de D. Pedro I.  

Em 1872, parte dessas terras foram 

adquiridas por João Baptista Vianna 

Drummond, no mesmo ano em que fundou a 

Companhia de Carris de Ferro Vila Isabel 

(mais conhecida como Companhia Ferro-

Carril de Vila Isabel). Em 1873, outra em-

presa na qual era diretor, a 

Companhia Arquitetônica, com-

prou tais terrenos, bem como os 

fronteiriços pertencentes a Ma-

nuel Severino, já vislumbrando 

a criação de um bairro.  

Barão de Drummond (sem data). 

Estabelecimento Photographico A. 

Faria, antiga Caza Modesto. 

Acervo da Biblioteca Nacional. 

Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo

_digital/div_iconografia/icon1363508/ico

n1363508.jpg 

 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1363508/icon1363508.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1363508/icon1363508.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1363508/icon1363508.jpg
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João Baptista era empresário influente na corte de D. Pedro II. 

Sintonizado com as ideias de modernidade que circulavam no 

continente europeu, tinha negócios em diversos setores, para além de 

transportes e construção civil. Entre outros, foi parceiro do Visconde 

de Mauá em seu empreendimento bancário e acionista do Jornal do 

Brasil. Também esteve à frente de alguns divertimentos. Em 1888, em 

razão de seus feitos, foi condecorado pelo governo imperial com o título 

de Barão de Drummond (CHAZKEL, 2002). 

Já em 1873, a Companhia Arquitetônica “deliberou mandar 

executar o levantamento da planta de Vila Isabel”1, nome adotado 

para o bairro a fim de homenagear a Princesa Isabel, filha de D. Pedro 

II. Após a realização de algumas intervenções urbanas, em fevereiro 

de 1874, um leilão foi promovido para a oferta pública de “27 lotes com 

269 braças, produzindo o resultado de 24:549$700, sendo as escrituras 

assinadas pelo diretor Themistomes Petrocochino”2.  

Trata-se dos primeiros momentos de um dos bairros mais 

conhecidos e simbólicos do Rio de Janeiro. Projetado por Francisco 

Bittencourt da Silva, já reconhecido como um dos melhores 

engenheiros nacionais, responsável por algumas célebres edificações, 

como a sede da Associação Comercial (hoje o Centro Cultural Banco do 

Brasil), o intuito era que Vila Isabel exibisse em todos aspectos 

possíveis um ar de modernidade, a exaltação das ideias de civilização e 

progresso, um sentido explícito de renovação vinculada a alguns 

modelos europeus que começavam a influenciar a remodelação do 

tecido urbano da, na ocasião, capital e maior cidade do país. 

 

                                                      
1 A festa de Villa Isabel. O Paiz, 25 set. 1910, p. 3. 
2 A festa de Villa Isabel. O Paiz, 25 set. 1910, p. 3. 
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Planta da cidade do Rio de Janeiro e subúrbios. 

Ulrik Greiner. 

[190-?]. 

80 x 100 cm. 

Acervo da Biblioteca Nacional. 

Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart4514

53/cart451453.jpg 

Na primeira imagem, em vermelho, Vila Isabel; em azul, São Cristóvão; 

em rosa, o Centro. 

Na segunda imagem, os limites de Vila Isabel. Em amarelo, o Rio Joana; 

em vermelho, a antiga Estrada do Cabuçu; em azul, a Serra do Engenho 

Novo; em verde, a Rua São Francisco Xavier. 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart451453/cart451453.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart451453/cart451453.jpg
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Os bondes da 

Companhia Ferro 

Carril de Vila Isa-

bel foram funda-

mentais para a ocu-

pação do bairro e 

sucesso da inicia-

tiva. Naquele mo-

mento, não era 

incomum a associação entre empresas de 

transporte urbano e imobiliárias à busca do 

desenvolvimento do espaço urbano, uma 

articulação que potencializava o ganho dos 

empreendimentos (WEID, 1994).  

Os trilhos da Companhia, a princípio, cortaram a cidade do 

Centro em direção à Vila Isabel, chegando à entrada da antiga 

Fazenda/Imperial Quinta 

do Macaco. Logo, a atra-

vessaram por uma extensa 

avenida que seria pavi-

mentada onde antes existia 

a Estrada do Macaco, cuja 

origem se encontra nos 

tempos em que a proprie-

dade ainda pertencia aos 

Jesuítas. Tornou-se o prin-

cipal logradouro do novo 

bairro.  

Anúncio de venda de 

terrenos em Vila 

Isabel. 

O Globo Ilustrado, 

23 fev. 1882, p. 2. 

Planta das ruas de Vila Isabel, 1872. 

Acervo do Arquivo Geral da Cidade do Rio de 

Janeiro. 

Disponível em: 

https://www.bn.gov.br/noticia/2015/05/rio-450-

anos-bairros-rio-vila-isabel 

https://www.bn.gov.br/noticia/2015/05/rio-450-anos-bairros-rio-vila-isabel
https://www.bn.gov.br/noticia/2015/05/rio-450-anos-bairros-rio-vila-isabel
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Deu-se à avenida o nome de Boulevard 28 de Setembro3, uma 

expressão do caráter progressista do empreendimento, fazendo 

referência tanto às experiências francesas de urbanização quanto à 

data de promulgação da Lei do Ventre Livre (1871). Drummond e 

alguns diretores das empresas responsáveis pela construção de Vila 

Isabel tinham algum grau de envolvimento com os movimentos que 

pleiteavam a abolição da escravatura, algo que foi registrado nas 

denominações de algumas ruas dedicadas a homenagear personagens 

engajados com a causa4. 

 

Pedro Severiano (2018, p. 42) 

compreende que, no caso de Vila Isa-

bel, o perfil progressista não tinha em 

conta necessariamente atrair as famí-

lias mais ricas da cidade, mas sim “ou-

tros setores da sociedade: aqueles que 

                                                      
3 A partir de certo momento, o nome foi modificado para Avenida 28 de Setembro, 

depois voltando ao original. Neste livro, utilizamos apenas a denominação de 

origem. 
4 Para mais informações, ver Pereira (2017). 

Praça Sete de Março, vendo-se 

do ao centro a Boulevard 28 de 

Setembro já com avançado 

processo de urbanização. 

 Álbum da Inspetoria de Matas, 

Jardins, Caça e Pesca da 

Prefeitura do Distrito Federal – 

Exposição Nacional do 

Centenário da Independência do 

Brasil – 1922. 

Disponível em: 

https://blogdabn.files.wordpress.

com/2015/05/sam_5254.jpg 

 

https://blogdabn.files.wordpress.com/2015/05/sam_5254.jpg
https://blogdabn.files.wordpress.com/2015/05/sam_5254.jpg
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detinham pequenos capitais”, gente que se situava socioecono-

micamente no intermédio entre “os grandes capitalistas e os 

trabalhadores que viviam somente de sua força de trabalho”.  

A despeito desse intuito, o autor percebe que Vila Isabel acabou 

também habitado por pessoas mais modestas, muitas vivendo em 

cortiços que se espalhavam pelos arredores. Leonardo Pereira (2017), 

da mesma forma, identifica essa população heterogênea, parte dela 

ocupando as vilas operárias localizadas nas franjas do bairro5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Sobre a vilas operárias, ver estudo de Leite e Fabião (2003). 

Palacete localizado na Rua 

Oito de Dezembro. 

Atualmente, o edifício 

abriga uma unidade do 

Colégio Pedro II. 

Disponível no estudo de 

Pereira (2017). 

 

Vila operária situada 

na Rua Sousa Franco. 

Disponível no estudo 

de Pereira (2017). 
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De fato, com o processo de crescimento populacional e 

gentrificação das zonas Centro e Sul, decorrência das reformas 

urbanas que começaram a ser realizadas no século XIX e se tornaram 

mais explícitas no início do XX, na gestão municipal de Pereira Passos 

e federal de Rodrigues Alves, uma parte da população se espraiou em 

direção ao “interior” da cidade, observando-se o aumento do número de 

moradores na Zona Norte e nos subúrbios cariocas (Zona Oeste). 

Facilitou tal deslocamento, o desenvolvimento dos transportes 

públicos por meio de trens e bondes (ABREU, 1987; FERNANDES, 

1995).   

De acordo 

com os dados 

coligidos por 

Maurício Abreu 

(1987), entre 

1872 e 1890, a 

população do 

Rio de Janeiro 

aumentou 90%, 

passando de 

274.972 para 522.651 moradores. A Freguesia do Engenho Velho, da 

qual Vila Isabel fazia parte, foi a que proporcionalmente mais cresceu 

– 135%, passando de 15.756 para 36.988 habitantes. O novo bairro 

certamente deu um contributo para esse incremento. 

Entre 1890 e 1906, a população do Rio de Janeiro cresceu 54%. 

Já a Freguesia do Engenho Velho alcançou os 91.494 moradores, um 

aumento de 147%, só menor do que Inhaúma (293%) e Gávea (171%). 

No que tange ao período seguinte (1906-1920), os dados não nos 

Praça Sete de Março. 

Fon-Fon, 28 mai. 1910, p. 44. 
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permitem maior comparação pelo fato de parte da antiga freguesia ter 

sido desmembrada para dar origem aos Distritos da Tijuca e do 

Andaraí.  

De toda forma, se, em 1910, Vila Isabel ainda tinha muitos 

espaços vazios – a despeito de já possuir cerca de 20.000 habitantes, 

mais de 2.000 edificações e 32 logradouros públicos6 –, em 1920, o 

Distrito do Engenho 

Velho vira crescer 

sua densidade de-

mográfica em 30%. 

Esses dados 

referem-se à chega-

da não somente de 

gente de estratos 

médio e alto, mas 

também de pessoas 

das camadas populares que vieram 

trabalhar e morar nas redondezas 

das fábricas instaladas na região, 

notadamente (mas não somente) têx-

teis, aproveitando-se a abundância de 

água das serras do Andaraí. Além disso, nos anos 1920, por famílias 

de ainda menos posses, começaram a ser ocupadas as encostas de Vila 

Isabel, entre as quais o hoje conhecido Morro dos Macacos. 

Perceba-se: no decorrer do tempo, desencadeou-se uma disputa 

acerca do perfil a ser adotado para o bairro. A propósito, é bom citar 

que, durante anos, a região de Vila Isabel e arredores era nos jornais 

                                                      
6 A festa de Villa Isabel. O Paiz, 25 set. 1910, p. 3. 

Boulevard 28 de Setembro, 

início do século XX. 

Postal. Papelaria e Tipografia 

Botelho. 

Disponível em: 

https://www.multirio.rj.gov.br/in

dex.php/reportagens/962-a-

seria-leveza-de-vila-isabel 

 

https://www.multirio.rj.gov.br/index.php/reportagens/962-a-seria-leveza-de-vila-isabel
https://www.multirio.rj.gov.br/index.php/reportagens/962-a-seria-leveza-de-vila-isabel
https://www.multirio.rj.gov.br/index.php/reportagens/962-a-seria-leveza-de-vila-isabel
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denominada de “subúrbio” ou “arrabalde”. Talvez, uma parte dos 

moradores não gostasse de se ver relacionada com uma zona da cidade 

que crescia cercada de estigmas (FERNANDES, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a heterogeneidade dos moradores de Vila Isabel, 

não surpreende que, em 1909, tenha sido fundada a Associação 

Beneficiadora por “(...) pessoas de qualificação social e zelo pelo bairro 

(...)”7, tais como os intendentes (vereadores) Mendes Tavares e Coronel 

Quintanilla. 

O intuito da Associação Beneficiadora era reivindicar 

incrementos urbanos e estimular o desenvolvimento local com a 

instalação de estabelecimentos comerciais, industriais, escolares, 

                                                      
7 A festa de Villa Isabel. O Paiz, 25 set. 1910, p. 3. 

Fábrica Cruzeiro com suas vilas operarias e terrenos adjacentes. 

Andaraí, 1911. 

Publicada no estudo de Weid e Bastos (1986). 

Disponível em:  

https://historiadoesporte.wordpress.com/2012/12/24/andarahy-

athletico-club-um-clube-de-fabrica-ou-um-clube-da-fabrica/vista-

geral-da-fabrica-cruzeiro/ 

 

https://historiadoesporte.wordpress.com/2012/12/24/andarahy-athletico-club-um-clube-de-fabrica-ou-um-clube-da-fabrica/vista-geral-da-fabrica-cruzeiro/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2012/12/24/andarahy-athletico-club-um-clube-de-fabrica-ou-um-clube-da-fabrica/vista-geral-da-fabrica-cruzeiro/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2012/12/24/andarahy-athletico-club-um-clube-de-fabrica-ou-um-clube-da-fabrica/vista-geral-da-fabrica-cruzeiro/
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médicos, associativos8. Por exemplo, a conquista da iluminação das 

ruas foi noticiada “(...) como mais um melhoramento inaugurado no 

populoso bairro de Vila Isabel, que vai num crescendo de prosperidade 

muito louvável”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 A festa de Villa Isabel. O Paiz, 25 set. 1910, p. 3. 
9 Mais uma inauguração. O Paiz, 9 mai. 1910, p. 7. 

Festa promovida pela Associação 

Beneficiadora na Boulevard 28 de 

Setembro. 

Fon-Fon, 1 out. 1913, p. 24. 

Almoço oferecido pela 

Associação Beneficiadora ao 

prefeito Serzedello Corrêa. 

O Malho, 9 abr. 1910, p. 18. 
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A Beneficiadora também assumiu um caráter assistencial, 

promovendo iniciativas que tinham em conta a população mais pobre 

que crescia nos arredores de Vila Isabel. Em 1913, por exemplo, 

organizou uma festa 

natalina na qual foram 

distribuídos brinquedos 

e roupas para as 

crianças. Contribuíram 

com o evento os cinemas 

do bairro e o Jardim 

Zoológico, que as pre-

sentearam com entra-

das gratuitas10. 

Efetivamente, uma das 

decorrências desse crescimento 

populacional e da melhor estru-

turação do bairro foi o incremento 

de algo que o marcou desde o 

início, a conformação de um mercado de entretenimentos. As diversões 

públicas sempre foram mobilizadas como expressão do imaginário de 

modernidade que os empreendedores e depois as lideranças locais 

desejavam para Vila Isabel. 

Logo em seus primeiros anos, no bairro foram criadas sociedades 

musicais, recreativas e dramáticas, bem como um teatro. Em 1884, foi 

inaugurado um celebrado hipódromo que se manteve ativo até 1890 

(MELO, 2022a).  

                                                      
10 Associação Beneficiadora de Vila Isabel e as creanças do bairro. O Imparcial, 27 

dez. 1912, p. 3. 

Bondes elétricos na Boulevard 

28 de Setembro, início do século 

XX.  

Disponível em:  

https://gazetario.com.br/2020/09/

28/a-historia-da-boulevard-28-

de-setembro-em-vila-isabel/  

 

https://gazetario.com.br/2020/09/28/a-historia-da-boulevard-28-de-setembro-em-vila-isabel/
https://gazetario.com.br/2020/09/28/a-historia-da-boulevard-28-de-setembro-em-vila-isabel/
https://gazetario.com.br/2020/09/28/a-historia-da-boulevard-28-de-setembro-em-vila-isabel/
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Já na segunda década do século XX, deixaria marcas na 

memória local o Cine Boulevard (PEREIRA, 2017). Aberto ao público 

em 1916, não foi o primeiro cinema do bairro – era anterior, por 

exemplo, o Smart –, mas sim um dos 

mais marcantes de sua história. 

 

 

 

 

 

Merece destaque um estabeleci-

mento que foi fundado em 1888 e man-

teve-se ativo nas décadas iniciais do 

século XX, sendo de grande importância 

também para tratarmos do tema central deste livro: o Jardim 

Zoológico.  

O parque era parte do empreendimento imobiliário de 

Drummond, que havia sido presidente do Jockey Club, durante 

décadas a mais importante agremiação de turfe da cidade, cujo 

Anúncio de evento do Derby Fluminense, um dos 

clubes que promoveu corridas no Prado Vila Isabel. 

Brazil, 1 nov. 1884, p. 4. 

 

Cine Boulevard. 

Jornal das Moças, 15 mar. 

1917, p. 17. 
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hipódromo se encontrava nas redondezas de Vila Isabel, no bairro de 

São Francisco Xavier (MELO, 2001; MAGALHÃES, 2005; MELO, 

2022b).  

Aproveitando 

seu conhecimento e 

facilidade de im-

portar animais – já 

fazia isso com os 

cavalos de corridas, 

bem como cioso do 

intuito de implan-

tar divertimentos 

modernos em Vila Isabel, 

inspirado em exemplos euro-

peus, Drummond instalou, em frente ao antigo Prado do bairro, um 

jardim destinado à visitação de animais, empreendimento que contava 

também com um restaurante, um hotel e um salão para concertos. O 

governo do Império viu com bons olhos a iniciativa, tendo mesmo a 

apoiado por meio de subvenção pública (MAGALHÃES, 2005).  

O apoio recebido nos momentos finais do Império não teve 

sequência nos anos iniciais da República. À busca de soluções para 

manutenção do caro empreendimento, foi oferecida mais uma atração 

para o público. Os visitantes do Jardim Zoológico, ao pagarem o 

ingresso, recebiam um bilhete com um animal impresso. Os agraciados 

num sorteio realizado ao fim do dia de imediato retiravam um prêmio. 

Estava criado o jogo do bicho (MAGALHÃES, 2005). 

A ideia teve sucesso instantâneo e rapidamente deixou as 

fronteiras do Zoológico, se espalhando pela cidade num momento em 

Sátira aos planos de Drummond 

para Vila Isabel. 

O Mosquito, 16 jun. 1872, p. 4.  



Bruno Silva e Victor Melo                                                                                                  Vila Isabel Futebol Clube 

 

 18 

que se apreciavam muito 

os jogos de azar. Até 

mesmo por isso, o poder 

público tentou exercer 

sobre eles maior controle. 

O próprio Jardim oferecia 

opções diversas nas quais 

se podia apostar, tais como o bilhar, o 

carteado e o jogo da pelota (pelota 

basca), uma prática que fora trazida 

para o Brasil por espanhóis e teve 

algum sucesso na transição dos séculos. 

Ao ampliar-se o perfil do jogo do bicho, maculou-se também a 

fama do Zoológico. Para alguns, tornara-se não o estabelecimento que 

propunha uma diversão moderna, mas sim um antro de apostas. Em 

1895, isso se tornou mais notável quando o Jardim foi arrendado por 

alguns empresários. 

 

 

 

 

 

 

Bilhete de entrada do 

Jardim Zoológico de Vila 

Isabel, datado de 1895.  

Reprodução fotográfica 

MIS/RJ. 

Disponível em: 

https://www.bbc.com/portug

uese/brasil-40140693 

Anúncio de carro de crítica ao jogo do bicho em 

préstito carnavalesco da Fon-Fon. 

Fon-Fon, 18 fev. 1907, p. 17. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40140693
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40140693
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Em 1898, todavia, retomou a direção do empreendimento um 

sobrinho do Barão11, Carlos Drummond Franklin, também diretor da 

Companhia Arquitetônica, futuramente um dos fundadores da 

Associação Beneficiadora. Ao assumir o Jardim Zoológico, anunciou o 

intuito de retomar seu objetivo inicial – ser um espaço de aclimatação 

e exposição de animais que representasse alto grau civilizacional 

(MAGALHÃES, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Carlos, entretanto, não deixou de vislumbrar o Jardim Zoológico 

como um complexo de entretenimentos, buscando se relacionar mais 

intensamente com uma prática que surgira em meados do século XIX, 

                                                      
11 Secção forense. Jornal do Brasil, 22 jun. 1898, p. 2. 

Cabeçalho de O Bicho, jornal 

dedicado ao jogo. 

O Bicho, 6 jul. 1910, p. 1. 

 

Público diante da jaula do 

chipanzé Lulu, Jardim 

Zoológico. 

Revista da Semana, 27 jun. 

1914, p. 23. 
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fora também sinônimo de jogo de azar, mas naquele fim de centúria 

passara por uma mudança de sentidos e significados, tornando-se 

representada como importante ferramenta para a formação do caráter 

e desenvolvimento de hábitos saudáveis, um divertimento que se 

diversificava, multiplicava e consolidava como um dos mais 

procurados por boa parte da população: o 

esporte (MELO, 2001; SANTOS, 2010; 

MELO, 2022b).  

Nessa nova 

fase, o Jardim Zoo-

lógico se tornou um 

dos principais espa-

ços esportivos da ci-

dade. Por lá, foram 

promovidas corridas 

a pé – primórdios do 

atletismo, e de bici-

cletas, muitas delas organizadas pelo Velo-Clube, antes que essa im-

portante agremiação inaugurasse seu velódromo na Tijuca. O Clube 

Esportivo Carioca e o Clube Juvenil Esportivo também sediavam no 

estabelecimento algumas de suas atividades 

Um estande amiúde recebia competições de tiro. O seu frontão 

seguia acolhendo frequentes “quinielas”, disputas de jogos da pelota, 

uma prática que tentava se livrar da representação de que nada mais 

era do que uma modalidade de apostas dialogando com as novas 

dimensões valorizadas do esporte (MELO, 2001). O Clube 

Internacional da Pelota utilizou constantemente as instalações do 

Jardim Zoológico. 

A entrada do Jardim 

Zoológico na Rua Visconde de 

Santa Isabel. 

Revista da Semana, 17 dez. 

1905, p. 11. 
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Mesmo com essas mudanças, não foi fácil se livrar da antiga 

fama, até mesmo porque o Jardim Zoológico continuou promovendo 

algumas práticas com apostas. Assim se posicionou de forma crítica 

um cronista: 

A semana registrou a entrada solene da primeira leva de animais 

para o nosso Jardim Zoológico, ou antes para o nosso futuro 

Jardim Zoológico, que até agora o que há, é um vasto parque com 

meia dúzia de jaulas e viveiros, mal distribuídos e prejudicados 

pela jogatina que destruiu uma bela tentativa12.  

 

Não faltaram tentativas de cumprir o objetivo inicial do 

estabelecimento. Em 1910, se anunciou num periódico:  

Foi concedida a isenção de 

direitos para o despacho de uma 

leoa, oito macacos, dois ursos, 12 

zebras, quatro cisnes brancos e 

12 periquitos consignados a 

Carlos Drummond Franklin. 

Estes animais são destinados ao 

Jardim Zoológico desta capital13. 

 

 

                                                      
12 Chroniqueta. Revista da Semana, 3 nov. 1907, p. 5. 
13 Alfandega. A Notícia, 9 dez. 1910, p. 2. 

Frontão do Jardim Zoológico. 

Revista da Semana, 28 mar. 

1905, p. 6. 

 

Jogadores do Clube Atlético de 

Pelotas no frontão do Jardim 

Zoológico. 

O Malho, 30 jan. 1909. 

 

Espectadores no velódromo do Jardim Zoológico. 

Revista da Semana, 25 jun. 1905, p. 13. 
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O parque, todavia, parecia mesmo vocacionado para fins mais 

amplos, para atender outras diversões, não surpreendendo, assim, que 

tenha estabelecido relações com um esporte que desde os anos iniciais 

do século XX estava se espraiando pela cidade, se tornando o mais 

apreciado pela população e crescentemente se estruturando: o futebol 

(SANTOS, 2010). No Jardim Zoológico, em 1911, foi disputada uma 

pioneira partida entre equipes do São Cristóvão14.    

Deve-se ter 

em conta que, na-

quele cenário, mui-

tos clubes esporti-

vos foram criados 

em Vila Isabel e 

nos arredores. Já 

citamos o pioneiro 

Prado Vila Isabel que, no século XIX, 

abrigou algumas agremiações de turfe. 

Em 1904, foram fundados o Engenho 

Velho Futebol Team e o Andaraí Fute-

bol Clube.  

No ano seguinte, estudantes das faculdades de medicina e de 

direito criaram o Boêmios Futebol Clube, com campo localizado na 

Rua Barão de São Francisco (antiga Rua Prefeito Serzedello). O 

intuito anunciado era estimular a prática do “salutar e higiênico ramo 

do esporte”15 na mesma medida em que se oferecia mais um 

“divertimento em Vila Isabel”. 

                                                      
14 Jardim Zoológico. Revista da Semana, 12 fev. 1911, p. 17. 
15 Football. Jornal do Brasil, 31 ago. 1905, p. 4. 

Jogadores do São Cristóvão 

no campo do Jardim 

Zoológico. 

Revista da Semana, 12 fev. 

1911, p. 17. 
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Em 1908, foi fundada a Associação Atlética Vila Isabel, com 

campo estabelecido na Rua Teodoro da Silva16. Entre os membros da 

diretoria, dois merecem destaque. Jayme de Araujo, o vice-presidente, 

era médico e sportsman que, no ano anterior, participara da criação do 

Atlético Mangueira Clube17, localizado no bairro vizinho. Já Gastão 

Guimarães, outro facultativo, chegou a competir em regatas 

importantes no Rio de Janeiro e em outras cidades. 

 

Ambos participaram, 

respectivamente como pre-

sidente e segundo tesou-

reiro, da fundação, em 

1909, do Sul Atlético Fute-

bol Clube, também com se-

de em Vila Isabel18, bairro onde, no mesmo ano, houve outra im-

portante iniciativa esportiva, a criação do Bleriot Cricket Clube, de ca-

ráter multiesportivo e social, ainda que centralmente dedicado ao 

esporte dos britânicos19.  

Ainda em 1909, foi fundado o Andaraí Atlético Clube, ligado à 

Fábrica Têxtil Cruzeiro. Seu campo e sede social ficavam na Rua 

Prefeito Serzedello (atual Barão de São Francisco), esquina com Rua 

                                                      
16 Associação Athletica de Villa Isabel. Revista da Semana, 9 fev. 1908, p. 24. 
17 Football. O Paiz, 12 abr. 1907, p. 5. 
18 Sport. Correio da Manhã, 22 jun. 1909, p. 5. 
19 Cricket. Revista da Semana, 7 nov. 1909, p. 22. 

Anúncio de fundação do 

Atlético Mangueira Clube. 

Gazeta de Notícias, 13 abr. 

1907, p. 3. 
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Teodoro da Silva20. A agremiação se integrou às muitas que estavam 

sendo fundadas no meio fabril, majoritariamente formadas por 

operários e gente de estratos médios. 

 

Em 1910, foi fundado o Vila Isabel Futebol Clube21, tema central 

deste livro. Nosso intuito é, ao discutir a trajetória dessa agremiação, 

dedicar atenção a sua participação no delineamento de um perfil para 

o bairro no qual se encontrava, tentar perceber como suas ações se 

imbricavam com o entorno de sua sede. 

                                                      
20 Para mais informações sobre esse importante clube, ver trabalhos de Santos 

Junior (2012) e Azevedo (2021). 
21 Football. O Paiz, 24 mai. 1910, p. 7. 

Rua Barão de São Francisco esquina com a Praça Sete de Março. À 

esquerda o morro da igreja de Santo Antônio. No sopé, o campo do 

Andaraí.  

Augusto Malta, c.1915.  

Disponível em: 

https://m.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.56975005975

0445/1240219636036814/  

Esse campo teve vinda longa, acolhendo jogos de muitas equipes do 

Rio de Janeiro. Mais recentemente, foi sede do América até ser 

vendido para dar lugar a um shopping que por lá se encontra até os 

dias atuais. 

 

https://m.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.569750059750445/1240219636036814/
https://m.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.569750059750445/1240219636036814/
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A opção por discutir a traje-

tória dessa agremiação deveu-se a 

sua conformação societária. Seus 

membros eram oriundos de es-

tratos médio e alto que viviam em 

Vila Isabel ou nas redondezas, não 

pertencendo, todavia, aos mais 

elevados escalões socioeconômicos 

que moravam nos bairros mais valorizados do Rio de Janeiro. O clube 

era uma expressão de uma “elite intermediária” da cidade. Além disso, 

teve que lidar com a já destacada heterogeneidade social da região 

onde se localizava.  

“Pequeno, mas de grandes iniciativas”: assim se referiu ao Vila 

Isabel o cronista da Gazeta de Notícias por ocasião de seu décimo 

aniversário22. Consideramos que essas características nos permitem 

perceber algo dos movimentos societários da cidade, bem como sua 

inserção nos registros espaciais.  

Vejamos o perfil de sua primeira diretoria23. Seu presidente foi 

Othelo de Oliveira, oficial do Exército Brasileiro, um praticante do 

futebol (jogou no São Cristóvão). Humberto Soares, o secretário, era 

funcionário do Banco Comercial do Estado do Rio de Janeiro. O cargo 

de tesoureiro foi ocupado pelo já citado médico Gastão Guimarães. 

José Bandeira de Mello, agente municipal e major do Exército, era o 

                                                      
22 O anniversario do Villa Isabel (...). Gazeta de Notícias, 2 mai. 1922, p. 6. 
23 Football. O Paiz, 24 mai. 1910, p. 7. 

Anúncio de fundação do Vila 

Isabel Futebol Clube. 

O Paiz, 24 mai. 1910, p. 7. 
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procurador. A função de capitão foi desempenhada por Vicente Círio, 

ao que tudo indica, outro funcionário público do Distrito Federal. 

Os dirigentes do clube pertenciam, portanto, não à grande 

burguesia da cidade, mas eram sim gente de estrato socioeconômico 

médio/superior, lideranças do bairro que possuíam profissões que lhes 

concediam algum prestígio. 

A primeira atividade realizada pelo Vila Isabel foi uma partida 

de futebol disputada em junho de 1910, num ground localizado na 

“Boulevard 28 de Se-

tembro, n. 57 anti-

go”24. Seus últimos mo-

vimentos foram anun-

ciados nos jornais, em 

1941, como uma “ago-

nia”25. Essa, portanto, 

foi a delimitação temporal adotada na 

realização da pesquisa: toda trajetória 

da agremiação. 

 Devemos, contudo, fazer uma ressalva. Grande parte das 

referências que encontramos sobre o Vila Isabel Futebol Clube 

sugerem que a agremiação foi fundada em 1912. Por exemplo, duas 

importantes bases da internet – o Wikipédia e o excelente sítio 

História de Futebol (https://historiadofutebol.com/blog/?p=66948), 

reforçam essa informação, bem como inferem que se tratava de um 

clube de operários. 

                                                      
24 Football. O Paiz, 24 mai. 1910, p. 7. 
25 Para o soerguimento do Villa (...). Diário da Noite, 19 mar. 1941, p. 7. 

Obras de calçamento e 

ajardinamento da Boulevard 

28 de Setembro. 

Fon-Fon, 28 mai. 1910, p. 45. 

 

https://historiadofutebol.com/blog/?p=66948
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 Temos uma 

evidência de que a 

agremiação foi fun-

dada em 1910. Co-

mo veremos, na ver-

dade, reuniu gente 

que provinha da eli-

te do bairro. E suas 

cores eram o preto e branco, por alguns 

confundidas com o azul e branco, pro-

vavelmente, como bem percebeu João 

Azevedo (2020), em função da relação 

que a Associação Atlética Vila Isabel, 

criada em 1950, estabeleceu com o an-

tigo clube de futebol. 

Pode ser que a iniciativa de 1910 

não avançara, sendo retomada por outro grupo em 1912. Mas pode 

também ter ocorrido com o Vila Isabel algo que identificamos em 

outros clubes da cidade, como por exemplo o Mackenzie (MELO; 

SILVA, 2021a) e o Olaria (MELO, 2021). Num período inicial de 

estruturação, receberam pouca atenção dos periódicos, até que 

conseguiram um estágio de organização e volume de realizações que 

despertaram a atenção dos cronistas. Somente a partir desse 

momento, há mais indícios de suas trajetórias, o que não significa que 

tenham sido menos importantes seus primeiros passos. 

De toda forma, independentemente da precisão da data, parece 

ser largamente reconhecido que o Vila Isabel passou a atuar quando 

assumiu a presidência Alberto Silvares, um personagem de destaque 

À esquerda, escudo do Vila 

Isabel Futebol Clube. À 

direita, escudo da Associação 

Atlética Vila Isabel. 

Disponível em: 

https://historiadoesporte.word

press.com/2020/09/10/associac

ao-atletica-vila-isabel-70-

anos-de-historia-adeus-ou-

ate-logo/ 

 

https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/09/10/associacao-atletica-vila-isabel-70-anos-de-historia-adeus-ou-ate-logo/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/09/10/associacao-atletica-vila-isabel-70-anos-de-historia-adeus-ou-ate-logo/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/09/10/associacao-atletica-vila-isabel-70-anos-de-historia-adeus-ou-ate-logo/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/09/10/associacao-atletica-vila-isabel-70-anos-de-historia-adeus-ou-ate-logo/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/09/10/associacao-atletica-vila-isabel-70-anos-de-historia-adeus-ou-ate-logo/
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no meio social e esportivo do Rio de Janeiro. Pela 

imprensa da época e por todas as diretorias da 

agremiação se considerou que sua fundação ocorreu 

no dia 2 de maio de 1912, numa casa da Boulevard 

28 de Setembro. 

É importante considerar também que, em re-

cortes temporais aproximados, já foram inves-

tigados clubes esportivos dos bairros do Méier 

(MELO; SILVA, 2021a, 2021b), Tijuca (SILVA; 

MELO, 2021) e Andaraí (SANTOS JUNIOR, 2012; 

AZEVEDO, 2021). A intenção deste livro é 

contribuir, portanto, para a melhor compreensão do papel 

desempenhado por essas agremiações na produção do espaço urbano 

em uma região da cidade do Rio de Janeiro atualmente chamada de 

Zona Norte.  

Como o Vila Isabel estabeleceu relações, por meio de seus 

dirigentes e iniciativas, com o bairro de sua sede, perspectivando seu 

desenvolvimento? Teria tido a capacidade de manutenção dos vínculos 

frente às transformações que ocorriam no cenário esportivo e na 

cidade do Rio de Janeiro? Como tais mudanças foram sentidas na 

trajetória do clube? Essas são algumas questões que pretendemos 

responder no decorrer deste livro. 

 

 

 

 

 

 

Alberto 

Silvares. 

A Epoca, 2 mai. 

1915, p. 4. 
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Nos tempos de Alberto Silvares, um clube de 

futebol (1912-1916)    

  

Como vimos, efetivamente a história do Vila Isabel Futebol 

Clube teve início em 1912, sob a presidência de Alberto Silvares, um 

adepto do esporte que havia sido sócio do Velo-Clube, bem como 

dirigente do Clube Juvenil Esportivo e do Clube Boqueirão do 

Passeio26 – agremiação muito conhecida e 

respeitada por sua trajetória nas moda-

lidades náuticas.  

“Se é verdade que o mundo pertence 

aos batalhadores, Silvares alcançará o 

mundo”, exultou um jornal27. Gozava mes-

mo de certo reconhecimento público o estu-

dante de Direito e diretor da Companhia de 

Seguros Marítimos e Terrestres “A Inde-

nizadora”28, empresário que tinha também 

negócios no comércio e esteve à frente da 

Associação Beneficiadora junto com Carlos 

Drummond Franklin, de quem era próximo 

desde os tempos do Clube Juvenil 

                                                      
26 Notícias sportivas. Gazeta de Notícias, 5 abr. 1907, p. 4. 
27 Sport. O Imparcial, 14 jan. 1913, p. 6. 
28 Notas sociaes. O Imparcial, 8 out. 1913, p. 6. 

Silvares em uma 

demonstração de luta 

romana realizada no 

Jardim Zoológico. 

Revista da Semana, 31 

dez. 1905, p. 4. 

 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                                                  Vila Isabel Futebol Clube 

 

 30 

Esportivo. Em sua homenagem, chegou a ser criada uma agremiação 

em Vila Isabel, o Esporte Clube Silvares29.   

Alberto Silvares era o que na época se chamava de “capitalista”, 

bem como de sportsman, praticante de várias modalidades e dirigente 

de diversas iniciativas esportivas, um típico exemplo dos novos 

homens que desfilavam na sociedade carioca desde o final do século 

XIX, gente que apreciava o desafio nos negócios e cultivava os 

renovados hábitos de vida dos quais o esporte era parte importante. 

Durante anos, Silvares se-

guiria à frente da diretoria do 

Vila Isabel, contando com a 

participação de gente do bair-

ro há muito envolvida com o 

esporte, como era o caso do já 

citado Jayme de Araujo. 

Quando assumiu a presi-

dência, suas ações imediatas 

se deram no sentido de estru-

turar o clube e garantir sua 

participação nas iniciativas 

ligadas ao futebol. 

Uma das primeiras 

ações de Silvares foi adquirir equi-

pamento esportivo para o clube, en-

tre os quais bolas e uniformes. Para 

tal, fazendo uso da legislação em vigor, solicitou a Francisco Antônio 

Salles, Ministro da Fazenda do governo Hermes da Fonseca (1910-

                                                      
29  O Imparcial é o órgão (...). O Imparcial, 11 abr. 1917, p. 10. 

Matéria elogiosa a Silvares. 

O Imparcial, 14 jan. 1913, p. 

6. 
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1914), a isenção de direitos aduaneiros para importar o material, 

inaugurado em jogos disputados com o Andaraí30, contenda que se 

transformou em rivalidade local. 

 

 

 

 

Ainda no primeiro 

ano do clube, as men-

salidades foram reajus-

tadas, bem como admi-

tida a participação femi-

nina considerando seu potencial envolvimento com “o lawn-tennis e 

outros esportes próprios”31. Com essas ações, promovia-se um cres-

cimento da arrecadação, certa seleção no corpo de associados (em fun-

ção do aumento dos custos), bem como maior atração para um público 

que desde o século XIX crescentemente se envolvia com a prática es-

portiva: as mulheres (MELO, 2007).  

Além disso, anunciou-se o intuito de ampliar o escopo de 

modalidades do clube. No decorrer do tempo, suas instalações seriam 

remodeladas algumas vezes para as tornar mais adequadas a abrigar 

as ações relacionadas a esse caráter multiesportivo.  

                                                      
30 Foot-ball. Correio da Manhã, 27 out. 1912, p. 7. 
31 Foot-ball. Correio da Manhã, 22 dez. 1912, p. 10. 

Presença feminina em festa 

do Vila Isabel. 

Gazeta de Notícias, 27 dez. 

1915, p. 3. 
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Aproveitando a proximidade com Carlos Drummond Franklin, já 

no ano de fundação, a diretoria estabeleceu que as partidas de futebol 

seriam realizadas no Jardim Zoológico32, anunciando o intuito de ter 

“(...) o mais belo dos nossos grounds”33.  

 

Indo ao encontro desse desejo, 

assim comentou um cronista acerca 

das primeiras iniciativas do Vila: “(...) apesar de 8 meses de vida, vai 

em breve ter um dos mais belos campos de futebol da cidade”34. No 

parque, foi também adaptado um pavilhão para servir à guarda de 

material, serviços administrativos e realização de reuniões. 

Em maio de 1913, a inauguração do campo do Jardim Zoológico, 

outro jogo contra o Andaraí, contou com a presença de importantes 

personalidades, tais como o presidente da Liga Metropolitana de 

Esportes Atléticos, Álvaro Zamith, e representantes da imprensa.  

Mesmo ocorrendo um incidente entre os jogadores35, para os 

cronistas foi altamente positiva a avaliação da partida e do campo. 

                                                      
32 Villa Isabel Foot-Ball Club. Gazeta de Notícias, 24 mai. 1912, p. 6. 
33 Villa Isabel Football Club. Gazeta de Notícias, 15 ago. 1912, p. 6. 
34 Villa Isabel Football Club. O Imparcial, 23 jan. 1913, p. 7. 
35 Villa Isabel Football Club. O Imparcial, 18 mai. 1913, p. 9. 

Campo do Jardim Zoológico. 

Fon-Fon, 11 out. 1913, p. 50. 
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Boas instalações, sem dúvida, eram um adequado cartão de 

apresentação para a novel agremiação. 

 

As preocupações com a infra-

estrutura também se apresentaram no 

que tange à sede social. Investiu-se 

muito na preparação de uma “(...) bem montada e luxuosa”36, um belo 

palacete com jardim localizado em uma das partes mais valorizadas do 

bairro, na esquina da Boulevard 28 de Setembro com a Rua Visconde 

de Abaeté. De início, era mais modesta, dotada de “um salão destinado 

à reunião de seus associados, (...) um salão de leitura, sala dos jogos de 

dama, xadrez etc.”. 

Já a sede reformada, inaugurada em maio de 1915, com grande 

festa que teve como uma das atrações um concerto, possuía instalações 

mais adequadas ao entretenimento dos aproximadamente 300 sócios, 

bem como às intenções da diretoria de conseguir boa projeção na 

cidade.  

                                                      
36 Villa Isabel Foot-Ball Club. O Imparcial, 4 set. 1913, p. 6. 

Inauguração do campo de 

futebol do Jardim Zoológico. 

Revista da Semana, 7 jun. 

1913, p. 15. 
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Foram construí-

das também as primei-

ras quadras para a prá-

tica de outras modali-

dades. Em 1914, já fora 

anunciado que a dire-

toria pretendia o “quan-

to antes inaugurar um 

court de lawn-tennis”37. 

Adotar um perfil multiesportivo significava 

atender maior número de interessados, bem como 

ampliar a inserção do clube na vida esportiva do 

Rio de Janeiro. 

 A sede serviu também a outro fim. De fato, desde seus 

momentos iniciais, o Vila Isabel foi representado como expressão de 

um bairro que necessitava de “um ponto de reunião social, que, graças 

ao progressista clube de futebol, é agora um fato”38.  

Para além de um local que acolhia as atividades sociais e 

esportivas, a sede da agremiação se tornou uma referência para a 

localidade. Um exemplo, em 1915, por lá foi realizada uma reunião de 

moradores insatisfeitos com a reorganização da vigia noturna39. A vida 

citadina logo passou a permear o cotidiano da sociedade alvinegra. 

Na verdade, o fato de o campo de futebol do Vila ter sido 

instalado no Jardim Zoológico também contribuiu para fortalecer essa 

relação entre clube e bairro. 

 

                                                      
37 Sport. A Noite. 8 jan. 1914, p. 4. 
38 Foot-Ball. A Epoca, 2 mai. 1915, p. 4. 
39 Guarda nocturna do 16o Districto. Gazeta de Notícias, 23 ago. 1915, p. 5. 

 

Nova sede do Vila. 

Gazeta de Notícias, 

11 mai. 1915, p. 5. 
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Tratava-se mesmo de um 

projeto clubístico ambicioso 

que teve como um dos 

primeiros resultados notá-

veis, em 1913, a aprovação 

da filiação do Vila Isabel à 

Liga Metropolitana de 

Esportes Atléticos40. Fun-

dada em 1907, pelas agre-

miações mais renomadas 

(tais como Botafogo, Amé-

rica, Fluminense, Paissan-

du), durante anos foi a 

principal associação futebo-

lística da cidade (SANTOS, 

2010). 

                                                      
40 Foot-ball. A Epoca, 14 fev. 1913, p. 4; Foot-ball. A Epoca, 18 abr. 1913, p. 4. 

Esses três cartões 

postais são preciosos 

registros do Jardim 

Zoológico. 

Aparentemente 

foram impressos pela 

S. Gradim & Ca em 

1913. Estavam 

disponíveis em um 

sítio que já não se 

encontra mais ativo: 

http://www.girafama

nia.com.br/introduca

o/zoo_rio_antigo.htm 
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Preparando-se para tomar 

parte na competição da Liga, na 

qual ingressou na segunda divi-

são, o Vila disputou partidas 

com clubes de perfis distintos, 

em seu campo ou nos grounds 

dos adversários. Alguns eram si-

tuados nas redondezas, como o 

Mangueira e o Andaraí41. Ou-

tros se encontravam mais dis-

tantes, como o Carioca, da Gá-

vea42, e o Bangu43, do bairro 

de mesmo nome, ambos de ori-

gem fabril.  

Houve também jogos 

com clubes renomados da pri-

meira divisão da Liga – como 

o Fluminense44 e o América45, 

um indício das relações que a 

diretoria do Vila Isabel procu-

rava estabelecer em seu proje-

to de desenvolvimento da 

agremiação. 

 

                                                      
41 Foot-ball. O Paiz, 1 mar. 1913, p. 11. 
42 Football. A Epoca, 28 mar. 1913, p. 4. 
43 Villa Isabel Foot-Ball Club versus Bangu Athletic Club. O Imparcial, 5 abr. 1913, 

p. 13. 
44 Villa Isabel Football Club. O Imparcial, 13 set. 1913, p. 9. 
45 Foot-ball. A Epoca, 19 out. 1913, p. 7. 

Troféus do Vila. 

Gazeta de Notícias, 11 mai. 1915, p. 5. 

 

O time do Vila Isabel em partida 

do campeonato da Liga. 

O Paiz, 6 out. 1913, p. 9. 

 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                                                  Vila Isabel Futebol Clube 

 

 37 

A estreia no campeonato não foi das melhores – perdeu de 11 x 1 

para o Riachuelo. De toda forma, o Vila Isabel dava início a sua 

caminhada na Liga Metropolitana, onde era representado por Alberto 

Silvares, que logo passou a ocupar uma função na diretoria46.  

O presidente do Vila Isabel destacou-se por defender que o 

futebol deveria ser praticado apenas por indivíduos cuja origem social 

fosse “distinta”. Acreditava que isso garantiria a virtuosidade do 

esporte, protegendo-o de certos “vícios” provindos de outras classes47, 

um olhar explicitamente preconceituoso. Silvares foi um dos próceres 

de uma visão elitista da 

modalidade. 

Graças a seu 

prestígio e capacidade 

de articulação, o dirigen-

te desempenhou papéis 

importantes na Liga e 

conseguiu destaque para 

o Vila em algumas oca-

siões. Por exemplo, em 1913, a agre-

miação recepcionou uma delegação 

presidencial chilena que visitava o 

Brasil48. 

Nesse mesmo ano, Silvares mediou ainda um entrevero 

decorrente de uma cisão na prestigiosa liga futebolística da capital 

paulistana, um problema que interferiu na realização da Taça Rio-São 

Paulo, oferecida pelo jornal Correio da Manhã a fim de estimular os 

                                                      
46 Caso Pereira Lima. O Imparcial, 15 jun. 1913, p. 13. 
47 Football. O Imparcial, 26 out. 1913, p. 7. 
48 Foot-ball. A Época, 18 set. 1913, p. 5 

Delegação chilena assiste a 

jogo do Vila Isabel realizado 

no Jardim Zoológico. 

Fon-Fon, 11 out. 1913, p. 50. 
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“(...) jogadores de futebol das duas mais importantes cidades do nosso 

caro Brasil, onde esse esporte se acha em um plano elevado”49 . Ainda 

em 1913, Alberto foi o responsável por acompanhar a comitiva de 

paulistas em sua passagem pelo Rio de Janeiro, recebendo-os na sede 

do Vila Isabel50.   

 

 

Em 1914, em função de 

resultados controvertidos, o Vila foi 

rebaixado para a recém-criada terceira 

divisão do campeonato da Liga 

Metropolitana, que registrou considerável progresso, contando cada 

vez mais com a participação de clubes provenientes de diferentes 

bairros.  

A despeito disso, a agremiação alvinegra manteve seu prestígio. 

Naquele ano, recebeu uma vez mais a visita do presidente da Liga, 

Álvaro Zamith, que registrou “sua agradável impressão à boa ordem e 

                                                      
49 Sport. O Imparcial, 15 out. 1913, p. 9. 
50 Foot-ball. O Imparcial, 20 nov. 1913, p. 8. 

Partida entre os times de São 

Paulo e Rio de Janeiro 

realizada no campo do 

Fluminense. 

Revista da Semana, 22 nov. 

1913, p. 30.  
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organização encontradas na sede do Vila Isabel Futebol Clube, 

felicitando os seus diretores pelo progresso constante”51.  

O Jardim Zoológico, cuja entrada dava direito à visitação de 

animais e ao acompanhamento dos jogos, era exaltado pela imprensa 

como um entretenimento agradável.  Assim se posicionou um cronista 

sobre uma partida disputada com o Clube de Regatas Icaraí (de 

Niterói): “O público carioca que tem agora o Jardim Zoológico como seu 

passeio predileto encherá no próximo domingo o pitoresco parque de 

Vila Isabel”52.  

 

 

 

Ainda em 1914, o Vila Isabel foi a Campos dos Goytacazes, 

município do norte do estado do Rio de Janeiro, disputar uma 

celebrada partida com o Americano Futebol Clube53. Na verdade, 

Silvares foi comissionado pela Liga Metropolitana para resolver uma 

crise entre as agremiações futebolísticas locais, logrando ao fim êxito 

em tal intuito. 

Na retribuição à visita, o jogo realizado com a equipe de Campos 

no Jardim Zoológico entrou para a história como o primeiro do país 

                                                      
51 Foot-ball. O Paiz, 12 fev. 1914, p. 12. 
52 Jardim Zoológico. O Paiz, 19 jun. 1914, p. 5. 
53 O Villa Isabel Foot-Ball Club (…). O Imparcial, 14 ago. 1914, p. 8. 

O elefante Topains, uma 

atração do Jardim Zoológico. 

Revista da Semana, 27 jun. 

1914, p. 17. 
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disputado à noite, uma ocasião festiva que contou com a presença de 

importantes personalidades da cidade. Para um cronista, “foi 

impressionante a luta à luz das lâmpadas elétricas, vencendo o Vila 

Isabel pelo score de 4 x 0”54.  

   Para o cronista de O Paiz, a realização de um jogo noturno foi 

motivo de distinção para a agremiação que, a seu ver, ia “marchando 

firme na estrada por onde trilharam já os mais importantes 

congêneres do Rio”55. Olhar semelhante teve o periodista de O 

Imparcial. Ao elogiar a iniciativa do clube, a tributou a sua 

“prosperidade extraordinária, motivo 

e orgulho para seus dirigentes”56. 

Outro cronista de O Paiz 

sugeriu que a iluminação noturna 

agregava valor ao 

entretenimento que 

havia nos jogos do 

Vila Isabel, algo 

que era acentuado 

pela beleza e agra-

dável clima do Jar-

dim Zoológico. No 

seu olhar, seria “o 

ponto escolhido para o rendez-vous da nossa sociedade nas noites 

cálidas que se aproximam”57.  

Tal iniciativa, e outros eventos noturnos organizados a partir de 

então, contaram com o apoio de C. A. Sylvester, um associado do Vila 

                                                      
54 Novidade no foot-ball carioca (...). O Paiz, 7 set. 1914, p. 7. 
55 Novidade no foot-ball carioca (...). O Paiz, 7 set. 1914, p. 7. 
56 O football será jogado à noite. O Imparcial, 5 set. 1914, p. 5. 
57 Os “shoots à noite”. O Paiz, 8 set. 1914, p. 7. 

O time do Vila Isabel em seu 

campo do Jardim Zoológico. 

Alberto Silvares aparece 

usando terno, à direita dos 

jogadores. 

O Pirralho, 11 jul. 1914, p. 3. 
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Isabel, superintendente da Rio de Janeiro Tramway, Light and Power 

Company, empresa do setor elétrico de origem canadense (e capital 

britânico) que tinha operações no Brasil desde o fim do século XIX 

(MENEZES; PAIVA, 2015). 

 

 

 

 

 

Efetivamente, com essa nova 

alternativa de iluminação, o Jardim 

Zoológico passou a ser mais uti-

lizado pela noite. Em outubro de 

1914, o Vila Isabel organizou um 

“festival esportivo noturno, como 

nunca realizado em nosso país”58, 

contando com a participação de atle-

tas do Flamengo e de outros clubes 

da primeira divisão da Liga. Foram 

promovidas “provas de corrida, saltos em altura, ginástica sueca, 

barra, exercícios de paralelas e outros atrativos”, entre os quais um 

celebrado jogo de peteca.  

Outro exemplo de atividade noturna, só que desta vez com um 

caráter beneficente, foi a promoção, em março de 1915, de um evento 

no qual se programou uma luta de boxe e um jogo de futebol do Vila 

Isabel contra o Mangueira, válido pelo campeonato da terceira divisão 

da Liga59.  

                                                      
58 Football. O Imparcial, 24 set. 1914, p. 9. 
59 Festival de caridade. O Paiz, 13 mar. 1915, p. 6. 

Programa de festival noturno 

promovido pelo Vila Isabel. 

A Epoca, 11 out. 1914, p. 6. 
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O clube fazia questão de se engajar em iniciativas beneficentes 

por considerar um compromisso preocupar-se com a sociedade, 

especialmente com aquilo que se referia à Vila Isabel. Essa foi uma 

postura usual em sua trajetória. Um bom exemplo foi sua participação 

em um conjunto de atividades organizadas em prol “(...) do Centro 

Cívico Sete de Setembro, mantenedor de escolas noturnas gratuitas”60. 

A propósito, 

tendo em conta 

demonstrar seu 

engajamento nas 

questões cívicas 

do país, em 1914, 

a diretoria dedi-

cou uma partida 

ao senador Ruy 

Barbosa61. A ideia era mesmo que o 

Vila Isabel fosse encarado como um 

representante de um etos civilizado 

do bairro, porta-voz daqueles que 

assumiam e pretendiam adotar e 

exibir um comportamento burguês.  

De fato, as ações da diretoria contribuíram para tornar o Vila 

Isabel crescentemente admirado por suas contribuições ao desenvolvi-

mento do esporte e da cidade, algo que também se estendia ao Jardim 

Zoológico e ao bairro que, mesmo não estando localizado nas Zonas 

Centro e Sul, era respeitado por suas iniciativas modernas e elegantes. 

                                                      
60 Jardim Zoológico. O Imparcial, 7 mai. 1915, p. 9. 
61 Football. A Epoca, 13 dez. 1914, p. 3. 

Associadas do Vila Isabel 

reunidas por ocasião de seu 

aniversário (1915). 

Careta, 16 out. 1918, p. 18. 
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O bom momento da agremiação foi ainda mais consagrado por 

ter vencido o campeonato da terceira divisão e sair vitorioso na partida 

classificatória disputada, no estádio do América (Rua Campos Salles), 

com o Clube Atlético Paulistano, o último colocado da segunda divisão.  

 

 

 

 

 

Esse era o regulamento da época, e com essa dupla conquista o 

Vila foi alçado de novo a um patamar superior nos campeonatos da 

Liga, feito muito comemorado, especialmente com uma feijoada em 

que nada faltou, “(...) inclusive a saborosa caninha (...). Uma tarde 

encantadora foi a de domingo para os associados” 62. A celebração 

ainda contou com um jogo disputado contra o Paladino Futebol Clube.   

Em 1915, o Vila disputou a segunda divisão da Liga 

Metropolitana com concorrentes de peso, entre os quais o Andaraí, o 

Mangueira e o Bangu63. Nos momentos prévios de preparação, chegou 

a ganhar do América, uma agremiação da primeira divisão, vitoriosa 

no campeonato de 1913, vice-campeã em 191464. Sua estreia na 

                                                      
62 Villa Isabel Football Club. A Epoca, 12 fev. 1915, p. 6. 
63 Liga Metropolitana. A Epoca, 24 mar. 1915, p. 5. 
64 América versus Villa Isabel. O Tico-Tico, 24 fev. 1915, p. 11. 

Estádio do América por 

ocasião de um América X 

Fluminense. 

O Malho, 23 abr. 1921, p. 22. 
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competição foi uma celebrada goleada 

de 18 x 0 no Guanabara Futebol 

Clube. 

 

 

 

 

Uma matéria sobre uma partida 

disputada contra o Flamengo, o 

campeão de 1914, deixou clara a 

importância que o Vila Isabel 

adquirira no tocante aos divertimentos do bairro e da cidade. No olhar 

do cronista: 

 

Domingo próximo, o Jardim Zoológico vai apanhar uma enchente 

à cunha, não só por causa da grande e variada coleção de animais 

que tem à exposição, mas também por ser um dos passeios mais 

agradáveis nos dias senegalescos que agora sofremos graças às 

áreas arborizadas e sombrias. Há demais, no Jardim Zoológico, 

vários animais com crias nascidas há poucos dias, o que é 

interessante e curioso. O clow do dia, porém, será o encontro do 

Flamengo com o Vila Isabel Futebol Clube no magnifico ground 

deste último, que é situado em um dos mais aprazíveis pontos do 

Jardim Zoológico65.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
65 Jardim Zoológico. O Imparcial, 26 mar. 1915, p. 9. 

Vila Isabel contra Flamengo. 

Careta, 23 mai. 1914, p. 16. 

 

Diretoria do América. 

O Malho, 13 set. 1915, p. 15. 
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De fato, a boa consideração a qual gozava o campo do Jardim 

Zoológico permitiu ao clube promover eventos diversos de acordo com 

seus interesses. Um deles foi uma partida em homenagem à imprensa, 

saudada assim em um periódico: “Bravos ao Vila Isabel; esta sua nova 

deliberação vem demonstrar, evidentemente, que de facto o ‘Rio se 

Civiliza’”66. Era usual que as agremiações procurassem apoio dos 

jornais e revistas, o principal meio de divulgação àquele momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
66 Football. O Imparcial, 20 mai. 1915, p. 10. 

Jogo do Vila Isabel contra a 

equipe de cronistas 

esportivos. 

O Imparcial, 7 jun. 1915, p. 1. 
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Já no final do ano de 1915, o 

Vila reuniu os mais proeminentes clu-

bes filiados à Liga Metropolitana num 

festival que promoveu provas de mo-

dalidades diversas, inclusive uma ce-

lebrada de ciclismo para mulheres e 

uma partida de futebol entre oficiais 

da Marinha e o seu primeiro time67. 

Como era costume entre as mais reno-

madas agremiações, sinal do prestígio 

da iniciativa, o troféu ficou exposto 

num importante estabelecimento da 

cidade, no caso, uma joalheria da Rua 

do Ouvidor.  

 

 

 

O Vila seguiu também 

com o costume de promover jo-

gos com equipes de outras cida-

des. Em 1915, “entabulou nego-

ciações com um time de Itajubá 

(...)”68 para jogar duas partidas. 

Era a primeira vez que se orga-

nizara “(...) uma pugna de fute-

                                                      
67 Jardim Zoológico. O Paiz, 26 dez. 1915, p. 3. 
68 Virá pela primeira vez ao Rio (...). O Imparcial, 24 jun. 1915, p. 8. 

Anúncio do festival 

organizado pelo Vila Isabel. 

O Paiz, 26 dez. 1915, p. 10. 

 

Cenas do festival promovido pelo 

Vila. 

O Imparcial, 17 dez. 1915, p. 5. 
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bol entre mineiros e cariocas”. No ano seguinte, excursionou para Juiz 

de Fora a fim de disputar uma contenda com o Tupi Futebol Clube69. 

Mesmo que tivesse um campo celebrado, no qual até mesmo 

treinos noturnos à luz elétrica viraram uma constante70, a diretoria 

passou a acalentar o desejo de construir um estádio próprio. Para tal, 

buscando angariar apoio para a iniciativa, em 1915, enviou um projeto 

ao Conselho Municipal 

por meio do representante 

do bairro, o intendente 

Coronel Arthur Menezes. 

A proposta, contudo, foi 

negada em virtude dos 

ritos daquela casa legis-

lativa71. 

A diretoria não de-

sistiu. Uma comissão compareceu ao 

Conselho Municipal a fim de conversar 

com os intendentes sobre a “(...) cessão de um terreno abandonado pa-

ra nele ser construído o stadium brasileiro”72. O Vila tinha a ambição 

de edificar o primeiro estádio do país. De acordo com o projeto apre-

sentado, cujo orçamento para a construção era de uma centena de 

conto de reis, a instalação contaria com: 

(...) a primeira piscina de exercícios de natação e jogos de water-

polo (...), um campo de futebol, courts de tênis, parque ginástico, 

linha de tiro, rinque, picadeiro para equitação, campos para 

basquetebol, salões para jogos de armas, grandes arquibancadas e 

etc.”73.  

                                                      
69 Football em Juiz de Fora. A Epoca, 4 mai. 1916, p. 3. 
70 Villa Isabel Football Club (...). A Noite, 29 jul. 1915, p. 5. 
71 Conselho Municipal. Jornal do Brasil, 28 out. 1915, p. 7. 
72 Vamos ter um stadium. Gazeta de Notícias, 27 nov. 1915, p. 1. 
73 O “Stadium” do Rio de Janeiro. O Imparcial, 15 mai. 1916, p. 5. 

Conselho Municipal. 

O Cruzeiro, 9 set. 1950, p. 31. 
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O terreno reivin-

dicado ao Conselho Muni-

cipal ficava na própria 

Boulevard 28 de Setem-

bro, ao lado do Instituto 

Profissional João Alfredo 

(antigo Asilo dos Meninos 

Desvalidos).  

Na solicitação, desta-

caram-se a ausência de 

custos para o poder público e a intenção de transferência de 10% das 

rendas arrecadas em festas sociais para as caixas escolares. Além 

disso, para convencer os intendentes, exaltou-se a importância do 

esporte para a formação de uma “(...) geração de moços fortes e sadios 

que certo representam uma esperança para o futuro de nosso país”74. 

Conjugando 

dois interesses – 

o de erigir o 

estádio e reforçar 

seus compromis-

sos públicos, em 

1916, o Vila apre-

sentou sua solida-

riedade à Liga 

Brasileira contra o Analfabetismo. A 

ideia era, junto à instalação esportiva, 

                                                      
74 Vamos ter um stadium. Gazeta de Notícias, 27 nov. 1915, p. 1. 

Capa do projeto do Vila Isabel para a 

construção de seu estádio.  

O Imparcial, 15 mai. 1916, p. 5. 

 

Porta de entrada do Instituto 

Profissional João Alfredo. 

Augusto Malta, 1927. 

Acervo do Museu da Imagem 

e do Som. 

Disponível em Souza (2008). 
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construir também uma escola “(...) estilo jardim de infância, gratuito 

às crianças da proximidade”75.  

A proposta não avançou, mas é uma expressão de que as 

ambições do Vila Isabel extrapolavam o bairro, ainda que esse sempre 

permanecesse importante nas suas ações que tentavam o consagrar 

como um espaço de elite.  

 

Tendo Alberto Silvares à frente e uma diretoria consolidada, 

parte significativa das iniciativas de estruturação do clube e difusão 

de seu nome passavam mesmo pelo esporte e pela Liga Metropolitana. 

Nem sempre, todavia, houve sintonia entre os dirigentes do Vila Isabel 

e da entidade futebolística.  

Especialmente incomodava aos associados do clube do bairro de 

Drummond a exclusão de seus representantes de algumas instâncias 

administrativas, situações nas quais transpareciam que, a despeito de 

seus esforços, a agremiação não era considerada no mesmo patamar 

das mais renomadas. Um dos sócios assim se posicionou sobre essas 

ocorrências:  

                                                      
75 A liga contra o analphabetismo (...). O Paiz, 21 mar. 1916, p. 8. 

Time do Vila Isabel. 

O Malho, 8 jan. 1916, p. 25. 
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A um leitor sportman e desapaixonado, difícil não será perceber 

que independente da vontade da diretoria atual, o conselho diretor 

da Metropolitana, acima dos interesses vitais do esporte em geral, 

sobrepõe uma política de simpatias pessoais, de interesses de 

clubes e vaidades balofas76. 

 

 A diretoria do Vila Isabel seguiria pleiteando mais espaços na 

Liga. No próximo capítulo, veremos os desdobramentos dessa intenção 

por meio de uma série de iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
76 As comissões da Liga. O Imparcial, 29 jan. 1916, p. 9. 
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Ainda Alberto Silvares, ainda o futebol (1916-

1921) 

 

No mês de fevereiro de 1916, Alberto Silvares, em artigo 

publicado em O Imparcial (periódico para o qual escrevia 

rotineiramente com a alcunha de Joffre), reiterou que o Vila dispunha 

de todas as condições necessárias para estar na primeira divisão da 

Liga77.  

O presidente do Vila Isabel seguia desempenhando papel 

protagonista na mais importante associação do futebol do Rio de 

Janeiro, notadamente por defender a continuidade das restrições 

impostas à participação de jogadores que tinham profissões 

consideradas subalternas (PEREIRA, 2000), ainda que considerasse 

que o regulamento em vigor era mesmo mais restritivo do que o por ele 

proposto78. Assim se posicionou, com indisfarçado preconceito:  

O futebol é um esporte violento. Mais do qualquer outro, exige das 

pessoas que o praticam educação e o cultivo social em elevado 

grau (...).  Não fui eu que inventou a sociedade, com todos os seus 

preconceitos e essa organização de núcleos ou coletividades, para 

fins científicos, esportivos ou quaisquer outros, tendo em vista o 

cultivo e a educação. Assim é que existem, obedecendo a esse 

critério, clubes dançantes como S. Cristóvão e Tijuca, e esportivos 

como o Fluminense e o Rio Cricket etc., existindo também, para 

uma sociedade de condição social e cultura diferentes (...). 

                                                      
77 Alberto Silvares fala-nos (...). O Imparcial, 11 fev. 1916, p. 9. Para mais 

informações sobre as intenções da liderança do Vila Isabel, ver Santos Júnior e 

Melo (2013). 
78 Seleção de Silvares (...). O Imparcial, 3 mai. 1916, p. 8. 
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Ninguém admitirá que eu frequente ou me divirta na mesma 

sociedade que se diverte a minha cozinheira (...)79. 

      

 

A diretoria pretendia mesmo situar 

o Vila Isabel entre as mais renomadas 

agremiações da cidade. Em muitas 

ocasiões, contou com o prestígio da presença dessas em suas 

atividades. A despeito de tentar ser cada vez mais citadino, em 

momento algum abandonou suas ações no bairro, muito pelo contrário.  

O Vila Isabel se tornou um costumeiro promotor de eventos 

sociais – saraus, bailes, tardes dançantes e festas carnavalescas, 

muitas delas contando com iluminação noturna graças ao apoio da Rio 

de Janeiro Tramway, Light and Power Company, por intermédio de C. 

A. Sylvester, e do intendente Arthur Menezes, ambos antigos 

colaboradores do clube. 

Em 1916, por exemplo, uma batalha de confetes promovida em 

homenagem ao jornal O Imparcial ocorreu numa Boulevard ricamente 

                                                      
79 Alberto Silvares fala-nos (...). O Imparcial, 11 fev. 1916, p. 9. 

Cenas de festival esportivo 

promovido no Rio Cricket. 

Fon-Fon, 1 jul. 1911, p. 18. 
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ornamentada, ao redor de um enfeitado coreto80. O clube, junto com 

outras lideranças e associações do bairro, desejava realizar nas ruas 

de Vila Isabel um carnaval 

glamoroso como os que havia em 

outras áreas consideradas nobres 

da cidade. 

 

 

 

 

 

A batalha de confetes foi 

por muitos anos promovida pelo 

Vila Isabel, integrando o rol de 

atividades que no futuro consa-

grariam o bairro como afeito às festas e à vida noturna, o que se 

registrou mesmo, desde 1965, nas partituras impressas nas suas 

“calçadas musicais”: “Abre-alas”, de Chiquinha Gonzaga, “Feitiço da 

Vila”, de Noel Rosa, “Aquarela do Brasil”, de Ari Barroso, e mais 15 

outras. Digno de nota é que um clube esportivo tenha participado da 

criação dessa tradição. 

 

 

 

 

                                                      
80 Batalha de confetti. Correio da Manhã, 1 fev. 1916, p. 5. 

Anúncio da batalha de 

confetes promovida pelo Vila 

Isabel. 

O Imparcial, 1 fev. 1916, p. 4. 

 

Baile à fantasia promovido 

pelo Vila Isabel. 

Careta, 15 mar. 1919, p. 13. 
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De fato, o Vila Isabel foi se tornando parte importante do 

mercado de entretenimentos estruturado no bairro, por vezes com ele 

articulado. Ainda em 1916, por exemplo, por intermédio de um de seus 

associados, o “sr. Dionísio Cerqueira, atual arrendatário do rinque da 

Praça Barão de Drummond”81, um horário nesse estabelecimento 

passou a ser reservado exclusivamente aos sócios. 

 

                                                      
81 Villa Isabel Football Club. Correio da Manhã, 19 abr. 1916, p. 6. 

Batalha de confetes, 

1920. 

O Malho, 14 fev. 1920, p. 

31. 

 

Comissão 

organizadora da 

batalha de confetes de 

1932. 

O Malho, 11 nov. 

1932, p. 22. 
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Com tantas ações, não sur-

preende que tenha aumentado cons-

tantemente o número de sócios82, 

incentivo e incentivada por novas mudanças nos estatutos83. A 

diretoria se engajou no intuito de ampliar cada vez mais seu corpo 

social, empreendendo, em 1916, uma campanha para que diferentes 

grupos organizados entre os associados, em forma de competição, 

também se envolvessem com a tarefa84.  

A iniciativa atraiu associados ilustres, entre os quais o “(...) 

negociante de nossa praça, o sr. Luis M. de Freitas”, considerada “(...) 

sua adesão ao valoroso clube de Vila Isabel como um elemento de 

progresso”85. A agremiação também estreitou laços com o setor 

bancário por intermédio de alguns novos sócios, tal como o “Sr. Ruy 

Lowndes”86, funcionário importante do City Bank. 

Há de se considerar que facilitavam essas articulações o fato de 

que Alberto Silvares era empresário, tendo negócios inclusive com a 

                                                      
82 Villa Isabel Football Club. O Imparcial, 24 mai. 1916, p. 8. 
83 Liga Metropolitana de Sports Athleticos. Gazeta de Notícias, 24 mai. 1916, p. 6. 
84 Villa Isabel Football Club. O Imparcial, 4 abr. 1917, p. 9. 
85 Villa Isabel Football Club. O Imparcial, 21 abr. 1917, p. 11. 
86 City Bank Football Club (…). A Rua, 13 jan. 1917, p. 5. 

Jogo de hóquei no “Rink Villa 

Isabel”. 

Fon-Fon, 27 set. 1913, p. 49. 
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Liga Metropolitana87 por 

meio de sua papelaria e 

tipografia, gerenciada por 

Noel de Carvalho88. 

Enquanto o Vila 

entabulava ações para 

chegar à primeira divisão, 

houve mudanças sensíveis na Liga 

Metropolitana. Nas eleições de 1916, 

tendo como ponto de tensão a lei do 

amadorismo, desencadeou uma crise 

a manutenção de Souza Ribeiro, 

representante do Botafogo, na presidência, ao que tudo indica sem o 

respaldo de uma “minoria” representativa, isso 

é, aqueles clubes mais renomados que 

procuravam manter o controle da associação.  

Sobre a polêmica, assim se posicionou um 

cronista sem disfarçar sua defesa dessas 

sociedades julgadas “mais nobres”: 

Assim, vamos, pois, ter uma luta entre 

uma minoria, composta de clubes com 

responsabilidade no esporte, e uma 

maioria que, embora contando com 

alguns clubes fortes que vão enveredando 

pelo caminho da destruição, apresenta 

outros sem passado, sendo filiados há dois 

meses apenas à Liga. Isso conseguiram 

sem que ao menos a joia de inscrição 

saísse dos seus cofres, pois é sabido que 

tal conseguiram por meio de rateio89. 
 

                                                      
87 Finanças. O Imparcial, 10 mar. 1917, p. 7. 
88 Relatório de Sr. Noel. O Imparcial, 16 mar. 1917, p. 10. 
89 Football. O Imparcial, 7 fev. 1917, p. 8. 

Propaganda da Papelaria e 

Tipografia Confiança, de 

propriedade de Alberto 

Silvares.  

O Imparcial, 1 abr. 1917, p. 10.   

 

Caricatura de Souza 

Ribeiro. 

Sports, 14 ago. 1915, 

p. 30. 
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O Vila Isabel, na cisão, ficou ao lado da “minoria”, entre os 

clubes mais tradicionais e influentes, caso do Fluminense e do 

Flamengo, da Zona Sul, bem como do América e do São Cristóvão, da 

Zona Norte. Para esses, deveria cessar “(...) o estado de anarquia em 

que vai caminhando a Metropolitana com prejuízo do esporte 

carioca”90. 

Em função das 

mudanças, quando a 

Liga Metropolitana de 

Esportes Atléticos se 

transformou na Liga 

Metropolitana de Des-

portos Terrestres, em 

1917, o Vila Isabel pas-

sou a disputar o campeonato da pri-

meira divisão91. Até mesmo por isso, 

não descuidou de seu ambicioso 

projeto, inclusive no que dizia respeito à infraestrutura.  

Vendo que o sonho do estádio não avançava, a diretoria 

empreendeu novos esforços para reformar seu campo do Jardim 

Zoológico. As obras foram lideradas por um sócio que era membro da 

família fundadora do parque, Gustavo Drummond. A descrição das 

renovadas instalações dá uma noção dos investimentos promovidos:  

É uma praça de esportes pitorescamente encravada numa grota 

luxuriante de vegetação, em condições topográficas inigualáveis, 

que vai ser uma das primeiras da nossa capital. O campo já se 

acha completamente gramado e as arquibancadas, dentro de 30 

dias, estarão completamente prontas. A sua extensão é de 50 

metros, comportando 6 degraus. O aspecto é “chic” e sua colocação 

                                                      
90 Football. O Imparcial, 7 fev. 1917, p. 8. 
91 Sobre a crise da Liga Metropolitana, ver Moraes (2011). 

Estádio do São Cristóvão. 

Careta, 29 abr. 1916, p. 20. 
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é única em nossos grounds. Desde a cerca externa do campo, que 

começa numa elevação em degraus amplos, de maneira a dar aos 

espectadores retardatários uma comodidade que não há idêntica 

em nossos campos. Os vestiários são amplos e arejados. A 

enfermaria é junta ao vestiário, pintadas as paredes a esmalte 

branco, oferecendo agradável aspecto92.    

 

 A festa de inauguração das reformas, celebrada em homenagem 

à direção da Liga Metropolitana, contou com a presença do prefeito do 

Distrito Federal, Amaro Cavalcanti, entre 

outras autoridades. O jogo de futebol foi 

realizado com o velho adversário, o Andaraí93. 

A despeito desses avanços, o aumento 

do número de sócios e a crise da Liga tiveram 

repercussões no clube. As assembleias se 

tornaram mais frequentadas e mais tensas, 

colocando em xeque até mesmo a liderança de 

Alberto Silvares. Em 1917, a diretoria renun-

ciou coletivamente94.  

Chegou-se a instalar uma comissão a 

fim de pacificar as divergências, presidida por 

João Vieira de Segadas Vianna, morador do 

bairro, funcionário do Ministério da Fazenda, 

inspetor de seguros, personagem que acabou 

por assumir a presidência95 e o desafio de conduzir o clube nessa nova 

fase em que conseguira finalmente fazer parte do rol principal das 

sociedades futebolística do Rio de Janeiro. 

 

                                                      
92 Villa Isabel Football Club. O Imparcial, 12 jun. 1917, p. 8. 
93 Villa Isabel Football Club. O Imparcial, 24 jun. 1917, p. 10. 
94 Villa Isabel F. C. O Imparcial, 7 out. 1917, p. 8. 
95 Villa Isabel Football Club. O Imparcial, 13 dez. 1917, p. 8. 

Amaro Cavalcanti, 

prefeito do Rio de 

Janeiro entre 1917 e 

1918. 

Disponível em: 

https://pt.wikipedia.o

rg/wiki/Amaro_Caval

canti 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaro_Cavalcanti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaro_Cavalcanti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaro_Cavalcanti
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 Com a chegada à primeira divisão, o Vila Isabel se viu mais 

confrontado com as dificuldades de participar da elite da Liga 

Metropolitana. Como última colocada, em 1917, mantivera-se na série 

principal, em 1918, apenas por ter vencido o jogo classificatório contra 

o Catete Futebol Clube, campeão da segunda divisão.  

 O estudo de 

Santos (2010) de-

monstra uma o-

corrência de difícil 

resolução para o 

Vila Isabel. Ainda 

que lograsse bom 

grau de conside-

ração, mesmo que 

inferior a alguns 

clubes mais reno-

mados, e por mais 

Times do Vila Isabel e do Carioca em 

amistoso disputado no Jardim Zoológico. 

O Malho, 13 out. 1917, p. 27. 

 

Valores dos 10% das rendas arrecadas pela Liga 

Metropolitana de Desportos Terrestres sobre o 

total conseguido pelos clubes com a venda de 

ingressos em jogos disputados no próprio campo. 

Disponível em Santos (2010). 
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que tomasse as mais diferentes ações para atrair público para suas 

iniciativas, o que de fato significou em aumento substancial de 

frequentadores, nos anos de 1917 e 1918 foi a agremiação da primeira 

divisão que menos arrecadou com ingressos vendidos.  

 Da mesma maneira, mesmo com as ações que tomara a fim de 

angariar novos sócios, o Vila, da primeira divisão, era um dos clubes 

com menor número de membros, além de ter a mensalidade mais 

baixa. 

 

 

Essa era mais uma das razões que motivava a diretoria a 

perspectivar ter um estádio: ampliar a arrecadação. Em vários 

momentos, os periódicos observaram que o campo do Jardim Zoológico 

ficou lotado por ocasião das partidas, não dando conta de acolher todos 

interessados.  

Assim se posicionou um cronista por ocasião de um jogo 

realizado contra o Botafogo, em 1918: “O campo do Vila, será, pois, 

pequeno para conter os aficionados das cores prediletas na nossa 

Quadro disponível em Santos (2010). 
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população, branca e pre-

ta”96. O que ocorria é 

que a capacidade de 

acolher público não era 

das maiores. 

 

 

Na fala do cronista, a que estaria se referindo ao citar “branca e 

preta”, às cores das duas equipes ou à população? Provavelmente, à 

primeira, mas trazemos essa questão para abordar um tema que se 

tornara candente na ocasião – a participação de negros no ludopédio. 

Perceba-se que, a essa altura, como demonstra João Santos 

(2010), o Vila Isabel já possuía um jogador negro, Jobel, que sofria 

constantes ataques ra-

cistas. A agremiação, 

de fato, teve outros 

pretos e pardos em se-

us escretes, um sinal 

das mudanças nas sea-

ras futebolísticas, mas 

que sofria muitas re-

sistências por parte de 

algumas lideranças que não 

faziam questão de esconder o 

preconceito. 

 

                                                      
96 Villa Isabel Football Club (…). O Imparcial, 14 mai. 1918, p. 11. 

Aspecto da arquibancada do campo 

do Vila Isabel. 

Sport Illustrado, 6 nov. 1920, p. 15. 

 

Equipe do Vila Isabel em 1920. 

Disponível em: 

https://historiadofutebol.com/blog/?c

at=176 
 

https://historiadofutebol.com/blog/?cat=176
https://historiadofutebol.com/blog/?cat=176
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Além de tudo, a partir de determinado momento, o Vila Isabel 

passou a ter que lidar com a representação veiculada na imprensa de 

que seu ground era marcado pela ocorrência de muitos episódios de 

violência, algo que comumente era relatado no que tange aos clubes de 

subúrbio, uma postura que expressava uma visão preconceituosa de 

alguns cronistas (SANTOS JUNIOR; MELO, 2013). Assim um deles 

narrou um fato que houve por ocasião de um jogo: 

No campo do Jardim Zoológico, além de um sururu promovido por 

conhecido sportman local que tem responsabilidade no desporto, 

verificamos o procedimento estúpido e grosseiro de certos 

torcedores que, após o match, perseguiram o player Lindinho, do 

Botafogo F. C. (...)97. 

 

Enfim, por mais que o Vila Isabel procurasse fugir da ideia de 

que era uma agremiação de subúrbio e se aproximar dos clubes da 

elite, não parecia fácil transpor as barreiras econômicas, sociais e 

culturais que reificavam certa hierarquia estabelecidas entre as 

sociedades esportivas, em boa medida reprodução do que circulava no 

Rio de Janeiro. 

 A diretoria do clube tentava se posicionar frente a tamanho 

conjunto de mudanças ao mesmo tempo em que procurava manter seu 

projeto original, apresentando-se como representante de um bairro 

que, a seu ver, deveria ser considerado como parte do concerto 

civilizado da cidade. Alguns de seus eventos eram expressão dessa 

intencionalidade. 

 Por exemplo, em 1918, para recepcionar uma delegação 

esportiva uruguaia, promoveu uma batalha de confetes e flores na 

Boulevard 28 de Setembro, um festejo noturno que logrou grande 

                                                      
97 As scenas vergonhosas de domingo último. Vida Sportiva, 8 mai. 1920, p. 4. 
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sucesso98. Entre os eventos sociais, as atividades carnavalescas 

tornaram-se mesmo uma marca distintiva da agremiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se também maior diversificação das atividades sociais: 

festas e saraus, passeios e excursões, jogos na sede. Nesse último caso, 

sem que chegasse a macular muito a reputação da agremiação, uma 

acusação circulou nos jornais: 

Ora, que o clube Vila Isabel 

tenha uma mesa onde à noite 

em torno da mesma a sua 

diretoria jogue o “pocker”, 

está bem. Mas outros jogos 

proibidos, e consentir que 

meninos de 14 anos, de 16, 

tirem dinheiro dos pais, os 

empregados do comércio 

tirem dinheiro dos seus 

ordenados para à noite deixar 

no “barato do clube”, não é 

sério e compete à polícia do 

16º distrito intervir99.  
 

                                                      
98 Em homenagem à delegação (...). O Paiz, 26 jan. 1918, p. 10; A grande batalha de 

confeti (...). O Imparcial, 2 fev. 1918, p. 5. 
99 Uma grave acusação ao Villa Isabel. A Rua, 21 fev. 1919, p. 5. 

Baile no Vila Isabel. 

Fon-Fon, 17 fev. 1917, 

p. 33. 

 

Chá dançante. 

Careta, 22 fev. 1919, p. 19. 
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A diretoria procurou ainda promover 

algumas mudanças para aperfeiçoar a per-

formance de suas representações esportivas. 

Para tal, foi criada uma comissão sob a res-

ponsabilidade do associado Ruy Lowndes100. 

Destaca-se a contratação de um instrutor de 

ginástica para conduzir a preparação física da 

equipe de futebol: Mario Aleixo101, apresentado 

como sportman completo. Ao publicar sua foto, 

o cronista de Fon-Fon celebrou: “A cultura física 

vai, felizmente, conquistando a boa vontade da 

geração nova, no sentido de produzir seus efei-

tos em proveito da saúde e energia da raça”102. 

 

Na seara esportiva, além 

de suas usuais festas benefi-

centes promovidas no Jardim 

Zoológico, ganhou destaque um 

torneio interno de futebol103, uma 

iniciativa que mobilizou muitos 

associados, consagrando a prefe-

rência pelo ludopédio para além 

do que se referia às equipes que 

disputavam os campeonatos da 

Liga. 

                                                      
100 Villa Isabel Football Club. O Malho, 26 jan. 1918, p. 10. 
101 Villa Isabel Football Club. O Imparcial, 17 jul. 1918, p. 9. 
102 Notas sportivas. Fon-Fon, 23 nov. 1918, p. 49. 
103 Campeonato interno (...). O Imparcial, 12 set. 1919, p. 9. 

Mário Aleixo, 

membro da equipe 

técnica do time de 

futebol do Vila 

Isabel. 

Fon-Fon, 23 nov. 

1918, p. 49. 

 

Classificação do campeonato interno 

do Vila em 1919. Alguns nomes de 

equipes faziam referência a 

personagens importantes do clube. 

O Imparcial, 12 set. 1919, p. 9.  
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A despeito dessas realizações, as tensões internas não cessaram. 

Em 1919, Alberto Silvares foi novamente eleito em uma assembleia 

para lá de tumultuada104. Enfrentaram-se duas correntes, uma 

majoritária que argumentava que o “passado é uma garantia de êxito 

para os interesses do clube”, outra que, segundo o olhar crítico da 

primeira, era: 

chefiada por bacharel da última fornada epidêmica, e 

custamos a crer que haja alguém que o tome à sério, 

pois, como a mostra do seu critério, já há muitos fatos 

que nada o abonam e nem o recomendam ao sufrágio 

dos seus consócios105. 
 

 Alberto Silvares e outros dois associados que haviam 

participados de diretorias anteriores, Pedro Mendes e Castor Soares, 

expuseram publicamente suas divergências, sendo as eleições 

questionadas pela imprensa106. 

 Da mesma forma, aumentaram as 

tensões de Silvares com a Liga Metro-

politana. Em 1918, o dirigente renun-

ciou ao cargo na Comis-

são de Sindicância por 

ter sido, em sua alega-

ção, censurado em um 

imbróglio. Mais ainda, o 

campo do Jardim Zooló-

gico chegou a ser inter-

ditado para uso no cam-

peonato por não atender 

                                                      
104 A nova directoria do Villa Isabel F. C. O Paiz, 16 jan. 1919, p. 10. 
105 Várias notícias. O Paiz, 12 jan. 1919, p. 10. 
106 Várias notícias. O Paiz, 30 mar. 1919, p. 9. 

Americano X Mackenzie (de 

camisas brancas). 

Vida Sportiva, 15 jun. 1918, p. 14. 
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às novas regras da associação107, um problema que atingiu outras 

agremiações, especialmente as da Zona Norte, como foi o caso do 

Mackenzie (MELO; SILVA, 2021a). 

O Vila demorou mais de dois meses para fazer e ver aprovadas 

as reformas promovidas em seu campo, reaberto em partida disputada 

contra o Fluminense, mantendo-se os valores de bilhetes: “(...) 2$ para 

as arquibancadas e 1$ para as gerais, isto ainda com direito a visita ao 

Jardim Zoológico”108.  

Mesmo com todos esforços entabulados, o desempenho da equipe 

não foi destacado. Ao final do campeonato de 1919, ocupou o sétimo 

lugar, o que o qualificava, de toda forma, como o mais bem colocado 

entre os clubes ditos pequenos, à 

frente de Andaraí, Mangueira e Ca-

rioca, melhor do que o nono lugar na 

temporada de 1918. 

Em meio a tantas tensões, Sil-

vares, que reassumira a presidência 

do Vila, seguiu destacando-se por ser 

uma liderança tanto no bairro quanto 

entre os proprietários das oficinas 

tipográficas109. Disputou as eleições 

para intendente do Conselho Muni-

cipal no ano de 1919 e ganhou um 

lugar de destaque no poder legislativo 

do Rio de Janeiro110.  

                                                      
107 Villa Isabel F. C. O Imparcial, 6 set. 1919, p. 9. 
108 Villa Isabel F. C. O Imparcial, 16 nov. 1919, p. 11. 
109 Os proprietários de (...). Correio da Manhã, 19 ago. 1919, p. 3. 
110 Renovação no Conselho Municipal. O Imparcial, 19 out. 1919, p. 1. 

Classificação do campeonato 

da Liga de 1919.  

O Imparcial, 9 jan. 1920, p. 8. 
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Na agremiação alvinegra, todavia, seguia forte a oposição. Em 

1920, uma vez mais se deu uma acirrada disputada eleitoral. De um 

lado, se encontrava Silvares que, segundo um cronista, julgava ser “o 

único capaz de ser o presidente do Vila 

eternamente”111. Do outro, seu adversário 

era, no olhar do mesmo periodista, “o ilustre 

sportmen Tenente Agrícola Bethlem, que 

será uma garantia para o futuro do Vila 

Isabel”112.  Note-se que os periódicos toma-

vam partido nos conflitos do clube. 

 Em mais uma assembleia conflituosa, 

Bethlem foi eleito presidente do Vila Isabel 

para o ano de 1920113, sendo Silvares 

acusado de estabelecer uma relação feudal 

e monárquica desde os primórdios do clube114.  

A antiga liderança, com a qual o clube tinha mesmo dívidas 

financeiras, ainda que a princípio tenha reagido, ao fim levantou a 

bandeira branca, pelo menos provisoriamente115. Talvez tivesse em 

conta não perder uma parte importante de sua base política. Ou 

considerava, de fato, a necessidade de garantir a estabilidade da 

agremiação. Seguramente, como veremos mais adiante, não perdeu de 

vista a sociedade esportiva que ajudou a fundar e dirigir por tantos 

anos. 

Independentemente da propriedade das acusações e das 

polêmicas, e a despeito de não ter alcançado alguns de seus intuitos, 

                                                      
111 Perfis de torcida. O Paiz, 6 jan. 1920, p. 8. 
112 Uma eleição agitada (...). O Paiz, 13 jan. 1920, p. 7. 
113 A nova directoria (...). O Imparcial, 19 jan. 1920, p. 8. 
114 As finanças. O Imparcial, 27 jan. 1920, p. 7. 
115 Driblando. O Imparcial, 28 jan. 1920, p. 7. 

Agrícola Bethlem.  

O Paiz, 1 mai. 1920, p. 9.  
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ao final dos “anos Alberto Silvares” lograra muitos avanços o Vila 

Isabel. Em 1920, possuía mais de 600 sócios116 e apresentava uma 

condição financeira positiva.  

No seu relatório financeiro de 1919, foi comunicado que a 

“receita do clube, sempre crescente, foi de 2:387$500 em 1912, 

atingindo a 30:906$500”117. Mais ainda, informou que “o balancete 

apresentado que oferece um movimento de 37:830$300 assinala um 

saldo de patrimônio de 20:689$700, o que é bastante lisonjeiro”. Havia 

poucos recursos em caixa, mas, como vimos, muitos foram os 

investimentos importantes promovidos no incremento de sua 

infraestrutura. 

 

 

 

Esportivamente, em 1920, pôde ainda celebrar a terceira 

conquista do campeonato infantil organizado pela Liga Metropolitana, 

mesmo tendo enfrentado um conflito relacionado à idade dos 

jogadores118. Uma grande festa promovida na sede celebrou o feito119.  

                                                      
116 O oitavo anniversário (...). O Imparcial, 1 jan. 1920, p. 9. 
117 Football. A Noite, 15 jan. 1920, p. 5. 
118 O Vila Isabel é o campeão infantil. O Imparcial, 5 nov. 1920, p. 4. 
119 O Vila Isabel é o campeão infantil. O Imparcial, 5 nov. 1920, p. 4. 

Sede do Vila Isabel na 

Boulevard 28 de Setembro. 

A Semana, 1 mai. 1926, p. 1. 
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Jogadores do time 

principal e do time infantil 

campeão de 1920. 

Vida Sportiva, 13 nov. 

1920, p. 17. 

 

Time infantil do Vila Isabel. 

O Tico-Tico, 22 dez. 1920, p. 13. 

 

Júlio Silva, treinador do time 

infantil do Vila Isabel. 

O Imparcial – Suplemento 

Sportivo, 2 abr. 1921, p. 11. 
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Também no que tange à rivalidade local com o Andaraí, a 

agremiação do bairro de Drummond assumira denotado protagonismo, 

ganhando muitas contendas. Um associado do Vila ironizou o clube 

vizinho depois de mais uma vitória: 

 

 

 

 

 

 

 

Este barbeiro é um trouxa, 

Pois, a navalha empacou, 

Cortou o cabelo e fez barba, 

Mas o bigode deixou! 

Não faça isto menino. 

Pois isto é pra quem pode! 

Fizeste barba e cabelo, 

Porém deixaste o bigode. 

Peludo: ficou careca, 

A barba: perdeu o viço, 

Mas fez do bigode do outro, 

Um cabelinho postiço. 

Fez cabelo e fez barba. 

Barbeiro desajeitado!!! 

Pois, na hora do bigode... 

Ficou todo tosquiado. 

Tu partiste todo ufano, 

Para a raspagem geral, 

Porém deixaste o bigode, 

Em poder do teu rival. 

E agora para castigo de “andar ahi” bem raspado, 

A trompa desta vitória, 

Vais ou Vila” e bem calado120. 

 

 

 

 

                                                      
120 Campeonato Carioca. O Imparcial, 21 dez. 1920, p. 9. 
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Esses bons resul-

tados não se repetiram 

no que tange à parti-

cipação do time princi-

pal. Ao final da tempo-

rada de 1920, ocupou a oitava posição, o que o levou de volta à 

segunda divisão em função de uma mudança no regulamento da Liga, 

que manteve no grupo de elite apenas sete equipes. Na verdade, 

tratava-se da série B da primeira divisão, mas sabia-se que o Vila não 

estava mais entre as melhores agremiações futebolísticas da cidade. 

Esse mau desempenho foi mais um fermento que acentuou a 

crise permanente que marcou a gestão de Agrícola Bethlem, que 

acabou por renunciar, retornando à presidência Alberto Silvares. Não 

se tratou exatamente de uma volta gloriosa. 

O dirigente já estava mais velho e com outros 

planos. Casara-se com Ilka Villas-Boas e 

consolidara-se nos negócios, inclusive naque-

les relativos ao futebol.  

 Efetivamente, o Vila Isabel entrou nu-

ma nova fase quando assumiu a presidência 

um dos seus fundadores que também dei-

xaria registros na trajetória da agremiação: 

Jeronymo Thomé da Silva. 

Torcedores do Vila no campo 

do Jardim Zoológico. 

Sport Illustrado, 9 out. 1920, 

p. 17. 

 

Um produto dos 

negócios de Alberto 

Silvares com o 

futebol.  

O Imparcial, 11 abr. 

1921, p. 7.  

 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                                                  Vila Isabel Futebol Clube 

 

 72 

 

 

 

 

Nos tempos de Jeronymo Thomé – ainda o futebol 

(1921-1927) 

 

Em 1921, Mario Bethlem, que já ocupara cargos em outras 

diretorias, foi eleito presidente do Vila contando com o apoio de 

Alberto Silvares121. Irmão de Agrícola Bethlem, era personagem 

influente no setor comerciário – representante dos empregados da 

Casa Parc Royal122, bem como participe ativo das atividades 

esportivas do ramo, tendo sido presidente da Liga Comercial de 

Desportos Atléticos. Teve também envolvimento com outras 

agremiações, em algumas delas na condição de dirigente. 

 

 

 

 

 

As brigas haviam arrefecido. 

Alberto Silvares retornou ao Boqueirão do 

Passeio como parte da diretoria123 e 

manteve-se como figura ativa no Vila 

Isabel, também voltando a assumir um 

cargo de direção na Associação Bene-

                                                      
121 As próximas eleições (...). O Imparcial, 5 jan. 1921, p. 9. 
122 Liga Commercial de Desportos. O Paiz, 16 jan. 1920, p. 7. 
123 Clube de Regatas Boqueirão do Passeio. O Paiz, 10 ago. 1921, p. 3. 

Anúncio da Parc Royal, uma 

das melhores lojas de 

departamentos do Brasil. 

Fon-Fon, 20 ago. 1921, p. 47. 
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ficiadora124. Na verdade, entre esta entidade e a agremiação esportiva 

desde o início e durante muitos anos se manteve uma forte relação, um 

sinal do quanto o clube esteve imbricado nas questões afeitas ao 

bairro. 

Perceba-se como uma 

cerimônia é indiciária de co-

mo ambas as associações ti-

nham interesses no progres-

so do bairro. Nas comemo-

rações do aniversário da Lei 

do Ventre Livre, realizadas 

em 1924, a Associação Bene-

ficiadora utilizou os “luxuo-

sos” salões do clube para a 

organização de um baile que “(...) durou 

até o clarear do dia”125. Antes, contudo, 

houve uma sessão solene na qual toma-

ram parte personagens importantes da 

localidade e da cidade: Antonino Fer-

rari, Oliveira Menezes, Jeronymo Thomé da Silva, Agrícola Bethlem, 

um representante de O Paiz, entre outros. 

O que se pode perceber é que duas linhas de ações 

caracterizaram a trajetória do Vila Isabel nessa nova fase. De um 

lado, foram mantidas as atividades anteriores que lograram sucesso, 

tais como os eventos multiesportivos promovidos no Jardim Zoológico, 

ocasiões para as quais eram convidadas outras agremiações da Liga 

                                                      
124 Os nossos bairros (...). Jornal do Brasil, 29 set. 1923, p. 12. 
125 28 de Setembro. O Paiz, 29 set. 1924, p. 4. 

Festas comemorativas do 

aniversário da Lei do Ventre 

Livre promovidas pela 

Associação Beneficiadora em 

frente à estátua do Visconde 

do Rio Branco. 

Revista da Semana, 6 out. 

1923, p. 17. 
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Metropolitana. Em 1921, Vasco da Gama, América e Flamengo, entre 

outros, participaram de um desses festivais126.  

Ainda no âmbito es-

portivo, o time infantil de 

futebol continuou repre-

sentando de forma glorio-

sa a agremiação, sagran-

do-se, em 1921, tetracam-

peão da contenda da Liga 

Metropolitana127. No ano 

seguinte, quando ganhou pela 

quinta vez a disputa, promoveu uma 

“prova de honra” com o Canto do Rio 

Futebol Clube, bicampeão infantil 

da Liga Esportiva Fluminense, representante do Estado do Rio de 

Janeiro, com sede em Niterói, então capital daquela unidade 

federativa.  

Da mesma forma, o Vila 

seguiu promovendo suas excur-

sões para disputar jogos em 

outras cidades, como Campos, 

São Paulo e Salvador, onde sua 

presença logrou boa repercussão 

nos periódicos:  

 

 

 

 

                                                      
126 O festival do Villa Isabel (...). Jornal do Brasil, 2 mar. 1921, p. 10. 
127 Trenos. Jornal do Brasil, 12 mar. 1921, p. 15. 

O Jardim Zoológico acolhia os 

principais festivais e festas de 

caridade da cidade. 

Fon-Fon, 3 nov. 1923, p. 38. 

 

Segunda sede do Canto do Rio, antiga sede do 

Automóvel Clube do Rio de Janeiro. 

Disponível em: 

https://www.cantodoriofc.com.br/site/?page_id=69 

https://www.cantodoriofc.com.br/site/?page_id=69
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Nas rodas esportivas desta capital reina o interesse pelos 

próximos encontros entre os fortes conjuntos desta capital, que em 

breves dias serão organizados, e a adestrada equipe dos raios 

negros, a aguerrida esquadra vencedora do campeonato da série 

B, da primeira divisão da Liga Metropolitana de Desportos 

Terrestres, o Vila Isabel Futebol Clube128. 

 

  No âmbito social, o clube continuou se apresentando como 

representante do bairro, entidade atenta às suas necessidades.  Em 

1922, um dos seus jogadores, o center-half 

Olívio de Medeiros, um operário da fábrica de 

sabonetes129, tentou suicidar-se no campo do 

Jardim Zoológico em função de uma tuberculose 

que lhe atormentava. Não conseguiu seu inten-

to e foi internado na Santa Casa, após as pri-

meiras assistências prestadas pelo comissário 

do 16º distrito policial130.  

A doença era uma das que 

grassava naquele contexto em que o Rio 

de Janeiro seguia se tornando mais po-

puloso enquanto as condições de salubri-

dade se mantinham deficientes. A partir do ocorrido com Olívio, o Vila 

organizou, em sua sede, uma campanha educativa que contou com a 

presença de um dos mais importantes funcionários da saúde pública 

da nova geração, o médico Joaquim Motta, que, nas palavras de um 

cronista, naquele “centro de educação física”, empreendeu uma 

“cruzada contra as moléstias venéreas”131.  

                                                      
128 A Bahia interessa-se pela ida do Villa Isabel. Jornal do Brasil, 6 nov. 1921, p. 

13. 
129 Tratava-se da Fábrica de Sabonetes Vibert, que se localizava na Rua 

Conselheiro Autran, Vila Isabel. 
130 Olívio, o valoroso center-half (...). O Imparcial, 1 fev. 1922, p. 8. 
131 A cruzada contra as moléstias (...). Correio da Manhã. 26 abr. 1922, p. 4. 

Olívio, jogador do Vila Isabel 

oriundo de Niterói. 

Supplemento sportivo d´O 

Imparcial, 25 jun. 1921, p. 2. 
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Um dos sócios do clube que participou de algumas dessas ações 

foi José Edgard Estelita Lins132, urologista de renome, diretor de uma 

policlínica na movimentada Praça Saens Penna (Tijuca)133, ativista 

nas causas higiênicas da Cruz Vermelha. O Vila se envolveu em 

diversas campanhas dessa natureza, bem como em eventos de 

caridade destinados aos temas de saúde.  

Entre as atividades sociais, tinham mesmo impacto em Vila 

Isabel os festejos que o clube vinha promovendo desde os anos 1910. 

Mesmo seus aniversários eram uma grande celebração do bairro de 

Drummond, atraindo gente de diversas partes do Rio de Janeiro. 

 

No seu aniver-

sário de 10 anos, foi 

organizada uma tar-

de dançante que con-

tou com a presença 

de antigos sócios que foram homenageados134. Àquela altura, já era 

presidente um personagem que seria responsável por uma nova 

dinamização do Vila Isabel, Jeronymo Thomé da Silva, um associado 

que muito já havia contribuído com o clube em outras administrações, 

ex-funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil135, capitalista, 

negociante de imóveis e sportman. 

                                                      
132 O Villa Izabel F. C. (...). O Imparcial, 2 mai. 1925, p. 8. 
133 Polyclinica da Tijuca. O Paiz, 15 nov. 1920, p. 4. 
134 O anniversario do Villa Isabel (...). Gazeta de Notícias, 2 mai. 1922, p. 6. 
135 E. F. Central do Brasil. Jornal do Brasil, 24 mar. 1920, p. 20. 

Festa de aniversário do 

Vila Isabel. 

Fon-Fon, 12 mai. 1923, 

p. 57. 
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O festejo foi motivo para que a imprensa enchesse de elogios o 

clube, reforçando antigas representações. Era uma agremiação 

modesta, se comparada com as mais renomadas da cidade, mas 

destacava-se por suas realizações – algo que usualmente também se 

transferia para os olhares lançados para bairro de Vila Isabel. Na 

visão de um cronista: 

(...) é o que todo mundo sabe, uma 

associação querida, onde se realizam festas 

esplêndidas a que emprestam o concurso de 

sua presença o nosso mundo social e as suas 

belas e interessantes torcedoras, porque o 

Vila Isabel é incontestavelmente um grêmio 

sob cujo pavilhão se abriga uma onda de 

gentis admiradoras136.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
136 O 10º anniversario (...). Jornal do Brasil, 30 abr. 1922, p. 10. 

Jeronymo Thomé da Silva. 

A Semana, 1 mai. 1926, p. 1. 

 

Símbolo do Vila Isabel Futebol Clube. 

Coleção Octávio Victor do Espírito 

Santo. 

Disponível em: 

http://reliquiasdofutebol.blogspot.com.br/

2012_07_08_archive.html 

 

http://reliquiasdofutebol.blogspot.com.br/2012_07_08_archive.html
http://reliquiasdofutebol.blogspot.com.br/2012_07_08_archive.html
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Nessa fase, também continuaram a ser promovidos seus festejos 

de carnaval, batalhas de confete, saraus e tardes dançantes. Como 

vimos, o clube fazia parte de um movimento que depois deixaria 

registros na própria identidade do bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se de um lado, o Vila Isabel manteve parte de sua antiga linha 

de atuação, de outro, investiu em diversificar suas atividades. Do 

ponto de vista social, passou a promover mais eventos ligados a 

Sarau no Vila Isabel. 

Fon-Fon, 30 ago. 1924, p. 53. 

Festa de aniversário. 

O Malho, 9 mai. 1925, p. 

30. 
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diferentes manifestações culturais, entre as quais peças de teatro137. 

No cenário esportivo, buscou consolidar modalidades que já existiam – 

como no caso do tênis138, bem como aderir a novas, como o cabo de 

guerra139. 

 

Alguns anos mais tarde, destacar-

se-ia ainda o maior envolvimento do 

clube com o boxe, num momento em que 

houve uma popularização da nobre arte 

na cidade. Nas redondezas do bairro, na Rua Moraes e Silva (na 

Tijuca, esquina com Ibituruna e com Mariz e Barros), onde antes fora 

o campo do Vasco da Gama, originalmente sede do Sport Club do Rio 

de Janeiro, foi mesmo aberto um ginásio (Estádio Werneck) com 

capacidade para 10.000 espectadores. 

 

                                                      
137 O brilhante festival do jardim (...). Correio da Manhã, 27 mar. 1921, p. 8. 
138 Lawn-tennis. Jornal do Brasil, 13 jan. 1921, p. 10. 
139 O cabo de guerra na festa (...). Correio da Manhã, 7 mai. 1924, p. 8. 

Experiência do Vila Isabel 

com o cabo de guerra, disputa 

com a equipe do Vasco da 

Gama. 

Correio da Manhã, 7 mai. 

1924, p. 8. 
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Outra novidade foi a relação que se estabeleceu entre o clube e o 

grupo de escoteiros Amparo da Humanidade, reconhecido pela 

Federação dos Escoteiros Católicos do Brasil140. Esse tipo de 

relacionamento se tornou muito usual naquele momento em várias 

agremiações da cidade, um indício de como as sociedades esportivas se 

articulavam com movimentos nacionais de educação da juventude, de 

como perspectivavam se envolver e estar atentos a temas candentes do 

país (HEROLD; MELO, 2018; MELO, 2022c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
140 Escoteiros do Villa Isabel (...). Jornal do Brasil, 28 jan. 1925, p. 18. 

Rinque do Estádio 

Werneck. 

O Cruzeiro, 15 jun. 

1929, p. 13. 

 

Cerimônia Cívica contando com escoteiros de clubes 

esportivos. 

Revista da Semana, 13 out. 1923, p. 28. 
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E no que tange à participação do Vila nos campeonatos da Liga 

Metropolitana, sempre algo importante para o clube? Em 1921, sa-

grou-se campeã da série B da primeira divisão. Todavia, não conseguiu 

subir para a série A, pois perdeu a partida de qualificação para o Flu-

minense, último colocado da principal contenda. Em 1922, foi vice na 

série B, sendo superado pelo Vasco. Em 1923, foi de novo campeão, 

contudo, uma vez 

mais, não venceu a 

partida de qualifica-

ção, derrotado pelo 

Botafogo. 

 

 

 

Lobinhos da Federação de 

Escoteiros Católicos. 

O Cruzeiro, 23 fev. 1929, p. 34. 

 

Vasco da Gama X 

Vila Isabel no 

campo do Andaraí. 

O Malho, 31 mai. 

1924, p. 29. 
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É tentador traçar um paralelo entre o 

clube e o bairro. Devemos ter em conta o que 

sugeriu um cronista:  

 

O Vila Isabel F. C. desfruta no bairro que lhe 

empresta o nome de uma situação invejável, pois 

é o centro de toda a sua vida social, sendo a sua 

associação representativa141. 
 

Parece que era semelhante o lugar que 

ocupavam bairro e clube nas hierarquias 

simbólicas da cidade. Não eram mais 

considerados “subúrbios/pequenos”, mas 

também não eram “nobres/grandes”. Aliás, 

estavam geograficamente situados no meio do 

caminho das duas zonas, Sul e Oeste. Talvez essa situação de 

intermédio seja mesmo algo que marcou a identidade daquilo que hoje 

conhecemos como 

Zona Norte. 

Nesse sentido, 

não surpreende que 

tenham ocorrido “jo-

gos amistosos” com 

equipes do Méier, 

outro bairro impor-

tante da região, loca-

lizado nas franjas da 

zona urbana, no qual a elite local 

esgrimia uma identidade suburbana, 

                                                      
141 O Villa Isabel F. C. O Imparcial, 2 mai. 1925, p. 8. 

Cecy, forward do Vila 

Isabel, capa de Sport 

Ilustrado. 

Sport Ilustrado, 2 fev. 

1921, p. 1. 

 

Time do Vila Isabel. 

Vida Sportiva, 8 mai. 1920, p. 

20. 
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mas tomava ações a fim de demonstrar que gozava de padrões 

civilizatórios elevados (MELO; SILVA, 2021a).  

Foi muito festejado o “desafio Méier e Vila Isabel”, quando a 

equipe alvinegra jogou contra um combinado do Colégio Metropolitano 

e do Mackenzie no campo do Independência Futebol Clube, outra 

agremiação do bairro de Drummond (nos dias de hoje, Grajaú), 

situada na Rua José do Patrocínio142, provavelmente em terrenos que 

no passado pertenceram ao Derby Fluminense, onde depois se instalou 

a praça de esportes da antiga Rio de Janeiro Tramway, Light and 

Power Company, atual Associação Atlética Light. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
142 O mais importante festival (...). Jornal do Commercio, 30 nov. 1923, p. 6. 

Mapa da região de Vila Isabel, Google Maps. 

Em vermelho, atual Parque Recanto do Trovador, onde 

antes se encontrava o Jardim Zoológico, campo do Vila 

Isabel. Em verde, local no qual, no século XIX, houve o 

hipódromo. Em azul, antigo campo do Independência. Em 

marrom, Praça Sete de Março, atual Praça Barão de 

Drummond. Em cinza, Boulevard 28 de Setembro, onde 

se encontrava a sede social do Vila Isabel. Em amarelo, 

Maracanã. Em rosa, Quinta da Boavista. 
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Efetivamente, como temos demonstrado, os movimentos do clube 

e do bairro se interinfluenciavam, ambos passando por 

transformações, em especial pelo crescimento e diversificação 

populacional da região, como bem registraram João Máximo e Carlos 

Didier (1990) na biografia de Noel Rosa, um dos expoentes artísticos 

de Vila Isabel: 

É de fato múltipla e rica a galeria de tipos que coexistem no 

Boulevard, suas transversais e paralelas. Talvez por estar ilhado 

entre bairros tão diferentes – a Tijuca de ricos e remediados, estes 

sonhando em ser como aqueles e fazendo desse sonho a sua divisa; 

o Andaraí de contornos proletários, meia dúzia de fábricas 

empregando quase um quinto da população; o Engenho Novo de 

ares provincianos, cadeiras de vimes pelas calçadas nas tardes de 

domingo, gente debruçada na janela para ver o trem passar, 

pessoas que se cumprimentam sem se conhecerem; o Maracanã de 

famílias conservadoras, que só daqui a algum tempo se 

permitirão, nas batalhas de confete da R. Dona Zulmira e 

redondezas, umas tantas liberações; o Grajaú ainda meio deserto, 

recém loteado, de moradores poucos e indefinidos; os morros da 

Mangueira e dos Macacos, de multidões pobres que se debatem 

contra a miséria sem perder o orgulho e a esperança – Vila Isabel 

acaba tendo um pouco de cada um (p. 39). 

 

1924 traria novas surpresas nas lides 

futebolísticas. Logo no início do ano, houve um 

triste ocorrido – faleceu Cid Plaisant, um dos 

jogadores mais celebrados do Vila, filho de um 

dos fundadores do clube. Muitas foram as 

homenagens que recebeu e grande foi a 

consternação no bairro143.    

No que tange à Liga, as tensões que 

já vinham ocorrendo há alguns anos 

chegaram ao seu auge. Em decorrência, os 

                                                      
143 Football. Correio do Amanhã, 19 fev. 1924, p. 7. 

Cid Plaisant, associado e 

jogador do clube, morador 

de Vila Isabel. 

Correio da Manhã, 19 fev. 

1924, p. 7. 
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clubes de maior expressão fundaram uma nova entidade, a Associação 

Metropolitana de Esportes Atléticos (AMEA) (SANTOS, 2010).  

Ocorreu com o Vila Isabel algo que também houve com o 

Mackenzie do Méier. A princípio, se manteve na antiga Liga. 

Entretanto, a posteriori aderiu à AMEA. Assim anunciou a decisão um 

periódico:  

Dada a cisão de que resultou a formação da AMEA no ano 

passado, o Vila Isabel continuou na Liga, disputando ali o 

campeonato da série principal; mas, desgostosos os seus 

associados com a orientação esportiva da velha entidade da Rua 

Buenos Aires, e também com fatos desenrolados durante esse 

campeonato e no atletismo que teve lugar concomitantemente, o 

clube, em assembleia memorável, decidiu libertar de caducos 

compromissos, incompreensíveis em face dos interesses superiores 

do esporte e de seu quadro social, e pediu, ao findar 1924, filiação 

à A.M.E.A., em cujo seio goza de simpatia e foi incluído na série B, 

cujo campeonato disputará este ano, bem como no de basquete, 

voleibol, tênis e atletismo144.  

  

Dessa forma, quando chegou de novo à série principal, o Vila 

Isabel acabou por decidir ingressar na nova entidade, retornando ao 

segundo estrato. O que desencadeou tal decisão? Possivelmente o fato 

de querer manter-se entre as maiores agremiações da cidade.  

Vejamos um 

indício curioso, re-

cuperado e descrito 

por João Santos 

(2010). O maço dos 

cigarros Olympi-

cos, em 1921, ho-

menageou os prin-

cipais clubes da ci-

                                                      
144 O Villa Isabel F. C. O Imparcial, 2 mai. 1925, p. 8. 
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dade. Ainda que não em posição de destaque, lá estava o escudo do 

Vila Isabel. Era aí que pretendia estar, não em outras associações de 

agremiações que não gozavam de tanto prestígio. 

Além disso, deve-se ter em conta que vinha adotando cada vez 

mais um perfil multiesportivo, algo que induzia a diretoria a buscar 

espaços nos quais houvesse contendas mais bem organizadas dessas 

outras modalidades. A essa altura, havia assumido a presidência do 

clube Feliciano Costa, assim como Jeronymo Thomé um funcionário da 

Estrada de Ferro Central do Brasil145.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Não eram baixos os custos para manter-se na AMEA. Em 1926, 

a joia paga para a filiação custava 32:000$000, as inscrições em cada 

modalidade 4:000$000, a mensalidade 2:540$000, fora uma taxa fixa 

de 8:840$000146. O Vila encarou dificuldades para honrar tais 

valores147.  

Essa limitação serviu como fermento para as divergências 

internas ao clube, mesmo quando obtinha bons resultados esportivos. 

                                                      
145 Central do Brasil. O Paiz, 17 jun. 1923, p. 11. 
146 A receita da Amea em 1925. O Imparcial, 24 jan. 1926, p. 9. 
147 Football. Correio da Manhã, 27 jan. 1926, p. 8. 

Equipe do Vila Isabel. 

Fon-Fon, 3 mai. 1924, 

p. 50. 
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Em 1925, o Vila foi vice-campeão da segunda divisão de futebol, 

campeão de basquetebol na série A e vice-campeão de voleibol na série 

A148. 

 Retornara à presidência uma das lideranças 

mais marcantes dessa segunda fase, Jeronymo 

Thomé da Silva, assim definido por Altamiro 

Mourão, gerente no Banco dos Funcionários 

Públicos e dos mais antigos associados do Vila 

Isabel:  

 

Todos nós, bem conhecemos vossa operosidade em prol 

do nosso desenvolvimento social e desnecessário se 

torna rememorarmos, agora, os vossos vultosos e 

feitos nessa casa. Basta volvermos os nossos olhos 

para cada canto desse recinto, para a gloriosa etapa 

que já vencemos no desporto e na sociedade, para 

altura em que desfralda o pendão fulgurante dos raios 

negros, que necessariamente veremos em cada uma 

dessas perspectivas, ao lado de outros batalhadores, o 

vulto obreiro de Jeronymo Thomé149. 

 

A agremiação procurou traçar uma estratégia para melhor se 

posicionar politicamente na AMEA. Nas decisões da entidade, possuía 

um “voto permanente” e mais cinco de acordo com as modalidades que 

praticava. Havia diferenciação entre “fundadores”, “efetivos”, “geral” 

(na qual se encontrava o Vila Isabel) e “especial”. 

Na prática, os cinco “fundadores” – América, Bangu, Botafogo, 

Flamengo e Fluminense – tinham 50 votos potenciais, enquanto as 

outras 12 agremiações tinham somados no máximo 54. Ainda assim, o 

Vila se mexia como podia, sempre utilizando as lacunas dos 

regulamentos. Por exemplo, em 1926, pleiteou ocupar uma vaga na 

                                                      
148 Football. Correio da Manhã, 27 jan. 1926, p. 8. 
149 O Villa Isabel F. C. O Imparcial, 2 mai. 1925, p. 8. 

Altamiro Mourão, 

sócio do Vila 

Isabel. 

Correio da Manhã, 

27 jan. 1926, p. 8.  
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primeira divisão de futebol, deixada por outro clube que desistiu de 

participar do campeonato, o Helênico. Para tal, reivindicou a 

observância do princípio da 

antiguidade de filiação, con-

forme previsto nos estatutos 

da AMEA150. 

 

Pelos jornais, o Vila procurou difundir sua reivindicação e 

demonstrar que tinha plenas condições de ser aceito na mais alta elite 

do futebol carioca: “é possuidor de uma sede, que sendo a melhor da 

segunda divisão, é também classificada como uma das melhores da 

primeira divisão”151, um espaço que possuía “biblioteca, bilhar (...), 

campos de tênis, basquetebol e voleibol, área para salto em altura, em 

distância e todos os apetrechos necessários à prática do atletismo”. A 

essa altura, possuía “um quadro social superior a 500 sócios, composto 

em sua totalidade de pessoas do maior destaque no seu bairro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
150 Associação Metropolitana de Esportes Athleticos. Jornal do Brasil, 2 mar. 1926, 

p. 19. 
151 Football. Gazeta de Notícias, 9 mar. 1926, p. 8. 

Reunião da AMEA. 

Gazeta de Notícias, 8 abr. 

1926, p. 6. 

 

Campeonato Carioca de Atletismo. 

Revista da Semana, 3 set. 1927, p. 15. 
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O Vila Isabel, contudo, tinha uma pedra no sapato: a falta de um 

campo que atendesse ao código esportivo da AMEA152, no qual se 

previa que “nenhuma praça de esportes poderá ser situada em praças 

ou jardins públicos”153. O Jardim Zoológico, portanto, a princípio, não 

seria aceito. 

O pleito do Vila teve como principal crítico um rival local – o 

presidente do Andaraí, Eugenio Costa, que contestava o uso do campo 

do Jardim Zoológico e julgava que sua equipe deveria ter a vaga na 

primeira divisão por ser 

mais antiga.  

Na verdade, havia 

também uma ressalva à 

posição adotada por Je-

ronymo Thomé da Silva 

por ocasião do desliga-

mento da Liga Metropo-

litana de Desportos Ter-

restres, para alguns uma postura vacilante 

em relação aos clubes mais tradicionais da 

cidade que fundaram a AMEA154.  

A Comissão Executiva da AMEA, em sua maioria, aprovou a cessão 

da vaga ao Vila Isabel. Fluminense, Flamengo, América e São 

Cristóvão foram favoráveis, apenas o representante do Botafogo foi 

contrário155. Todavia, o recurso imposto pelo Andaraí foi analisado e 

acatado pelo Conselho Judiciário.  

                                                      
152 Football. Jornal do Commercio, 9 mar. 1926, p. 5. 
153 Associação Metropolitana de Esportes Athleticos. Jornal do Commercio, 29 set. 

1926, p. 7. 
154 Em torno da vaga (...). O Imparcial, 16 mar. 1926, p. 10. 
155 Na AMEA. O Imparcial, 17 mar. 1926, p. 11. 

Campo do Mangueira na 

Rua Desembargador 

Isidro, inaugurado em 

jogo contra o Vila Isabel. 

O Malho, 5 jul. 1924, p. 

35. 
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Em virtude dessa decisão, o presidente da entidade, Arnaldo 

Guinle, proveniente do Fluminense, importante figura da sociedade 

carioca, renunciou, causando uma celeuma no campo esportivo. O 

início do campeonato chegou a ser adiado por um tempo156. Ao final, o 

Vila voltou a disputar a divisão principal, chegando na penúltima 

colocação na contenda que teve pela primeira e única vez o São 

Cristóvão como vencedor. 

 

Internamente, dados os conflitos na 

AMEA, a questão da construção de um es-

tádio voltou a adquirir relevância, assu-

mindo a liderança para tal o velho Alberto 

Silvares, em conjunto com Alberto G. de 

Souza, “elemento que se recomenda pela sua atividade e pelos seus 

elevados dotes de caráter”157, outro personagem influente no bairro e 

na cidade, um militar da reserva que também figurava no quadro de 

sócios de Botafogo158.  

 

                                                      
156 O Caso Andarahy-Villa. O Paiz, 9 abr. 1926, p. 9. 
157 Várias. Jornal do Brasil, 29 jun. 1926, p. 18. 
158 Anniversário de um sportmen. O Paiz, 18 set. 1926, p. 11. 

São Cristóvão, campeão de 

1926. 

Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wi

ki/Campeonato_Carioca_de

_Futebol_de_1926 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1926
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Alberto Silvares, na condição de 

intendente, novamente protocolou no 

Conselho Municipal o projeto do estádio a fim de que, por intermédio 

do prefeito Antônio da Silva Prado Junior – um apaixonado pelo 

esporte, fosse cedido um terreno ao Vila Isabel para a construção de 

sua praça de esportes. Uma das justificativas apresentadas na 

solicitação foi:  

amparar uma agremiação que conta em seu solo com 

elementos de valor e que sobretudo oferece meios por 

onde a nossa mocidade procure o desenvolvimento de 

nossa raça159.  

 

Mesmo que contasse 

com alguma simpatia do 

prefeito, não era um pleito 

simples. Alguns intendentes 

alegaram que o terreno solici-

tado, o mesmo desde as pri-

meiras tentativas de constru-

ção do estádio, era de competência do 

Instituto João Alfredo, portanto não 

podendo ser cedido. O Vila ponderava 

                                                      
159 Várias. Jornal do Brasil, 29 de jun. 1926, p. 18. 

Prado Júnior. 

Acervo do Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro. 

Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/

Ant%C3%B4nio_da_Silva_Pr

ado_J%C3%BAnior 

 

Instituto João Alfredo em 

1927. 

Disponível em: 

https://suaescolatemhistor

ia.com.br/?p=1155 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_da_Silva_Prado_J%C3%BAnior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_da_Silva_Prado_J%C3%BAnior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_da_Silva_Prado_J%C3%BAnior
https://suaescolatemhistoria.com.br/?p=1155
https://suaescolatemhistoria.com.br/?p=1155
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que, caso fosse atendido, os “alunos daquele internato municipal serão 

considerados sócios remidos do seu quadro social”, podendo usufruir o 

espaço que seria beneficiado160.   

Outros intendentes alegaram o princípio de isonomia em relação 

a outras associações para rejeitar a cessão do terreno ao Vila Isabel161. 

Em terceira discussão no Conselho Municipal, o pleito foi 

definitivamente arquivado162.  

Com isso, pressionado pelo fato de que deveria apresentar um 

campo apropriado, a diretoria insistiu junto à AMEA que poderia 

seguir utilizando o Jardim Zoológico por tratar-se de um 

estabelecimento privado que atendia às exigências regulamentares. 

Argumentavam os dirigentes: 

a) O campo ficará completamente isolado dentro do Jardim 

Zoológico de forma que os visitantes não assistirão aos jogos sem 

que nele penetrem; b) para nele penetrarem pagarão 3$000 e 

1$500, respectivamente por uma arquibancada ou geral; c) ora, 

sendo de 1$000 réis a entrada no Jardim Zoológico, ninguém irá 

pagar 1$000 para depois pagar novamente 1$500 ou 3$000; d) a 

entrada será em local separado do atual portão do antigo Jardim 

Zoológico; e) logicamente quem se destine a ir ver futebol 

procurará a porta do Vila Isabel F.C.163     

 

A diretoria tentava rebater as ponderações de natureza 

econômica que preocupavam os dirigentes da AMEA, que ficava com 

uma parte dos valores arrecadados com a venda dos ingressos. Para 

tal, até mesmo questionava a existência de outros campos nos quais 

muitos espectadores não pagavam os bilhetes por assistir dos 

arredores, caso dos grounds do América, na Rua Campos Salles, e do 

                                                      
160 A aspiração do Villa Isabel. Jornal do Brasil, 14 ago. 1926, p. 6. 
161 Conselho Municipal. Jornal do Brasil. 28 ago. 1926, p. 20. 
162 Conselho Municipal. Jornal do Commercio. 19 set.1926, p. 04. 
163 Associação Metropolitana de Esportes Athleticos. Jornal do Commercio, 29 set. 

1926, p. 7. 
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Andaraí, na esquina da Rua Teodoro da Silva com a Rua Barão de São 

Francisco (antiga Rua Prefeito Serzedello)164.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solicitação do Vila gozou de alguma simpatia na AMEA. Fred 

Brown, norte-americano que deu notáveis contribuições para a melhor 

estruturação do esporte brasileiro, na condição de diretor técnico da 

entidade, chegou a indicar a aprovação do pleito sob o argumento de 

                                                      
164 Associação Metropolitana de Esportes Athleticos. Jornal do Commercio, 29 set. 

1926, p. 7. 

Imagens do campo do 

Andaraí em jogo contra o 

Vasco. Na última imagem, 

por trás dos jogadores, 

perceba-se torcedores 

assistindo do morro que 

cercava o estádio. 

O Malho, 26 jul. 1924, p. 33. 
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“que o objetivo de uma associação que se bate pelo desenvolvimento 

físico, não pode estar exclusivamente subordinado a uma questão de 

dinheiro”165.  

A diretoria chegou a aventar a aquisição de um terreno na Rua 

Jorge Rudge para instalar seu campo166. Ao fim, contudo, o Vila teve 

que realizar alguns jogos no campo do América (Rua Campos Sales)167, 

o que significava mais uma despesa. Na sede social da 28 de Setembro 

eram promovidas as atividades de voleibol, basquetebol e tênis. 

 

1926 foi mesmo um ano tenso. Além dos conflitos narrados, que 

perduraram por alguns meses com acusações mútuas, em julho houve 

um sururu em um jogo disputado contra o Esporte Clube Brasil. A 

sede da agremiação do bairro de Drummond chegou a ser fechada pelo 

delegado de polícia do 16º distrito168. Alberto Silvares saiu em defesa 

do Vila, alegando que os desdobramentos serviram como pretextos 

para aqueles que questionavam sua presença na primeira divisão.  

                                                      
165 Associação Metropolitana de Esportes Athleticos. Jornal do Commercio, 29 set. 

1926, p. 7. 
166 Notas do dia. O Paiz, 6 jun. 1926, p. 6. 
167 Notas do Villa Isabel (...). Jornal do Commercio, 25 jul. 1926, p. 10. 
168 Football. Jornal do Brasil, 21 jul. 1926, p. 60. 

Campo do 

América na Rua 

Campos Sales, 

Tijuca. 

Disponível em: 

https://arquivosf

utebolbrasil.com.

br/blog/2020/04/1

9/foto-historica-

estadio-campos-

sales-rio-de-

janeiro-rj-1935/ 

https://arquivosfutebolbrasil.com.br/blog/2020/04/19/foto-historica-estadio-campos-sales-rio-de-janeiro-rj-1935/
https://arquivosfutebolbrasil.com.br/blog/2020/04/19/foto-historica-estadio-campos-sales-rio-de-janeiro-rj-1935/
https://arquivosfutebolbrasil.com.br/blog/2020/04/19/foto-historica-estadio-campos-sales-rio-de-janeiro-rj-1935/
https://arquivosfutebolbrasil.com.br/blog/2020/04/19/foto-historica-estadio-campos-sales-rio-de-janeiro-rj-1935/
https://arquivosfutebolbrasil.com.br/blog/2020/04/19/foto-historica-estadio-campos-sales-rio-de-janeiro-rj-1935/
https://arquivosfutebolbrasil.com.br/blog/2020/04/19/foto-historica-estadio-campos-sales-rio-de-janeiro-rj-1935/
https://arquivosfutebolbrasil.com.br/blog/2020/04/19/foto-historica-estadio-campos-sales-rio-de-janeiro-rj-1935/
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 Tempos menos airosos estavam para chegar, tanto mais em 

razão de o clube não conseguir cumprir seus intuitos iniciais. 1927 

começou com o Vila Isabel tendo ainda que lidar com a sombra do 

turbulento ano anterior. Se no aspecto social, tudo seguia bem para a 

agremiação que tanto se identificava com o bairro onde ficava sua 

sede, no âmbito esportivo, sempre algo importante em sua trajetória, 

havia muito a resolver. 

Um novo presidente assumiu tal responsabilidade, Antônio 

Francisco Coelho de Almeida, sócio do clube desde a fundação169, 

atuante em diferentes diretorias, sportman que participou de outras 

iniciativas esportivas da cidade e contava com o apoio de Alberto 

Silvares e Jeronymo Thomé da Silva. 

Um dos investimentos do clube para a temporada foi a 

“contratação” de jogadores, algo que, de fato, foi usual na sua 

trajetória. Entre outros, passaram a integrar o plantel do Vila “os 

irmãos Montesino e o full-back Conceição, irmão do keeper Nelson. 

Aqueles players são campeões santistas e ótimos”, informou um 

jornal170.  

Outra iniciativa importante se relacionou ao local destinado à 

realização das partidas de futebol. O Vila passou a sediar seus jogos 

no campo do Confiança171, localizado na Rua General Silva Teles. 

Tratava-se de clube ligado à Fábrica de Tecidos Confiança, ambos 

situados na Aldeia Campista. Essa decisão se seguiu a um rumoroso 

caso no qual a agremiação alvinegra foi acusada de tentar “roubar” o 

                                                      
169 Villa Isabel F. C. Gazeta de Notícias, 24 mai. 1912, p. 6. 
170 O Villa trena amanhã. A Rua, 27 jun. 1927, p. 14. 
171 Basketball. A Noite, 3 jun. 1927, p. 7; Revelações em torno do campo (...). O 

Imparcial, 2 fev. 1928, p. 11. 
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ground do Andaraí172. O problema chegou aos periódicos e mesmo à 

direção da AMEA, que deliberou por investigar o ocorrido. 

 

 

Uma das vantagens do campo do Confiança era se encontrar nas 

redondezas da sede social do Vila. De outro lado, o clube saia do 

“coração do bairro” e se ligava de forma mais intensa a uma 

agremiação de origem operária, o que estava longe de ser seu intuito 

inicial173. De toda forma, o problema estava resolvido, pelo menos 

momentaneamente. 

 

 

                                                      
172 O Andarahy quase perde sua praça de sports. A Rua, 18 abr. 1927, p. 5. 
173 Hurra ao glorioso (...). A Semana, 1 mai. 1926, p. 1. 

Nos dias de hoje, um 

supermercado, essa foi 

a sede da Fábrica de 

Tecidos Confiança. As 

instalações do 

Confiança Atlético 

Clube são atualmente 

utilizadas pela escola 

de samba Acadêmicos 

do Salgueiro. 

Disponível em: 

http://suburbiosdorio.bl

ogspot.com/2011/11/fab

rica-de-tecidos-

confianca.html 

 

Fábrica de Tecidos 

Confiança. O círculo indica 

onde provavelmente se 

localizava o campo do 

Confiança. 

Pedro Pinchas Geiger; Tibor 

Jablonsky, 1958 

Acervo do IBGE 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/a

tijucadeantigamente/photos

/a.569993063059478/568870

669838384 

 

http://suburbiosdorio.blogspot.com/2011/11/fabrica-de-tecidos-confianca.html
http://suburbiosdorio.blogspot.com/2011/11/fabrica-de-tecidos-confianca.html
http://suburbiosdorio.blogspot.com/2011/11/fabrica-de-tecidos-confianca.html
http://suburbiosdorio.blogspot.com/2011/11/fabrica-de-tecidos-confianca.html
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.569993063059478/568870669838384
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.569993063059478/568870669838384
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.569993063059478/568870669838384
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.569993063059478/568870669838384
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A sede da 28 de Setembro continuava acolhendo as atividades de 

outras modalidades esportivas – basquete, vôlei, tênis174, bem como os 

muitos eventos sociais que seguiam marcando a atuação do Vila 

Isabel. Tudo parecia certo para que o ano de 1927 fosse mais tranquilo 

do que o anterior. 

 

 

Ocorre que, na temporada 

de 1927, o Vila foi o último 

colocado, só não disputando a 

partida classificatória com o 

Bonsucesso Futebol Clube, 

campeão da segunda divisão, 

por esse não apresentar as 

condições materiais exigidas pelas rí-

gidas regras estabelecidas pela AMEA 

para quem desejasse participar da 

elite do futebol carioca175.  

 

                                                      
174 Notas do Villa Isabel Football Club. Jornal do Brasil, 27 jul. 1927, p. 14. 
175 Porque não houve a eliminatória. O Imparcial, 7 jan. 1928, p. 9. 

Baile realizado no Vila Isabel. 
O Malho, 22 out. 1927, p. 42. 

Balão com símbolo do clube 

em festa junina promovida na 

sede. 

Revista da Semana, 30 jun. 

1928, p. 19. 
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Mais ainda, a renovação do contra-

to de arrendamento do campo do Con-

fiança para 1928 trouxe problemas para 

o clube. O valor de 6:000$000 em “letras 

promissórias”176 pareceu elevado e des-

confianças penderam sobre o presidente 

Antônio Francisco Coelho de Almeida, tanto mais por ele ter sido 

eleito para o Conselho Deliberativo da agremiação ligada à Fábrica177.  

Quando houve uma severa briga num jogo do Vila Isabel 

disputado contra o América, tendo sido agredido um associado do 

Confiança178, percebeu-se que o contrato sequer era bem-visto por 

parte dos sócios do clube operário. Episódios de violência já tinham 

ocorrido em partidas da agremiação branca e preta, mas dessa vez, 

temperada pelas desconfianças financeiras, a repercussão foi muito 

ruim. 

Esses episódios tiveram desdobramentos na AMEA. Pelo menos 

o clube foi absolvido no caso do campo do Andaraí179. Curiosamente, 

                                                      
176 Revelações em torno do Campo (...). O Imparcial, 2 fev. 1928, p. 11. 
177 O presidente do Villa (...). Jornal do Commercio, 4 jan. 1928, p. 5. 
178 Lamentável. O Imparcial, 5 fev. 1928, p. 10. 
179 O caso Villa (...). O Imparcial, 29 mar. 1928, p. 7. 

Praça das Nações, 

Bonsucesso. 

Augusto Malta, 1929. 

Acervo do Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro. 

Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/

Bonsucesso#/media/Ficheiro:P

RAANAO1.JPG 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bonsucesso#/media/Ficheiro:PRAANAO1.JPG
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bonsucesso#/media/Ficheiro:PRAANAO1.JPG
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bonsucesso#/media/Ficheiro:PRAANAO1.JPG


Bruno Silva e Victor Melo                                                                                                  Vila Isabel Futebol Clube 

 

 99 

logo depois o título de benemérito foi concedido ao presidente da 

entidade, Mario Newton de Figueiredo180. 

Os problemas, contudo, não cessaram. O contrato com o 

Confiança foi interrompido181, e lá foi a diretoria de novo à busca de 

uma saída, solicitando à AMEA mais tempo para atender o que previa 

o regulamento182, argumentando que àquela altura era uma sócia 

“efetiva” com prestígio183.  

Estar sem uma praça de esportes era também um problema de 

ordem econômica: “O que sustenta os clubes de futebol, todos nós 

sabemos, é a renda das partidas que disputam”184. Pior seria perder o 

direito de jogar por isso, e a AMEA, como vimos, vinha sendo severa 

no que tange ao cumprimento do regulamento, o que chegou a gerar 

indisposição com setores da imprensa. Para um cronista, 

Parece que Associação Metropolitana de Esportes Atléticos está 

disposta a acabar com essas sociedades, tais têm sido as suas 

deliberações ultimamente, contra elas. Prepare-se o Vila Isabel F. 

Clube que, qualquer dia a perseguição alcançará essas bandas. 

Depois do ocorrido com o S. C. Brasil e com o que está ocorrendo 

com Sírio Libanês A. C. não se pode esperar outra coisa185.     

 

 Prenúncio? O Vila uma vez mais foi o último colocado no 

campeonato de 1928 e teria que disputar três jogos com o 

Bonsucesso186 para decidir que figuraria na primeira série na 

temporada de 1929. Isso sequer chegou a ocorrer, pois, em função dos 

problemas com seu campo, tendo sido negado seu pedido de 

                                                      
180 Benemérito. O Imparcial, 15 abr. 1928, p. 9. 
181 Notas do dia. O Paiz, 26 mai. 1928, p. 9. 
182 Resoluções do Conselho (...). O Paiz, 24 jun. 1926, p. 20. 
183 Classificação dos clubs (...). O Paiz, 25 jul. 1928, p. 9. 
184 Duas palavras. O Paiz, 8 set. 1928, p. 10. 
185 Duas palavras. O Paiz, 8 set. 1928, p. 10. 
186 A eliminatória, Villa (...). O Paiz, 7 nov. 1928, p. 9. 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                                                  Vila Isabel Futebol Clube 

 

 100 

reconsideração, o clube alvinegro foi “eliminado da divisão principal de 

futebol”187. 

Pelos jornais, sem que um bom termo se alcançasse, várias 

soluções foram anunciadas pela diretoria para tentar sanar o 

problema, entre as quais o uso das instalações do Metropolitano 

Futebol Clube (na Rua Dias da Cruz, no Méier)188 e a utilização do 

antigo ground da Rua Morais e Silva189. 

 

Fragilizado por não ter eleito 

um presidente para o ano de 1929, 

sendo administrado por uma junta 

liderada pelo já citado Altamiro Mourão, o Vila interpôs na “3ª Vara 

Cível, um Interdito Proibitório (...)”190 para que a temporada de futebol 

da AMEA não ocorresse até que tudo fosse resolvido.   

Em função do imbróglio, o Vila Isabel suspendeu o pagamento 

das mensalidades da AMEA, que por sua vez aplicou no clube uma 

multa191 e deixou de reconhecer a junta administrativa192 quando ela 

solicitou documentos comprobatórios de quitação de contas. Mais 

                                                      
187 Foi negado o pedido (...). O Paiz, 31 jan. 1929, p. 9. 
188 Movimento desportivo dos clubs (...). O Jornal, 17 jan. 1929, p. 9. 
189 Movimento desportivo dos clubs (...). O Jornal, 21 fev. 1929, p. 10. 
190 A AMEA foi (...). O Jornal, 2 abr. 1929, p. 9. 
191 O Villa Isabel (...). O Jornal, 6 abr. 1929, p. 11. 
192 Indeferimento dos pedidos (...). O Jornal, 7 abr. 1929, p. 9. 

Campo do Metropolitano, jogo 

entre Americano (do Méier) e 

Vasco. 

Sport Illustrado, 15 jan. 1921, 

p. 15. 
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adiante, ainda o rebaixou para a categoria de “sócio geral”193, 

reduzindo sua participação nas decisões. 

 Aqueles foram, de fato, anos difíceis para o Vila Isabel, nos quais 

o futebol paulatinamente deixava de ser a modalidade principal do 

clube. Outros tempos viriam dali em diante. E um novo esporte 

assumiria o centro das atenções na agremiação do bairro de 

Drummond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
193 Importantes resoluções (...). O Jornal, 3 jan. 1930, p. 9. 
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Nos tempos do basquete (1929-1935) 

 

Na transição das décadas de 1920 e 1930, a despeito das 

dificuldades econômicas pelas quais passava e da perda de prestígio 

na AMEA, as atividades sociais e de representação no bairro 

continuavam a fazer parte, com sucesso, do cotidiano da agremiação 

alvinegra. Como bem definiu certa feita um cronista, suas ações 

tinham “o condão de mobilizar a gente da Vila. A Azafama do “Vilino” 

é, realmente, das maiores”194. 

Como de costume, em 1929, o clube tomou parte nas 

comemorações da Lei do Ventre Livre, dessa vez homenageando o 

prefeito Antônio Prado Junior “pelos relevantes serviços prestados a 

nossa capital pelos seus melhoramentos”195.  

 Prado Júnior, contudo, foi fonte de um dissabor para o Vila. 

Uma vez mais, na condição de intendente, Alberto Silvares retomou as 

tentativas de buscar apoio do Conselho Municipal para a construção 

de um estádio em Vila Isabel. Em 1929, foi aprovado seu projeto 

autorizando-se o prefeito a conceder ao clube o terreno há tantos anos 

pleiteado, localizado ao lado do Instituto João Alfredo196.  

 

                                                      
194 O Villa Isabel (...). Jornal dos Sports, 25 out. 1933, p. 2. 
195 O Villa Isabel Football Club (...). A Noite, 27 set. 1929, p. 4. 
196 No conselho. A Batalha, 25 dez. 1929, p. 2. 
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As normas chegaram a ser publicadas pelo Conselho Municipal 

no início de 1930197. Contudo, Antônio Prado Junior vetou o projeto198. 

Mais uma vez, o Vila ficaria sem sua praça de esportes, ainda que 

seguisse reconhecido na cidade. 

Nessa fase, também seguiu destacada a participação da 

agremiação na dinâmica de sociabilidade cada vez maior do bairro, 

algo que começava a deixar marcas no mundo musical graças à 

atuação de notáveis artistas como 

Noel Rosa, Braguinha, Almirante e 

seu Bando dos Tangarás, entre 

outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
197 Conselho Municipal. Coleção Municipal de Leis e Vetos. 30 jan. 1930, p. 1002. 
198 Foi vetado o projeto (...) O Paiz, 9 fev. 1930, p. 12. 

Aprovação da 

concessão de terreno 

para construção do 

estádio do Vila Isabel. 

Coleções de Leis 

Municipais em 1930. 

Disponível em: 

http://memoria.bn.br/d

ocreader/DocReader.as

px?bib=663816&pesq=

%22Villa%20Isabel%2

0Football%20Club%22

&pagfis=12557 
 

Bando dos Tangarás 

Disponível em: 

https://immub.org/artista/ban

do-de-tangaras 

Grupo de choro do Vila. 

O Malho, 13 nov. 1932, p. 22. 

 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=663816&pesq=%22Villa%20Isabel%20Football%20Club%22&pagfis=12557
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=663816&pesq=%22Villa%20Isabel%20Football%20Club%22&pagfis=12557
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=663816&pesq=%22Villa%20Isabel%20Football%20Club%22&pagfis=12557
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=663816&pesq=%22Villa%20Isabel%20Football%20Club%22&pagfis=12557
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=663816&pesq=%22Villa%20Isabel%20Football%20Club%22&pagfis=12557
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=663816&pesq=%22Villa%20Isabel%20Football%20Club%22&pagfis=12557
https://immub.org/artista/bando-de-tangaras
https://immub.org/artista/bando-de-tangaras
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O Cine Teatro Vila Isabel, que em 1929 chegou a homenagear o 

clube199, acolhia celebrados espetáculos dos mais importantes 

personagens da música popular brasileira que ganhava força com a 

criação e melhor estruturação das emissoras de rádio. Tamanha era a 

repercussão de suas atividades que uma homenagem a Ary Barroso e 

Sylvio Caldas, importantes artistas da ocasião, chegou a ser 

transmitida pela Rádio Mayrink Veiga200.  

 

 

 

 

 

 

 

No estabelecimento, que ficava bem 

perto de sua sede, na mesma Boulevard 28 de Se-

tembro, o Vila organizou vários eventos, entre os 

quais um “imponente festival”201 com a finalidade 

de arrecadar fundos para a construção de um mo-

numento em homenagem aos “18 do Forte de 

Copacabana”, evento que contou com a presença 

de Yolanda Pereira, “Miss Universo”, e da rainha 

da “Mi-Carême” (festa popular em que 

se usavam fantasias), Yolanda Costa.  

 

                                                      
199 A Companhia de Operetas (...). Correio da Manhã, 17 out. 1929, p. 9. 
200 Sem Fio. A Noite, 17 dez. 1932, p. 10. 
201 Em auxílio ao monumento (...). A Noite, 20 abr. 1931, p. 2. 

Cine Teatro Vila Isabel. 

Vida Doméstica, jun. 1929, 

p. 74. 

 

Yolanda Pereira e Yolanda 

Costa. 

A Noite, 20 abr. 1931, p. 2. 
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Seguiam fervoro-

sos os festejos momes-

cos promovidos pelo Vi-

la. Em 1930, no olhar de 

um cronista, a comissão 

organizadora não pou-

pou esforços, “vivamente 

empenhada em dar ao carnaval deste 

ano brilho e fulgor sem precedentes”202. 

A já tradicional batalha de confetes da 

Boulevard 28 de Setembro teve como patrono o presidente da agre-

miação203. Em 1931, o baile à fantasia causou “grande entusiasmo nos 

meios vilaisabelenses”204.  

É possível dizer que esse foi um dos principais destaques da 

agremiação nos anos 1930. A maior parte das imagens do Vila nessa 

década publicadas nos periódicos enalteciam a alegria e boa 

organização de suas festividades de carnaval. 

                                                      
202 O Baile do Vila Isabel. O Jornal, 20 fev. 1930, p. 7. 
203 Na Avenida Vinte (...). O Jornal, 20 fev. 1930, p. 10. 
204 Carnaval no Villa Isabel. A Noite, 9 fev. 1931, p. 11. 

Participantes do evento 

organizado pelo Vila Isabel no 

Cine Teatro. 

A Noite, 21 abr. 1931, p. 4. 

 

Baile de Carnaval. 

O Malho, 15 mar. 1930, p. 22. 
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Boa parte dessas 

imagens ressaltavam a 

participação feminina. 

O envolvimento das 

associadas foi um des-

taque constante na 

trajetória do Vila Isabel, mais repre-

sentadas, contudo, por sua presença 

nos eventos sociais do que nas práticas esportivas na condição de 

atletas. A propósito, em 1931, a agremiação inscreveu uma candidata 

no Concurso Internacional de Beleza do Rio de Janeiro. Elza Rossi 

Marques ficou classificada entre as 20 mais votadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Isabel era um bairro festivo, mas não vivia só de 

entretenimento. Acolhendo cada vez mais moradores, também sofria 

com os problemas relativos ao desenvolvimento urbano, como o 

Baile de carnaval. 

Fon-Fon, 15 mar. 1930, p. 

57. 

 

Lamartine Babo, importante 

compositor da música popular 

brasileira, coroando a Rainha 

do Vila Isabel.  

A Noite, 21 out. 1931, p. 2.  

 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                                                  Vila Isabel Futebol Clube 

 

 107 

aumento da violência e da precariedade de infraestrutura, acentuada e 

explicitada em episódios de enchentes. 

Volta e meia, um periódico criticava o processo de degradação 

pelo qual passava o bairro que aspirava ser de elite. Em 1930, assim 

se descreveu a Rua Conse-

lheiro Paranaguá esquina 

com a Rua Souza Franco 

(divisa com a Aldeia Cam-

pista): “Esburacada, sem 

calçamento algum, sem 

passeios, sem nivelação, 

com fendas imensas e peri-

gosas devido à correnteza de águas 

vindas morro abaixo, tudo lhe falta”205. 

Nesse bairro em mudança e enfrentando ainda a crise da AMEA, 

nas comemorações do seu 18º aniversário, muito se falou sobre os 

obstáculos ultrapassados e a transpor: 

Independente de tudo, o Vila se conserva, intemerato, batalhador 

e sustenta em seu seleto corpo social os elementos de que disporá 

no dia em que se lhe permitam abrir de novo, as portas, cujas 

trancas ele vem se esforçando para romper, como uma nova 

vitória em prol de um ideal que ainda sustenta206.   

 

No ano seguinte, 1931, assumiu a presidência Francisco de 

Paula Baldessarini, um advogado, servidor público do Centro de 

Despachantes da Prefeitura e da Recebedoria do Distrito Federal207. 

Tinha o desafio de recuperar o prestígio que outrora tinha a 

                                                      
205 A Rua Conselheiro Paranaguá. A Noite, 14 mai. 1930, p. 2. 
206 Villa Isabel F. C. A Noite, 1 mai. 1930, p. 7. 
207 A Assemblea do (...). Correio da Manhã, 23 fev. 1933, p. 15. 

Desastre com vítimas no 

Morro do Macaco. 

O Malho, 9 fev. 1924, p. 35. 
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agremiação na AMEA, cujas relações voltaram a se normalizar na 

segunda metade do ano anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

A sede social vinha passando por algumas mudanças para que 

as equipes do Vila pudessem seguir participando dos campeonatos da 

AMEA. A agremiação solicitara à entidade que sua quadra de tênis 

(utilizada na contenda da segunda divisão) pudesse ser usada também 

pelas representações de basquetebol e voleibol (que disputavam a 

primeira divisão), o que, ao fim, rendeu uma advertência à falta de 

manutenção de suas instalações208.  

Aproximadamente um ano antes, na disputa pelo título do 

campeonato de tênis da segunda divisão da AMEA, quando o Vila se 

sagrou vitorioso, o Bonsucesso protestara publicamente em razão da 

quadra estar mal sinalizada e cheia de buracos209. Vivendo um quadro 

de restrição econômica, era um desafio manter em dia a qualidade das 

instalações. 

 

                                                      
208 Reuniu-se, hontem, a Executiva (...). O Jornal, 21 mar. 1930, p. 7. 
209 Tennis. A Noite. 20 jul. 1930, p. 12. 

Baile de 

aniversário. 

A Careta, 9 

mai. 1931, 

p. 17. 
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A propósito, ain-

da em 1931, o Vila par-

ticipou, junto com ou-

tros clubes de destaque, 

da fundação da Federação de Tênis do Rio de Janeiro. A agremiação 

seguia buscando se articular em cenários mais amplos, algo que se 

tornara ainda mais importante em função das ocorrências na AMEA. 

Entendia que o envolvimento com a modalidade lhe credenciava a 

participar de uma área de influência na cidade. 

Integrando a segunda divisão da nova associação, reformou sua 

quadra para melhor tomar parte nas atividades210. Chegou a disputar 

o acesso à primeira di-

visão, sendo, contudo, 

eliminado pelo Rio de 

Janeiro, uma agremia-

ção do Leme211.   

A ideia da direto-

ria passou a ser otimi-

zar esforços para poten-

cializar a participação do Vila em al-

gumas modalidades. Por exemplo, o clu-

be enfrentava dificuldades no atletismo, 

                                                      
210 Novidades do tennis (...) A Noite, 8 jun. 1932, p. 10. 
211 Rio de Janeiro x Villa Isabel. A Noite, 8 ago. 1932, p. 8. 

Jogadores de tênis do 

Vila Isabel. 

A Noite, 20 jul. 1931, 

p. 12. 

 

Os tenistas do Rio de Janeiro 

e do Vila Isabel na 

eliminatória de 1932. 

A Noite, 8 ago. 1932, p. 3.  
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tendo disputado, no ano de 1930, apenas um “torneio extra” (uma 

espécie de segunda divisão), ainda assim com poucos competidores212. 

Esse esporte não foi mais priorizado. 

Também não havia mais uma equipe de futebol213. O clube 

sequer teve interesse em participar de outras ligas. Apenas seguiram 

sendo disputados jogos eventuais, um deles, curiosamente, com um 

antigo rival, o Andaraí, com o qual, àquele momento, compartilhava 

lembranças do passado214. 

Nesse cenário, o basquetebol tornou-se a modalidade de maior 

prestígio na agremiação. Um cronista chegou a sugerir que seu nome 

fosse modificado para “Vila Isabel Basquetebol Club”215. Tratou-se 

claramente de, para se manter ativo, adotar um novo esporte que 

exigia menos recursos materiais (uniforme, bolas, campo/quadra), 

envolvia menor número de pessoas e ainda era totalmente amador, ao 

contrário do futebol que passava por um processo tenso de 

profissionalização. 

 

 

Além disso, nessa seara já tinha colhido alguns bons resultados, 

como conquistas nos campeonatos da cidade no início dos anos 1920, e 

podia voltar a integrar um grupo de elite, condição que perdera no 

ludopédio. Essa foi uma estratégia usada por várias outras 

                                                      
212 O Grande Torneio (...). A Noite, 16 jul. 1930, p. 8. 
213 O Villa Isabel (...). O Paiz, 2 mai. 1930, p. 10. 
214 O interessante desafio (...). A Noite, 20 mai. 1932, p. 10. 
215 Basketball. O Jornal, 18 out. 1931, p. 21. 

Torneio de basquete 

organizado no Vila. 

A Noite, 26 jan. 

1931, p. 2. 

 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                                                  Vila Isabel Futebol Clube 

 

 111 

agremiações do Rio de Janeiro, entre as quais o Mackenzie do Méier. 

No caso do Vila, bem percebeu um cronista: 

(...) nos vem dando mostras da operosidade de vários de seus 

associados, que, afastados da comercialização do futebol, se 

preocupam com o salutar trabalho da propagação do basquetebol, 

do tênis e do recreativismo, fazendo criar grupos que, com 

diversas denominações se congregam neste ponto de vista e se 

mantem confraternizando, deu-nos, anteontem, mais uma prova 

da utilidade dessa nova diretriz, realizando sob o patrocínio do 

“Grupo de Filósofos”, um interessante torneio de basquetebol216.     

 

Esses coletivos internos movimentavam o cotidiano do clube. O 

“Grupo Filósofos” organizava, na sede, competições da modalidade da 

bola ao cesto, bem como participava de jogos promovidos em outras 

agremiações. 

No basquete-

bol, o Vila deu se-

quência a sua traje-

toria na AMEA, lo-

grando sucesso no-

tavel. Em 1931, ao 

término do primeiro 

turno da competição 

da divisão principal, 

figurava na quarta colocação entre as 

oito concorrentes217. Um dos seus 

jogadores, Américo, integrava a seleção 

da cidade convocada para a disputa do 

campeonato nacional218. 

                                                      
216 Basketball. A Noite, 26 jan. 1931, p. 3. 
217 Basketball. A Noite, 1 jul. 1931, p. 10. 
218 Organizada definitivamente a (...). A Noite, 19 nov. 1931, p. 10. 

 

Participantes do campeonato 

dos cronistas esportivos 

promovido pelo Vila.  

A Noite, 2 out. 1931, p. 11.  
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Em 1932, quando assumiu a presidência Eduardo Xavier, 

também servidor do Centro de Despachantes da Prefeitura e da 

Recebedoria do Distrito Federal219, decidiu-se fazer maiores 

investimentos no basquete. O diretor da modalidade, Simonides Pires 

– um entusiasta da prática, personagem importante da bola ao cesto 

no Vila e na cidade – informou que “além dos nossos bons elementos, 

tão conhecidos do público carioca, 

teremos elementos novos que 

apareceram nos jogos do torneio interno 

do nosso clube”220.  

 

Na temporada desse ano, durante 

um bom tempo o Vila manteve-se invicto, 

chegando a ser apontado como um dos 

postulantes ao título221. Tinha um dos principais cestinhas, o armador 

Pedrinho, bem como um jogador de destaque, o já citado Américo, 

integrante do selecionado carioca, considerado “um perigo no 

arremesso ao arco”222.  Ao final, sagrou-se 

campeão dos segundos times (entre os 

primeiros, o vencedor foi o Flamengo). 

 

 

 

 

                                                      
219 A assemblea do (...). Correio da Manhã, 23 fev. 1933, p. 15. 
220 A assemblea do (...). Correio da Manhã, 23 fev. 1933, p. 15. 
221 Basketball. A Noite, 14 jun. 1932, p. 12. 
222 Basketball. A Noite, 16 ago. 1932, p. 11. 

Anúncio de eleição da diretoria. 

O Jornal, 30 jan. 1932, p. 7. 

 

Américo, jogador de basquete do Villa Isabel, 

convocado para a seleção carioca.  

A Noite, 3 ago. 1932, p. 11.  
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O Vila Isabel tornara-se mesmo um dos dinamizadores do 

basquete na cidade. Sua quadra era utilizada, inclusive, por clubes de 

outros estados (como São Paulo) e para realização de partidas 

amistosas223. Os selecionados cariocas também a usavam para o 

treinamento224. Perceba-se, esse envolvimento com a modalidade 

existia desde os anos 1910, mas se acentuou conforme foi abandonado 

o futebol pelos problemas ocorridos na AMEA. 

A despeito do sucesso no basquete, a situação do Vila na AMEA 

se tornara ainda mais incômoda para a diretoria por seu rebaixamento 

para a categoria de “sócio iniciador”225. Já há algum tempo, como 

vimos, pela imprensa se debatia a postura da entidade que, para 

alguns, prejudicava e desestimulava os clubes menores. Para outros, o 

pior era o posicionamento autoritário dos dirigentes:  

Ora, não pode haver em organização civil alguma, poder 

maior do que uma assembleia. Os clubes que se filiam 

estabelecem condições previstas pelo estatuto, 

garantidos por aquele poder maior226. 
 

Naquele ano de 1932, mais uma vez o Vila se movimentou para 

buscar cenários mais amplos, influentes e confortáveis. Sendo um dos 

protagonistas do basquete do Rio de Janeiro, aderiu a um movimento 

de vários clubes (América, Bangu, Bonsucesso, Tijuca, Fluminense, 

Vasco da Gama) para a criação de uma associação própria: a Liga 

Carioca de Basquetebol. Questionava-se a AMEA por suas “leis de 

arrocho” e o seu “jugo politiqueiro” na condução da modalidade da bola 

ao cesto227. 

 

                                                      
223 Basketball. A Noite, 9 jan. 1932, p. 11. 
224 Basketball. A Noite, 23 mar. 1932, p. 10. 
225 Os sports. A Noite, 29 jan. 1932, p. 10. 
226 A divisão “entre os sete”. A Noite, 11 fev. 1932, p. 9. 
227 A formação da Liga (...). Jornal dos Sports, 15 fev. 1933, p. 7. 
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Logo ampliou-se o número de associados da nova Liga. Em 1934, 

já eram 23. A iniciativa causou grande entusiasmo nas lides da 

modalidade: “não há mais dúvidas quanto ao sucesso que vai coroar o 

trabalho dos entusiastas do basquetebol que se dispuseram a encetar 

a campanha da fundação de uma entidade especial”228, sugeriu um 

periodista. 

 

 

 

 

                                                      
228 Basket-ball. A Noite, 10 mar. 1932, p. 13. 

Anúncio de fundação da Liga Carioca 

de Basquetebol. 

Jornal dos Sports, 9 mar. 1933, p. 1. 

 

Atletas de basquetebol do Vila 

Isabel em um torneio início.  

A Noite, 4 dez. 1933, p. 14.  
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Na Liga Carioca de Basquetebol, ocupou um lugar na diretoria o 

presidente do Vila para o ano de 1933, Ary de Oliveira Menezes229, 

advogado e ex-jogador de futebol230. Para a primeira temporada, que 

teve começo com a realização de um Torneio Initium, um dos rinks 

utilizados foi o do Vila, “adaptado de modo a comportar grande 

assistência”231.  

Destacava-se que era fácil chegar “à Av. 28 de Setembro, com 

bondes e ônibus a porta”. Como vimos, a agremiação tinha reformado 

sua quadra a fim de oferecer me-

lhores condições para a prática de 

distintas modalidades e bem aco-

lher o público.  

Perceba-se o sucesso da 

iniciativa. Por uma troca de men-

sagens entre um representante da 

Liga (Ary de Oliveira Menezes) e a 

Associação de Cronistas Esporti-

vos, que foi agraciada com 50% dos 

valores arrecadados com os in-

gressos do Torneio Initium, con-

seguimos saber que a renda líquida 

do evento foi de 1:978$600232, um va-

lor significativo para a época. Era 

flagrante a rápida legitimidade lo-

grada pela nova entidade: 

                                                      
229 Independente o basketball carioca (...). Jornal dos Sports, 11 mai. 1933, p. 6. 
230 O novo presidente (...). Jornal dos Sports, 28 abr. 1933, p. 6. 
231 O rink do Villa. Jornal dos Sports, 20 mai. 1933, p. 4. 
232 Resoluções da directoria (...). Jornal dos Sports, 3 ago. 1933, p. 7. 

Gerdal Boscoli, presidente da 

Liga Carioca de Basquetebol. 

Arlequim, 17 abr. 1936, p. 13. 
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Hoje, a Liga Carioca de Basquetebol completa um ano de 

existência e durante esse ano realizou o máximo, demonstrando a 

absoluta necessidade que havia de uma associação autônoma. A 

LCB deu nova formula à disputa do campeonato da cidade dando 

a oportunidade a que qualquer de seus dezoitos filiados 

conquistasse o título máximo (...). Inaugurou-se, em verdade, uma 

nova era para o basquetebol da cidade. Maior número de clubes, 

mais movimentação, maior entusiasmo nos jogos (...). Criou um 

Curso de Juízes de Basquetebol, com inscrições gratuitas e criou 

outro Curso de Instrutores com inscrição a 50$ (...). O dr. Gerdal 

Boscoli, presidente da prestigiosa, que se pode orgulhar de ser a 

melhor organizada do Rio de Janeiro, tem sido incansável em seu 

alto posto233.    

 

Frente à respeitabilidade que rapidamente logrou a Liga no Rio 

de Janeiro234, o Vila passou a investir mais intensamente tanto nesse 

relacionamento com a entidade quanto com setores da imprensa. Em 

1934, o clube homenageou a Associação de Cronistas Esportivos com 

uma festa. Da mesma forma, assumiu posição de destaque em um 

jantar realizado no prestigioso Automóvel Clube do Brasil para 

celebrar o presidente Gerdal Boscoli por seus feitos. Ary de Oliveira 

Menezes foi o orador principal do evento235.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
233 A Liga Carioca de Basketball. Diário da Noite, 10 mai. 1934, p. 6. 
234 A LCB agigantou-se (...). Jornal dos Sports, 12 ago. 1933, p. 2. 
235 A homenagem de hoje. Diário da Noite, 8 mar. 1934, p. 7. 

Festas de Carnaval 

do clube.  

Fon-Fon, 21 jan. 

1933, p. 33.  
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No ano de 1933, depois das crises enfrentadas na AMEA, o Vila 

se reestruturara e começara a retomar antigos projetos de maior 

projeção na cidade. Além do sucesso no basquete e da posição 

confortável que lograra na liga da modalidade, aventou construir uma 

quadra de peteca236, bem como ingressou na federação carioca de boxe, 

prometendo instalar um rinque adequado237. Mais adiante, acolheria 

também iniciativas de outras lutas, especialmente o jiu-jitsu e a luta 

livre, dinamizadas por dois irmãos, Otaviano e Oswaldo Cherem238.  

 

 

 

 

No voleibol, o Vila não lograva tanto destaque, mas mantinha 

uma prática frequente. Era a principal modalidade com a qual se 

envolviam as associadas que estavam organizadas no “Grupo 

Henglay”239, liderado por Iracema Borges Galvão240, um dos poucos 

exemplos de envolvimento mais sistemático das associadas com o 

esporte. 

                                                      
236 Melhoramentos no Villa. Jornal dos Sports, 2 set. 1933, p. 2. 
237 Pugilismo no Villa Isabel. Jornal dos Sports, 19 dez. 1933, p. 3. 
238 O Villa Isabel (...). Diário da Noite, 3 set. 1935, p. 7. 
239 Festa de amanhã. Jornal dos Sports, 26 mai. 1933, p. 4. 
240 A falange feminina. A Noite, 10 set. 1931, p. 11. 

Nos anos 1930, 

tornou-se mais 

comum que os 

jornais 

noticiassem a 

realização de 

lutas.  

Jornal do Sports, 

9 nov. 1932, p. 1. 
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Esse novo ânimo se fez sentir em 1934, quando se anunciou uma 

“verdadeira metamorfose” por parte da nova diretoria do Vila que 

pretendia “fazê-lo voltar aos seus bons tempos, motivo porque tem 

trabalhado de verdade”. Além de seguir investindo na parte esportiva, 

chamou a atenção que 

a “parte social tem me-

recido especial cuida-

do, daí as esplendidas 

festas que se têm rea-

lizado” 241.     

A imprensa, de 

fato, repercutiu esses 

esforços. O baile de carnaval de 1934 

foi anunciado com grande expecta-

tiva:  

                                                      
241 Momo terá festival (...). Jornal dos Sports, 25 jan. 1934, p. 2. 

Jogadoras do Vila que participaram de 

partida de vôlei disputada com associadas 

do Canto do Rio, de Niterói. 

Revista da Semana, 30 nov. 1935, p. 15. 

 

Baile de carnaval. 

Fon-Fon, 24 fev. 1934, p. 50. 
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De acordo com a vontade de seus promotores, essa 

festa terá uma concorrência e um cunho de elegância 

capazes de superar tudo que já se viu, no gênero, nas 

hostes vilaisabelenses242. 

 

Promoveu-se ainda uma “festa de arte” que contou com a 

presença de “mais de quinhentas pessoas e ambiente muito seleto, que 

em contentamento nada tem a desejar, pois em cada um divisava-se 

um sorriso”243. A cada um desses acontecimentos, chamava-se também 

a atenção para o bairro, que subia na consideração dos agentes 

públicos por seu aspecto civilizado. 

No âmbito do basquete, em 1934, o Vila se tornou um dos 

pioneiros na formação de jogadores para a modalidade, algo que se 

tornou uma marca da agremiação. Muitos bons jogadores surgiram de 

suas atividades para crianças e adolescentes. 

 Na ocasião, a agremiação vinha perdendo atletas que se 

transferiam para outros clubes, como o Mackenzie e o Botafogo. Um 

caso envolvendo “um craque do esporte da cesta”, que havia treinado 

no Vila Isabel, dá o tom de como ocorriam essas transações:  

Maciel jogará no 

Vila? Foi a per-

gunta que fizemos 

hoje, a um dedicado 

elemento do Vila 

que anda sempre ao 

par das novidades 

de seu clube e 

tivemos essa res-

posta: “É possível 

que sim e é possível que não. O diretor de 

basquetebol do tricolor mora lá na Vila e 

assistiu ao treino de ontem e depois do 

treino saiu com o Maciel e bateu papo a 

valer. Por umas duas horas244.      

                                                      
242 No Villa Isabel (...). Jornal dos Sports, 9 fev. 1934, p. 3. 
243 A festa de arte (...) Jornal do Brasil, 25 abr. 1934, p. 22. 
244 Basket-Ball. Diário da Noite, 13 jun. 1933, p. 6. 

Atletas do Botafogo e do 

Riachuelo. 

Sport Illustrado, 3 mai. 1938, 

p. 21. 
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Em 1934, o caso mais badalado de perda de jogador foi o do 

craque Russo, que se transferiu para o Fluminense245. Como 

alternativa para o problema, Simonides Pires decidiu enfatizar o 

investimento em iniciativas para os mais jovens, partindo também do 

pressuposto de que o clube tinha como “dever estimular os garotos, 

que serão os nossos ‘azes’ de amanhã. Um preparo metódico e 

inteligente revelará muitos deles em pouco tempo”246.   

Em sua quadra, o Vila organizou a abertura dos primeiros 

torneios infantil e juvenil interclubes promovidos sob a chancela da 

Liga Carioca de Basquetebol247, que reconheceu explicitamente a 

agremiação alvinegra por tais iniciativas, aprovando mesmo uma 

moção de aplauso248. Logo, a sociedade esportiva do bairro de 

Drummond estava sendo considerada como uma “academia (...), 

porque nas suas hostes tem sido ‘fabricados’ numerosos basketballers 

de primeira categoria”249.  

Na década de 1940, o Esporte Ilustrado (antigo Sport Illustrado) 

fez várias matérias com os melhores atletas de basquete do momento. 

Entre eles, Francisco Morais, 

selecionado nacional e campeão sul-

americano, lembrou que pela equipe 

do Vila Isabel disputou o 1º Campeo-

nato de Juvenis250. Guilherme Rodri-

gues recordou de seu início no clube 

alvinegro que depois defendeu251. O 

                                                      
245 Russo deixará mesmo (...). Jornal dos Sports, 28 fev. 1934, p. 2. 
246 As boas iniciativas (...). Jornal dos Sports, 8 mar. 1934, p. 2. 
247 Initium de infantis. Jornal dos Sports, 19 ago. 1934, p. 2. 
248 Chave do dia. Jornal dos Sports, 12 mai. 1935, p. 2. 
249 Basketball. Jornal dos Sports. 13 jun. 1934, p. 02. 
250 Ases do basquetebol. Esporte Ilustrado, 16 mai. 1946, p. 16. 
251 Ases do basquetebol. Esporte Ilustrado, 6 jun. 1946, p. 20. 

Francisco de Morais. 

Esporte Ilustrado, 16 mai. 

1946, p. 16. 
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mesmo ocorreu com Afonso Évora252. Um dos mais polêmicos árbitros, 

Afonso Lefever, por lá também tomou os primeiros contatos com a 

modalidade253. 

O responsável por essas matérias, 

Saldanha Marinho, foi mais um a 

afirmar que o Vila era a pioneira 

“academia” da modalidade no Rio de Ja-

neiro, clube de onde saíram “grandes 

valores do basquetebol metropolitano e 

nacional”254. Fernando Jacques também 

recordou as contribuições da agremia-

ção desde 1923, quando organizou seu 

primeiro torneio interno. Para ele, 

dessas iniciativas surgiram “grande parte dos maiores azes de nosso 

bola ao cesto”255. 

 Mesmo sendo um clube formador no que dizia respeito ao 

basquete, logrando, inclusive, algum reconhecimento perante a liga da 

modalidade no Rio de Janeiro, o Vila Isabel seguiu enfrentando 

dificuldades financeiras. O basquetebol não supria essas necessidades 

e os caminhos da agremiação pareciam ser de difícil trânsito. 

 Que saídas teria a clube branco e preto do bairro de Drummond? 

 

 

 

                                                      
252 Ases do basquetebol. Esporte Ilustrado, 9 ago. 1951, p. 12. 
253 Como cheguei a ser árbitro de basquetebol. Esporte Ilustrado, 27 jun. 1946, p. 

17. 
254 Maluco é ele! Esporte Ilustrado, 10 mar. 1949, p. 15. 
255 Como cheguei a ser árbitro de basquetebol. Esporte Ilustrado, 27 jun. 1946, p. 

17. 

Afonso Évora. 

Esporte Ilustrado, 9 ago. 

1951, p. 12. 
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O retorno de Alberto Silvares, a caminho do fim 

(1935-1941) 

 

Em 1935, quando tudo parecia se ajeitar na trajetória do Vila 

Isabel, nova crise houve na diretoria, dessa vez em função de decisões 

e posicionamentos de Ary de Oliveira Menezes, que deixou a 

presidência, sendo substituído pelo Tenente J. Baptista de Souza, 

militar de carreira, membro do Partido Autonomista, o mesmo do 

interventor distrital à época, Pedro Ernesto, homenageado pela 

direção junto com o candidato a intendente Jorge Mattos256. A 

propósito, o dirigente máximo da agremiação também lançou sua 

candidatura ao Conselho Municipal257. 

Baptista de Souza, claramente influenciado por um momento 

marcado por grande centralidade do Estado, como foi o governo 

Vargas, tinha apresentado ao Ministério da Educação um projeto para 

a organização esportiva do país.  

Na sua proposta, o âmbito federal deveria assumir o controle 

principal do setor, “velando pela estabilidade harmônica dos interesses 

atléticos em prol da eugenia da raça, garantia do desenvolvimento 

esportivo e amparo aos atletas em geral”258.    

 

                                                      
256 No Villa. Jornal dos Sports, 12 out. 1934, p. 10. 
257 A candidatura do tenente (...). Jornal do Brasil, 15 set. 1934, p. 7. 
258 Para oficialisação do sport. A Noite, 21 jul. 1934, p. 14. 
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O projeto previa a criação de um “(...) Departamento Nacional de 

Esportes Atléticos chamando para si tudo que de esportes se 

pratique”. Para os clubes, a proposta tinha uma definição bem clara: 

Em alguns países essas agremiações constituem não sociedades 

esportivas com sócios contribuintes, mas sociedades anônimas, 

mas com ações bem cotadas e dividendos vantajosos. São elas, 

naturalmente, que tem facilidade de oferecer prêmios valiosos 

para os profissionais lhes darem a preferência, exigindo que seu 

nome atraia concorrência e lhe aumente a renda. É uma questão 

de negócio259.             

 

Seria possível ao Vila Isabel se ajustar ao referido projeto? 

Provavelmente, não. Na verdade, naquele momento, muitos eram os 

desafios enfrentados pela agremiação que lutava para se manter ativa.  

No âmbito do tênis, o Vila encontrou dificuldades com a 

manutenção de sua quadra, reprovada na inspeção realizada pela 

Federação, considerada mesmo como impraticável260. Assim, teve que 

                                                      
259 Para oficialisação do sport. A Noite, 21 jul. 1934, p. 14. 
260 Tennis. O Paiz, 13 abr. 1934, p. 6. 

Organização sugerida para o esporte nacional 

por J. Baptista de Souza. 

A Noite, 21 jul. 1934, p. 14. 
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jogar suas par-

tidas no Tijuca 

Tênis Clube261, 

agremiação que 

gozava de pres-

tígio crescente 

(SILVA; MELO, 

2021) e fora, in-

clusive, homenageada pela sociedade do 

bairro de Drummond.  

Problema maior se deu quando, 

em uma assembleia, foi aventado o retorno do clube às disputas do 

futebol, o que ao fim não ocorreu em razão da “politicalha suja que 

envolve o nosso esporte”. Simonides Pires deixou claro o seu 

posicionamento contrário à proposta, chegando a ameaçar deixar o 

quadro de sócios para fundar outra sociedade esportiva caso o 

ludopédio retornasse às fileiras da agremiação alvinegra262. Para ele, 

era “preciso frisar que o Vila atualmente vive de basquete”263.  

Simonides tinha lá sua razão. Num momento em que o basquete 

no Rio de Janeiro crescia – o selecionado carioca sagrara-se campeão 

brasileiro264, o Vila tinha destaque na modalidade, em vários âmbitos. 

Em 1934, foi o campeão da 2ª divisão265.  

Essas tensões na diretoria do clube ocorriam em um momento no 

qual o Rio de Janeiro passava por um quadro de intensa efervescência 

política. Em outubro de 1935, em Vila Isabel, alguns manifestantes, 

                                                      
261 O Villa Isabel disputará (...). Correio da Manhã, 1 mai. 1935, p. 12. 
262 As eleições de hoje (...). Jornal dos Sports, 23 jan. 1935, p. 2. 
263 O Villa ameaçado (...). Jornal dos Sports, 16 dez. 1934, p. 7. 
264 Pela conquista do (...) Jornal dos Sports, 2 dez. 1934, p. 2. 
265 O Botafogo vice-campeão (...). Diário de Notícias, 24 fev. 1935, p. 11. 

Celebração de aniversário da 

Federação de Tênis do Rio de 

Janeiro, realizada no Tijuca 

Tênis Clube. 

Fon-Fon, 20 ago. 1932, p. 34. 
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chamados de “comunistas”, foram presos, acusados de atentar com 

bombas e revolveres contra uma parada do Núcleo Integralista local. 

Alegavam que ali estavam para defender Pedro Ernesto, prefeito da 

cidade, que visitaria o bairro no mesmo dia. Acreditavam na existência 

de um plano para assassiná-lo266.  

Há que se lembrar que Pedro Ernesto investira mais nas Zonas 

Oeste e Norte da cidade, não só do ponto de vista da melhoria da 

infraestrutura urbana, como também do relacionamento estabelecido 

com lideranças po-

pulares.  

Manteve forte 

relação com grupos 

políticos de Vila 

Isabel, tendo inclu-

sive no bairro ins-

talado um posto de 

saúde, o Hospital 

Jesus (especializado 

em crianças) e escolas, uma delas no 

terreno que desejava o Vila usar pa-

ra construir seu estádio (atual Es-

cola Municipal República Argentina). Foi um líder populista que aca-

bou preso por Vargas, em 1936, acusado de participar da Intentona 

Comunista. 

Os conflitos políticos da cidade repercutiram no Vila. No final de 

1935, Baptista de Souza e parte de sua diretoria renunciaram aos 

cargos acusando de querer implantar o integralismo no clube uma 

                                                      
266 Atentado contra o (...). Diário da Noite, 1 out. 1935, p. 1. 

Pedro Ernesto inaugurando a 

construção da atual Escola 

Municipal República Argentina. 

Vida Doméstica, fev. 1934, p. 78. 
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velha liderança que retornava à cena, Alberto Silvares, àquela altura 

vinculado à Ação Integralista Brasileira267, membro da Câmara dos 

Quatrocentos, autor do livro “O Comunismo e seu Contra-Veneno”.  

 

 

 

 

A política entrava definitivamente pela porta principal do Vila. 

Não surpreende que o conservador Silvares – que passou a gerenciar o 

Vila por meio de uma junta composta também por Jeronymo Thomé 

da Silva e Antônio Macedo Falcão, afirmasse que a “demagogia” 

estava sendo a causa da ruína do clube268.  

Esse novo espírito menos democrático inspirou as muitas 

mudanças propostas para o estatuto, tais como: centralização 

administrativa na figura do presidente, que passaria a ser eleito não 

diretamente pelos sócios, mas sim pelo conselho deliberativo; alteração 

do nome do clube, trocando-se o “Futebol” por “Atlético”; redução do 

tempo de fala dos associados nas assembleias como forma de controlar 

o colegiado269.  

                                                      
267 Foi calma a assembleia (...). Diário da Noite, 6 nov. 1935, p. 7. 
268 Uma tradição ameaçada (...). Diário da Noite, 4 nov. 1935, p. 15. 
269 Uma tradição ameaçada (...). Diário da Noite, 4 nov. 1935, p. 15. 

Matéria sobre a 

construção do 

Hospital Jesus 

nas ruínas do 

Palácio de Ouro 

Preto, atual Rua 

Oito de Dezembro. 

Revista da 

Semana, 2 dez. 

1931, p. 6. 
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A ideia era, no olhar da administração, retornar ao que 

denominou de “império da ordem, da disciplina, do respeito mútuo, da 

hierarquia, em contraposição à anarquia que levou o clube a situação 

deplorável em que se encontra”270.  

À época, de fato, o Vila possuía pouco mais de 90 sócios, só 70 em 

dia com suas obrigações como clube. No olhar de Silvares, se 

encontrava “sem vida, devendo e com ameaças deprimentes por parte 

de seu proprietário, em virtude da falta de cumprimento de 

elementares obrigações”271.  

 

 

 

 

 

 

Em 1936, a junta lançou um manifesto fazendo um balanço de 

sua gestão:  

Embora com obstáculos inevitáveis conseguiu o Vila Isabel F. C. 

vencer, mais uma vez, uma etapa na sua tradicional e gloriosa 

vida desportiva mercê da resistência e do ânimo dos que deveras 

trabalham, estimam de todo apoio e prestígio, bem 

compreendendo o valor inestimável do princípio associativo que 

tanto culto merece e contribui para a grandeza do clube. Poucos 

grêmios desportivos fazem jus a tamanha compensação, como o 

Villa Isabel F. C. que, vivendo dos seus próprios esforços, tem 

                                                      
270 Uma tradição ameaçada (...). Diário da Noite, 4 nov. 1935, p. 15. 
271 Uma tradição ameaçada (...). Diário da Noite, 4 nov. 1935, p. 15. 

Feijoada 

oferecida pelo 

Vila Isabel à 

imprensa 

carioca. 

Revista da 

Semana,18 jan. 

1936, p. 29. 
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procurado, com galhardia, ser uma coluna de eficiência no edifício 

desportivo. Não temos esmorecimento na defesa da causa do Villa 

Isabel F. C. e, por isso mesmo, sentimos repetir, agora que 

iniciamos o ano, o quanto no desgosta e entristece vermos 

elementos aproveitáveis indiferentes ao seu progresso.  

   

A junta diretiva apelou ao bairro para manter o clube que tanto 

se engajara nas causas do próprio bairro.  

Tendo todos os seus bairros o seu clube a que concorrem, unidos e 

fortes como expressão de solidariedade todos que os habitam não é 

justo que o Vila Isabel fique ao olvido. Afigurasse-nos, felizmente, 

que essa apatia vai se desvanecendo por uma campanha agora 

melhor desenvolvida. Oxalá, possamos ver a vitória da nossa ideia 

que nasce do sentimento da verdade em prol do Vila Isabel, que é 

uma tradição e um patrimônio de glórias de que o bairro se deve 

ufanar e prestigiar. A semente que lançamos é boa e merece, pelo 

tamanho social, frutificar. 

 

Não surpreende que a diretoria tenha feito tantas homenagens 

para algumas agremiações. Além de ser uma estratégia para fazer 

circular o nome do Vila, também fazia parte de um movimento de 

articulação com clubes que tinham características próximas as suas. 

Esse foi o caso do Tijuca e Riachuelo272, Grajaú Tênis Clube e 

Mackenzie273, Icaraí (de Niterói)274, Clube Municipal (da Tijuca)275 e 

Canto do Rio (também da capital fluminense)276. Por sua vez, foi 

homenageado com uma batalha de confetes promovida pelo Clube de 

Regatas Botafogo277.  

Um cronista exaltou a estratégia da diretoria de seguir 

reforçando os laços com a localidade, considerando a agremiação 

alvinegra como uma referência para a “cultura física da mocidade, de 

reunião das melhores famílias do belo bairro de Vila Isabel”. Era tido 

                                                      
272 O Tijuca e o Riachuelo (...). O Jornal, 18 jan. 1936, p. 16. 
273 A esperada festa (...). Correio da Manhã, 25 jan. 1936, p. 11. 
274 No Villa Isabel Football Club. Diário de Notícias, 17 set. 1936, p. 16. 
275 Villa Isabel F. C. Diário da Noite, 21 dez. 1935, p. 6. 
276 O Villa Isabel em festas. Diário da Noite, 28 dez. 1935, p. 12. 
277 C. R. Botafogo. Jornal do Commercio, 2 fev. 1936, p. 12. 
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como uma “sociedade tradicional e querida de toda a população 

vilaisabelense”278.     

A despeito dos rigores do “anticomunista” Silvares, em 1937 foi 

escolhido como presidente um membro do Partido Autonomista, Júlio 

do Carmo, funcionário dos Correios e Telégrafos. Sua principal 

motivação era recuperar o 

bom desempenho esportivo 

do clube279 que, nas últimas 

temporadas, tinha sido 

decepcionante nos campeo-

natos de tênis280 e basque-

tebol281.      

Mesmo enfrentando 

dificuldades, o aniversário 

de 25 anos do Vila Isabel foi 

saudado pelos jornais, enfa-

tizando-se o que considera-

vam como “brilhante” passado esportivo 

do clube “dos raios negros”282.  

A maior novidade, nessa seara, foi, 

em 1937, a tentativa de retomar a prá-

tica do futebol. Prontamente, organizaram-se times infantis e juvenis. 

Segundo apuração de um jornal, havia uma promessa de que um 

“grande industrial” apoiaria financeiramente a iniciativa que também 

                                                      
278 O Villa Isabel F. C. Correio da Manhã, 4 set. 1936, p. 11. 
279 Várias. Jornal do Brasil, 16 dez. 1936, p. 30. 
280 Coluna do tennis. A Noite,24 mar. 1936, p. 7. 
281 Villa Isabel F. C. O Imparcial, 8 fev. 1936, p. 9. 
282 A passagem do 25º aniversário (...). Gazeta de Notícias, 24 abr. 1937, p. 12. 

Diretoria e foliões do Vila 

Isabel. 

Diário Carioca, 16 fev. 1935, 

p. 11.  
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contava com a simpatia de José Bastos Padilha, presidente do 

Flamengo, influente na Liga Carioca de Futebol283.   

Nessa entidade, o Vila filiou-se à subliga, uma espécie de grupo 

secundário do futebol carioca. Era pouco para quem já tivera grandes 

aspirações. De toda forma, tornara-se um “sócio agregado” e tinha 

garantida a sua participação nos certames do ludopédio no ano 

seguinte.  

O intuito maior da diretoria, no qual se incluía o retorno às 

competições do futebol, era recuperar a boa infraestrutura a fim de 

voltar a atrair associados. De acordo com um dos membros da 

diretoria: 

O Vila Isabel está preocupado com a construção de sua piscina e 

ginásio para o basquetebol. Além disso, temos outros planos de 

grande alcance esportivo, sobretudo no que se refere a prática do 

futebol em cuja seção estamos aparelhados com quatro clubes 

disputantes do torneio interno. Pretendemos aumentar o número 

de esquadrões, entretanto, dado o interesse com que têm sido 

recebidas as iniciativas da diretoria, no ambiente social284.    

    

Há que se considerar que o desejo manifesto de regresso aos 

certames do futebol não era algo simples de ser executado, ainda mais 

para um clube que havia ficado anos sem a prática em suas fileiras. 

Muitos investimentos precisariam ser realizados, em especial no que 

dizia respeito à construção de uma praça de esportes para a realização 

das partidas, o velho problema que nunca se resolveu 

Em 1938, uma liga amadora de futebol foi criada por figuras 

importantes do cenário esportivo, tais como Oswaldo Gomes, Célio de 

Barros, Luiz Vinhaes e João Coelho Neto285. O Vila, presidido por 

                                                      
283 A volta do Villa. Jornal dos Sports, 15 mai. 1937, p. 4. 
284 Novos rumos para (...). Jornal dos Sports, 19 nov. 1937, p. 3. 
285 Marcado o Inítium da Liga de Amadores. O Jornal, 12 mai. 1938, p. 15. 
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Adamastor Soares de Carvalho286, aderiu à entidade, não por muito 

tempo, pois logo se ligaria à Associação de Futebol, que contava com 

clubes como o Andaraí e o Olaria, recém desligados da principal 

entidade do ludopédio carioca287. Mesmo se tratando de uma 

competição menos forte, os resultados não foram satisfatórios. O Vila 

figurou em último lugar288.    

O que não mudava era a alegria e o reconhecimento da 

excelência de suas festas, especialmente as que homenageavam os 

clubes da Zona Norte, 

bem como seus feste-

jos carnavalescos. Ba-

talhas de confetes se-

guiam abrilhantando 

os salões do clube du-

rante as celebrações 

momescas. Além disso, 

como no passado, 

representantes do Vila continua-

vam a participar de concursos de 

beleza feminina, como o da “Mais 

Linda Jovem do Brasil”289.   

No âmbito do basquetebol, em 1937, a agremiação ainda seguia 

no quadro de associados “permanentes” da Liga Carioca de 

Basquetebol e tinha um assento no seu conselho legislativo290. Mesmo 

com problemas financeiros, tentou participar do campeonato de 1938, 

                                                      
286 O Villa Isabel vae (...). Diário de Notícias, 7 mai. 1938, p. 11. 
287 Campeonato da Associação (...). Diário de Notícias, 29 set. 1938, p. 12. 
288 Colocação dos concorrentes (...) Jornal dos Sports, 27 nov. 1938, p. 8. 
289 Enthusiástica adesão do Villa Isabel F. C. (...). O Jornal, 26 jan. 1938, p. 11. 
290 Basketball. Jornal do Commercio, 14 jan. 1937, p. 10. 

Comissão interna de julgamento 

do concurso “A Mais Linda Jovem 

do Brasil”.  

Diário da Noite, 25 jan. 1938, p. 1.  
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que contou com 24 participantes291. Contudo, ao final do primeiro 

turno, junto com outros quatro clubes, desistiu das disputas292. Havia 

um conflito ao redor do elevado número de partidas. Algumas 

sociedades esportivas, como era o caso do Vila, não apresentavam 

condições para uma participação tão extensa.  

Em função dos problemas econômicos, no início de 1939, uma 

“campanha do tijolo” foi realizada pelos associados a fim de reformar 

sua sede social e praça de esportes. O presidente do clube voltara a ser 

Jeronymo Thomé da Silva, elegendo-se de novo o basquetebol como 

modalidade principal. No âmbito do ludopédio, o Vila foi desligado da 

Associação de Futebol por falta de pagamento das taxas293.  

 

 

 

 

 

 

O clube respirava por aparelhos, mas ainda tentou participar da 

segunda divisão do campeonato de basquete da Liga, já que tinha 

perdido seus direitos na primeira por não quitar seus débitos e desistir 

de participar do returno da contenda do ano anterior294.  

                                                      
291 Como será disputado (...). Diário de Notícias, 16 jul. 1938, p. 12. 
292 Cinco clubs já desistiram (...) Diário de Notícias, 23 nov. 1938, p. 12. 
293 Villa Isabel F. C. Jornal dos Sports, 30 abr. 1939, p. 7. 
294 O “Initium” da LCB. Jornal dos Sports, 9 abr. 1939, p. 5. 

Baile de aniversário. 

Revista da Semana, 

6 mai. 1939, p. 30. 

 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                                                  Vila Isabel Futebol Clube 

 

 133 

Russo, o antigo e re-

nomado jogador do clube que 

havia anos antes se trans-

ferido para o Fluminense, 

retornava às suas fileiras 

como diretor de basquete295. 

Mesmo em meio a tantas difi-

culdades, o Vila conquistou o 

torneio infantil da cidade em 

uma disputa com o Botafogo296.  

 

Esse respiro não foi suficiente para recuperar o antigo prestígio, 

tampouco sua trajetória. Seus momentos finais são de difícil precisão. 

Em 1940, foi afastado em definitivo dos certames futebolísticos por 

“falta de renda”297. No basquete, após diversas multas aplicadas, os 

direitos do Vila na Liga Carioca chegaram a ser suspensos298. De sócio 

“efetivo”, passou a “especial”.  

Nesse ano, foi último colocado no campeonato da segunda 

divisão. Em oito jogos não logrou nenhuma vitória299. Para um clube 

que era o fundador da Liga e chegara a ser considerado a “academia” 

da modalidade, aquilo soava como vergonhoso. Àquela altura, os 

custos da participação eram elevados até mesmo no basquetebol. 

Uma assembleia convocada em julho de 1940, com Wolney 

Braune como presidente, teve como um ponto de pauta a “mudança da 

                                                      
295 Russo de novo (...). Jornal dos Sports, 28 dez. 1939, p. 3. 
296 O Villa levantou (...). Jornal dos Sports, 30 nov. 1939, p. 4. 
297 Ausência quase absoluta (...). A Batalha, 9 mar. 1940, p. 6. 
298 Desligado o Villa (...). A Batalha, 29 out. 1940, p. 6. 
299 Oito jogos e oito (...). Jornal dos Sports, 8 set. 1940, p. 5. 

Partida disputada entre os juvenis do 

Vila Isabel e da Portuguesa. 

Jornal dos Sports, 13 jun. 1939, p. 3. 
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sede social”300. Expressão das dificuldades financeiras pelas quais 

passava a agremiação? De fato, podemos saber que o Vila perdeu seu 

espaço de origem, o que obviamente impactou ainda mais seu 

funcionamento. Transferiu-se precariamente o antigo Ginásio 28 de 

Setembro, localizado na mesma Boulevard de sempre301. 

 

 

 

 

 

 

 

A essa altura, ainda man-

tinha alguma vida social, com ses-

sões de cinema, reuniões dançan-

tes e festividades, inclusive alguns 

bailes de carnaval, mas nesse âm-

bito estava também longe do que 

fora antes, quando suas atividades 

movimentavam o bairro. 

 

                                                      
300 Villa Isabel F. Club. Diário Carioca, 24 jul. 1940, p. 9. 
301 A alma encantadora de Villa Isabel. A Noite, 3 out. 1940, p. 5. 

Anúncio de desejo de desistência do Vila de 

participar do campeonato de basquete da Liga por 

ter perdido sua sede. 

Jornal dos Sports, 17 out. 1940, p. 3. 

 

Ginásio 28 de setembro. 

O Malho, 11 jun. 1936, p. 32. 

 

Sessão de cinema nos últimos 

momentos do Vila. 

A Noite, 13 abr. 1940, p. 7. 
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Enquanto a velha agremiação agonizava, os jornais anunciavam, 

cheio de elogios, a criação de um novo clube que perspectivava-se 

poder preencher “as necessidades do bairro, no que se refere à vida 

social e aos esportes”302. A essa altura, também já funcionava o 

Esporte Clube Vila Isabel, fundado em 1935, com sede na Rua 

Petrocochino303. Até mesmo sua antiga ligação com o bairro se 

encontrava enfraquecida. 

No início de 1941, faleceu Simonides Pires, na altura ligado ao 

Fluminense304. Parecia um presságio do que ocorreria com o Vila 

Isabel, que estava em compasso de espera para seu fim, vivendo entre 

“a vida ou morte”, como sugeriu um cronista305.  

Internamente, os poucos associados que sobraram se consumiam 

em conflitos. Os veteranos, entre os quais Jeronymo Thomé da Silva e 

Altamiro Mourão, enfrentavam os “novos vilaisabelenses”. O clube 

chegou a sofrer uma intervenção “amistosa” da Confederação Bra-

sileira de Desportos, por meio de 

João Lyra Filho. Uma assembleia 

foi realizada para decidir o futuro 

da gloriosa agremiação.  

 

 

                                                      
302 Será fundado hoje em Villa Isabel. Jornal dos Sports, 16 mai. 1940, p. 3. 
303 O S. C. Villa Isabel (...). Diário Carioca, 29 set. 1935, p. 15. 
304 Registro. Jornal do Commercio, 26 jan. 1941, p. 7. 
305 Para o soerguimento do Villa (...). Diário da Noite, 19 mar. 1941, p. 7. 

Anúncio de batalha de confetes no 

Vila, aparentemente uma das 

últimas atividades promovidas pelo 

clube. 

O Imparcial, 17 jan. 1941, p. 12. 
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Pela escassez de indícios nos jornais, suspeitamos que esses 

tenham sido os últimos movimentos daquela agremiação que foi tão 

significativa para o bairro que aspirava ser de elite. Vila Isabel já não 

era mais a mesma. E o clube chegava ao fim de sua trajetória.  

Sua última atividade parece ter sido uma batalha de confetes, 

realizada em 1941306. Se assim o foi, talvez tenha sido uma maneira 

honrosa de celebrar sua trajetória de tantas contribuições ao bairro de 

Vila Isabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
306 Carnaval. Jornal do Commercio, 16 jan. 1941, p. 4. 
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Registros na memória de um bairro 

 

Na verdade, o espaço social “incorpora” atos sociais, os 

de sujeitos ao mesmo tempo coletivos e individuais, que 

nascem e morrem, padecem e agem. Para eles, seu 

espaço se comporta, ao mesmo tempo, vital e 

mortalmente; eles aí se desenvolvem, se dizem e 

encontram os interditos; depois caem e seu espaço 

contém sua queda (LEFEBVRE, 2006, p. 59). 

 

 Fundado em 1910, ainda que mais usualmente se considere a 

data de 1912, o Vila Isabel Futebol Clube teve como associados 

personagens importantes do bairro onde se encontrava, entre os quais 

Alberto Silvares, um de seus principais dirigentes, destacado líder 

empresarial, intendente influente, a posteriori político de relevo no 

movimento integralista. 

 

  

Atual visão da 

Boulevard 28 de 

Setembro (Google 

Maps). À esquerda, a 

Escola República 

Argentina, erigida no 

espaço pleiteado pelo 

Vila Isabel para 

construção de seu 

estádio. 
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Vila Isabel foi o primeiro bairro planejado do Rio de Janeiro, 

pensado como uma expressão de adesão ao ideário e imaginário da 

modernidade, uma indicação de civilização e progresso. Até mesmo por 

isso, precocemente nele se estruturou um mercado de 

entretenimentos, com destaque para o Jardim Zoológico, 

estabelecimento que ocupou espaço importante na cidade. 

 

Quando o clube foi criado, o bairro de 

Vila Isabel passava por mudanças em função 

da instalação de fábricas nas redondezas e de 

um processo de gentrificação da região cen-

tral desencadeado pelas reformas urbanas 

promovidas nos anos iniciais do século XX. 

 Mesmo ainda sendo lugar de moradia 

de gente dos estratos médio e alto, também começaram a residir nas 

redondezas operários e, posteriormente, pessoas de camadas populares 

que passaram a habitar os morros da região. 

 O Vila Isabel, mesmo que no decorrer do tempo estabelecesse 

alguma relação com esses novos personagens, tinha como intuito 

 

Visão atual do Parque 

Recanto do Trovador, 

antigo espaço do 

Jardim Zoológico 

(Google Maps). Ao 

fundo, à direita, 

Comunidade do Morro 

do Macaco. 
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principal ser um clube representativo da elite local, disposto a 

fortalecer e enfatizar o padrão civilizado que fora pensado para o 

bairro, intentando contribuir para a sua projeção na cidade, 

vislumbrando uma repercussão que o encarasse como “área nobre” do 

Rio de Janeiro. 

 Para tal, a agremiação alvinegra trilhou de imediato dois 

caminhos: procurou se inserir fortemente na dinâmica do bairro, seja 

no que tange a questões estruturais seja no tocante à vida festiva; b) 

buscou desempenhar papel protagonista nas entidades futebolísticas. 

Em ambos os casos, isso significou um intenso envolvimento político, 

iniciativas de aproximação com as lideranças, agremiações e 

experiências das zonas mais valorizadas da cidade. 

 

 

 

Visão atual da Praça Barão de Drummond, 

antiga Praça 7 de Março (Google Maps). Ao 

fundo, Convento de Nossa Senhora da Ajuda. 
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 No que se refere à dinâmica do bairro, uma das mais notáveis 

iniciativas do clube, para além de seu engajamento nas reivindicações 

por melhorias para a região, foi contribuir com a conformação da ideia 

de que Vila Isabel possuía uma intensa vida festiva, especialmente um 

carnaval exuberante. De fato, suas atividades sociais se constituíram 

em um destaque em sua trajetória, ajudando a conformar um perfil 

para a localidade. 

 

 Já no âmbito esportivo, o Vila 

Isabel ainda conseguiu durante certo 

tempo, a duras penas, algum destaque. 

Não era encarado como parte das agre-

miações mais nobres do Rio de Janeiro, mas foi muito respeitado: 

“Pequeno, mas de grandes iniciativas” – essa afirmação sobre o clube 

alvinegro é bem adequada para definir sua representação no cenário 

citadino. 

 Na cena futebolística, a diretoria promoveu boas leituras de sua 

possibilidade de inserção. A construção de um estádio teria o potencial 

de alavancar seu desenvolvimento. Todavia, ainda que desfrutasse de 

 

Quadra da Unidos de Vila 

Isabel, Boulevard 28 de 

Setembro (Google Maps). 
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algumas boas relações políticas, não as tinha no mesmo grau que 

outros clubes da Zona Sul. Estes conseguiram benesses do poder 

público, enquanto o Vila, não. O velho sonho nunca se realizou. 

 Assim sendo, no decorrer do tempo, o clube dos raios negros foi 

perdendo a possibilidade de manter-se nas altas esferas do meio 

futebolístico, passando a se dedicar mais intensamente a outras 

modalidades que poderiam lhe conceder destaque, entre as quais e 

principalmente o basquetebol, no qual efetivamente gozou de grande 

consideração especialmente por suas ações relativas à formação de 

jovens talentos, algo que também marcara sua trajetória no ludopédio. 

 Mesmo com essa mudança de modalidade, o clube seguiu 

registrando dificuldades de participação em função dos custos. Para 

além desse fator “exógeno”, houve contundentes divergências 

“endógenas”. O próprio crescimento do bairro, com o surgimento de 

novos grupos de poder, contribuiu para desencadear conflitos na 

agremiação, sem que ela deixasse em momento algum de estar 

articulada com as causas de Vila Isabel. 

 

 

  

Shopping que se encontra na 
esquina da Rua Barão de São 

Francisco com Teodoro da 
Silva, onde durante décadas 

houve o importante campo de 
futebol do Andaraí. 
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Seria tentador demais e equivocado dizer que, tal o grau de 

relação que havia entre clube e bairro, a decadência de um 

corresponde ao mesmo do outro. Não se trata disso. Podemos talvez 

afirmar com maior precisão que as mudanças do perfil de um 

colocaram em xeque e dificuldade os planos de outro. 

 De toda forma, o Vila Isabel deixou registros no bairro. Durante 

décadas, ecoou seu nome, até mesmo porque algo de sua tradição foi 

recuperada por outra 

agremiação que teve vida 

mais longeva, mas talvez 

tenha passado por desa-

fios, ambiguidades e con-

tradições semelhantes: a 

Associação Atlética de 

Vila Isabel. 

 De toda forma, 

vale registrar a traje-

tória da agremiação alvi-

negra como esforço de homenagem a 

todos que se envolveram com aquele 

projeto, mas também como tema que 

interessa ao historiador por ser expressão de uma cidade que não é 

unívoca, é heterogênea e fruto de várias iniciativas distintas de 

produção do espaço.  

Reconhecer isso, é fazer jus à própria história da cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro, dando crédito e lançando luzes sobre uma 

de suas experiências mais fascinantes: o associativismo, com destaque 

para aquele de cariz esportivo. 

Sede da Associação Atlética 

de Vila Isabel, fundada nos 

anos 1950, como uma 

continuidade da tradição 

clubista do bairro. Fechou 

suas portas em 2020. 

Disponível em: 

https://historiadoesporte.word

press.com/2020/09/10/associac

ao-atletica-vila-isabel-70-

anos-de-historia-adeus-ou-

ate-logo/ 
 

https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/09/10/associacao-atletica-vila-isabel-70-anos-de-historia-adeus-ou-ate-logo/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/09/10/associacao-atletica-vila-isabel-70-anos-de-historia-adeus-ou-ate-logo/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/09/10/associacao-atletica-vila-isabel-70-anos-de-historia-adeus-ou-ate-logo/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/09/10/associacao-atletica-vila-isabel-70-anos-de-historia-adeus-ou-ate-logo/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/09/10/associacao-atletica-vila-isabel-70-anos-de-historia-adeus-ou-ate-logo/
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