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Manaus – entre o passado e o presente,

Aqui está um livro esplêndido, uma efeti va reunião de 
informações do mistério que é a cidade de Manaus e a sua 
formação urbana. É daqueles livros que podem ser defi nidos 
como simples guias e que acabam transcendendo as limitações 
do gênero. Em Manaus – entre o passado e o presente, o autor 
Durango Duarte, publicitário conhecido na Cidade, embora 
tenha se contentado em reunir num só volume um conjunto rico 
de informações históricas sobre a capital amazonense, escreveu 
um livro que acaba por se tornar bem mais abrangente e rico, 
tanto podendo ser lido como um repositório de fatos, quanto 
como uma explosão de indignação políti ca. E está escrito numa 
linguagem tão simples, tão elegante, que não há nenhuma 
amargura ou ressenti mento em suas páginas. Ao contrário, há 
ternura e carinho pela cidade que nasceu de um forte português, 
numa ponta de terra que vinha sendo habitada há milênios. A 
simplicidade do texto absorve toda a aspereza, resultando num 
desejo infeccioso que nos amarra ao livro até a últi ma página. 
Mas é, também, uma obra de consulta, não nos esqueçamos 
disso, um livro de referência que vem preencher uma lacuna. 

Manaus, que aparece de corpo inteiro neste livro, revela-
se uma cidade de história acidentada, víti ma constante de 
administrações públicas corruptas, incompetentes e brutais com 
o seu passado. Após o impulso de algumas administrações como 
a de Araújo Lima, ou durante a passagem de Eduardo Ribeiro 
pelo governo estadual, a Cidade prati camente fi cou na mão de 
gestores que a odiavam e tudo fi zeram para deixar a marca de 
sua perversidade administrati va. A série de informações e a 
junção de fotografi as do passado, em justaposição às imagens 
do presente, indicam de forma inquesti onável que a maioria 
dessas administrações não deixou legados, deixou feridas que 
cicatrizaram de forma horrível. E a cidade moderna, urbanizada, 
de ruas largas e avenidas monumentais, propostas por Eduardo 
Ribeiro, acabou melancolicamente numa enorme favela de 
vielas tortas, como esgoto a céu aberto, igarapés poluídos e o 
patrimônio arquitetônico abastardado. 

No entanto, por se tratar de uma obra rica em dados e fatos, 
cada leitor poderá lucrar com a sua leitura. Aqueles leitores que 
aqui chegam para passear ou trabalhar terão neste livro uma 
fonte rica para se familiarizarem com a cidade que os acolhe. 
Para os manauenses, é a oportunidade de constatar que nossa 
querida cidade tem raízes culturais profundas que nem as mais 
abrutalhadas opções conseguiram destruir. Para os estudantes, 
há nestas páginas o encontro com uma história rica de exemplos. 
No fi m, é a cidade de Manaus que surge vitoriosa.

Márcio Souza

PREFÁCIO
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A obra que agora está em suas mãos é resultado de um 
trabalho de cinco anos. Um esforço coleti vo e persistente de 
vários colaboradores. De incontáveis dias de coleta de dados 
nas mais variadas fontes de informação disponíveis aqui e em 
outras cidades. A palavra pesquisar e a paixão por Manaus 
foram os vetores da construção deste projeto.

Dividido em doze capítulos, Manaus – entre o passado e o 
presente resgata a história do espaço urbano da Cidade por meio 
de algumas das nossas principais Praças, Monumentos, Pontes, 
Portos, Igrejas Católicas, Cemitérios, Escolas, Universidades, 
Bibliotecas, Museus, Hotéis e Cinemas.

Sua formatação não seguiu uma ordem sequencial 
consonante com a evolução urbanísti ca de Manaus. Entretanto, 
buscou-se estabelecer uma certa harmonia entre todos os 
capítulos que o compõem. 

Outro ponto a ser destacado é que esta obra não possui, 
essencialmente, a característi ca de um livro de história, mas 
sim, de um grande guia sobre Manaus e que pode ser lido a 
parti r de qualquer página. 

Durante a execução do trabalho, pude contar com a grata 
contribuição de excepcionais manauenses que me ajudaram, 
especialmente por também acreditarem no sonho de não 
deixar a memória da Cidade sucumbir ao esquecimento. Cada 
linha das 296 páginas deste livro possui um pouco da energia 
dessas pessoas.

Mesmo sem ter nascido em Manaus e de não possuir 
ascendências locais, decidi levar esta ideia adiante como forma 
de retribuir à Cidade Sorriso o que ela me proporcionou nestes 
mais de trinta anos em que a adotei como lar, meu e de minha 
família. Quem sabe, esta contraparti da seja ínfi ma diante do 
muito que recebi e ainda recebo.

Por opção pessoal, investi  recursos próprios nesta 
produção e não quis receber nenhum apoio fi nanceiro das 
estruturas de poder. Fundei, inclusive, uma editora, a Mídia 
Ponto Comm. Possivelmente, deverei relançar este livro em 
uma versão revisada e ampliada, e estou estudando, também, 
a possibilidade de produzir um segundo volume com outros 
aspectos de nossa urbe.

Não sou memorialista, muito menos, historiador. 
Não pertenço à “Academia”, nem sou um intelectual. Sou, 
simplesmente, um pesquisador, passível de erros e acostumado 
com a críti ca. Por consequência, este livro também está à 
disposição do exercício da criti cidade, pois ninguém é dono da 
história local, muito menos, da “verdade”. 

Apesar de existi rem pequenas ilhas de resistência que 
trabalham para a conservação dos dados históricos de Manaus,  
boa parte da memória da nossa Paris dos trópicos ainda corre o 
risco de desaparecer devido à falta de conservação das fontes 

INTRODUÇÃO

de informação; ao “desaparecimento” do acervo público – como 
livros, placas de inauguração, bustos, entre outros – e à completa 
desorganização dos dados que ainda (r)existem. 

Some-se a isso a práti ca, por parte de nossas Insti tuições 
Públicas, da publicação de relatórios ofi ciais com dados fi ctí cios; 
periódicos cujas informações publicadas trazem equívocos e 
contradições históricas (talvez, por falta de apuro ou por excesso 
de confi ança), além da defi ciência, seja por parte do Poder 
Público ou da iniciati va privada, de incenti vo à realização de 
projetos como este.

Cada morador da Cidade lê menos de um livro por ano. 
O acervo de nossas bibliotecas é pobre em variedade e em 
quanti dade. Alguns de nossos museus, inúteis por suas portas 
cerradas. Nossos logradouros, mal sinalizados. Mais de 95% da 
população atual de Manaus sequer visitou o Teatro Amazonas. 
Para completar essa triste realidade, existe uma vontade insana 
de se desconstruir o que foi realizado pelos outros.

Confesso que, muitas vezes, ti ve vontade de usar este 
projeto para “rasgar o verbo” em cima daqueles que destruíram 
e desorganizaram – e dos que ainda conti nuam destruindo – 
a paisagem e a memória de nossas praças, ruas, prédios etc. 
Contra a excessiva frouxidão das autoridades públicas que não 
fazem cumprir os códigos, regras e regulamentos criados para a 
manutenção dos espaços públicos.

Manaus mais parece uma cidade sem lei. Ninguém respeita 
o Código de Postura do Município, a Lei Orgânica, o Plano Diretor, 
ou seja, as regras de convivência pública existentes são relegadas 
ao descaso, ao esquecimento criminoso. 

Contudo, preferi direcionar minha insati sfação para um 
caminho diferente: o de fazer um trabalho focado na objeti vidade 
das informações, com dados dispostos de maneira simplifi cada e 
enriquecido com fotografi as, algumas, inéditas. 

Cuidou-se, também, para que este livro não fosse uma 
mera reprodução do conteúdo de publicações já existentes. Em 
meio às pesquisas, foram encontrados diversos fatos históricos, 
até então, desconhecidos.

Quero salientar ainda que todos os dados aqui conti dos 
foram atualizados até 31 de dezembro de 2008, à exceção das 
informações relacionadas ao Centro Cultural Palacete Provincial 
e à praça Heliodoro Balbi, ambos em pleno funcionamento.

Aliás, diga-se de passagem, o trabalho de revitalização 
realizado recentemente nesses dois espaços públicos pode ser 
considerado como a melhor referência do que deve ser feito 
para preservar a memória de nossa cidade. 

Ao fi nal desta obra, foram anexadas algumas plantas 
geográfi cas, um levantamento aerofotogramétrico, uma foto 
aérea e uma imagem de satélite de Manaus.

Boa leitura!
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A
o longo da história, as praças sempre serviram de 
ponto de encontro para os moradores das cidades, 
verdadeiros espaços públicos de convivência. Sua 
origem está vinculada às ágoras da Grécia – centros 

comerciais, administrati vos e políti cos das anti gas polis gregas, 
onde eram discuti dos assuntos importantes para a vida dos 
cidadãos. Das ágoras, derivaram o fórum imperial romano e as 
grandes piazze e praças das principais cidades europeias. 

No Brasil, as praças começaram a surgir no entorno das 
igrejas. As residências mais suntuosas, os prédios públicos mais 
relevantes, os principais estabelecimentos comerciais, tudo era 
construído próximo a esses logradouros públicos que serviam, 
também, de elo entre a comunidade e as paróquias. 

Em nosso País, o termo praça está mais relacionado a 
espaços ajardinados, enquanto que, para os espaços secos – 
como as piazze e plazas europeias –, adotou-se denominá-los 
largos, páti os ou terreiros. 

Um dos primeiros jardins a serem construídos no Brasil foi 
o Passeio Público do Rio de Janeiro, projetado por Valenti m da 
Fonseca e Silva e inaugurado em 1783. 

No caso de Manaus, a primeira praça pública localizava-se 
nas proximidades da anti ga Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição e do forti m de São José da Barra do Rio Negro, marco 
inicial da ocupação da Cidade. 

Essa área, atualmente, faz parte do bairro Centro e situa-
se nas proximidades das ruas Governador Vitório, Visconde 
de Mauá, Tamandaré, Bernardo Ramos, Gabriel Salgado e a 
avenida Sete de Setembro. O local era conhecido como Largo do 
Cemitério em razão de ali ter existi do um cemitério indígena.

Depois, foi chamado de Largo da Trincheira, denominação 
que se acredita estar referida a uma trincheira – canal estreito 
e longo, escavado no solo – que existi u em suas proximidades. 
Nessa época, esse logradouro se estendia da atual praça Nove 
de Novembro até a Dom Pedro II.

Na Planta da Cidade da Barra do Rio Negro, de 1844, 
levantada pelo capitão-tenente Raphael Lopes Anjo (Biblioteca 
do Exército/RJ), esse espaço aparece como Largo do Pelourinho, 
denominação que, possivelmente, lhe foi atribuída em razão de 
ter existi do naquela área um pelourinho: coluna de pedra ou 
madeira onde eram amarrados e casti gados os criminosos e os 
escravos.

A parti r da segunda metade do século XIX, o terreno desse 
Largo começou a ser loteado, originando-se, desse processo, duas 
praças que existem até os dias de hoje e que serão abordadas 
mais a frente: a Dom Pedro II e a Nove de Novembro.

Outro logradouro público considerado um dos mais anti gos 
é o Largo da Campina, cujos registros apontam sua existência já 
desde a década de 1840.

Era assim denominado por localizar-se no então bairro 
da Campina – depois, chamado de São José –, na área hoje 
compreendida pelas atuais avenida Epaminondas e ruas Padre 
Ghislandi, Luiz Antony e Dez de Julho, no Centro.

Vista aérea parcial do Centro, onde se vê as praças da Saudade (canto inferior 
direito),  do Congresso (mais ao centro) e São Sebasti ão (à esquerda). À direita, o 

estádio General Osório (ex-praça). Década de 60. Acervo: Museu Amazônico.



PRAÇAS

CAPÍTULO I
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Ao menos até 1856, foi chamado, também, de Largo da 
Pólvora, devido existi r, em suas proximidades, um depósito de 
material bélico. De acordo com o historiador Mário Ypiranga 
Monteiro, entre as décadas de 1850 e 1860, esse logradouro 
recebeu outras duas denominações: Praça da União, em 1856, e 
Praça Uruguaiana, em 1865.

Em 1879, quando ainda se chamava Uruguaiana, sua área 
foi dividida em outros dois logradouros. Um deles recebeu a 
denominação Praça General Osório, hoje exti nta, e o outro 
manteve o nome Praça Uruguaiana – atual Dom Bosco –, 
nomenclaturas sugeridas pelos vereadores Aprígio Marti ns 
de Menezes e Guilherme Moreira em sessão do Legislati vo 
Municipal de 25 de outubro daquele ano. 

Ressalte-se que, tanto esses dois nomes, quanto os das 
praças Riachuelo e Paysandu, foram denominações que ti veram 
relação com a Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1864 e 1870.

Este Capítulo foi dividido em três blocos. No primeiro, 
destaque especial para a história daquela que, com o Parque 

Imagem aérea da cidade. In: Levantamento aerofotogramétrico de Manaus. DNOS – 2º DFOS. Década de 60. Acervo: Jucineide Araújo.

da Matriz, consti tuiu o complexo de jardins mais signifi cati vo de 
Manaus: a Praça Oswaldo Cruz.

No segundo, são apresentadas outras praças de relevância 
histórica para a Cidade e que ainda estão em funcionamento – 
com um pequeno destaque, ao fi nal desse bloco, para mais seis, 
localizadas nos bairros Nossa Senhora Aparecida, São Raimundo, 
São Jorge e Centro.

O terceiro e últi mo bloco é composto por praças que foram 
exti ntas ao longo dos anos, como a General Osório, a Rio Branco, 
a Floriano Peixoto e a João Pessoa (da Bola do Olímpico).

Vale lembrar que, entre as décadas de 70 e 90, a maioria das 
nossas praças perdeu suas característi cas originais. Nos últi mos 
anos, o Poder Público tem tentado recuperar esses logradouros, 
como foi o caso da Praça São Sebasti ão, reformada entre 2003 e 
2004, e que hoje integra todo um complexo sociocultural.

Em 2008, as principais praças do Centro foram interditadas 
para que os seus espaços fossem revitalizados. No entanto, essas 
obras, em quase sua totalidade, estão atrasadas.

 1. Praça Oswaldo Cruz e Parque da Matriz
 2.  Praça Tenreiro Aranha
 3. Praça Dom Pedro II
 4.  Praça Nove de Novembro
 5. Praça dos Remédios (Torquato Tapajós)
 6.  Praça Cinco de Setembro (da Saudade)
 7. Praça São Sebasti ão
 8.  Praça Heliodoro Balbi (da Polícia)
 9. Praça Roosevelt
 10. Praça Gonçalves Dias
 11.  Praça Ribeiro Júnior
 12. Praça Antônio Bitt encourt

(do Congresso)
 13. Praça Dom Bosco
 14. Praça General Osório
 15. Praça Marechal Thaumaturgo
 16. Jardim Tamandaré
 17. Praça Comandante Ventura
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PRAÇA OSWALDO CRUZ

Um dos mais lindos cartões-postais que já existi ram na 
Cidade, mas que sucumbiu ante ao “desenvolvimento” e ao 
descuido dos administradores públicos e da própria população, 
esse logradouro estendia-se, inicialmente, da anti ga rua 
Brasileira, atual avenida Sete de Setembro, até as margens do 
igarapé da Olaria – braço do igarapé do Espírito Santo –, ao lado 
da anti ga olaria provincial, sendo, por isso, chamada de Largo da 
Olaria. Na Planta das Villas de Manáos e Ega, levantada em 1845 
por Raphael Lopes Anjo, esse espaço já aparece com o nome de  
Praça da Alegria.

Com o início do aterramento do igarapé da Olaria na década 
de 60 do século XIX, formou-se uma área em frente à nova Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição – que estava sendo construída 
– e fronteiriça ao igarapé do Espírito Santo, que foi denominada 
Praça da Imperatriz em homenagem à dona Teresa Cristi na 
Maria de Bourbon-Sicílias e Bragança, esposa do imperador Dom 
Pedro II. A parti r daí, tanto o Largo da Olaria quanto a nova área 
aterrada passaram a ter a mesma nomenclatura.

Em 1870, foram plantadas, no trecho do anti go Largo da 
Olaria, mudas de palmeiras, importadas do Pará. Duas décadas 
mais tarde, em 11 de novembro de 1890, o superintendente 
municipal José Carlos da Silva Teles, por proposta do intendente 
Pedro Guilherme Alves da Silva, mudou a denominação de todo 
o logradouro para Praça 15 de Novembro, em homenagem ao 
primeiro aniversário da Proclamação da República.

Para ampliar a área e complementar o projeto de 
embelezamento dessa Praça, o governador Eduardo Ribeiro 
sancionou a Lei 36, de 29 de julho de 1893, que autorizou a 
desapropriação dos prédios situados às margens do rio Negro, 
entre a Praça 15 de Novembro e a então Praça Tenreiro Aranha, 
atual Nove de Novembro.

Vista da então Praça da Imperatriz no período do aterramento da sua área. Acervo: CCPA.

Vista da área triangular em frente à Matriz. In: Annuario de Manáos 1913-1914.

Vista da então Praça 15 de Novembro durante calçamento da sua área, após a instalação da fonte-monumental. In: O Estado do Amazonas, 1899.
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NOVOS NOMES, NOVOS JARDINS

A mudança de Praça 15 de Novembro para Praça do 
Comércio – em homenagem ao principal vetor de desenvolvi-
mento econômico de Manaus naquela época – foi proposta pelo 
superintendente municipal Adolpho Lisboa, em Mensagem do 
dia 15 de fevereiro de 1907.

Em 1912, na administração de Jorge de Moraes, efetuou-se 
o recalçamento e a arborização de todos os jardins pertencentes 
a essa Praça. Cinco anos mais tarde, a Lei Municipal 866, de 
13 de março de 1917, alterou-lhe novamente a denominação, 
desta vez para Praça Oswaldo Cruz em homenagem ao cienti sta, 
médico e sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz, que encampou a 
campanha de saneamento da região amazônica.

Durante as gestões municipais dos superintendentes Ayres 
de Almeida (1917-1919) e Franco de Sá (1920-1922), ocorreram 
o conserto e a pintura do chafariz, a arborização com Fícus-
benjamin e a restauração e conclusão do novo calçamento, com 
paralelepípedos de granito e pedra de alvenaria.

Na década de 20, a Praça foi remodelada pelo prefeito 
Araújo Lima que construiu mais dois jardins em sua área, 
aproveitando o percurso dos bondes: o primeiro, em 1924, 
denominado Jardim Jaú, e o segundo, em 1927 – em sua nova 
gestão –, que levou o nome de Jardim Ajuricaba de Menezes. 

OS PRIMEIROS JARDINS

Em 19 de julho de 1896, abriu-se ao público o primeiro 
jardim dessa Praça, de formato triangular e situado em frente à 
Igreja Matriz. Nesse mesmo dia, também se inaugurou a fonte-
monumento, com base hexagonal, instalada por Antônio Ignácio 
Marti ns, no centro desse jardim – que, mais tarde, veio a se 
chamar Jardim Santos Dumont. Entretanto, o calçamento da 
área somente aconteceu dois anos depois.

O governador Fileto Pires, em 1897, mandou construir um 
segundo jardim nessa Praça, no local onde haviam sido plantadas 
as palmeiras e nas proximidades da área desapropriada, em 
1893, por Eduardo Ribeiro. O serviço foi contratado pela Secção 
de Obras Públicas da Província junto a João da Matt a. Decorridos 
alguns anos, esse novo jardim recebeu a instalação do Pavilhão 
Universal e, décadas depois, ali passaram a funcionar também o 
Pavilhão Ajuricaba e um posto de gasolina.

O Poder Municipal, em 1898, assumiu a responsabilidade 
pela conservação e manutenção de toda a área da Praça 15 
de Novembro. Três anos depois, a Superintendência mandou 
realizar arborização e calçamento a granito de toda a área desse 
logradouro. Em 1904, na área próxima ao local em que hoje existe 
uma agência do Banco do Brasil, foi instalado um monumento ao 
Barão de Sant’Anna Nery (ver Capítulo Monumentos).

Praça Oswaldo Cruz e seus jardins. Década de 60. Acervo: João Bosco Araújo.

Vista aérea da praça, contornada pelos trilhos dos bondes. Década de 20. Acervo: CCPA.Vista da área da praça no início do século XX. Acervo: João Bosco Araújo.
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Vista aérea da Catedral e seu entorno hoje, onde se vê a área do único jardim que restou da Praça Oswaldo Cruz, incorporado ao Parque da Matriz. Acervo: Amazonas Em Tempo.

Vista da praça, após a reforma do prefeito Jorge Teixeira. Foto: Nonato Oliveira.Praça Oswaldo Cruz, durante reforma de sua área em 1975. Acervo: Moacir Andrade.

DE JORGE TEIXEIRA AOS DIAS DE HOJE

O complexo formado pela Praça Oswaldo Cruz e os seus 
jardins existi u até 1975, quando o prefeito Jorge Teixeira, 
com o objeti vo de reestruturar o sistema viário da Cidade, 
principalmente na área do Centro, removeu três dos quatro 
jardins que compunham o logradouro. As obras foram realizadas 
tendo como justi fi cati va o Plano de Desenvolvimento Local 
Integrado – PDLI. 

Após as obras implementadas por Teixeira, a Praça Oswaldo 
Cruz, com todos os seus jardins e pavilhões, foi resumida apenas 
ao Jardim Santos Dumont, com a fonte-monumento. Por fi m, na 
década de 90, esse espaço foi “integrado” ao Parque da Matriz, 

onde está até os dias de hoje, cercado por grades. Era o fi m 
efeti vo de uma Praça que, por anos, com os jardins da Matriz, 
embelezou a principal entrada da Cidade.

Em 2008, a Prefeitura iniciou, com recursos do Governo 
Federal, a restauração do Jardim Santos Dumont, da fonte-
monumento e da área entre as escadarias frontais da igreja. Essa 
iniciati va do Poder Público, talvez, permita que essa área seja 
revitalizada e volte a ser um espaço de convivência social. 

Em uma segunda etapa, também serão reformados os 
jardins do entorno da Catedral. Atualmente, tanto o jardim 
triangular quanto o chafariz são bens do Patrimônio Histórico e 
Cultural de Manaus, tombados pelo Executi vo Municipal, em 15 
de agosto de 2008.
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1. JARDIM SANTOS DUMONT
TRIANGULAR

Apesar de existi r desde a década de 90 do século XIX, 
esse jardim somente veio a receber uma denominação ofi cial 
em 1926, por meio da Lei Municipal 1.339, de 15 de julho, 
quando passou a se chamar Jardim Araújo Lima, por proposta 
do intendente Guerreiro Antony. Nesse mesmo ano, o jardim 
recebeu a instalação de energia elétrica e a fonte-monumento foi 
remodelada. O prefeito da época, Araújo Lima, mandou construir, 
também, uma base circular para as apresentações musicais que 
aconteciam aos domingos e feriados. Dois anos depois, essa 
nomenclatura foi alterada, pelo Decreto Municipal 26, de 4 de 
dezembro de 1928, para Jardim Santos Dumont, como forma de 
homenagear o regresso do Pai da Aviação ao Brasil.

2. JARDIM JAÚ
ESTAÇÃO DOS BONDES

Com formato oval, situava-se em frente ao, hoje exti nto, 
edifí cio da Manáos Tramways and Light Company Limited – 
companhia inglesa concessionária de energia elétrica e de 
transporte coleti vo da Cidade –, na anti ga estação dos bondes. 
Em 19 de outubro de 1927, a Lei Municipal 1.451, que deu a esse 
espaço a denominação Jardim Jaú, em referência ao hidroavião 
Jahu, primeiro a atravessar o Oceano Atlânti co com tripulação 
brasileira e sem o apoio de embarcações. O feito havia ocorrido 
em 28 de abril daquele ano, sob o comando do piloto paulista João 
Ribeiro de Barros. Sete anos depois, durante a reforma executada 

pelo prefeito Severiano Nunes, o jardim recebeu calçamento 
a pedra tosca e a instalação do monumento à Sant’Anna Nery. 
Possuía dois abrigos, onde os passageiros aguardavam os bondes. 
Um deles fi cava de frente para o prédio da Manáos Tramways 
enquanto o outro, construído na administração do prefeito 
Antônio Maia (1936-1941), localizava-se no lado oposto e era 
conhecido, popularmente, por Tabuleiro da Baiana, devido ao 
seu formato lembrar as mesinhas que as baianas uti lizavam para 
vender suas guloseimas. Após o Jardim Jaú ter sido removido, 
um novo jardim, em forma de triângulo, foi erguido, no fi nal da 
década de 80, em uma área muito próxima a esse. Porém, devido 
às obras de revitalização do Porto de Manaus, em 2001, esse 
novo espaço também foi desati vado e sua área, transformada no 
estacionamento da Estação Hidroviária.

3. JARDIM AJURICABA DE MENEZES
CLAVE ALONGADA

No formato de uma clave alongada, localizava-se entre 
o armazém 10 da Manáos Harbour Limited – onde hoje está 
instalada a Estação Hidroviária – e o Jardim Santos Dumont.  A 
denominação Jardim Ajuricaba de Menezes foi autorizada pela 
Lei Municipal 1.450, de 19 de outubro de 1927, em homenagem 
ao médico Ajuricaba Marti ns de Menezes, fi lho de Olímpio José 
Marti ns de Menezes, arti sta que projetou esse jardim. Nele, 
existi am duas estatuetas e um chafariz de ferro, em cuja parte 
superior havia a estátua de uma mulher segurando uma tocha, 
e sua base era composta por quatro leões. Em 1968, o prefeito 
Paulo Nery transferiu essa fonte, junto com a escultura, para a 
hoje exti nta Praça João Pessoa, também conhecida como Praça 
da Bola. Assim como os outros jardins da Praça Oswaldo Cruz, o 
Ajuricaba de Menezes foi desati vado em 1975.

Vista área do Jardim Jaú, com o monumento a Sant’Anna Nery e o Tabuleiro da 
Baiana. À direita, o Jardim do Pavilhão Universal. Acervo: Jornal do Commercio.

No canto superior esquerdo, área onde fi cava o anti go Jardim Jaú, ocupada por uma praça 
de forma triangular. Hoje, um estacionamento do Porto. Década de 90. Acervo: A Críti ca.
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No início do seu funcionamento, o Pavilhão Universal possuía 
três áreas disti ntas: enquanto que no térreo funcionava o serviço 
de bar, com mesas de mármore e cadeiras de palhinha, o subsolo 
e o andar de cima eram reservados à práti ca de jogos de salão. 
Em 1975, por conta das obras de pavimentação realizadas nessa 
área, destruiu-se todo o jardim. Quanto ao Pavilhão Universal, 
foi ele transferido para a, hoje exti nta, Praça Ribeiro da Cunha, 
na rua Silva Ramos, Centro e, atualmente, encontra-se instalado 
na praça Tenreiro Aranha, em condições de precariedade e 
funcionando como um espaço de comercialização de artesanato 
indígena.

5. PAVILHÃO AJURICABA

O prefeito Francisco do Couto Vale, em 1945, cedeu 
a Wilson Vieira de Carvalho uma área ao lado do Pavilhão 
Universal, no mesmo jardim, para a construção de outro 
quiosque, desti nado à venda de bebidas não-alcoólicas, 
gêneros de confeitaria e cigarros. Pela Lei Municipal 247, de 
8 de março daquele ano, a concessão desse pavilhão, que 
fi cou conhecido como Ajuricaba, teria a duração de quinze 
anos. Em 1948, a Lei Municipal 71, de 3 de agosto, autorizou 
o Poder Público Municipal a conceder a Lúcio de Souza uma 
área no mesmo jardim, contí gua ao Pavilhão Ajuricaba, para ali 
instalar um posto de gasolina, no lado que dá para a avenida 
Sete de Setembro. Ao término da concessão do quiosque em 
1960, a Câmara Municipal fez a doação do Pavilhão Ajuricaba 
à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil para que ali fosse 
estabelecida uma escola para alfabeti zação de adultos. Esses 
dois estabelecimentos foram destruídos em 1975.

Anti go posto de gasolina, com o Pavilhão Ajuricaba à esquerda.  
Foto: Hamilton Salgado.

4. PAVILHÃO UNIVERSAL

Em 1909, o superintendente Agnello Bitt encourt, por meio 
da Lei Municipal 588, de 27 de novembro, foi autorizado a fazer 
concessão da área do jardim da então Praça do Commercio, em 
que se plantaram as palmeiras reais, para que nela se edifi casse 
um chalé de ferro. O acordo foi fi rmado no mês seguinte com 
José Avelino Menezes Cardoso, que se comprometeu em 
construir um quiosque, com base de oito metros quadrados, 
para explorá-lo, pelo prazo de vinte anos, como estabelecimento 
comercial. No entanto, o chalé, denominado Pavilhão Universal, 
somente foi construído dois anos mais tarde, sendo inaugurado 
em 12 de outubro de 1912. O jardim ali existente foi remodelado 
pela Prefeitura, porém, coube ao concessionário do quiosque a 
sua manutenção. O local recebeu uma área com grama inglesa, 
bordada com trevos de várias cores, em forma de desenhos, e a 
plantação de roseiras, buganvílias, begônias, papoulas e outras. 

Jardim Ajuricaba de Menezes com o chafariz de ferro. In: Album de Manáos 1929.

Pavilhão Universal. Acervo: CCPA.

3

1

Vista da Praça Oswaldo Cruz, com o Jardim Santos Dumont (1), o Jardim Jaú (2), 
o Jardim Ajuricaba de Menezes (3) e o jardim do Pavilhão Universal (4) 

e do Pavilhão Ajuricaba (5). Cartão-postal Bazar Sporti vo. 
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PARQUE DA MATRIZ

A área ajardinada e arborizada existente em volta da Catedral 
de Nossa Senhora da Conceição começou a ser construída em 
1897, época em que sua conservação era responsabilidade do 
Governo do Estado. Três anos depois, em 10 de novembro de 
1900, passou a ser administrada pelo Município.

 Os jardins da Matriz, como eram chamados, foram abertos 
ao público em 8 de outubro de 1901, dia do aniversário do 
governador Silvério Nery, porém, sua inauguração ofi cial ocorreu 
somente vinte dias depois, pelo superintendente municipal 
Arthur César Moreira de Araújo.

Neles, foram plantadas árvores de diversas espécies, 
construídos lagos, pontes, túneis, bancos, caramanchões e, 
ainda, dois coretos, uti lizados para apresentações musicais, um 
em cada lado da igreja, erguidos por Enrique Eduardo Weaver. 
Algumas dessas obras eram de ferro ou modeladas com cimento, 
imitando troncos de árvores.

No lado que dá para a avenida Eduardo Ribeiro, havia um 
lago, cortado por uma ponte cimentada, e um chalé de alvenaria, 
que já havia abrigado o Observatório Meteorológico e, depois, 
serviu de residência para o jardineiro.

Já no lado oposto, que fazia fronteira às palmeiras reais 
plantadas, em 1870, na então Praça da Imperatriz, existi a um 
tanque com uma cascata, além de uma gruta de concreto sobre 
a qual foi erguido um pequeno chalé.

O espaço localizado entre as escadarias da igreja também 
foi construído entre o fi nal do século XIX e início do século 
XX. Sua área foi ajardinada por Cândido Augusto Diniz, sendo 
depois, desti nada a um viveiro de plantas. Esse mesmo local, 
posteriormente, foi ocupado pelo Aviaquário Municipal. 

Os jardins do entorno da igreja passariam por uma 
restauração entre 1911 e 1913, autorizada pelo superintendente 
municipal Jorge de Moraes. Ressalte-se que esse foi o primeiro 
administrador a classifi car esse espaço de maneira correta, 
referindo-se a ele como Parque da Matriz, em razão de seu 
projeto paisagísti co, que valorizava, sobretudo, a presença da 
vegetação, principal característi ca desse ti po de espaço urbano.

Nessa reforma, foram recuperados os chalés, o calçamento, 
o sistema de esgoto, os lagos e os canteiros. Foram alargadas as 
alamedas e também plantadas diversas árvores, como palmeiras 
imperiais, eucaliptos, jacarandás, acácias, Fícus-benjamin, além de 
crótons, roseiras, crisântemos, entre outras espécies vegetais.

Mais de uma década depois, foi iniciada uma nova reforma, 
em 1925, na gestão municipal de Hugo Carneiro, para a 

Planta baixa do projeto de construção do Parque da Matriz. 1897. Acervo: Igha.

Vista aérea parcial da área do Centro, onde se vê a Igreja Matriz e o seu Parque, composto pelos jardins laterais e a parte frontal com o viveiro de plantas. Década de  20.
Acervo: Biblioteca Samuel Benchimol.  
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recuperação dos canteiros e dos sistemas de água e iluminação, 
serviços que somente foram concluídos pelo seu sucessor, o 
prefeito Araújo Lima.

Nos anos 30, a área defronte à Catedral de Nossa Senhora 
da Conceição recebeu a instalação de um aquário – depois, 
transformado no Aviaquário Municipal – durante a reforma 
realizada na administração municipal de Antônio Maia (1936-
1941). Nessa mesma época, também foi instalado um parque 
infanti l no jardim da área que dá para a avenida Eduardo Ribeiro, 
além de terem sido calçadas, a pedra tosca, as rampas que 
circundam a igreja.

Ao longo dos anos, o Parque da Matriz, ainda, passou por 
outras reformas e adaptações que modifi caram algumas de suas 
característi cas originais; contudo, parte da arborização original 
daquela área foi manti da.

AVIAQUÁRIO MUNICIPAL

Em 1936, por meio do Decreto Municipal 39, de 7 de abril, 

o prefeito Antonio Maia criou um Parque Zoológico, consti tuído 

de um aviário-aquário municipal. Nesse mesmo ano, ainda em 

construção, recebeu o parque duas denominações: a primeira, 

Jardim Zoológico do Amazonas, e a segunda, e defi niti va, 

Aviário-Aquário Municipal. A inauguração do Aviaquário ocorreu 

em 21 de abril de 1937, com um conjunto de variadas espécies 

de animais amazônicos, e manteve seu funcionamento normal 

até meados da década de 40. Ao fi nal da década seguinte, pela 

Lei Municipal 647, de 30 de junho de 1958, seu terreno foi 

transferido para a Arquidiocese de Manaus. Em 1963, a prefeitura 

ali construiu um parque infanti l, denominado Dom João de Souza 

Lima. A reinstalação do Aviaquário Municipal aconteceria em 

1979, com exemplares de animais variados, espaço para venda 

de artesanato e um centro de artes coordenado pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura. A parti r de 1980, a área passa 

a ser mencionada, em documentos ofi ciais, como Parque Dom 

Basílio Ferreira. No fi m dos anos 80, o Aviaquário já havia sido 

desati vado novamente. Atualmente, o local serve às ati vidades 

pastorais da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Vista aérea do Parque da Matriz. Década de 60. Foto: Hamilton Salgado.

Vista da área do Parque da Matriz. Década de 70. Acervo: Museu Amazônico.

Aviaquário Municipal. Acervo: João Bosco Araújo.

Vista parcial do jardim lateral que fi ca para o lado da avenida 
Eduardo Ribeiro. Década de 70. Acervo: Moacir Andrade.

Vista da área do anti go aviaquário. 
Foto: Nonato Oliveira.



Manaus − Entre o Passado e o Presente 26 Praças

PRAÇAS ATIVAS

PRAÇA TENREIRO ARANHA

Segundo o historiador Mário Ypiranga Monteiro, a origem 
desse logradouro – àquela época, popularmente denominado 
Praça Nova – data de 1845, ano em que houve a desapropriação 
do terreno onde ele foi construído. Nesse tempo, existi a, 
próximo a essa Praça, a anti ga ponte de madeira dos Remédios 
(ver Capítulo Pontes).

Vinte anos depois, o vereador Antônio José Moura, em 
sessão da Câmara Municipal ocorrida no dia 21 de setembro 
de 1865, propôs a alteração da nomenclatura dessa praça para 
Praça Tamandaré. 

No ano seguinte, sua área foi aterrada, calçada e houve, 
ainda, a construção de um cais próximo ao igarapé que fazia 
limite com esse logradouro. Em 1873, a Praça recebeu novo 
calçamento, serviço realizado por Leonardo Antônio Malcher. 
Decorridos seis anos, por meio da Lei 410, de 7 de abril de 1879, 
a Assembleia Provincial autorizou a reconstrução da rampa da 
Praça Tamandaré para facilitar o embarque e desembarque das 
cargas dos vapores. 

No início do século XX, já se reclamava da necessidade de 
se realizarem melhoramentos na área dessa Praça, que, em 
1906, recebeu calçamento a paralelepípedos de asfalto e granito 
e a preparação de um pequeno parque onde seria colocada a 
estátua de Tenreiro Aranha, que havia sido encomendada pelo 
Município. Essas obras foram concluídas no início de 1907, 
entretanto, o monumento em homenagem ao fundador da 

Província do Amazonas foi inaugurado na data mais adequada: 
em 5 de setembro daquele ano. A estátua de bronze, de corpo 
inteiro, assentada sobre um pedestal de granito, foi instalada 
no fi nal da passagem que entrecortava o logradouro e sua 
montagem foi encomendada a Sílvio Centofanti .

Apesar da reforma desse logradouro ter sido concluída, 
aproximadamente, um ano antes, o novo superintendente 
municipal Domingos José de Andrade, em Mensagem Anual 
apresentada à Câmara em 1908, já criticava o péssimo estado 
do calçamento da Praça Tamandaré em razão de o trabalho 
ter sido mal feito. A mesma queixa se repetiu em  1909.

Naquele mesmo ano, por meio da Lei 552, de 28 de maio, 
a Intendência Municipal autorizou a Superintendência a abrir 
crédito para a compra de cimento, desti nado ao recalçamento 
desse logradouro. De acordo com as fontes pesquisadas, essa 
Praça, no entanto, somente recebeu melhoramentos entre 1911 
e 1913, quando era superintendente Jorge de Moraes. Houve 
consertos no calçamento e o planti o de muitos arbustos, fl ores 
variadas, Fícus-benjamin e elegantes palmeiras.

O mictório que estava na praça Rio Branco foi transferido 
para esse logradouro em 1917 e, no ano seguinte, seus jardins 
foram remodelados. Seu nome atual, Praça Tenreiro Aranha, foi 
ofi cializado em 1921 por meio da Lei Municipal 1.076, de 29 de 
março. Antes disso, essa denominação pertencia à outra praça 
que, por essa mesma lei, passou a se chamar Tamandaré, hoje, 
Nove de Novembro.

Passados cinco anos, em 1926, o prefeito Araújo Lima 
mandou reti rar os paralelepípedos de asfalto que compunham a 
passagem desse logradouro, e os dois jardins foram unifi cados. 
O monumento à Província, com a estátua de Tenreiro Aranha, foi 
transferido para a praça da Saudade durante a administração do 
prefeito Emmanuel de Moraes, em 1932.

Na década de 40, o prefeito Jaime Bitancourt de Araújo 
exti nguiu essa Praça por meio do Decreto-Lei 278, de 30 de 
janeiro de 1946. Nesse mesmo dia, a área desse logradouro 
foi cedida à Associação Comercial do Amazonas – ACA para a 
contrução de um hotel.

No ano seguinte, o projeto de construção desse 
empreendimento ainda não havia saído do papel e a exti nção 
do logradouro foi revogada por força do Decreto-Lei 321, de 
10 de julho de 1947, assinado pelo então prefeito Raimundo 
Chaves Ribeiro.

Jardim da então Praça Tamandaré. In: Relatório do 
superintendente municipal Jorge de Moraes, 1913.

Vista da praça após a instalação do Monumento à Província. 
Acervo: CCPA.

Vista da praça com sua área remodelada e transformada em 
estacionamento. Década de 70. Acervo: Moacir Andrade.
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JARDIM TAMANDARÉ

Em 1955, o presidente em exercício da Câmara Municipal 

de Manaus, Ismael Benigno, assinou a Lei 369, de 17 de junho 

daquele mesmo ano, que autorizava o Ministério da Marinha a 

construir um jardim em uma área de trinta metros quadrados 

localizada em frente à Capitania dos Portos, à rua Marquês 

de Santa Cruz. Para o centro desse jardim, seria transferida 

a escultura do almirante Tamandaré que estava na então 

praça Tenreiro Aranha, atual Nove de Novembro (ver Capítulo 

Monumentos). A exti nção do Jardim Tamandaré – assim 

conhecido devido ao busto que ali existi u – ocorreu em razão 

das modifi cações realizadas no sistema viário do Centro.

PRAÇAS MARECHAL THAUMATURGO 
E ADALBERTO VALLE

Em formato de canteiro central, esse logradouro, hoje 

exti nto, estendia-se da confl uência da avenida Floriano Peixoto 

com as ruas dos Andradas, Theodoreto Souto e Doutor Moreira, 

até a Praça Tenreiro Aranha. Recebeu a nomenclatura Praça 

Marechal Thaumaturgo em 1921, por meio da Lei 1.107, de 27 de 

outubro, proposta pelo intendente municipal Sérgio Rodrigues 

Pessoa. Em 1934, na gestão municipal de Pedro Severiano Nunes, 

concluiu-se o seu calçamento com pedra tosca e a construção 

das bordaduras e sarjetas. No fi nal da década de 40, devido à 

construção do Hotel Amazonas (ver Capítulo Hotéis), uma parte 

considerável dessa Praça foi desati vada, restando-lhe, apenas, 

um jardim, situado no encontro das ruas Floriano Peixoto, dos 

Andradas, Doutor Moreira e Theodoreto Souto. Em 5 de abril de 

1951, por meio da Lei Municipal 322, essa área restante recebeu a 

denominação Praça Adalberto Valle em homenagem ao fundador 

do Hotel Amazonas – que viria a ser inaugurado dois dias depois. 

A Praça desapareceu na década de 70 devido às intervenções 

estruturais realizadas no sistema viário .

Vista da Praça Tenreiro Aranha. Foto: Marcelo Borges.

Vista do, hoje exti nto, Jardim Tamandaré, em frente ao prédio 
da Capitania dos Portos. Foto: Nonato Oliveira.

Vista da avenida Floriano Peixoto, onde fi cava a praça, que teve parte da sua 
área ocupada pelo estacionamento do Hotel Amazonas. Foto: Silvino Santos. 

A Praça Tenreiro Aranha, que chegou a ser transformada 
em um estacionamento na década de 70, está localizada entre 
as ruas Marquês de Santa Cruz, Guilherme Moreira, Theodoreto 
Souto e Marcílio Dias. Abriga, atualmente, uma feira de artefatos 
regionais e uma lanchonete, além do Pavilhão Universal, que 
veio transferido da Praça Ribeiro da Cunha, na década de 80, e 
foi adaptado para a venda de artesanato. Em 2008, a Prefeitura 
de Manaus fi rmou contrato com o Ministério do Turismo para a 
restauração desse pavilhão.

Vista dos jardins da Praça Marechal Thaumaturgo. 
In: Relatório do prefeito municipal Pedro Severiano Nunes, 1934.
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PRAÇA DOM PEDRO II

Uma das duas praças que se originaram da separação do 
anti go Largo do Pelourinho, conti nuou a ser chamada por esse 
mesmo nome ao menos até a década de 1850 porque era em 
sua área central que existi a o pelourinho. Com a reconstrução 
do Quartel de Polícia, de frente para esse logradouro, entre as 
ruas Bernardo Ramos, Governador Vitório, Gabriel Salgado e a 
avenida Sete de Setembro, foi denominada, posteriormente, 
Largo do Quartel.

Entre os anos de 1878 e 1882, recebeu calçamento, 
instalação de bancos e a construção de dois muros no seu 
entorno. Em maio de 1887, o presidente da Província, Conrado 
Jacob Niemeyer, ordenou a transferência do coreto que estava 
instalado no Passeio Público para essa Praça, o que ocorreu 
somente em fevereiro do ano seguinte, quando houve, também, 
o calcetamento de sua área com mármore importado de Lisboa. 

Em 11 de novembro de 1890, na administração do 
superintendente municipal José Carlos da Silva Teles, aprovou-
se o projeto do intendente Pedro Guilherme Alves da Silva que 
sugeria a mudança de denominação para Praça da República, 
em homenagem ao primeiro aniversário da Proclamação da 
República do Brasil. Quatro anos depois, o logradouro ganhou 
um novo jardim e uma fonte em bronze. 

A Praça passou a ser administrada pela Superintendência 
Municipal a parti r de 10 de maio de 1897. As grades que cercavam 
os jardins foram reti radas em 1907 e instaladas, quatro anos 
mais tarde, na entrada sul do Mercado Público – atual Mercado 
Municipal Adolpho Lisboa –, no lado que dá para o rio Negro.

Vista do então Largo do Quartel durante calçamento de sua área na década 
de 80 do século XIX. In: Folha Acadêmica, Abril a Julho de 1948.

Vista da Praça Dom Pedro II, cercada por gradil de ferro. 1893.
 In: Album da cidade de Manaus 1848-1948.

Vista da Praça da República, de onde se  vê, ao centro, o chafariz. In: Album Descripti vo Amazonico, 1899. Arthur Caccavoni.
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Praça Dom Pedro II. À esquerda, prédio do atual INSS. Década de 60. 
Acervo: Moacir Andrade.

Vista aérea da Praça Dom Pedro II. Ao seu redor, as ruínas do Hotel Cassina, 
à direita, e o prédio do INSS (ex-Iapetec), à esquerda. Acervo: A Críti ca.

Vista da praça em 2006. Em primeiro plano, o chafariz. Ao fundo, o coreto em ferro fundido e o Paço Municipal. Foto: Alex Pazuello.

Na década de 20, o Poder Municipal mudou o nome da 
Praça da República por três vezes: Praça Desembargador Rêgo 
Monteiro (Lei 1.229, de 30 de outubro de 1923), Praça da 
Redenção (Decreto 23, de 6 de agosto de 1924) e Praça General 
Menna Barreto (Decreto 34, de 26 de novembro de 1924). Sua 
denominação atual, Praça Dom Pedro II, foi ofi cializada pela Lei 
Municipal 1.316, de 22 de outubro de 1925, ano de comemoração 
do centenário de nascimento do últi mo Imperador do Brasil.

Em seus arredores, construíram-se imóveis de grande 
relevância histórica, como o Quartel Militar; o Hotel Cassina; o 
Paço Municipal ou Paço da Liberdade, que foi sede do Governo 
Provincial e, depois, da Prefeitura Municipal,  e que, futuramente, 
será a célula principal do Museu da Cidade (ver Capítulo Museus) 
e a cadeia velha, que foi demolida após um incêndio e deu lugar 
ao Palácio Rio Branco.

No entorno dessa Praça também existi ram o Éden Teatro, 
já destruído, e o primeiro edifí cio a ser construído em Manaus, 
erguido na década de 50 para abrigar apartamentos residenciais 
e que depois foi ocupado pelo Insti tuto de Aposentadoria e 
Pensões dos Empregados em Transporte e Cargas – Iapetec, 
hoje, Insti tuto Nacional do Seguro Social – INSS.

Localizada entre as atuais avenida Sete de Setembro e 
ruas Governador Vitório, Bernardo Ramos e Gabriel Salgado, 
no Centro, essa Praça passou por várias reformas ao longo de 
sua existência. Em 2003, durante as obras que estavam sendo 
realizadas nesse logradouro, descobriu-se um síti o arqueológico 
com urnas funerárias indígenas (ver Capítulo Cemitérios). Em 
2008, parte da área dessa Praça foi interditada para a recuperação 
do coreto e do chafariz, ambos em ferro fundido.
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PRAÇA NOVE DE NOVEMBRO

A área da Praça Nove de Novembro originada da divisão 
do Largo do Pelourinho fi cava localizada entre as atuais ruas 
Governador Vitório, Visconde de Mauá e Monteiro de Souza. Em 
1866, ela já aparece com a denominação Praça Tenreiro Aranha, 
em homenagem a João Bapti sta de Figueiredo Tenreiro Aranha, 
primeiro presidente da Província do Amazonas.

O primeiro jardim desse logradouro foi construído em 
1881, obra executada pelo engenheiro Gregório Thaumaturgo 
de Azevedo. Decorridos 25 anos, a Praça recebeu, em 1906, a 
instalação de um busto em homenagem ao Almirante Joaquim 
Marques de Lisboa, mais conhecido como Almirante Tamandaré. 
Porém, somente em 1921, devido à Lei Municipal 1.076, de 20 
de março, que esse logradouro também passou a se chamar 
Praça Tamandaré.

Em 1923, ano do centenário da adesão de Manaus ao 
movimento que defendeu a Independência do Brasil, sua 
denominação foi alterada para Praça Nove de Novembro, por 
meio da Lei 1.220, de 27 de outubro daquele ano, de autoria 
do intendente Vivaldo Lima. Essa nomenclatura está relacionada 
diretamente com a data em que Manaus aderiu àquela causa: 
dia 9 de novembro de 1823.

Na administração do prefeito José Francisco de Araújo 
Lima, a Lei 1.477, de 16 de abril de 1928, mudou mais uma 
vez a nomenclatura da Praça, agora para Praça Alfredo Sá, em 
homenagem ao ex-interventor do Estado. Dois anos depois, o 

administrador municipal Marciano Armond assinou o Decreto 3, 
de 1º de novembro de 1930, e o logradouro voltou a uti lizar a 
denominação Nove de Novembro.

Seu nome foi modifi cado novamente em 1939, quando o 
prefeito Antônio Maia, devido às comemorações dos 50 anos 
de insti tuição da Bandeira Nacional, sancionou o Ato 127, de 17 
de novembro, que lhe deu a nomenclatura Praça da Bandeira. 
Mesmo assim, sua nomenclatura mais conhecida até os dias de 
hoje ainda é Praça Nove de Novembro.

Alteradas as suas característi cas originais ao longo dos 
anos, na década de 60, possuía três canteiros ajardinados. Na 
gestão municipal de Jorge Teixeira, essa Praça passou por uma 
reforma realizada pela empresa Engecil que modifi cou o seu 
aspecto, sendo instalado, em sua área central, uma lanchonete. 
Nos últi mos anos, foi reduzida a apenas um canteiro de formato 
irregular, localizado em frente ao Museu do Porto, entre as ruas 
Governador Vitório, Visconde de Mauá e Tamandaré.

No fi nal de 2008, por meio do programa Monumenta, 
do Ministério da Cultura, a Prefeitura de Manaus iniciou a 
reestruturação da Praça Nove de Novembro, baseada no projeto 
do arquiteto Almir de Oliveira, que prevê a inclusão de novos 
canteiros e jardins e a arborização de sua área. 

Além disso, também receberá piso com temáti ca indígena, 
retratando pinturas que representam homens e animais, e a 
instalação do Monumento aos Manáos, em homenagem ao 
povo indígena que habitava, no período pré-colonial, a área hoje 
ocupada pela cidade de Manaus.

Imagem da Praça Nove de Novembro. In: Levantamento aerofotogramétrico 
de Manaus. DNOS – 2º DFOS. Década de 60. Acervo: Jucineide Araújo.

Imagem de satélite da Praça Nove de Novembro. Fonte: Google Earth.Vista da Praça Nove de Novembro em 2006. Foto: Durango Duarte.

Vista aérea da praça durante reforma do prefeito Jorge Teixeira. Década de 70. 
Foto: Hamilton Salgado.
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PRAÇA DOS REMÉDIOS
TORQUATO TAPAJÓS

A referência mais anti ga acerca dessa Praça encontra-se na 
Planta da Cidade de Manáos, do ano de 1856, onde ela aparece 
com a denominação Largo dos Remédios. Contudo, esse local 
somente começou a receber aspecto de praça no fi nal do século 
XIX, sendo inaugurada, possivelmente, em 1899.

Em sua construção, foram uti lizadas pedras calcárias 
importadas de Lisboa, Portugal, que, décadas depois, teriam 
sido reti radas do local e instaladas na calçada do Atléti co Rio 
Negro Clube. O superintendente municipal Adolpho Lisboa, em 
1905, mandou arborizar a parte central dessa Praça e instalar 
um pequeno chafariz de ferro fundido, que dali foi removido e 
não se sabe de sua localização. 

No livro Roteiro Histórico de Manaus (1998), Mário Ypiranga 
Monteiro afi rma que o intendente Francisco Leite da Silva, em 
sessão do Legislati vo Municipal do dia 23 de novembro de 1897, 
propôs a mudança de denominação dessa Praça para Torquato 
Tapajós, em homenagem póstuma a Torquato Xavier Monteiro 
Tapajós, que havia falecido no Rio de Janeiro. 

Assim como em outros casos locais de nomes de praças e 
de ruas, essa nomenclatura não foi assimilada pela população, 
que conti nuou a chamá-la de Praça dos Remédios. No entanto, 
ao que parece, a denominação Torquato Tapajós é realmente a 
ofi cial, pois, no Relatório da Comissão Organizadora do Tombo 
dos Próprios do Município (FRANCO DE SÁ, 1922), é com esse 

Terreno em que foi construída essa praça. Ao fundo,
vê-se a anti ga igreja de Nossa Senhora dos Remédios.

Vista da Praça dos Remédios, após calçamento do canteiro 
central. In: Annuario de Manáos 1913-1914.

Vista aérea da Praça dos Remédios, com seu terreno totalmente ajardinado. Ao fundo, a igreja de mesmo nome. Década de 20. Acervo: CCPA.
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Vista aérea da praça com novo formato. Década de 70. Foto: Correia Lima. 
Acervo: Eduardo Braga.

Vista aérea da Praça dos Remédios . Acervo: Amazonas Em Tempo.

Praça dos Remédios já remodelada e com a estátua de Jesus Cristo.
Acervo: Moacir Andrade.

nome que esse logradouro é referido. Tanto que, na segunda 
metade da década de 20, afi xou-se, nesse logradouro, uma placa 
com a indicação Tapajós.

Ressalte-se que o manauense Torquato Tapajós nasceu 
em 3 de dezembro de 1853 e foi matemáti co, higienista, 
meteorologista, poeta, teatrólogo e publicista. É fundador 
da Cadeira de número 8 da Academia Amazonense de Letras. 
Falecido em 12 de novembro de 1897, hoje, seu nome serve como 
denominação para a Rodovia AM-010, Manaus-Itacoati ara.

Por meio do Decreto Municipal 17, de 27 de dezembro de 
1929, o jardim central dessa Praça foi denominado Dom Irineu 
Joffi  ly. Quase quinze anos mais tarde, em 1945, a Prefeitura 
de Manaus, em parceria com a Eletro-Ferro S.A., realizou o  

calçamento todo em concreto desse logradouro. Nesse mesmo 
ano, no dia 1º de junho, inaugurou-se o Monumento ao Sagrado 
Coração de Jesus – uma estátua de Jesus Cristo com os braços 
abertos, colocada de frente para o rio Negro.

Localizado na área frontal da igreja de Nossa Senhora dos 
Remédios, entre as ruas Miranda Leão, dos Barés, Coronel Sérgio 
Pessoa e Leovegildo Coelho, no Centro, esse espaço também já 
foi chamado de Praça dos Libaneses devido existi rem, naquela 
área e nas ruas adjacentes, muitos imigrantes árabes, chegados 
à Cidade entre o fi nal do século XIX e início do século XX. 

Sua denominação mais conhecida, porém, ainda é Praça 
dos Remédios. Sua últi ma reforma ocorreu na administração do 
prefeito Alfredo Nascimento, sendo entregue em julho de 2003.
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PRAÇA CINCO DE SETEMBRO
DA SAUDADE

O surgimento dessa Praça data, possivelmente, da década 
de 60 do século XIX e sua área original, a exemplo de muitas  
outras daquela época, era apenas um descampado. Recebeu a 
nomenclatura popular Praça da Saudade por ter sido construída 
na frente do cemitério São José, hoje, exti nto (ver Capítulo 
Cemitérios). O vereador Antônio Davi de Vasconcelos Canavarro, 
em sessão da Câmara Municipal realizada no dia 31 de julho 
de 1867, propôs ofi cializar essa denominação, porém, não há 
qualquer registro de que esse projeto tenha sido aprovado.

Em 1897, quando o logradouro já era chamado de Praça 
Cinco de Setembro, o então governador Fileto Pires sugeriu que 
se abrisse um parque, anexo a essa Praça, o qual envolveria os 
terrenos localizados atrás e nas laterais do prédio do Palácio do 
Governo, atual sede do Insti tuto de Educação do Amazonas – 
IEA, que estava sendo construído. Além disso, com a intenção 
de se ampliar esse parque, Fileto propôs, ainda, que o terreno 
do desati vado cemitério São José fosse transformado em um 
jardim, ideia, diga-se de passagem, que já havia sido proposta 
pelo seu antecessor, Eduardo Ribeiro. 

O projeto paisagísti co do parque indicava também que 
seria instalada, na Praça Cinco de Setembro, uma estátua do 
primeiro presidente da Província do Amazonas, Tenreiro Aranha. 
Esse monumento, no entanto, foi instalado, primeiro, na então 
Praça Tamandaré, atual Tenreiro Aranha, e somente muitos anos 
depois seria transferido para o local originalmente desti nado, 
como será descrito mais a frente. Quanto ao parque idealizado 
por Fileto Pires, nunca chegou a ser concluído. 

Após quase uma década esquecida pelo Poder Público, a 
Praça Cinco de Setembro – ou da Saudade, já que em muitos 
documentos ofi ciais ela é referida ou com esta ou com aquela 

denominação – é mencionada novamente em 1908, em 
Mensagem do superintendente Domingos José de Andrade 
à Câmara Municipal, que solicitava verba para realizar os 
melhoramentos necessários ao logradouro. Apesar do pedido, 
pouco seria realizado e a Praça outra vez fi caria relegada ao 
descaso, desta vez, por quase duas décadas. 

A falta de zelo foi tanta que, em 1926, devido à situação de 
abandono em que ela se encontrava – aliada à necessidade de 
se dar solução ao problema da falta de habitação na Cidade –, 
o prefeito Araújo Lima sugeriu que a Cinco de Setembro fosse 
transferida para o terreno do cemitério São José. 

No lugar da Praça, seriam construídas casas populares, 
desti nadas, principalmente, ao funcionalismo público e aos 
empregados do  comércio. Nenhuma das duas ideias, contudo, 
chegaria a ser concreti zada. 

Ainda em 1926, a Praça recebeu novo calcetamento, 
executado pelo empreiteiro Izidoro Marinho Cesar. As pedras 
uti lizadas haviam sido removidas da Praça Oswaldo Cruz quando 
da construção, nesse mesmo ano, do jardim triangular situado 
na frente da Catedral, denominado, à época, Araújo Lima. 

Dois anos depois, por ocasião da visita do recém-eleito 
presidente do Brasil, Washington Luís Pereira de Sousa, sua 
denominação foi alterada para Praça Washington Luís (Lei 
Municipal 1.477, de 16 de abril de 1928). Foi assim chamada por 
apenas dois anos, pois, em 1930, por meio do Decreto Municipal 
2, de 31 de outubro, denominou-se Praça Getúlio Vargas. 

No ano seguinte, o Decreto Municipal 49, assinado em 9 
de setembro de 1931, alterou os nomes de vários logradouros, 
seguindo a regra de se prestar honra a vultos históricos e a datas 
importantes, nacionais e locais, ou de se manter as denominações 
que já fossem consagradas pela vontade popular. Por isso, ela 
passou a ser chamada ofi cialmente de Praça da Saudade, sua 
nomenclatura mais conhecida.

Praça da Saudade com a estátua de Tenreiro Aranha ao centro e os caramanchões laterais. Acervo: Biblioteca do IBGE – Arquivo Fotográfi co Ilustrati vo dos Municípios Brasileiros.
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Vista aérea da Praça da Saudade após remodelação realizada pelo prefeito Josué Cláudio de Souza. Década de 60. Acervo: Biblioteca Samuel Benchimol.

O logradouro adquiriu característi cas próprias de uma 
praça somente em 1932, na administração municipal do prefeito 
Emmanuel de Moraes, quando recebeu a construção do seu 
jardim e a instalação do Monumento à Província que estava 
na praça Tenreiro Aranha, ex-Tamandaré. Nesse mesmo ano, 
iniciou-se a transformação do cemitério São José em um parque 
– o Jardim São José –, o qual passaria a fazer parte, também, da 
Praça da Saudade.

Em 1933, foram construidos, nas laterais dessa Praça, 
gradeados de madeira sustentados por pilares, denominados 
caramanchões, que, segundo Jeff erson Péres, em seu livro 
Evocação de Manaus, eram cobertos por buganvílias vermelhas 
conhecidas, popularmente, como risos do prado. 

As obras do Jardim São José foram concluídas em 1934, 
porém, o espaço teve vida curta, pois, quatro anos depois, o 
prefeito Antônio Maia, por meio do Ato 16, de 26 de março de 
1938, doou a área do jardim para o Atléti co Rio Negro Clube, 
que ali construiu a sua sede social, existente até os dias de 
hoje. No ano anterior ao da doação, Maia ainda cogitou erguer, 
naquele local, dois pavilhões que serviriam de sede para a Casa 
da Criança.

A denominação Praça Cinco de Setembro foi ofi cializada 
em 1937, por meio da Lei Municipal 223, de 6 de setembro. No 
outro ano, essa Praça foi remodelada e o seu traçado original, 
modifi cado. A reforma, conforme a Mensagem Anual de 1938, 
do prefeito Antônio Maia, deu-lhe “aparência idênti ca aos mais 
belos e modernos jardins das progressistas metrópoles do sul 
do País”. 

Os canteiros foram renovados, plantaram-se mudas de 
árvores exóti cas, como magnólias e acácias, e os anti gos bancos 
de cimentos e madeira, que já estavam deteriorados, foram 
substi tuídos por novos, maiores e mais resistentes. Seu traçado 
retangular era entrecortado por oito alamedas que convergiam 
para o centro da área e formavam um passeio circular, no qual 
estava instalado o Monumento à Província. 

A Praça perdeu parte de sua área em 1962, quando o 
governador Gilberto Mestrinho mandou construir, na área situada 
de frente para a sede do Atléti co Rio Negro Clube, um prédio 
denominado Palácio da Cultura, em que, à época, funcionou a 
Secretaria de Educação e Cultura – Seduc, substi tuído, depois, 
pela Sociedade de Habitação do Estado do Amazonas – Sham. 
Quando da construção desse edifí cio, a administração estadual 
pretendia erguer outros três, um em cada uma das laterais 
restantes, para abrigar Insti tuições de Ensino Superior.

Na gestão do prefeito Josué Cláudio de Souza (1962-1964), 
a Praça sofreu uma grande reforma: os jardins foram refeitos, 
houve a construção de um tanque, no lado da rua Ferreira 
Pena, composto por duas estátuas de bronze, uma em cada 
extremidade – representando o homem primiti vo e o homem 
moderno –, e os caramanchões, que existi am nas laterais, foram 
reti rados. Em 1968, foi instalado um chafariz entre as duas 
esculturas.

Uma nova e profunda remodelação da Praça teve início no 
primeiro ano de governo do prefeito Jorge Teixeira, em 1975. 
O chafariz foi substi tuído por uma fonte, o tanque recebeu 
a instalação de lâmpadas em cor e foram construídos dois 
playgrounds, sendo um infanti l e outro para adultos. O piso 
foi todo pavimentado com blocos de concreto e construiu-se, 
também, um estacionamento para a Seduc. Nessa reforma, não 
foi reti rada a estátua de Tenreiro Aranha nem as árvores e os 
bancos. As obras começaram em novembro daquele ano, sendo 
concluídas em abril de 1976. A fi rma responsável pela execução  
foi a Serviços de Administração e Urbanização Ltda. – Sadur. 

Em 1977, a Praça da Saudade recebeu a instalação, no lado 
da rua Ramos Ferreira, de um avião DC-3, em tamanho original, 
doado à prefeitura pela Varig-Cruzeiro e inaugurado na véspera 
de Natal daquele ano. Sete anos depois, conforme matéria 
publicada em 24 de maio de 1984 no jornal A Críti ca, o DC-3 
foi todo desmontado em razão de a empresa Rio Táxi Aéreo ter 
comprado o trem de pouso e as rodas da aeronave.
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Vista da Praça da Saudade após a instalação do avião DC-3. Final da década 
de 70. In: Manaus – 4 anos administração Jorge Teixeira, [s. n.].

Vista da Praça da Saudade em 2006. Foto: Alex Pazuello.Vista da praça com espelho d’água e estátuas. Década de 70. Acervo: Jornal do Commercio.

De acordo, ainda, com aquela matéria jornalísti ca, havia 
uma inscrição na placa comemorati va desse avião-monumento, 
com a seguinte dedicatória: “A presença discreta e silenciosa 
desta aeronave na principal Praça de Manaus, com sua proa 
signifi cati vamente voltada para os céus, servirá também para 
lembrar o senti do mais alto das realizações que não só a Cruzeiro, 
mas, também, as suas coirmãs Varig e Rede Tropical de Hotéis, 
igualmente vindas do sul longínquo, fi zeram na Amazônia, o 
senti do que tem os atos de amor e solidariedade humana, tão 
propícios de serem evocados”.

 O logradouro passou por um processo de modernização em 
1986, na administração do prefeito Manoel Ribeiro. Entre outros 
melhoramentos, construiu-se um estacionamento em toda 
extensão da rua Simão Bolívar, um anfi teatro atrás do prédio 
ocupado pela Sham, sanitários masculinos e femininos, terminal 
para o Trenzinho da Alegria – veículo esti lizado em forma de 
um trem colorido que levava crianças para fazer passeios nas 
principais ruas do Centro – e mesas com tabuleiro para os jogos 
de dama e dominó. O piso foi calçado com ladrilho hidráulico 
e a anti ga fonte luminosa foi substi tuída por um chafariz com 
lâmpadas coloridas. 

As obras duraram de junho a novembro daquele ano, sendo 
que, nessa reforma, as esculturas de bronze do homem moderno 
e do homem primiti vo, que estavam no espelho d’água, foram 
reti radas e transferidas para o Horto Municipal. Posteriormente, 
essas duas estátuas retornariam ao seu lugar de origem, porém, 
em posições inverti das, uma no lugar da outra. 

Na década de 90, essa Praça passou por outras reformas, 
período em que, possivelmente, construiu-se, em frente ao 
chafariz, um marco todo em concreto, consti tuído por uma 
base encimada por uma bíblia aberta. Devido a esse pequeno 
monumento, a comunidade evangélica convencionou chamar 
esse logradouro de Praça da Bíblia.

Em outubro de 2007, o prédio de três andares ali existente, 
e que estava sendo ocupado pela Secretaria de Estado da Justi ça, 
Direitos Humanos e Cidadania – Sejusc, foi demolido, fruto de 
uma ação movida, junto ao Ministério Público, pelo senador 
Jeff erson Péres, que viria a falecer no dia 23 de maio de 2008. 
Nesse mesmo ano, em convênio com a Suframa, a Prefeitura 
iniciou os trabalhos de revitalização da Praça da Saudade.

Essa reforma objeti va resgatar o projeto arquitetônico 
que existi u até o início da década de 60, quando o logradouro 
era entrecortado por oito alamedas que davam acesso ao 
Monumento à Província. 

Pretende-se construir duas bancas de tacacá, duas de 
revista e duas cabines telefônicas, todas ao esti lo Belle Époque, 
e reinstalar os anti gos caramanchões nas laterais da Praça.

Projeta-se, também, a construção de espaços para 
brinquedos, práti ca de esportes, além da instalação de postes 
de iluminação, com esti lo de lampiões.

O anti go Monumento à Bíblia, de concreto, será substi tuído 
por outro, simbolizando uma bíblia aberta, em aço escovado, 
afi xado no mesmo local do anterior. A previsão de entrega das 
obras de reforma é para 2009.

A Praça Cinco de Setembro (da Saudade) está situada entre 
as atuais avenida Epaminondas e ruas Simão Bolívar, Ferreira 
Pena e Ramos Ferreira, no Centro.
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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

Antes de se tornar uma Praça, a área desse logradouro era 
uma rocinha de propriedade do tenente-coronel Antônio Lopes 
Braga, que a doou para o Município. Sua denominação original 
– Praça São Sebasti ão – é uma referência à Irmandade de São 
Sebasti ão, ordem religiosa formada por missionários franciscanos 
instalados na Cidade desde 1859 (ver Capítulo Igrejas).

O marco inicial da existência dessa Praça é o ano de 1867, 
quando, por iniciati va do diretor de Obras Públicas, Antônio 
Davi de Vasconcelos Canavarro, foi instalada, na área central 
do terreno desse logradouro, uma coluna de pedra, com seis 
metros de altura, em alusão à abertura dos portos do Amazonas 
às demais nações (ver Capítulo Monumentos).

Apesar da instalação desse monumento, as obras de 
desaterro da Praça São Sebasti ão somente seriam contratadas 
quase trinta anos mais tarde, em dezembro de 1896, com 
Marcolino Rodrigues.

O terreno permaneceu como um descampado de terra 
bati da ao menos até o fi nal do século XIX, quando o governador 
José Cardoso Ramalho Júnior mandou embelezar a área no 
entorno do então recém-construído Teatro Amazonas, contí guo 
a esse logradouro.

Em 8 de agosto de 1899, Antônio Augusto Duarte assinou 
contrato com a Diretoria de Obras Públicas para a execução do 
serviço de calçamento da Praça São Sebasti ão e de toda a área 
em volta dela e do teatro, incluindo as ruas Dez de Julho e José 
Clemente. A área central do logradouro foi calçada com pedras 
portuguesas brancas e pretas – que compõem um desenho 
sinuoso, em formato de ondas – e as suas extremidades, com 

Vista da área da praça, antes da pavimentação. In: O Estado do Amazonas, 1899.

Vista do detalhe da Praça São Sebasti ão, à direita. Acervo: Moacir Andrade.

Vista aérea da Praça São Sebasti ão e seu entorno. Acervo: Biblioteca Samuel Benchimol.
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paralelepípedos de asfalto. Essa pavimentação, no entanto, foi 
concluída somente em 1901.

Nessa mesma época, a coluna de pedra instalada em 
comemoração à Abertura dos Portos do Rio Amazonas à 
Navegação Estrangeira foi substi tuída por um monumento 
esculpido pelo arti sta italiano Domenico de Angelis, instalado, 
até os dias atuais, na parte central desse logradouro (ver Capítulo 
Monumentos).

Essa Praça receberia novos melhoramentos somente nos 
anos de 1914 e 1915, na administração municipal de Dorval 
Porto, quando foram plantadas mudas de Fícus-benjamin em 
seu redor. Entre os reparos mandados executar em 1920 pelo 
superintendente Franco de Sá, destaque para a colocação de 
dezesseis bancos de madeira com armação de ferro, mais tarde, 
substi tuídos por bancos de concreto.

Na administração do superintendente municipal Francisco 
das Chagas Aguiar, esse logradouro recebeu a denominação 
Praça Ribeiro Júnior, por meio do Decreto 28, de 29 de agosto de 
1924, em homenagem ao governador Alfredo Augusto Ribeiro 
Júnior, que havia sido deposto do cargo nesse mesmo dia. Em 
1925, por iniciati va do prefeito Hugo Carneiro, foi instalado um 
coreto, onde as bandas militares passaram a se apresentar às 
quintas-feiras e aos domingos.

Em 1930, por meio do Decreto Municipal 2, de 31 de 
outubro, sua nomenclatura foi alterada para Praça 24 de 
Outubro, em referência ao dia em que Getúlio Vargas ascendeu 
à presidência do Brasil – fi m da República Velha e início da Era 
Vargas. Menos de um ano depois, através do Decreto Municipal 
49, de 9 de setembro de 1931, ela voltou a ser denominada 
Praça São Sebasti ão, agora, ofi cialmente.

Vista da praça, onde se vê, em seu entorno, o Teatro Amazonas e a igreja de São Sebasti ão. Acervo: Moacir Andrade.

Vista da Praça São Sebasti ão com destaque para o calçamento em 
mosaico português. Foto: Silvino Santos. Acervo: Igha.

O CALÇAMENTO

Inspirado na técnica de pavimentação chamada mosaico 

português ou calçada portuguesa, que uti liza pedras de calcita 

branca e basalto negro, esse ti po de calçamento foi empregado, 

pela primeira vez, no ano de 1842, em Lisboa. Apesar das 

afi rmati vas de alguns autores locais de que o calçamento da 

Praça São Sebasti ão é uma representação das águas dos rios 

Negro e Solimões, seu desenho nada mais é do que uma imitação 

do existente na praça de D. Pedro IV – conhecida, popularmente, 

como praça do Rossio –, na capital portuguesa.
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Uma recuperação total da área dessa Praça ocorreu em 1974, 
na gestão do prefeito Frank Lima, por meio da então Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos. Nessa reforma, foi manti do o seu 
formato retangular, com os cantos arredondados, que resultou em 
um contorno quase oval, circundado por pés de Fícus-benjamin.

Duas décadas mais tarde, em 1995, nova reforma, desta 
vez, em uma parceria Prefeitura de Manaus e a empresa Xerox 
do Brasil: recuperou-se o piso bicolor e o monumento à Abertura 
dos Portos e, nos postes de iluminação, as lâmpadas comuns 
foram substi tuídas por outras a base de vapor de sódio, de cor 
alaranjada, comum a ambientes exteriores.

Quatro anos mais tarde, outra restauração foi realizada, 
agora, sob a coordenação da então Empresa Municipal de 
Urbanização – Urbam e como parte do projeto Praça Viva. 
As obras foram iniciadas em 27 de maio de 1999 e incluíam a 
limpeza do monumento e a reposição do calçamento, com 
pedras trazidas de Belo Horizonte/MG.

A Praça São Sebasti ão foi novamente reformada entre os 
anos de 2003 e 2004, pelo projeto Manaus Belle Époque, do 
Governo do Estado. Além de outras melhorias, seu calçamento 
foi recuperado e reti rou-se o gradil colocado em 1995 para cercar 
o monumento ali existente.

Esse logradouro integra, atualmente, o Centro Cultural 
Largo de São Sebasti ão, complexo inaugurado em 7 de maio de 
2004, do qual fazem parte, também, o Teatro Amazonas, a Casa 
Ivete Ibiapina, o Bar do Armando, a Casa do Restauro, a Casa J. G. 
Araújo, a Casa das Artes e o Centro Cultural Cláudio Santoro.

Vista aérea, onde se vê, à esquerda, trecho da rua José Clemente tomado 
por carros estacionados. Década de 90. Acervo: SEC-Am.  

Vista atual da área do Centro Cultural Largo de São Sebasti ão. Acervo: Amazonas Em Tempo.  

Vista das fachadas dos prédios que compõem o Largo de São Sebasti ão, ao entardecer. 
Foto: Alex Pazuello.
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PRAÇA HELIODORO BALBI
DA POLÍCIA

Situada entre as avenidas Sete de Setembro e Floriano 
Peixoto e a rua José Paranaguá, no Centro, esse logradouro, em 
formato triangular, originou-se no início da década de 70 do 
século XIX.

Sua abertura foi iniciada em 1872, quando o presidente 
da Província, José de Miranda Reis, em Mensagem anual 
apresentada ao Congresso Legislati vo, encomendou mudas 
de palmeiras barrigudas para arborizar a Praça do Palacete 
Provincial ou, simplesmente, Praça do Palacete, denominação 
que fazia referência ao edifí cio público de mesmo nome – cuja 
construção foi iniciada em 1871 e concluída dois anos depois –, 
situado de frente para essa Praça.

Nessa mesma Mensagem, é apresentada outra designação 
para esse logradouro, Praça 28 de Setembro, nomenclatura 
que, segundo o historiador Mário Ypiranga Monteiro, em sua 
obra Roteiro Histórico de Manaus (1998), teria sido dada pelo 
Legislati vo Municipal em 1872, em homenagem à Lei do Ventre-
Livre, assinada em 28 de setembro do ano anterior. 

Em 1873, foi concluído o principal serviço de desaterro 
dessa Praça, que também recebeu o planti o de 24 palmeiras, 
conforme havia sido planejado no início da sua construção.

A parti r de 1886, devido à inauguração do prédio do Liceu 
Amazonense, atual Colégio Amazonense D. Pedro II (ver Capítulo 
Escolas), localizado em frente a esse logradouro, a Praça 
passou a ser chamada de Largo do Liceu. Com a promulgação 
da primeira Consti tuição do Estado do Amazonas, em 1891, na 
administração do governador Eduardo Ribeiro, receberia uma 
nova denominação ofi cial, em referência a esse fato histórico: 
Praça da Consti tuição.

Até esse período, apesar de ser conhecido como Praça, esse 
espaço ainda era um grande descampado, sem pavimentação 
alguma. Somente em 1895 que a Reparti ção de Obras Públicas 
do Governo do Estado mandou realizar o calçamento do local 
com paralelepípedos de granito, serviço executado por Marti ns 
& Figueiredo.

Segundo Robério Braga, em seu arti go Praça da Polícia [s.n.], 
foi também em 1895, quando da instalação dos trilhos da linha 
de bonde para a ligação da rua Marcílio Dias com a Municipal, 
atual avenida Sete de Setembro, que dividiu-se a área dessa 
Praça, informação rati fi cada pela Carta Cadastral da Cidade 
e Arrabaldes de Manáos, de 1895, levantada por João Miguel 
Ribas. Em 1897, a Intendência Municipal autorizou a compra de 
bancos de madeira para serem instalados nesse logradouro.

Em 1906, com a intenção de transformar a Praça da 
Consti tuição em um parque, o superintendente municipal 
Adolpho Lisboa contratou o botânico Oscar Labroy, do Museu 

Formação do Regimento Policial Militar na então Praça da Consti tuição, vista do ângulo do Palacete Provincial. Abril de 1901. In: Album do Amazonas 1901-1902.

Vista do Palacete Provincial. In: O Estado do Amazonas 1899. 
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de Mezion de Paris, na França, para ser o responsável pelo 
projeto. As obras de reestruturação iniciaram nesse mesmo ano 
e incluíam, além dos jardins, a instalação de um coreto de ferro 
fundido, decorado com candelabros e cristais coloridos.

O projeto contemplava, ainda, a construção de um lago 
arti fi cial, cortado por uma ponte de cimento armado, e a 
instalação de uma fonte de ferro, de uma gruta com cascata, das 
esculturas dos deuses romanos Diana, da Caça, e Mercúrio, do 
Comércio, de uma ninfa e de uma luta entre um cão e um javali. 

A reinauguração da Praça aconteceu em 23 de junho 
de 1907, dia do aniversário do então governador do Estado, 
Constanti no Nery.

Durante a administração municipal de Jorge de Moraes 
(1911-1913), esse logradouro teve seus canteiros remodelados 
por meio da topiaria – técnica de jardinagem usada para dar 
variados formatos a plantas vivas – e recebeu, ainda, a plantação 
de diversas espécies vegetais. 

Em 1914, quando essa Praça foi entregue aos cuidados dos 
alunos do então Gymnasio Amazonense, ex-Liceu Amazonense, 
ela possuía Fícus-benjamin, roseiras e outras plantas variadas, 
conforme Mensagem do superintendente municipal Dorval 
Porto, de 5 de setembro daquele ano.

Uma nova reforma somente seria realizada entre os anos 
de 1920 e 1922, quando os jardins da Praça da Consti tuição 
receberam novo traçado, a instalação de 77 bancos de madeira e 
melhorias na sua iluminação. Na Mensagem do superintendente 
Franco de Sá, em 1º de setembro de 1922, é apresentada uma 
ilustração dessa Praça, com sua área dividida em duas seções e 
entrecortada pelas ruas Marcílio Dias e Doutor Moreira.

Por meio da Lei Municipal 1.220, de 27 de outubro de 1923, o 
intendente Vivaldo Lima mudou a denominação desse logradouro 
para Praça Gonçalves Ledo em homenagem a Joaquim Gonçalves 
Ledo, políti co carioca que, no ano anterior, propôs a convocação 
de uma Assembleia Consti tuinte eleita pelo povo. Em 1930, a 
parte que havia sido dividida pela rua Marcílio Dias passou a ser 

um jardim independente dessa Praça. Esse espaço, anos depois, 
foi denominado Praça Roosevelt (ver páginas 44 e 45).

Ainda em 1930, pelo Decreto Municipal 1, de 31 de 
outubro, a nomenclatura da então Praça Gonçalves Ledo foi 
alterada para Praça João Pessoa, como forma de homenagear 
João Pessoa Cavalcanti  de Albuquerque. Ex-governador da 
Paraíba, João Pessoa havia sido, na eleição presidencial de 
1º de março de 1930, candidato a vice na chapa liderada por 
Getúlio Vargas, pleito vencido por Júlio Prestes. Quatro meses 
depois, em 26 de julho, foi assassinado, sendo este o estopim 
da Revolução de 30.

Em 1937, o prefeito Antônio Maia mandou fazer uma 
remodelação da Praça João Pessoa: seus canteiros receberam 
bordaduras de concreto e o planti o de árvores exóti cas, com 
destaque para as nogueiras. Além disso, também foram 
plantados arbustos apropriados para esculturação de animais, 
uti lizando a técnica da topiaria, semelhantes aos existentes, à 
época, na praça Paris, na cidade do Rio de Janeiro.

Uma nova reforma seria realizada quatro anos depois, 
quando se demoliu a cascata instalada na administração de 
Adolpho Lisboa. No início da década de 1950, foi instalado o 
Pavilhão São Jorge, popularmente conhecido como Café do 
Pina (ver páginas 44 e 45), no jardim contí guo à essa Praça, o 
mesmo que, na década de 60, se tornaria a Praça Gonçalves 
Dias (ver páginas 44 e 45), em frente ao Cine-Theatro Guarany 
(ver Capítulo Cinemas).

A sua atual denominação – Praça Heliodoro Balbi – foi 
ofi cializada na gestão municipal de Aluízio Marques Brasil 
por meio da Lei 472, de 1º de dezembro de 1953. Em 22 de 
novembro de 1954, essa Praça foi palco da fundação do Clube 
da Madrugada – o mais importante movimento literário do 
Amazonas, formado por poetas, conti stas e romancistas –, que 
transformou o local em palco de eventos culturais e políti cos.

O nome desse movimento surgiu porque os intelectuais se 
reuniam durante a noite no anti go Café do Pina e sob as árvores 

Vista da praça após o calçamento de sua área. In: Album do Amazonas 1901-1902.
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Vista lateral da Praça Heliodoro Balbi, de onde se vê o Colégio Amazonense Dom Pedro II, à esquerda, e o Palacete Provincial, à direita. Acervo: Moacir Andrade.

Vista de parte da praça ladeada por Fícus-benjamin. À direita, em primeiro plano, estátua da ninfa. Foto: Silvino Santos. Acervo: Igha.
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HELIODORO BALBI 
16 2 1876 A 26 11 1918

Heliodoro Nery de Lima Balbi é 

natural de Manaus, onde iniciou seus 

estudos e os concluiu em Recife/PE. 

Nessa mesma cidade, bacharelou-se em 

Direito pela anti ga Faculdade do Recife, 

em 1902. No ano seguinte, retornou à 

capital amazonense e foi eleito deputado estadual, mandato a 

que renunciou por discordar dos rumos da políti ca local. Atuou 

como professor de Literatura no Gymnasio Amazonense, atual 

Colégio Amazonense D. Pedro II, e de Filosofi a, na Faculdade 

de Sciencias Juridicas e Sociaes da Universidade de Manáos. 

Heliodoro Balbi também exercia a ati vidade de jornalista – jornal 

Correio do Norte – e de escritor. Foi eleito duas vezes deputado 

federal e teve os mandatos cassados. É membro fundador da 

Sociedade Amazonense de Homens de Letras, atual Academia 

Amazonense de Letras – AAL, e ocupou a Cadeira de número 

2. Decepcionado com a políti ca local e nacional, Balbi mudou-

se para Rio Branco, capital do então Território do Acre, onde 

faleceu, em 1918, víti ma de uma gripe. Dez anos depois, seus 

restos mortais foram trasladados para Manaus e sepultados, no 

dia 6 de março de 1928, no cemitério São João Bati sta.

existentes no logradouro, em especial um mulateiro. O Clube 
da Madrugada lançou talentos como Nunes Pereira, autor de 
Moronguetá – Um Decameron Indígena, Luiz Bacellar, Luiz Ruas, 
Alencar e Silva, Jorge Tufi c e Aníbal Beça, entre tantos outros. 

Como parte das comemorações dos 150 anos da 
Independência do Brasil, em 6 de setembro de 1972, o 
governador João Walter inaugurou um busto de D. Pedro I nessa 
Praça (ver Capítulo Monumentos). 

Em meados dessa mesma década, foram realizadas 
profundas alterações no sistema viário da Cidade, sobretudo, 
na área do Centro. Uma dessas mudanças afetou diretamente 
a Praça Heliodoro Balbi, que incorporou parte da então 
Praça Poeta Sebasti ão Norões, ex-Gonçalves Dias, devido ao 
alargamento da avenida Floriano Peixoto.

Na década seguinte, o prefeito Manoel Ribeiro unifi cou as 
áreas das praças Heliodoro Balbi e Roosevelt – que antes eram 
separadas pela rua Marcílio Dias – e prevaleceu a denominação 
da primeira. Nessa reforma, foram restaurados o coreto de 
ferro, o lago e a ponte e instalados bancos de concreto. Além 
disso, a Praça passou a ser toda margeada por um calçadão.

Apesar de possuir denominação ofi cial, ela é conhecida, 
popularmente, como Praça da Polícia porque está localizada 
em frente a um prédio que, por muitos anos, foi sede do 
Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas. O logradouro foi 
interditado no segundo semestre de 2008 para restauração e foi 
reinaugurado em março de 2009.

Vista aérea da então Praça João Pessoa, ao centro; Praça Roosevelt, à esquerda, e Praça Gonçalves Dias e Pavilhão São Jorge, à direita. Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.
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Vista aérea da Praça Heliodoro Balbi e Palacete Provincial em 2007, antes de ser iniciada sua restauração pelo Governo Estadual. Acervo: Amazonas Em Tempo.

Detalhe da praça com busto de Ferreira de Castro e o coreto grego. Foto: Durango Duarte. Vista do coreto de ferro restaurado. Ao fundo, o Palacete Provincial. Foto: Durango Duarte.

Vista da praça, onde se vê, à esquerda, o mulateiro sob o qual aconteciam 
as reuniões do Clube da Madrugada. Foto: Durango Duarte.

Vista de um dos aspectos da praça com Palacete Provincial, ao fundo. 
Foto: Durango Duarte.
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1. PRAÇA ROOSEVELT

Essa área fazia parte, inicialmente, da então Praça da 
Consti tuição, que foi dividida em duas seções na administração 
do governador Eduardo Ribeiro. Recebeu nomenclatura 
diferenciada de seu logradouro de origem somente em 1930, 
na administração municipal de Sérgio Pessoa, quando passou 
a se chamar Jardim Carneiro dos Santos. A denominação Praça 
Roosevelt foi dada a esse logradouro pelo prefeito Antônio do 
Couto Valle, por meio do Decreto-Lei 258, de 1º de agosto de 
1945, em homenagem ao então presidente dos Estados Unidos 
da América, Franklin Roosevelt. Em sua área, foi instalado um 
pequeno coreto, em formato de templo grego, projetado por 
Coriolano Durand e composto por colunas que foram aproveitadas 
do material que sobrou do Teatro Amazonas. Na administração 
do prefeito Manoel Ribeiro, esse espaço foi reunifi cado a sua 
praça de origem, condição que mantém até os dias de hoje.

2. PRAÇA RIBEIRO JÚNIOR

Com característi cas de um canteiro central, essa Praça 
situava-se no trecho da avenida Floriano Peixoto que fi ca atrás 
do Palacete Provincial, entre as ruas José Paranaguá e Lima 
Bacuri e a avenida Sete de Setembro. Pela Lei Municipal 535, 
de 25 de junho de 1955, foi denominada Praça Ribeiro Júnior 
em referência ao ex-governador do Amazonas, Alfredo Augusto 
Ribeiro Júnior. No mês seguinte, recebeu a instalação de um 
busto também em homenagem a Ribeiro Júnior (ver Capítulo 
Monumentos). A Praça desapareceu com as obras realizadas na 
década de 70 para o alargamento da avenida Floriano Peixoto.

3. PRAÇA GONÇALVES DIAS
POETA SEBASTIÃO NORÕES

Jardim, em formato triangular, que se localizava entre o 
Palacete Provincial, a Praça Heliodoro Balbi e a atual avenida 
Floriano Peixoto, de frente para o Cine-Theatro Guarany. Em sua 
parte central, construiu-se, em 1951, o Pavilhão São Jorge, mais 
conhecido como Café do Pina. Em 1964, por meio da Lei Municipal 
838, de 23 de outubro, esse logradouro foi denominado Praça 
Gonçalves Dias em referência ao poeta maranhense Antônio 
Gonçalves Dias, autor de Canção do Exílio. No ano seguinte, 
essa Praça recebeu a instalação de um busto que também 
homenageava esse referido poeta (ver Capítulo Monumentos). 
Com a Lei 1.000, de 26 de maio de 1971, a Câmara Municipal 
alterou o nome desse logradouro para Praça Poeta Sebasti ão 
Norões – amazonense, natural da cidade de Humaitá e fundador 
da Cadeira de número 31 da Academia Amazonense de Letras. 
Anos depois, na reforma realizada pelo prefeito Jorge Teixeira 
naquela área, parte desse espaço foi eliminado e o restante, 
incorporado à Praça Heliodoro Balbi.

Vista aérea das praças Heliodoro Balbi e Roosevelt. Década de 70. Cartão-postal. 
Acervo: Coronel Roberto Mendonça.

3

2
4
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4. PAVILHÃO SÃO JORGE
CAFÉ DO PINA

Em 1950, a Câmara Municipal aprovou a Lei 304, de 
novembro, que autorizou a Prefeitura de Manaus a conceder 
a José de Brito Pina, por um período de 20 anos, uma área 
entre a então Praça João Pessoa, atual Heliodoro Balbi, e o 
Cine-Theatro Guarany para construção de um pavilhão. Esse 
imóvel foi denominado Pavilhão São Jorge, santo de devoção 
do proprietário, e inaugurado em 3 de maio do ano seguinte. 
O estabelecimento era frequentado por arti stas, poetas, 
jornalistas, escritores, professores e estudantes, que ali se 
reuniam. Por volta de 1955, o recém-criado Clube da Madrugada 
deu-lhe a nova nomenclatura de República Livre do Pina. Em 
1976, na gestão do prefeito Jorge Teixeira, o Café do Pina – como 
era conhecido popularmente – foi demolido e reerguido na 
área, à época, denominada Praça Roosevelt. Permaneceu nesse 
local até 1986, quando o prefeito Manoel Ribeiro o transferiu 
para o seu local de origem. No fi nal de 2008, esse quiosque foi 
demolido e construiu-se um jardim em seu lugar. O Café do Pina 
foi reinaugurado no dia 25 de março de 2009, na parte térrea do 
Centro Cultural Palacete Provincial. 

1

Praça Gonçalves Dias com o pavilhão ao centro. Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga. Pavilhão São Jorge situado na área da Praça Roosevelt. Acervo: Manaustur.

Pavilhão São Jorge instalado na anti ga Praça Gonçalves Dias. 
Acervo: A Críti ca.

Vista aérea da Praça João Pessoa (ao centro), onde se vê as praças Roosevelt (1), Ribeiro Júnior (2) 
e  Gonçalves Dias (3), com o Pavilhão São Jorge, depois Café do Pina (4). Acervo: Moacir Andrade.
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PRAÇA ANTÔNIO BITTENCOURT
DO CONGRESSO

Localizada no fi nal da avenida Eduardo Ribeiro, entre as 
ruas Monsenhor Couti nho e Ramos Ferreira, essa Praça tem 
sua origem em 1876, quando o presidente da Província em 
exercício, Gabriel Antônio Ribeiro Guimarães, assinou a Lei 
353, de 29 de maio daquele ano, que mencionava a construção 
da Praça da Princesa Imperial, entre as ruas Comendador 
Clementi no, atual avenida Eduardo Ribeiro, Tapajós, do 
Progresso, atual Dez de Julho, e a estrada Ramos Ferreira – área 
que, hoje, abrange parte da atual Praça Antônio Bitt encourt.

Mais de uma década depois, quando do início da 
construção do Palácio do Governo nas proximidades dessa 
área, o governador Fileto Pires ordenou também a construção 
de um parque para embelezar os arredores da nova sede do 
Governo Estadual. 

O projeto desse logradouro, que seria denominado Largo 
Cinco de Setembro, previa uma bifurcação no fi nal da avenida 
Eduardo Ribeiro, em frente ao novo Palácio, local onde seria 
construído um jardim, entre as duas vias da avenida, conforme 
Mensagem apresentada por aquele administrador estadual ao 
Legislati vo no dia 6 de janeiro de 1898.

O contrato para a escavação da área desti nada ao jardim 
foi assinado em 29 de janeiro daquele ano e o vencedor da 
concorrência pública foi Francisco da Costa Pinto, que ti nha 
quatro meses para concluir a obra. 

A construção do novo Palácio do Governo foi paralisada 
em 1901 devido às mudanças realizadas nas fi nanças do Estado 
pelo então governador Silvério Nery, que considerava essa 
obra dispendiosa e desnecessária. Por esse moti vo, o projeto 
do parque ao redor do Palácio também não se concreti zou.

Sete anos depois, o superintendente municipal Domingos 
José de Andrade publicou a Lei 515, de 21 de agosto de 
1908, que dava a denominação de Praça Antônio Bitt encourt, 

Representação da área da praça, em formato de uma taça. 
In: Planta de Manáos e arrabaldes de 1906.

No canto superior esquerdo, área original da praça, ainda descampada. 
Acervo: CCPA. 

Vista do terreno da praça em frente ao Insti tuto Benjamin Constant. Acervo: Moacir Andrade.
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em homenagem ao então governador do Estado, Antônio 
Clemente Ribeiro Bitt encourt, ao logradouro existente em 
frente ao Insti tuto Benjamin Constant, entre as ruas Ramos 
Ferreira, Monsenhor Couti nho, Tapajós e a avenida Eduardo 
Ribeiro, área, diga-se de passagem, diferente da que foi 
concebida no projeto inicial.

Em 1911,  o prefeito Joaquim Sarmento mandou arborizar 
todo o logradouro com mudas de Fícus-benjamin e pavimentá-
lo a macadame, processo de calçamento que uti lizava mistura à 
base de pedra britada agluti nada e comprimida. 

O local fi cou conhecido, ainda, como Praça Benjamin 
Constant em razão do nome da escola que existi a de frente para 
sua área (ver Capítulo Escolas). Apesar de essa denominação 
também aparecer na Planta da Rede de Esgotos e Águas Pluviais 
de Manáos, de 1915, ela foi ofi cializada somente em 1928, por 
meio da Lei Municipal 1.477, de 16 de abril.

Nesse mesmo dia, o presidente do Estado, Ephigênio de 
Salles, por meio do Decreto 166, autorizou a administração 
municipal a alinhar essa Praça nas devidas proporções, com 
a avenida Eduardo Ribeiro como linha divisória central do 
terreno, o que delimitou a área atual desse logradouro.

 Quanto ao restante do terreno situado no lado da 
rua Tapajós, foi doado à Santa Casa de Misericórdia para a 
construção de prédios, que, posteriormente, foram vendidos 
com o intuito de arrecadar recursos para as obras daquela 
Insti tuição Benefi cente.

Vista da Praça Antônio Bitt encourt. Ao fundo, à esquerda, prédio do 
Departamento da Saúde Pública. Acervo: Moacir Andrade. 

Vista da Praça Antônio Bitt encourt com os quatro jardins separados e o Monumento a Nossa Senhora da Conceição no canto inferior esquerdo. Acervo: Moacir Andrade.

Em 1º de novembro de 1930, por meio do Decreto 3, 
de autoria do prefeito Marciano Armond, essa Praça voltou 
a ter a denominação Antônio Bitt encourt. Após 1934, passou 
a ser chamada, popularmente, de Praça da Saúde devido à 
construção, em seu entorno, da sede do Departamento de 
Saúde Pública do Estado, demolida no fi nal da década de 60 e 
substi tuída pelo prédio de uma agência da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, existente até os dias de hoje.

O prefeito Jessé de Moura Pinto relata, em sua Mensagem 
ao Legislati vo Municipal, de 9 de novembro de 1935, a 
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Vista da Praça Antônio Bitt encourt, em 2006, com sua área unifi cada. Foto: Alex Pazuello.

Vista aérea da Praça Antônio Bitt encourt (do Congresso). Foto: Robervaldo Rocha. Acervo: Semcom.

fi nalização das obras de reforma desse logradouro, iniciadas 
pelo seu antecessor, Pedro Severiano Nunes. 

Foram realizados os seguintes melhoramentos: construção 
de quatro gramados laterais e de passeios, arborização e 
iluminação elétrica. Após essa reforma, a Praça foi reaberta 
no dia 5 de setembro daquele mesmo ano. 

Em 1942, entre 31 de maio e 4 de junho, essa Praça 
foi o palco do 1º Congresso Eucarísti co Diocesano, maior 
evento religioso daquele tempo. Por esse moti vo, recebeu a 
denominação popular de Praça do Congresso. 

Durante este evento, no dia 3 de junho, foi inaugurado o 
monumento em homenagem a Nossa Senhora da Conceição 
(ver Capítulo Monumentos). Nessa época, esse logradouro 
possuía quatro jardins em forma de quadrado, entrecortados 
pela avenida Eduardo Ribeiro e outras duas vias de acesso.

A Praça Antônio Bitt encourt, ou do Congresso, passou por 
uma série de reformas entre as décadas de 50 e 80. Os jardins 
foram unifi cados na administração do prefeito Manoel Ribeiro 
(1986-1988), quando também se construiu, entre outros 
melhoramentos, uma fonte luminosa em formato de canoas, 
com o busto de bronze do ex-governador Eduardo Ribeiro, ao 
centro (ver Capítulo Monumentos).

Vale lembrar ainda que, nesse logradouro, aconteceram 
importantes manifestações populares, como a das Diretas 

Já – movimento nacional que pleiteava eleição direta para 
presidente do Brasil – e, também, os comícios do candidato 
mineiro Tancredo Neves, quando das eleições indiretas para a 
presidência da República, em 1985.

Além do Insti tuto Benjamin Constant e dos prédios do IEA 
e dos Correios, essa Praça, que ainda mantém o seu formato 
quadrangular, é cercada por importantes construções, como o 
Ideal Clube e a Biblioteca Pública Municipal.
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PRAÇA DOM BOSCO

O historiador Mário Ypiranga Monteiro afi rma, em seu livro 
Roteiro Histórico de Manaus (1998), que, antes de esse logradouro 
ter sido denominado Praça Uruguaiana, era conhecido como 
Praça do Cumã, possivelmente, uma referência à anti ga travessa 
do Cumã, hoje, rua Itamaracá, que começava na então rua 
Brasileira, atual avenida Sete de Setembro, e terminava no início 
dessa Praça. Seu ajardinamento foi mandado fazer em 1905 
pelo superintendente municipal Adolpho Lisboa. Decorridos 
sete anos, esse jardim foi transformado em gramado e a Praça 
recebeu a plantação de algumas mudas de mangueira.

A área original da Praça Uruguaiana compreendia dois 
triângulos, entrecortados pela anti ga rua da Imperatriz, hoje, rua 
da Instalação. A Lei Municipal 1.220, de 27 de outubro de 1923, 
mudou sua denominação para Praça Heliodoro Balbi.

Dez anos mais tarde, em homenagem às obras dos 
salesianos em Manaus, o prefeito Carvalho Leal, por meio do 
Decreto 121, de 13 de maio de 1933, mandou construir um 
busto em homenagem a São João Bosco para ser instalado nessa 
Praça. No entanto, o logradouro passou a uti lizar a nomenclatura 
Praça Dom Bosco somente em 1953 pela Lei Municipal 472, de 
1º de dezembro.

Quase meio século depois, em 2002, esse espaço foi 
reformado pelo prefeito Alfredo Nascimento, que o entregou 
à população em agosto daquele ano. No dia 16 desse mesmo 
mês, em meio às comemorações do aniversário de nascimento 
do seu patrono, a Associação de Ex-Alunos do Colégio Dom 
Bosco inaugurou, nessa Praça, uma estátua desse Santo, em 
substi tuição ao busto ali existente, o qual foi transferido para a 
área de convivência daquela Escola.

Vista da então Praça Uruguaiana. Início do século XX. Cartão-postal A Favorita.

Praça após a instalação do busto de Dom Bosco. Acervo: Moacir Andrade.

Vista da Praça Dom Bosco. Foto: Durango Duarte.

Dos seus dois triângulos, atualmente, apenas um deles pode 
ainda ser caracterizado como praça, pois o outro foi tomado por 
vendedores ambulantes. A Praça está localizada entre a avenida 
Epaminondas, a rua da Instalação e uma Agência da Previdência 
Social, no Centro.
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PRAÇA CHILE

Situada em frente ao cemitério São João Bati sta, no bairro 
Nossa Senhora das Graças, há registros da existência dessa Praça 
já no ano de 1891 (MONTEIRO, 1998). Inicialmente, devido à sua 
localização, foi chamada de Praça do Cemitério. Como, à época, 
o bairro era denominado Mocó, também fi cou conhecida, 
popularmente, por Praça do Mocó.

No dia 28 de janeiro de 1895, a Intendência Municipal 
ofi cializou a nomenclatura Praça General Silva Teles, em 
homenagem póstuma ao ex-superintendente do Município 
que havia falecido em 24 de dezembro do ano anterior. Mesmo 
assim, conti nuou sendo mencionada como Praça do Cemitério. 

Em 1909, por ocasião da visita a Manaus de Dom Francisco 
José Herboso, ministro do governo chileno, sua denominação foi 
alterada para Praça Chile, por meio da Lei Municipal 547, de 22 de 
maio, em alusão à boa relação existente entre os dois países. Em 
1920, na administração municipal de Franco de Sá, foram instaladas 
placas de mármore branco com o Brasão de armas do Chile.

Mais de três décadas depois, mudou de nome novamente 
e passou a ser denominada Praça Governador Bacellar (Lei 
Municipal 144, de 29 de agosto de 1951), em homenagem ao 
ex-governador do Amazonas, Pedro de Alcântara Bacellar. De 
acordo com Carlos Zamith, entretanto, mesmo depois de o 
logradouro ter recebido essa nova denominação, ao menos até 
1988 existi u uma placa de mármore na parede do lado esquerdo 
do reservatório do Mocó, instalada no governo de Álvaro Maia, 
que registrava a “reinauguração da Praça Chile, em 31 de janeiro 
de 1952”, após ter sido pavimentada e ajardinada.

Esse espaço voltaria a receber a nomenclatura ofi cial Praça 
Chile, em 5 de outubro de 1979, pela Lei 1.118, de autoria 
da Câmara Municipal. Atualmente, é composta por quatros 
canteiros – dois centrais e dois laterais – situados na rua Maceió, 
no trecho entre a avenida Álvaro Botelho Maia, ex-Boulevard 
Amazonas, e o reservatório do Mocó.

Vista aérea de parte dos jardins da Praça Chile, à esquerda. Ao centro, Reservatório do 
Mocó e, ao fundo, Cemitério São João Bati sta. Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.

Imagem aérea da Praça Chile. In: Levantamento aerofotogramétrico de 
Manaus. DNOS – 2º DFOS. Década de 60. Acervo: Jucineide Araújo.

Vista da Praça Chile com detalhe do Reservatório do Mocó, à direita. Foto: Durango Duarte. Vista dos jardins da praça. Ao fundo, o cemitério São João Bati sta. Foto: Durango Duarte.
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PRAÇA N. SRA. DE NAZARÉ
DA VILA

A abertura dessa Praça estava prevista no projeto de 
construção da Vila Municipal – área que hoje pertence ao bairro 
Adrianópolis –, aprovado pela Lei 218, de 30 de maio de 1900, 
na administração do superintendente municipal Arthur Cesar 
Moreira de Araújo.

De acordo com a Planta dos terrenos da Vila Municipal, 
projetada pelo engenheiro João Carlos Antony, esse logradouro 
iria ocupar a área central do loteamento, no cruzamento de 
duas avenidas. Manti da essa localização, a Praça foi construída, 
em formato quadrangular, em uma área entrecortada pela 
rua Fortaleza e a atual avenida Mário Ypiranga Monteiro, que 
também já foi denominada Recife e estrada do Ezequiel.

Sua primeira denominação ofi cial – Praça Silvério Nery – 
deu-se em homenagem ao então governador do Amazonas e 
foi atribuída por meio do Decreto 8, de 8 de outubro de 1901, 
de autoria do Executi vo Municipal, aprovada no dia 30 do mês 
seguinte, pela Lei 240, da Intendência Municipal. Esse logradouro, 
no entanto, era conhecido, popularmente, como Praça da Vila 
devido à sua localização.

A Lei 647, de 9 de dezembro de 1910, denominou-lhe Praça 
Orlando Lopes, em homenagem ao jornalista que liderou, junto 
a intelectuais e boêmios de Manaus, uma expedição em favor da 
independência do Acre (MONTEIRO, 1998).

Em 1919, foi criada uma feira livre municipal para a 
comercialização de produtos agropecuários nessa Praça. 
No início da década de 30, por meio do Decreto 49, de 9 de 
setembro de 1931, de autoria do prefeito Emmanuel de Moraes, 
sua nomenclatura foi alterada para Praça do Salvador. Passados 
três anos, foi reformada e recebeu a instalação de um pavilhão 
rústi co para servir de abrigo de bondes.

Devido existi r, naquela área, a igreja de Nossa Senhora de 
Nazaré, os populares também chamavam essa Praça pela mesma 
denominação do templo. A principal reforma ocorrida nesse 
logradouro foi realizada na administração do prefeito Gilberto 
Mestrinho (1956-1958), quando foi construído um jardim 
iluminado, com canteiros de plantas ornamentais, passeios de 
cimento e calçamentos laterais, além de um parque infanti l.

Sua últi ma reforma ocorreu em 2003, pelo prefeito Alfredo 
Nascimento. As obras duraram quatro meses e a Praça foi 
reinaugurada em 15 de abril daquele ano. 

Os melhoramentos incluíram um monumento em 
homenagem à religiosidade; um chafariz, onde foi instalada uma 
imagem de Nossa Senhora de Nazaré, confeccionada por arti stas 
de Parinti ns/AM, e a colocação de pisos de concreto prensado e 
estampado, nos canteiros e nas calçadas, no entorno da igreja. 

Foram manti das as pétalas de iluminação e instaladas novas 
luminárias, do ti po sub-bosque, além de lixeiras.

Vista aérea da Praça da Vila. Cartão-postal A Favorita.

Vista atual da Praça Nossa Senhora de Nazaré. Foto: Durango Duarte.



Manaus − Entre o Passado e o Presente 52 Praças

PRAÇA N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO
DO EDUCANDOS

Essa Praça era conhecida, inicialmente, como Praça de 
Constanti nópolis em referência à anti ga denominação do bairro 
Educandos. Localiza-se em frente à igreja de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, nas esquinas das ruas Inocêncio de Araújo e 
Manoel Urbano.

Pela Lei 538, de 9 de dezembro de 1908, o superintendente 
municipal Domingos José de Andrade mudou a denominação 
desse logradouro para Praça Doutor Tavares Bastos em 
homenagem a esse advogado e políti co, e um dos defensores do 
movimento abolicionista.

O Executi vo Municipal foi autorizado a construir um jardim 
nessa Praça em 1949. Nesse mesmo ano, por meio da Lei 33, 
de 12 de setembro, a Câmara Municipal alterou novamente o 
nome desse logradouro, que passou a se chamar Largo de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro. Quase três décadas depois, a Lei 
1.377, de 16 de outubro de 1978, de autoria do prefeito Jorge 
Teixeira, substi tuiu a palavra Largo por Praça.

Além dessas nomenclaturas, foi também chamada de Praça 
do Rio Negro devido à sua proximidade com a orla desse rio, 

PRAÇA SANTOS DUMONT

Localizado no fi nal da rua Silva Ramos, no Centro, esse 
logradouro existe desde o início da década de 10 e era conhecido 
como Praça São João devido estar situado nas proximidades do 
cemitério São João Bati sta. 

Essa denominação é encontrada na Mensagem do 
superintendente municipal Jorge de Moraes e na Planta da Rede 
de Esgoto e Águas Pluviais de Manáos, organizada por Argemiro 
Vidal Pessoa e Raymundo de Miranda Leão. Foi chamado, ainda, de 
Praça de Nazaré, em referência ao então bairro Alto de Nazaré.  

Nos primeiros anos da década de 30, sua área foi ajardinada 
e recebeu calçamento, iluminação elétrica em poste de cimento 
armado, além da construção de uma rampa. Em 1932, ano 

Vista aérea da Praça Santos Dumont. 
Acervo: Amazonas Em Tempo.

Praça da Capela, por situar-se em frente à igreja, e Praça do 
Educandos.

Existe, ainda, uma placa de bronze – afi xada nesse 
logradouro, possivelmente, em uma reinauguração ocorrida em 
1995 – onde aparece a denominação Praça Antônio Plácido de 
Souza, nome do primeiro pároco da Igreja de Nossa Senhora do  
Perpétuo Socorro (ver Capítulo Igrejas).  

em que Alberto Santos Dumont veio a falecer, a Prefeitura de 
Manaus, por meio da Lei 103, de 30 de setembro, alterou a 
denominação desse logradouro para Praça Santos Dumont em 
homenagem ao construtor do avião 14 Bis.

Mais de vinte anos depois, em 1957, o local recebeu a 
instalação de um busto de Santos Dumont, no qual o Pai da 
Aviação aparece sem o seu tradicional chapéu (ver Capítulo 
Monumentos). Na década de 60, esse espaço já apresenta o 
formato triangular manti do até os dias de hoje. 

Em 1975, em razão das intervenções realizadas na rua 
Silva Ramos pelo prefeito Jorge Teixeira, a Praça foi reformada. 
Nesse mesmo ano, por meio do Decreto 173, de 2 de outubro, a 
Prefeitura fez a concessão da escultura de Dumont à Base Aérea 
de Manaus – BAMN. 

Imagem aérea da Praça Santos Dumont. In: Levantamento aerofotogramétrico 
de Manaus. DNOS – 2º DFOS. Década de 60. Acervo: Jucineide Araújo.

Imagem de satélite da Praça do Educandos. Fonte: Google Earth.
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PRAÇA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
BOLA DA SUFRAMA

A Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa 
iniciou, em 1972, através da empresa Conterra, a construção de 
uma praça na entrada do Distrito Industrial, com uma área de 
setenta mil metros quadrados, que fi cou conhecida como Praça 
Zona Franca ou Praça da Suframa. Ainda em 1972, as obras foram 
paralisadas devido à falência da Conterra. 

Em 1974, o projeto de construção da Praça foi retomado por 
meio de um contrato fi rmado entre a Suframa e a construtora 
ESUSA, em 12 de novembro desse ano. O autor do projeto da 
Praça foi o paisagista paulista Fernando Chacel. Foi denominada, 
ofi cialmente, Praça Francisco Pereira da Silva, homenagem feita 
a esse deputado federal, idealizador do projeto da Zona Franca 
de Manaus e primeiro superintendente da Suframa.

Sua inauguração ocorreu em 8 de janeiro de 1976 com a 
presença de Rangel Reis, então ministro do Interior, e de Jacy 
Canavarro Pereira da Silva, esposa do homenageado, falecido 
três anos antes, em 10 de setembro de 1973. Em julho de 1980, 
com a visita do Papa João Paulo II a Manaus, a Praça recebeu a 
instalação de um palco, em formato de cruz, para a celebração 
da missa pelo líder da Igreja Católica.

Em 25 de maio de 2004, após três anos de construção, 
o Governo do Estado inaugurou o Centro Cultural dos Povos 
da Amazônia – CCPA, que ocupa, atualmente, toda a área da 
referida Praça, onde está instalado um pavilhão cultural com 
quase sete mil metros quadrados e uma arena de espetáculos 
com capacidade para dezessete mil pessoas. 

Apesar de essa Praça possuir uma nomenclatura ofi cial, ainda 
é chamada pela população, simplesmente, de Bola da Suframa, 
por estar localizada próximo ao prédio dessa Superintendência.

Vista aérea da Praça Francisco Pereira da Silva. Acervo: Amazonas Em Tempo.

FESTIVAL FOLCLÓRICO DO AMAZONAS

A parti r do fi nal da década de 70, a Praça Francisco Pereira 

da Silva passou a sediar o Festi val Folclórico do Amazonas. Antes 

disso, o Festão do Povo – como o evento é conhecido até os dias 

de hoje – já havia sido realizado em outros espaços, como a praça 

General Osório, o Parque Amazonense, o Estádio da Colina e o 

Vivaldão. Na década de 90, o festi val mudou de lugar novamente 

e passou a acontecer na ferradura do Centro de Convenções, 

popularmente conhecido como Sambódromo. Após novas idas 

e vindas, o Festi val Folclórico do Amazonas retornaria à Bola 

da Suframa em 2005, e, desde então, vem sendo realizado, no 

período das festas juninas, na arena do Centro Cultural Povos 

da Amazônia.

Vista aérea da Bola da Suframa. Foto: Hamilton Salgado. Acervo: Igha.
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OUTRAS PRAÇAS

PRAÇA COMANDANTE VENTURA 
DA BANDEIRA BRANCA

Conhecido até os dias de hoje como Praça da Bandeira 
Branca, esse logradouro, de formato triangular, está localizado 
entre as ruas Coronel Salgado, da Bandeira Branca e das Flores, 
e se caracteriza como um dos principais pontos de referência do 
bairro Nossa Senhora Aparecida.

Foi denominado Praça Primeiro de Maio pela Lei Municipal 
1.352, de 15 de julho de 1926. Manteve essa nomenclatura por 
35 anos até a Câmara Municipal alterá-la, por meio da Lei 772, 
de 15 de dezembro de 1961, para Praça Comandante Ventura.

Durante a administração estadual de Plínio Ramos Coelho 
(1955-1958), esse logradouro foi reformado e recebeu a 
instalação de um parque infanti l denominado Janguinho. Vista da Praça da Bandeira Branca. Foto: Altemar Alcantara. Acervo: Semcom.

PRAÇA PADRE FRANCISCO

Situado entre as ruas Cinco de Setembro, Boa Vista, Padre 
Francisco e o beco Quinze de Setembro, em frente à sede do Sul 
América Futebol Clube, no bairro São Raimundo, esse logradouro 
foi denominado Praça Padre Francisco, por meio da Lei Municipal 
389, de 30 de junho de 1952. 

Apesar de sua denominação, somente recebeu 
característi cas de praça na administração municipal de Gilberto 
Mestrinho, quando teve sua área reformada. As obras foram 
iniciadas em 24 de dezembro de 1956 e concluídas em 24 de 
janeiro do ano seguinte.

Nos últi mos cinquenta anos, essa Praça recebeu, pelo 
menos, duas intervenções. Porém, nos dias de hoje, encontra-se 
em total abandono, fato que já se tornou comum nas praças dos 
bairros de nossa cidade.

Vista da Praça Padre Francisco após reforma na década de 50. In: O Jornal, de 11.05.1958. 

PRAÇA ISMAEL BENIGNO

Localizada entre as ruas Cinco de Setembro e Virgílio 
Ramos, no bairro São Raimundo, em frente à igreja do padroeiro, 
era conhecida, inicialmente, como Praça Grande. Perdeu essa 
nomenclatura por meio da Lei Municipal 680, de 15 de dezembro 
de 1958, e passou a se chamar Padre Carlos Fluhr. 

Teve sua construção iniciada na administração do prefeito 
Gilberto Mestrinho, o qual deixou o cargo para concorrer às 
eleições e foi substi tuído pelo vereador Ismael Benigno, que 
conti nuou as obras de construção da Praça. 

Duas décadas depois, por meio da Lei 1.412, de 20 de 
abril de 1979, a Prefeitura de Manaus alterou novamente sua 
denominação: Praça Ismael Benigno.

Vista lateral da Praça Ismael Benigno. Foto: Durango Duarte.
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PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

A Lei Municipal 835, de 6 de outubro de 1964, autorizou 
a Prefeitura de Manaus a construir uma praça no bairro São 
Jorge, nas proximidades do Conjunto dos Bancários, em frente 
ao então Quartel do 27º Batalhão de Caçadores – 27º BC, atual 
1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel – 1º BIS Amv, e 
denominou esse logradouro público Praça Nações Unidas. 

Posteriormente, teve sua nomenclatura alterada para 
Praça Duque de Caxias em homenagem ao Patrono do Exército 
Brasileiro. Em 1971, a Praça recebeu a instalação de um busto 
desse militar (ver Capítulo Monumentos).

Vista da Praça Duque de Caxias. 1969. Acervo: Arquivo Público Municipal.

PRAÇA N. SRA. AUXILIADORA

Essa Praça foi construída entre a rua Silva Ramos e a avenida 
Joaquim Nabuco, no bairro Centro – em frente ao colégio 
salesiano de mesmo nome em que estudavam as fi lhas do então 
prefeito Vinícius Conrado. 

Sua inauguração ocorreu em 24 de maio de 1965 – dia 
dedicado a essa Santa –, com a presença de professores e alunos 
do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, além de autoridades 
governamentais e religiosas. A fi ta de inauguração foi cortada 
por dona Helena Cidade Araújo, esposa do governador em 
exercício Ruy Araújo.

Com o decorrer dos anos, a Praça Nossa Senhora Auxiliadora 
teve a sua área original – em formato retangular – modifi cada e, 
atualmente, possui um traçado triangular.

Estátua de Nossa Senhora  Auxiliadora situada ao centro da praça. Foto: Durango Duarte.

PRAÇA FRANCISCO DE QUEIROZ
RUY ARAÚJO

Construído pelo prefeito Paulo Nery, esse logradouro 
público, situado entre as ruas Quinti no Bocaiúva, Doutor Almínio 
e Izabel, no Centro, foi denominado Praça Ruy Araújo pelo 
Decreto Municipal 30, de 2 de março de 1970. 

Sua inauguração ocorreu no dia 31 daquele mesmo mês, 
como parte das festas de comemoração do 6º Aniversário da 
Revolução de Março de 1964. 

Em agosto de 1987, na administração do prefeito Manoel 
Ribeiro, esse logradouro recebeu melhoramentos e sua 
denominação foi modifi cada para Praça Francisco de Queiroz, 
nome encontrado em uma placa que foi afi xada nessa reforma e 
que existe no local até os dias de hoje.

Vista da então Praça Ruy Araújo. Década de 60. Acervo: Moacir Andrade.
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PRAÇAS EXTINTAS

PRAÇA RIACHUELO

Essa Praça localizava-se entre o igarapé do Espírito Santo, 
aterrado para a construção da avenida Eduardo Ribeiro, e as 
anti gas ruas: Brasileira – depois, Municipal e hoje, avenida Sete 
de Setembro –, do Imperador, atual Marechal Deodoro, e das 
Flores, atual Guilherme Moreira.

Antes de se chamar Riachuelo, recebeu duas outras 
nomenclaturas: Praça do Imperador e Largo do Espírito Santo, 
sendo esta últi ma ofi cializada pelo Legislati vo Municipal no dia 
4 de julho de 1856. 

A denominação Praça Riachuelo foi dada pela Câmara 
Municipal nos anos 1860 em homenagem ao grande feito naval 
brasileiro durante a guerra contra o Paraguai – a chamada 
Batalha do Riachuelo – ocorrida em 1865. Anos depois, sua área 
foi loteada e hoje, parte dela está ocupada pelo Edifí cio Lobrás – 
em cujo térreo existe uma loja de departamentos e, nos demais 
andares, funcionam salas comerciais.

PRAÇA PAYSANDU

De acordo com a Mensagem Anual do presidente da 
Província, José Jansen Ferreira Júnior (1885), a Praça Paysandu 
localizava-se entre as seguintes ruas: Saldanha Marinho, Cinco 
de Setembro – atual Henrique Marti ns –, da Conceição – atual 
Joaquim Sarmento – e Comendador Clementi no – atual avenida 
Eduardo Ribeiro –, no Centro.

Conhecida por essa denominação desde a década de 50 
do século XIX, em 15 de abril de 1880, a Assembleia Provincial 
autorizou o então presidente José Clarindo de Queiroz a aterrar 

Vista da Praça Riachuelo, área triangular na sequência da ponte, à direita. 
In: Fundação de Manaus, 1994. Mário Ypiranga Monteiro.

Localização das anti gas praças e Riachuelo (1) e Paysandu (2) . In: Planta da cidade de Manáos de 1879. Acervo: Biblioteca do Exército (RJ).

essa área. Mas, somente em 1881 é que esse serviço foi iniciado, 
sendo as obras executadas por Manuel Joaquim Pereira de Sá.

O presidente da Província, José Paranaguá, em sua 
Mensagem Anual de 1883, sugeriu que o futuro Teatro Provincial 
– atual Teatro Amazonas –, fosse construído na área dessa Praça, 
o que não chegaria a ocorrer. 

Ainda em 1883, em sessão da Câmara Municipal, de 17 de 
agosto, foi denominada Praça Cinco de Setembro – designação 
que, anos mais tarde, foi adotada pela praça da Saudade. A Praça 
Paysandu também teve seu terreno loteado e se tornou mais um 
dos espaços que desapareceram ao longo dos anos.

1

2
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PRAÇA GENERAL OSÓRIO

Oriunda da divisão do anti go largo da Campina (ver página 
16), a exti nta Praça General Osório localizava-se na área hoje 
compreendida pelo complexo esporti vo do Colégio Militar de 
Manaus e pelo Colégio Dom Bosco, entre a avenida Epaminondas 
e as ruas Padre Ghislandi, Luiz Antony e José Clemente. Seu 
terreno foi aplainado em 1897 e o ajardinamento foi contratado 
três anos mais tarde, em 1º de maio de 1900, com Antônio 
Fernandes de Carvalho.

O superintendente Marti nho de Luna Alencar, em 1902, 
mandou construir um pequeno chalé no jardim dessa Praça para 
guardar as ferramentas e utensílios uti lizados na manutenção 
do logradouro, além de servir de abrigo a um guarda. Em 1905, 
recebeu a instalação de uma fonte e outros melhoramentos. O 
prefeito Jorge de Moraes (1911-1913) mandou reformar parte 
do jardim e pintar os tanques, o chalé e o mictório.

No segundo governo municipal de Araújo Lima (1926-1929), 
a Praça foi transformada em um parque, com variadas plantas 
ornamentais, além de aparelhos apropriados à recreação infanti l. 
Entre os melhoramentos realizados nesse período, reformou-
se também o anti go coreto em forma de anfi teatro, o qual foi 
demolido pelo prefeito Antônio Maia em fi ns da década de 30.

 Em 1937, por meio do Ato 2, de 21 de dezembro, o 
Município concedeu a Praça General Osório ao comando da 
Guarnição Federal e do 27º Batalhão de Caçadores – BC para 
a instalação de um estádio desti nado à práti ca de educação 
fí sica. Esse parque de exercícios, denominado Estádio General 
Osório, foi inaugurado em 2 de outubro de 1938 e servia tanto 
aos militares quanto ao público em geral.

Na segunda metade da década de 50, o campo do General 
Osório passou a sediar uma das maiores manifestações culturais 
do Estado: o Festi val Folclórico do Amazonas. Idealizado pelo 
jornalista Bianor Garcia e patrocinado pela empresa Archer Pinto 
– proprietária dos exti ntos periódicos O Jornal e Diário da Tarde –, 
a primeira edição do festi val teve início em 21 de junho de 1957.

Praça General Osório no início do século XX. 
In: Album do Amazonas 1901-1902.

Nesse campo, o Festão do Povo viveu seu primeiro ciclo de 
sucesso até o início da década de 70, quando o prefeito Paulo 
Nery, por meio do Decreto 163, de 23 de dezembro de 1971, 
concedeu, defi niti vamente, o terreno do Estádio General Osório 
ao Ministério do Exército para que ali o Comando Militar da 
Amazônia instalasse o Colégio Militar de Manaus – CMM. A parti r 
daí, a área foi cercada e tornou-se de uso exclusivo às ati vidades 
do CMM, o que decretava o fi m da Praça General Osório. 

Detalhe da piscina da Praça General Osório. Acervo: Biblioteca do 
IBGE – Arquivo Fotográfi co Ilustrati vo dos Municípios Brasileiros.

Vista aérea do estádio General Osório, com o ginásio coberto do Colégio Militar ainda em construção. Década de 70. Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.
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PRAÇA RIO BRANCO

Logradouro que se localizava entre as ruas Municipal, atual 
avenida Sete de Setembro, Visconde de Porto Alegre, Ajuricaba 
e Duque de Caxias, na área, atualmente, ocupada pela unidade 
sede do Insti tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Amazonas – Ifam, anti go Cefet-Am (ver Capítulo Escolas).

Sua arborização foi determinada por meio da proposta 
do vereador Aristi des Justo Mavignier, em sessão da Câmara 
Municipal, do dia 5 de outubro de 1881, quando era denominada 
Praça do Conselheiro Furtado. 

A denominação Praça Rio Branco aparece pela primeira 
vez em 1894 quando o Governo do Estado contratou Lauro 
Bitt encourt para efetuar o desaterro da área desse logradouro, 
serviço que somente fi caria concluído três anos mais tarde. 

Essa nomenclatura é mencionada também na Carta 
Cadastral da Cidade e Arrabaldes de Manáos de 1895, levantada 
por João Miguel Ribas durante a administração estadual de 
Eduardo Ribeiro, e nas Plantas da Cidade, de 1906 e de 1915. 
Era chamada, ainda, de Praça Visconde de Rio Branco e de Praça 
Barão do Rio Branco. 

Por meio da Lei 1.548, de 7 de maio de 1930, a Prefeitura 
Municipal transferiu a propriedade dessa Praça ao Estado para 

PRAÇA BENJAMIN CONSTANT

As primeiras referências sobre esse exti nto logradouro 
são encontradas em documentos datados dos anos 1890 e 
indicam que ele se localizava na confl uência da anti ga estrada 
da Cachoeirinha, atual avenida Sete de Setembro, com a avenida 
Uaupés, atual Presidente Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha. 
Sua primeira denominação foi Praça de Anti mari, nome da rua 
que, inicialmente, lhe servia de referência e que existe até os 
dias de hoje, margeando o igarapé da Cachoeirinha, atual do 
Mestre Chico. Sua nomenclatura foi alterada novamente em 
1896: Praça Benjamin Constant. 

Vista da anti ga Praça Benjamin Constant. Década de 70. 
Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.

Imagem aérea da ex-Praça Benjamin Constant. In: Levantamento aerofotogramétrico 
de Manaus. DNOS – 2º DFOS. Década de 60. Acervo: Jucineide Araújo.

Localização da anti ga Praça Rio Branco. In: Planta de Manáos e arrabaldes de 1906.

que este a cedesse à União com a fi nalidade de ali se construir o 
prédio da Escola de Aprendizes Artí fi ces (ver Capítulo Escolas).

 Ao estabelecimento de ensino, caberia a responsabilidade 
pela conservação, limpeza e embelezamento da área. O termo 
de doação defi niti va da Praça Rio Branco foi assinado no dia 30 
de maio de 1934 pelo interventor federal Álvaro Maia. 

No fi m da década de 20, a Intendência Municipal, por meio 
da Lei 1.477, de 16 de abril de 1928, deu-lhe novo nome: Praça 
Coronel Antônio Bitt encourt. Dois anos depois, por meio do 
Decreto 3, de 1º de novembro de 1930, de autoria do prefeito 
Marciano Armond, voltou a ser denominada Benjamin Constant. 
Posteriormente, com o processo de urbanização da Cidade, a 
Praça Benjamin Constant foi exti nta. Em sua área, construiu-
se, por volta de 1939, a anti ga subusina de energia elétrica da 
empresa Manáos Tramways and Light Company Limited e um 
galpão que servia de ofi cina de bondes, onde hoje existe uma 
unidade da Manaus Energia e o Mercado Municipal Walter 
Rayol, no bairro Cachoeirinha.
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PRAÇA N. SRA. DE FÁTIMA
14 DE JANEIRO

A citação mais anti ga acerca desse logradouro, segundo o 
historiador Mário Ypiranga Monteiro, data de 1892. Localizava-
se entre as avenidas Japurá e Tarumã e as ruas Emílio Moreira e 
Bitt encourt, atual Jonathas Pedrosa, área que hoje pertence ao 
bairro Praça 14 de Janeiro, mas que, antes, fazia parte do anti go 
bairro de Nazaré.

De acordo com Monteiro, essa Praça teria recebido, naquele 
mesmo ano, duas denominações que ti nham referência direta 
com a revolta ocorrida em 14 de janeiro de 1892, que culminou 
com a renúncia do governador Thaumaturgo de Azevedo. A 
primeira delas, Praça Fernandes Pimenta, foi ofi cializada pela 
Resolução de 5 de fevereiro, proposta pelo intendente Sérgio 
Pessoa, em homenagem ao soldado João Fernandes Pimenta, 
morto naquela rebelião. A segunda, Praça 14 de Janeiro, referia-
se à própria data do acontecimento e foi sugerida em 9 de março, 
pelo novo intendente Antônio Dias dos Passos.

Além dessas duas nomenclaturas, o historiador cita, ainda, 
a existência de um terceiro nome ligado àquela revolta – Praça da 
Conciliação –, sujestão do intendente Hermes de Araújo e que se 
referia ao acordo políti co que encerrou o levante. Mesmo assim, 
a população conti nuaria a chamá-la de Praça 14 de Janeiro.

Em 1912, por meio da Lei 727, de 10 de outubro, a 
Intendência Municipal, deu-lhe a denominação Praça Doutor 
Pedrosa em homenagem ao médico Jonathas de Freitas Pedrosa, 
à época, senador da República. Cinco anos depois, pela Lei 816, 
de 26 de julho de 1917, teve seu nome alterado para Praça 
Portugal, em alusão à comunidade portuguesa residente no 
Estado do Amazonas.   

Em 1928, a Lei Municipal 1.486, de 14 de maio, mudou sua 
denominação para Praça Nove de Novembro. Passados dois anos, 
por meio do Decreto 3, de 1º de novembro de 1930, assinado 
pelo prefeito Marciano Armond, esse logradouro voltou a ser 
denominado Praça 14 de Janeiro.

A área dessa Praça permaneceu como um descampado até 
a década de 60. Durante a administração do prefeito Paulo Nery 
(1965-1972), foi iniciada a urbanização desse logradouro, cujas 
obras foram concluídas pelo seu sucessor, Frank Lima. Nessa 
época, já era conhecido como Praça Nossa Senhora de Fáti ma, 
mesmo nome da igreja que estava sendo construída de frente 
para sua área (ver Capítulo Igrejas).

Parte dos melhoramentos realizados no local, como a 
terraplenagem e o asfaltamento das ruas ao redor do templo, foi 
inaugurada em 22 de dezembro de 1973. A quadra polivalente 
e o parque infanti l foram entregues à população no dia 5 de 
setembro de 1974, como parte das comemorações da elevação 
do Amazonas à Categoria de Província.

Ao longo dos anos, essa Praça viu a sua área desaparecer 
aos poucos. No fi nal da década de 80, na parte lateral à rua 
Emílio Moreira, foi construída a quadra de ensaios do Grêmio 
Recreati vo e Escola de Samba Vitória-Régia, ao lado da quadra 
de esportes. No terreno frontal à igreja, construiu-se o centro 
paroquial e, na área mais a frente, hoje existem lanchonetes, 
contí guas à avenida Tarumã.

Vista da, hoje exti nta, praça Nossa Senhora de Fáti ma após pavimentação 
de sua área no início da década de 70. Acervo: Frank Lima.

Vista da área da anti ga praça já ocupada pelo Centro Paroquial da igreja. 
Foto: Nonato Oliveira.

Vista aérea da praça e da igreja de Nossa Senhora de Fáti ma. Acervo: Moacir Andrade.
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PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Construído no fi nal do século XVII, esse logradouro situava-
se no bairro Cachoeirinha, entre as avenidas Canaçari, atual 
Carvalho Leal, Borba, Canutama, atual rua Ipixuna, e a rua Santa 
Isabel, na área onde, atualmente, existe o Hospital Geral do 
Exército de Manaus – HGeM.

Sua denominação – Praça Floriano Peixoto – foi proposta 
pelo superintendente municipal Manuel Uchôa Rodrigues, por 
meio do Decreto 1, de 20 de fevereiro de 1894, em deferência 
ao alagoano Floriano Vieira Peixoto, primeiro vice-presidente 
e segundo presidente do Brasil. No ano seguinte, registra-se 
a tentati va de se instalar na área dessa Praça uma estátua do 
homenageado (ver Capítulo Monumentos).

Em 1896, o governador Eduardo Ribeiro entregou um prédio 
escolar – atualmente ocupado pela Escola Estadual Euclides da 
Cunha (ver Capítulo Escolas) – que foi construído no entorno, 
desse logradouro. Nessa Praça, em 1928, quando Ephigênio de 
Salles era presidente do Estado instalou-se a primeira estação 
de radiodifusão do Amazonas, onde eram transmiti das notí cias, 
concertos musicais, conferências etc.

Imagem aérea do Hospital Militar na área da exti nta Praça Floriano 
Peixoto. In: Levantamento aerofotogramétrico  de Manaus. 

DNOS – 2º DFOS. Década de 60. Acervo: Jucineide Araújo.

PRAÇA GENERAL CARNEIRO

Localizava-se entre as avenidas Codajás, Uaupés, atual 
Presidente Castelo Branco, Canaçari, atual Carvalho Leal, e a rua 
Humaitá, atual Barcelos, no bairro Cachoeirinha. 

Sua abertura e denominação – Praça General Gomes 
Carneiro – foram propostas por Inácio Pessoa, em sessão da 
Intendência Municipal realizada no dia 28 de janeiro de 1895 
(MONTEIRO, 1998). À época, era um espaço descampado, 
onde a comunidade realizava peladas e festejos juninos, sendo 
conhecida apenas por Praça General Carneiro.

Décadas depois, sua área passou a ser uti lizada pelo Ypiranga 
Futebol Clube – cuja sede ainda existe naquelas proximidades 
– como campo de treinamento de jogadores. Isso foi proibido 
pela Câmara Municipal, através da Lei 263, de 15 de setembro 
de 1952, que tornou a Praça General Carneiro em um bem de 
caráter, exclusivamente, público. Esse logradouro também foi 
palco dos primeiros festi vais folclóricos de Manaus, realizados 
entre os anos de 1947 e 1953.

Em 1957, no governo de Plínio Ramos Coelho, parte do 
terreno dessa Praça foi ocupada pela construção de quarenta 
casas populares do Conjunto Kubitschek. Mais tarde, na frente 

PRAÇA MONTE CRISTO

Esse logradouro localizava-se nas ruas Quinti no Bocaiúva, 
Isabel, dos Andradas e Oriental, atual Pedro Botelho, no anti go 
bairro dos Remédios, área, hoje, compreendida pelo bairro 
Centro. Sua referência mais anti ga é a Carta Cadastral da Cidade e 
Arrabaldes de Manáos, de 1895, encomendada pelo governador 
Eduardo Ribeiro e levantada por João Miguel Ribas. 

Vista da área da exti nta Praça Gomes Carneiro, onde foi construído o Palácio 
Rodoviário. Década de 70. Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.

A Lei 802, de 7 de maio de 1942, autorizou o Governo do 
Estado a doar ao, então, Ministério da Guerra uma área fronteiriça 
a essa Praça, entre as avenidas Silves, Borba e Carvalho Leal, 
para ali construir o Hospital Militar. Porém, ao invés de o hospital 
ter sido construído na área doada em 1942, ele foi erguido, em 
realidade, no terreno da própria Praça, sendo este o fi m desse 
logradouro público. 

do referido conjunto habitacional, também foram construídos o 
Palácio Rodoviário e o Cine Ipiranga. Sua área, nos dias de hoje, 
está ocupada pelo prédio da Faculdade de Ciências da Saúde, da 
Universidade do Estado Amazonas – UEA.

Apesar de sua área nunca ter recebido melhoramentos 
inerentes a uma praça, como ajardinamento e calcetamento, 
foi citada com essa denominação, ao menos, até a primeira 
década do século XIX. Com o passar dos anos, seu terreno 
foi sendo ocupado por residências e comércios. Da sua área 
original, restou, apenas, um canteiro triangular, em frente 
ao atual prédio do Museu do Homem do Norte (ver Capítulo 
Museus).
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Praça Ribeiro da Cunha. Década de 70. Foto: Nonato Oliveira. Imagem de satélite da área da exti nta praça. Fonte: Google Earth.

PRAÇA RIBEIRO DA CUNHA
JOSÉ LINDOSO

A construção dessa Praça, que existi u na rua Silva Ramos, 
Centro, é mencionada na Mensagem do superintendente Hugo 
Carneiro, de 1º de outubro de 1925. A denominação Praça 
Presidente Bernardes foi dada pelo Decreto Municipal 21, de 
14 de novembro desse mesmo ano, em homenagem a Artur da 
Silva Bernardes, presidente do Brasil, à época. 

A Praça Presidente Bernardes foi reformada pelo prefeito 
Araújo Lima e passou a ser encimada por um muro de arrimo 
e a ter iluminação subterrânea. Essas obras, iniciadas em 1926, 
foram concluídas somente três anos mais tarde, em 24 de 
novembro de 1929, data em que o logradouro foi entregue à 
população pelo referido prefeito.

O Decreto Municipal 49, de 9 de setembro de 1931, alterou 
sua denominação para Praça 24 de Outubro em referência ao dia 
em que Getúlio Vargas assumiu a Presidência da República.

Esse Decreto atendia ao Ato 907 da Interventoria Federal 
no Estado do Amazonas que determinava a mudança das 
denominações de logradouros e de estabelecimentos públicos 
da Capital que fi zessem homenagem a personalidades vivas 
para “nomes de vultos célebres e datas da história do Brasil e, 
de preferência, do Amazonas”. Antes disso, a designação 24 de 

Outubro pertencia à outra praça, que passou a se chamar, após 
essa mudança, praça São Sebasti ão.

Entre os anos de 1933 e 1934, as rampas dessa Praça 
receberam calçamento a pedra tosca e, em 1937, reparou-se 
o serviço de iluminação. Em nota publicada no jornal Diário da 
Tarde, de 16 de janeiro de 1959, ela aparece com a nomenclatura 
Praça Ribeiro da Cunha. Na década de 60, esse logradouro era 
composto por dois jardins, sendo um com dois semicírculos e o 
outro, dividido em quatro jardins menores.

Em 1976, o prefeito Jorge Teixeira transferiu o Pavilhão 
Universal que estava na praça Oswaldo Cruz e o instalou nessa 
Praça, sendo inaugurado em 10 de julho daquele ano. Esse 
pavilhão, anos depois, foi transferido, em defi niti vo, para a 
praça Tenreiro Aranha. A quadra de esportes que existe nesse 
logradouro foi construída pelo prefeito José Fernandes.

Por meio da Lei Municipal 178, de 6 de abril de 1993, 
recebeu a denominação Praça José Lindoso. Nesse mesmo ano, 
um fato inusitado ocorreu: a Praça foi ocupada, indevidamente, 
pelo Grêmio Recreati vo e Escola de Samba Sem Compromisso, 
que construiu um muro no seu entorno. 

Após receber denúncias dessa apropriação irregular, a 
Justi ça determinou que o muro fosse derrubado e o logradouro, 
reconstruído. Porém, somente a quadra de esportes foi 
recuperada e exti nguiu-se a Praça.

Vista da então Praça Presidente Bernardes com prédio do grupo 
escolar de mesmo nome ao fundo. In: Album de Manáos 1929.

Vista da praça com muro construído em seu entorno. 
In: Relatório do prefeito municipal Araújo Lima, 1929.
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PRAÇA SARGENTO MANOEL CHAGAS

A então Praça da Liberdade situava-se na confl uência das 
ruas João Alfredo, atual avenida Djalma Bati sta, e  Djalma Dutra 
com a Boulevard Amazonas, atual avenida Álvaro Botelho Maia, 
na área conhecida como Seringal-Mirim. Essa denominação, de 
origem popular, era uti lizada por volta de 1935 e fazia referência 
à políti ca adotada pelo governo do presidente Getúlio Vargas.

Em 1963, por meio da Lei Municipal 804, de 28 de agosto, 
teve sua nomenclatura alterada para Praça Frederico Barata. 
Quase três anos depois, o Decreto 12, de 9 de fevereiro de 
1966, sancionado pelo prefeito Paulo Nery, deu-lhe nova 
denominação: Praça Sargento Manoel Chagas, em homenagem 
a esse amazonense, morto durante a 2ª Guerra Mundial. Nessa 
mesma época, também foi instalado um monumento a esse 
militar, combatente da Força Expedicionária Brasileira – FEB, 
composto por herma e busto.

Esse logradouro foi exti nto durante a administração 
municipal de Jorge Teixeira (1975-1979) em razão das obras de 
abertura da atual avenida Djalma Bati sta, no prolongamento da 
rua Comendador Clementi no.

Vista aérea da, hoje exti nta, Praça Manoel Chagas no início da rua João Alfredo. Década de 70.  Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.

Imagem aérea da ex-Praça Manoel Chagas. In: Levantamento aerofotogramétrico  
de Manaus. DNOS – 2º DFOS. Década de 60. Acervo: Jucineide Araújo.

Rua João Alfredo (atual Av. Djalma Bati sta)
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PRAÇA JOÃO PESSOA
DA BOLA DO OLÍMPICO

Os trabalhos de terraplenagem dessa Praça que fi cava  
localizada no cruzamento da avenida Constanti no Nery com a 
Boulevard Amazonas, atual avenida Álvaro Botelho Maia, foram 
iniciados em 1950. Apesar de ter sido chamada de Praça da Bola 
em razão do seu formato, há documentos daquela época que 
também a mencionam como Praça Ajuricaba. 

Em 1952, esse logradouro passou por uma remodelação 
e, no ano seguinte, por meio da Lei Municipal 472, de 1º de 
dezembro de 1953, foi ofi cializada como Praça João Pessoa. Em 

Vista da anti ga Praça João Pessoa com chafariz de ferro e 
estátua ao centro. Acervo: Moacir Andrade.

Área da ex-praça após a reforma de Jorge Teixeira. Acervo: Jornal do Commercio.

Chafariz instalado na anti ga Praça João Pessoa. Acervo: Moacir Andrade.

Vista aérea  da ex-praça, na área em que hoje existe o viaduto Dom Jackson 
Damasceno Rodrigues. Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.

Vista aérea do local modifi cado. In: Manaus – 4 anos  administração Jorge Teixeira, [s. n.]

Chafariz instalado na Bola do Eldorado com os leões inverti dos. Acervo: A Críti ca.

1968, recebeu o chafariz de ferro e a estátua que estavam no 
Jardim Ajuricaba de Menezes, na Praça Oswaldo Cruz. Devido 
às obras realizadas na avenida Constanti no Nery pelo prefeito 
Jorge Teixeira em 1975, essa Praça foi exti nta e, no local, fi cou 
apenas a estátua.

Hoje, tanto o chafariz quanto a escultura estão instalados 
no jardim existente na Bola do Eldorado, no bairro Parque Dez de 
Novembro, porém, os leões que compõem a fonte foram colocados 
de frente para a estátua, posição inversa a da original. Antes de 
ser destruída, chegou a ser chamada, popularmente, de Praça da 
Bola do Olímpico, em referência ao clube social de mesmo nome 
situado nos seus arredores.
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Vista panorâmica do Teatro Amazonas, com a praça São Sebasti ão 
à frente e o Palácio da Justi ça atrás. Ao fundo, o Estádio General 

Osório e o Colégio Dom Bosco. Acervo: Moacir Andrade.

D
e maneira simplifi cada, defi ne-se monumento 
histórico como uma edifi cação ou um síti o 
histórico que possui signifi cado relevante na 
trajetória de vida de uma sociedade. São obras 

ou construções cujo objeti vo é possibilitar às gerações futuras, 
referências permanentes sobre os grandes acontecimentos e as 
maiores personalidades da história de uma cidade, de um Estado 
ou de um País.

O primeiro monumento que se tem registro na história de 
nossa Cidade foi construído em homenagem a Dom Pedro II, em 
formato de uma efí gie – representação de uma fi gura humana 
esculpida em relevo –, a qual possuía uma cobertura ornamental, 
também conhecida por dossel ou baldaquim. Instalada por 
Ludovico Lambek em uma sala no Palácio da Presidência da 
Província, essa escultura foi inaugurada em 2 de dezembro de 
1852, dia do aniversário de 27 anos do homenageado.

Muitos projetos de construção de monumentos, estátuas e 
bustos sequer saíram do papel. Entre os erguidos, alguns foram 
modifi cados e outros, transferidos para áreas parti culares, 
o que pode ter acontecido com alguns dos que hoje estão 
desaparecidos. Há, também, os que estão instalados, mas sem 
identi fi cação alguma.

Manaus possui quatro edifi cações tombadas pelo Insti tuto 
do Patrimônio Histórico e Artí sti co Nacional no Amazonas – 
Iphan: o Teatro Amazonas, o Reservatório do Mocó, o Mercado 
Adolpho Lisboa e o Conjunto Arquitetônico e Paisagísti co do 
Porto de Manaus. Porém, somente o nosso templo das artes terá 
sua história contemplada neste livro.

Existem, ainda, diversas edifi cações que foram tombadas 
pelo Governo do Estado e que compõem o Patrimônio Estadual 
do Amazonas. Algumas delas, inclusive, têm suas histórias 
contadas em outros capítulos desta obra, como a Catedral de 
Nossa Senhora da Conceição, o Colégio Amazonense D. Pedro II, 
o Insti tuto Benjamin Constant, o cemitério São João Bati sta e o 
Relógio Municipal, entre outros.

Além disso, em 2004, o Executi vo Municipal estabeleceu, 
por meio do Decreto 7.176, de 10 de fevereiro, o Setor Especial 
das Unidades de Interesse de Preservação, composto por 
1.667 imóveis e dez praças históricas situados entre a avenida 
Leonardo Malcher e a orla fl uvial e limitados pelo igarapé de São 
Raimundo, a oeste, e a ponte Benjamin Constant, a leste.

Este Capítulo está dividido em duas partes. Na primeira, 
são destacados, pela ordem de inauguração, o Teatro Amazonas, 
o monumento erigido em homenagem à Abertura dos Portos 
do Rio Amazonas à Navegação Estrangeira, o Monumento à 
Província – Tenreiro Aranha, o Relógio Municipal, o Monumento 
a Nossa Senhora da Conceição e o Monumento ao Primeiro 
Centenário da Elevação da Vila da Barra do Rio Negro à Categoria 
de Cidade, mais conhecido como Obelisco.

Na segunda parte, apresenta-se um resumo histórico de 
algumas esculturas que, ao longo dos anos, foram construídas 
em homenagem a personalidades locais e nacionais.
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A história do maior símbolo cultural e turísti co do nosso 
Estado inicia em 21 de maio de 1881, dia em que o deputado 
Antônio José Fernandes Júnior apresentou à Assembleia 
Provincial um projeto que solicitava verba para a construção de 
um teatro em alvenaria. Menos de um mês depois, em 14 de 
junho, o presidente da Província, Alarico José Furtado, por meio 
da Lei 546, autorizou a despesa de cento e vinte mil réis para a 
compra do terreno e o início da obra.

O primeiro local sugerido para a construção do Teatro 
Provincial, sua primiti va denominação, foi a área situada entre 
a rua José Clemente e as anti gas Progresso e Comendador 
Clementi no, respecti vamente, as atuais rua Dez de Julho e 
avenida Eduardo Ribeiro, onde hoje existe o Centro Cultural 
Palácio da Justi ça.

O responsável pelo projeto do teatro foi o Gabinete de 
Architectura e Engenharia Civil de Lisboa, cujo representante em 
Manaus era o comerciante Bernardo Antônio de Oliveira Braga. 
Assinaram a planta do projeto, datada de 4 de outubro de 1882, 
Jorge dos Santos e Felipe Monteiro.

 Em 1883, a administração provincial indicou um novo local 
para a edifi cação da casa de espetáculos: um terreno situado 
na mesma área da praça Paysandu (ver Capítulo Praças). Nesse 
mesmo ano, em 17 de maio, foram apresentadas quatro propostas 
para a execução da obra, sendo vencedora a de Manuel de 
Oliveira Palmeira de Menezes, dono da fi rma Menezes, Gomes 
& Cia. Ao menos até o fi nal daquele ano, a construção não havia 
iniciado em razão do terreno ainda não ter sido preparado. 

No início de 1884, Palmeira de Menezes transferiu o seu 
contrato para Alexandre Dantas e este, por sua vez, repassou-o à 
fi rma Rossi & Irmão, dos doutores arquitetos Carlos e Francesco 
Rossi. Nessa mesma época, o presidente José Paranaguá mudou 
novamente o local de construção do teatro porque a área onde 
se pretendia erguê-lo – contí gua à praça Paysandu – não era 
fi rme, visto que se localizava muito próximo ao leito do igarapé 
do Espírito Santo.

Optou-se, então, pela desapropriação do terreno que 
pertencia ao tenente-coronel Antônio Lopes Braga, situado na 

praça São Sebasti ão, onde, enfi m, seria edifi cado o prédio. A 
pedra fundamental do Teatro Amazonas foi lançada no dia 14 de 
fevereiro de 1884, porém, as obras foram iniciadas somente em 
2 de junho desse ano. 

Os trabalhos seguiam lentamente, até que, em 1885, por 
falta de recursos do Tesouro, a Assembleia Provincial aprovou, 
em 12 de junho, a Lei 694, que autorizava a presidência da 
Província a renegociar o contrato com Rossi & Irmão para reduzir 
os custos da construção. 

Os contratados, porém, recusaram-se a aceitar qualquer ti po 
de acordo que viesse a diminuir suas vantagens e conti nuaram 
a construção, à revelia da solicitação do Governo Provincial. 
Em vista disso, em 11 de agosto daquele ano, a Presidência da 
Província, por meio do Ofí cio 24, mandou que os cessionários 
italianos interrompessem os seus trabalhos enquanto não 
houvesse um acordo. 

O entendimento entre as partes não aconteceu e os 
cessionários abandonaram a construção e saíram da Cidade. Por 
fi m, em 12 de janeiro de 1886, o presidente da Província, Ernesto 
Adolpho de Vasconcelos Chaves, rescindiu o contrato. 

Decorridos seis anos, em 1892, o então deputado estadual 
Fileto Pires Ferreira apresentou projeto ao Legislati vo Estadual 
que autorizava o Governo do Estado a liquidar a dívida com os 
empresários Rossi & Irmão e retomar a construção do teatro. 
Esse projeto foi converti do na Lei Estadual 3, de 31 de agosto 
daquele ano, sancionada pelo governador Eduardo Ribeiro.

Em 1893, o Governo do Estado contratou para os trabalhos 
de decoração interna, pintura, plantas e instalação do mobiliário 
do teatro o pernambucano Crispim de Amaral, cenógrafo, 
decorador e pintor formado na Accademia di San Luca, na Itália. 
Em 31 de maio desse mesmo ano, Manuel Coelho de Castro 
fi rmou acordo com a administração estadual para executar as 
obras de alvenaria. 

O governador Eduardo Ribeiro havia programado a 
inauguração do Teatro Amazonas para 1894, no entanto, isso 
não chegaria a ocorrer, porque a montagem da cobertura e da 
cúpula duraria, prati camente, dois anos. Em junho de 1895, 

TEATRO AMAZONAS

Projeto da fachada principal do Teatro Amazonas. 
In: The city of Manáos and the country of Rubber Tree, 1893.
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Crispim do Amaral chegou a Manaus e, enquanto não se iniciava 
a decoração da área interna, passou a coordenar as obras da 
ornamentação exterior do teatro, contratadas junto a Enrico 
Mazzolani.

Em 1896, por meio do Decreto 114, de 29 de junho, o 
Regulamento do Teatro Amazonas foi aprovado pelo governador 
Eduardo Ribeiro, que não conseguiria inaugurar essa casa de 
espetáculos em sua administração. No governo de seu sucessor, 
Fileto Pires, nova data foi marcada para a abertura ofi cial do 
teatro, em 5 de setembro daquele ano, pelas comemorações 
da elevação do Amazonas à categoria de Província. Contudo, a 
demora na conclusão dos trabalhos fez com que a data fosse 
adiada mais uma vez.

Ainda em obras, o Teatro Amazonas foi inaugurado no dia 
31 de dezembro de 1896, com a apresentação da Companhia 
Lírica Italiana, cujo repertório trouxe apenas alguns números de 
óperas e canções.

Vista panorâmica do Teatro, antes da pavimentação de seu entorno. Ao fundo, o rio 
Negro e a igreja Matriz (à direita). Foto: George Huebner. Acervo: Otoni Mesquita.

Teatro Amazonas com suas rampas de acesso ainda em obras. Ao fundo, o Palácio da 
Justi ça, em construção. In: Album Descripti vo Amazonico, 1899. Arthur Caccavoni.

Crispim do Amaral, que havia começado os trabalhos 
de decoração da parte interna do teatro já no início de 1896, 
concluiria sua parti cipação no fi nal desse ano. À exceção do 
teto do foyer – o hall de entrada do teatro – e da ornamentação 
do Salão Nobre, o pernambucano foi responsável pelos panos 
de boca e de fundo, galerias, paredes, fundo de escadas, 
rompimento, basti dores, escudos, máscaras gregas, bambinelas, 
relevos dos camarotes de honra e pelas tapagens, entre outros.

A pintura no plafond, ou teto, do Salão de Espetáculos é uma 
representação à Tragédia, à Música, à Dança e à Ópera, e, em 
seu centro, existe uma imagem, em perspecti va, que simboliza a 
base da Torre Eiff el, tela realizada na Maison Carpezot, em Paris, 
França. O pano de boca, pintado pelo próprio Crispim de Amaral, 
retrata o encontro das águas dos rios Negro e Solimões.  

Em 21 de agosto de 1897, o governo fi rmou contrato com 
o arti sta italiano Domenico de Angelis – que estava no Pará por 
conta da decoração do Teatro da Paz – para a realização das 
esculturas e pinturas decorati vas do Salão Nobre, a parte mais 
luxuosa do prédio.

Como não existi a mão-de-obra local especializada sufi ciente 
para a demanda e a diversidade de trabalhos, De Angelis serviu, 
também, de mediador para a contratação de outros arti stas da 
Accademia di San Luca e de profi ssionais italianos, como mestres 
de obras e arquitetos.

De Angelis trouxe a Manaus, para auxiliá-lo, seu aluno, o 
arquiteto Sílvio Centofanti , o pintor Adalberto de Andreis, o 
mestre pintor Francesco Alegiani e o escultor Enrico Quatt rini, 
além de outros conterrâneos seus, operários da construção civil 
e artesãos.

O acordo com o arti sta italiano incluía, além da decoração 
do teto do foyer, a pintura do forro central do Salão Nobre – com 
a obra inti tulada A Glorifi cação das Belas Artes da Amazônia – e 
a realização de oito bustos em gesso e pintados em mármore 
de Carrara, todos confeccionados por Enrico Quatt rini, para 
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Salão Nobre do Teatro, pintado e decorado por Domenico de Angelis. Foto: Fabio Nutti  . 

Salão de espetáculos do Teatro, visto do ângulo do palco para a plateia. 
Teto pintado por Crispim de Amaral. Foto: Alex Pazuello.

homenagear os arti stas brasileiros Joaquim Manuel de Macedo, 
Gonçalves Dias, Gurjão, padre José Mariano, José de Alencar, 
Pena, Magalhães e Agrário de Menezes.

O contrato previa, também, a realização de onze painéis 
pintados à têmpera sobre linho lonado, imitando tapeçarias. 
Esse material foi todo produzido em Roma, no ateliê De Angelis/
Capranesi, e, depois, colocado nas paredes do Salão Nobre. 

Os painéis contém paisagens amazônicas, à exceção de um 
que presta homenagem ao maestro e compositor Carlos Gomes, 
com uma cena da sua ópera O Guarani – baseada no livro 
homônimo, de José de Alencar. As outras dez pinturas, que não 
possuíam nomes, foram denominadas, posteriormente, pelo 
público: Borboletas, Paisagem Urbana, As Garças, O Crepúsculo, 
Caboclos Pescando, A Onça Caçando a Capivara, Os Tucanos, 
Vaso de Flores, Os Esquilos e O Regatão.

Domenico de Angelis ainda assinaria mais dois contratos 
com a administração do Estado para pintura e decoração do 
Salão Nobre, sendo um em 1898 e o outro em 1899. Faleceria, 
no entanto, em março de 1900, quando ainda cumpria esse 
últi mo contrato e havia recém-assinado outro: o de construção 
do Monumento à Abertura dos Portos, na mesma praça São 
Sebasti ão, onde o Teatro Amazonas está localizado.

Em toda sua história, o prédio do teatro passou por quatro 
grandes intervenções estruturais, sendo as duas últi mas, 
verdadeiras restaurações. A primeira reforma ocorreu entre 1926 
e 1929, no governo de Ephigênio de Salles, e sua cor original, 
o cinza, foi substi tuída pelo cor-de-rosa. Entre 1959 e 1962, na 
administração de Gilberto Mestrinho, a casa de espetáculos 
passou pela segunda reforma, porém, o cor-de-rosa foi manti do. 
Em 1966, quando o teatro completou setenta anos de existência, 
o prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional.

Entre 1973 e 1974, na administração estadual de João 
Walter de Andrade, o nosso templo das artes passou pela sua 
primeira restauração, cuja construtora responsável pelas obras 
foi a Norberto Odebrecht. A reinauguração do teatro, que 
retomou a cor cinza, ocorreu em 17 de janeiro de 1975 e contou 
com a presença do presidente da República, Ernesto Geisel. A 
reabertura teve a apresentação da Orquestra Sinfônica e do 
Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

Entre 1987 e 1990, o Teatro Amazonas sofreu uma segunda 
restauração, a mais recente, realizada pela empresa Comagi, e o 
prédio voltou a ser pintado de cor-de-rosa. Em 1996, no ano do 
Centenário do teatro, houve a apresentação do tenor espanhol 
José Carreras, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Brasileira, 
conduzida pelo maestro espanhol David Gimenez.

Entre 5 e 21 de abril de 1997, o Teatro Amazonas foi palco 
da realização do I Festi val Amazonas de Ópera, evento que faz 
parte do calendário cultural do Estado até os dias de hoje. 

Nessa primeira edição, foram apresentadas três montagens 
com a parti cipação da orquestra e coral do Teatro Bolshoi, de 
Minsk, Bielorrússia, e do Coro Sinfônico do Amazonas: Carmen, 
de Georges Bizet, La Traviata, de Giuseppe Verdi, e O Barbeiro 
de Sevilha, de Gioacchino Rossini. Na abertura da oitava edição, 
em 2004, houve a inauguração do camarim cenográfi co.

Também desde 2004, primeiro ano do Amazonas Film 
Festi val, que o nosso templo das artes é uti lizado como um 
dos locais de exibição dos fi lmes parti cipantes desse festi val 
internacional de cinema (ver Capítulo Cinemas).

O Teatro Amazonas, atualmente, integra o Centro Cultural 
Largo de São Sebasti ão. Contém 701 lugares, divididos em 
plateia, frisas e camarotes.
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Vista atual do Teatro Amazonas.
Foto: Durango Duarte. 
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MONUMENTO À ABERTURA DOS PORTOS DO
RIO AMAZONAS À NAVEGAÇÃO ESTRANGEIRA

Monumento confeccionado por Domenico de Angelis e instalado na praça São Sebasti ão. 
Acervo: Moacir Andrade.

Esse monumento foi erguido em homenagem à abertura do 
rio Amazonas ao comércio mundial, decretada por D. Pedro II no 
dia 7 de dezembro de 1866. O símbolo original era uma coluna 
de pedra, que foi instalada na praça São Sebasti ão. 

De acordo com Mário Ypiranga Monteiro, sua inauguração 
aconteceu no dia 7 de setembro de 1867 pelo diretor de Obras 
Públicas, Antônio Davi Canavarro, seu autor e realizador.

Três décadas depois, por meio da Lei 209, de 23 de fevereiro 
de 1898, o Congresso Estadual autorizou o então governador 
Fileto Pires a abrir concorrência pública para a construção de um 
novo monumento, que substi tuiria a coluna inicial (Coleção de 
Leis do Amazonas – 1898).

O contrato foi fi rmado em 9 de março de 1899 com o italiano 
Domenico de Angelis. Nos termos do acordo, a inauguração da 
obra estava prevista para 3 de maio de 1900, data em que se 
comemoraria o IV Centenário do Descobrimento do Brasil e que 
está inscrita no marco até os dias de hoje. 

Em 9 de junho daquele ano, a Secretaria de Negócios 
da Indústria solicitou à Diretoria de Obras Públicas que 
providenciasse a iluminação elétrica do referido monumento, 
que já estava fi nalizado. O recebimento em defi niti vo desse 

marco, contudo, somente foi comunicado ao inspetor do Tesouro 
em 5 de fevereiro de 1901, por meio de ofí cio da Diretoria de 
Obras Públicas, publicado dois dias depois no Diário Ofi cial.

A confecção do Monumento à Abertura dos Portos foi 
realizada por De Angelis no ateliê de Enrico Quatt rini, em Roma, 
Itália, e as peças que o compõem foram trazidas para Manaus 
em partes separadas.

A fi gura principal é composta pela escultura de uma 
mulher – que representa a Amazônia – com uma tocha na mão 
direita, enquanto que a esquerda pousa sobre o ombro do deus 
Mercúrio – divindade romana que simboliza o Comércio –, 
colocado em plano inferior. Nas faces do pedestal quadrangular, 
estão retratados quatro conti nentes do globo terrestre. 

Esse Monumento foi restaurado em 1995  graças à reforma 
realizada pela Prefeitura de Manaus em parceria com a empresa 
Xerox do Brasil. Foram substi tuídas as âncoras douradas que 
adornam as colunas – que haviam sido arrancadas pela ação 
de vândalos. Para a proteção desse marco, foi colocado um 
gradil de ferro, mais tarde, reti rado durante a reforma da praça 
São Sebasti ão ocorrida entre 2003 e 2004. Nessa época, o 
Monumento também recebeu iluminação especial. 
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Vista panorâmica do primeiro monumento (coluna de pedra), instalado em 1867. Ao fundo, a rua José Clemente.
In: O valle do Amazonas e o problema da borracha, 1912. Manuel Lobato.

Vista do monumento que possui quatro faces, cada uma simbolizando um conti nente: a Europa, por uma águia de asas abertas e um menino na ponta 
da barca; a Ásia, pela cabeça de um leão persa e um menino; a África, por um menino que segura duas presas de elefante e por uma fi gura de proa 

em formato de cabeça egípcia, e a América, pelo primeiro navio viking que aportou na América do Norte. Foto: Marcelo Borges.
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MONUMENTO À PROVÍNCIA
TENREIRO ARANHA

A Comarca do Alto Amazonas, atual Estado do Amazonas,  
fi cou subordinada à Província do Grão-Pará até 1850, quando 
o imperador D. Pedro II, por meio da Lei 582, de 5 de setembro 
desse ano, ofi cializou a autonomia políti ca do Amazonas, 
elevando a então comarca à categoria de província. Seu primeiro 
presidente foi o deputado paraense João Bapti sta de Figueiredo 
Tenreiro Aranha, que governou de 1º de janeiro a 27 de junho 
de 1852.

Para simbolizar esse marco histórico, o deputado Silvério 
José Nery, em pronunciamento à Assembleia Legislati va 
Provincial no dia 11 de maio de 1883, sugeriu a construção de 
um monumento composto por uma coluna, em granito, com 
inscrições, nas quatro faces, das datas mais importantes da 
história da Província. Sobre a coluna, seria colocado um busto 
de Tenreiro Aranha, em bronze.

No dia 12 de junho daquele mesmo ano, o então presidente 
da Província, José Paranaguá, por meio da Lei 617, autorizou a 
construção do símbolo, porém, não mais um busto e sim, uma 
estátua daquele ex-presidente provinciano. 

Em 5 de setembro de 1883, ocorreu a solenidade 
de colocação da pedra fundamental da base da coluna 
comemorati va. O monumento deveria ser instalado na praça 
28 de Setembro, atual Heliodoro Balbi, em frente ao prédio, à 
época, denominado Paço da Assembleia Provincial – depois, 
sede do Comando-Geral da Polícia Militar e que hoje abriga o 
Centro Cultural Palacete Provincial.

Essa iniciati va fi cou paralisada por mais de uma década e 
foi retomada somente na administração estadual de Eduardo 
Ribeiro. O local de instalação desse marco, no entanto, estava 
programado para outra praça, a Cinco de Setembro (da Saudade), 

Monumento visto do cruzamento das ruas Guilherme Moreira e 
Theodoreto Souto. In: Annuario de Manáos 1913-1914.

Monumento visto do início da anti ga passagem que entrecortava a praça Tenreiro Aranha. Cartão-postal Bazar Sporti vo. Acervo: João Bosco Araújo. 
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A PROVÍNCIA

A primeira tentati va de elevar o 

o Amazonas à categoria de província 

ocorreu em 22 de junho de 1832, 

quando um movimento liderado pelos 

frades Joaquim de Santa Luzia, Inácio 

Guilherme da Costa e José dos Santos 

Inocentes, juntamente com o tenente 

Boaventura Ferreira Bentes, proclamou 

– mesmo sem o reconhecimento do 

Império – a Província do Rio Negro. 

Essa revolta, entretanto, foi conti da 

pelo Exército e a subordinação da 

Comarca do Alto Amazonas à Província 

do Grão-Pará permaneceria até 1850.

Foto: Alex Pazuello.

Maquete eletrônica do projeto de restauração da praça Cinco de Setembro (da Saudade) em 2008. Acervo: A Críti ca. 

e sua confecção foi encomendada a Enrico Quatt rini – um dos 
italianos que vieram a Manaus por intermédio de Domenico de 
Angelis. A pedra fundamental do monumento foi lançada, nessa 
praça, em 5 de setembro de 1894, mas a estátua nem chegou 
a ser instalada e a homenagem ao fundador da Província, mais 
uma vez, não aconteceu.

O assunto voltou à tona doze anos mais tarde, em 1906, 
quando o superintendente Adolfo Lisboa, em sua Mensagem 
Anual, anunciou melhoramentos na então praça Tamandaré, 
atual Tenreiro Aranha (ver Capítulo Praças), para nela ser 
instalada a estátua, que já estava em viagem. 

A inauguração do monumento ocorreu em 5 de setembro 
de 1907 e ali permaneceu até 1932, quando foi trasladado para 
a praça Cinco de Setembro, onde está até os dias de hoje.

Vista do monumento na praça Cinco de Setembro. Década de 70. 
Acervo: Moacir Andrade.
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RELÓGIO MUNICIPAL

Localizado na avenida Eduardo Ribeiro, nas proximidades da 
Catedral de Nossa Senhora da Conceição, o Relógio Municipal de 
Manaus faz parte do Patrimônio Histórico Estadual do Amazonas, 
tombado pelo Decreto 11.197, de 14 de junho de 1988. A obra 
possui, aproximadamente, cinco metros de altura e uma base 
quadrangular. 

Há registros de que a primeira iniciati va de se construir um 
medidor de horas na Cidade data de 1854, quando o presidente 
da Província, Herculano Ferreira Pena, em pronunciamento 
à Assembleia Legislati va Provincial, expôs a necessidade da 
existência de um relógio público em Manaus.

No entanto, somente em 1926, seriam realmente dados os 
primeiros passos para sua edifi cação, quando o então prefeito 
Araújo Lima, em Mensagem Anual à Intendência Municipal, 
falou sobre a aquisição de um “magnífi co cronômetro alemão”, 
o qual deveria ser instalado em um local público.

A construção do pedestal para a instalação do relógio foi 
iniciada em 31 de março de 1929. Quase oito meses depois, em 
28 de novembro, o marcador foi inaugurado, conforme relatam o 

jornal Estado do Amazonas daquele mesmo dia e o Diário Ofi cial 
do Estado, do dia posterior. O projeto desse relógio foi realizado 
pelo amazonense Coriolano Durand.

Com mostradores colocados nos dois lados, o Relógio 
Municipal permite a visualização das horas nos dois senti dos 
da avenida Eduardo Ribeiro. Ao redor dos mostradores, existe 
a inscrição fi losófi ca lati na Vulnerant omnes, ulti ma necat, ou 
Todas ferem, a últi ma mata, signifi cando que “cada hora fere a 
nossa vida até que a derradeira a roube” (OLIVEIRA, [s.n.]).

Vista do Relógio Municipal. In: Álbum Manaus, [s. n.]. Governo de Álvaro Maia.

Vista do Relógio Municipal. Atrás dele, o anti go posto de gasolina da 
Texaco, que funcionava na avenida Eduardo Ribeiro e hoje não existe mais. 

À esquerda, detalhe da escadaria da igreja Matriz. Acervo: Misam. Vista noturna do Relógio Municipal. Foto: Alex Pazuello.
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Monumento a Nossa Senhora da Conceição. Década de 70.
Foto: Hamilton Salgado. 

MONUMENTO A NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO

Localizado na praça Antônio Bitt encourt (do Congresso), o 
monumento em homenagem a Nossa Senhora da Conceição é 
composto por uma coluna de pedra sobre a qual está colocada 
uma imagem dessa Santa. 

A inauguração desse marco ocorreu em 3 de junho de 
1942 por ocasião do Primeiro Congresso Eucarísti co Diocesano 
de Manaus, realizado em comemoração aos cinquenta anos da 
criação do Bispado no Amazonas.

A base desse monumento possui quatro faces e, em duas 
delas, encontram-se inscrições comemorati vas – uma em 
homenagem ao Congresso Eucarísti co e outra em celebração ao 
IV Centenário do Descobrimento do Rio Negro pelo navegador 
espanhol Francisco Orellana, em 1542. 

Nas outras duas faces, estão gravados agradecimentos ao 
primeiro bispo de Manaus, Dom José Lourenço da Costa Aguiar, 
e ao Papa Leão XIII. 

Monumento visto do ângulo da escadaria do IEA para a praça Antônio 
Bitt encourt. Final da década de 60. Acervo: Moacir Andrade.

CONGRESSO EUCARÍSTICO

O Primeiro Congresso Eucarísti co Diocesano de Manaus 

aconteceu entre os dias 31 de maio e 4 de junho de 1942. 

Foi considerado, à época, o maior acontecimento religioso 

do Amazonas. Sua organização teve a parti cipação efeti va da 

população católica, sob a coordenação de Dom João da Mata de 

Andrade e Amaral, bispo de Manaus, e contou com a presença 

de autoridades nacionais e estrangeiras.

Vista da praça Antônio Bitt encourt, na manhã do dia 1º de junho 
de 1942, quando aconteceu a abertura solene do Primeiro 

Congresso Eucarísti co. Acervo: Moacir Andrade.
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MONUMENTO AO PRIMEIRO CENTENÁRIO DA ELEVAÇÃO DA 
VILA DA BARRA DO RIO NEGRO À CATEGORIA DE CIDADE OBELISCO

Construído na administração municipal de Raimundo 
Chaves Ribeiro, esse monumento localiza-se no início da avenida 
Eduardo Ribeiro, entre o Porto de Manaus e o Relógio Municipal. 
Marca a data histórica da elevação da Vila da Barra do Rio Negro 
à categoria de cidade: 24 de outubro de 1848. É conhecido, 
também, como Obelisco devido ao seu formato retangular e sua 
ponta triangular em forma de pirâmide.

O projeto é de autoria de Branco e Silva, com construção 
de Tupinambá Nogueira. Inaugurado em 24 de outubro de 1948, 
recebeu o nome de Monumento ao Primeiro Centenário da 
Elevação da Vila da Barra do Rio Negro à Categoria de Cidade.

Possui três degraus de mármore em sua base. Em cada uma 
de suas faces, estão registrados os nomes das autoridades da 
época de sua inauguração: o prefeito Raimundo Chaves Ribeiro 
e o governador Leopoldo Neves, além de referências à Câmara 
Municipal de Manaus, à Assembleia Legislati va do Estado do 
Amazonas, às Secretarias Estaduais, ao Tribunal de Justi ça e aos 
senadores e deputados federais.

Vista do Obelisco na avenida Eduardo Ribeiro, durante realização de desfi le estudanti l. 
Acervo: João Bosco Araújo.

Vista do Obelisco, com o pavilhão O Pensador e o Relógio Municipal ao fundo.
Acervo: Moacir Andrade.

Foto: Alex Pazuello.
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Monumento a Sant’Anna Nery, cercado pelo gradil de ferro e instalado no 
anti go jardim Jaú. In: The News Brazil, 1907. Marie Robinson Wright.

ESCULTURAS

BARÃO DE SANT’ANNA NERY

A construção do monumento em homenagem ao escritor 
e folclorista Frederico José de Sant’Anna Nery data do início do 
século passado e foi uma iniciati va do empresário Sebasti ão 
Diniz, que depois o entregou ao Município.

Quando inaugurado em 7 de setembro de 1904, o marco 
era composto por um busto em bronze, sobre um pedestal de 
pedra, no qual havia a escultura de uma mulher que lhe oferecia 
um ramalhete de fl ores. Localizava-se na então praça 15 de 
Novembro, hoje exti nta, nas proximidades do prédio da primeira 
sede do Banco do Brasil, em Manaus.

Em 1934, na administração municipal de Pedro Severiano 
Nunes, o monumento foi transferido para o jardim Jaú, ou da 
estação dos bondes, como era popularmente conhecido. Desde 
então, seu gradil de ferro, instalado em 1905, desapareceu.

Durante as intervenções realizadas pelo prefeito Jorge 
Teixeira de Oliveira, em 1975, no complexo viário do Centro, 
o monumento original perdeu seu pedestal e teve o busto 
transferido para o jardim lateral da Matriz, no lado da avenida 
Eduardo Ribeiro. Esse busto, atualmente, está exposto em uma 
sala do Centro Cultural Palácio Rio Negro – CCPRN.

Monumento no jardim Jaú, sem o gradil. Ao fundo, o Pavilhão Universal (à esquerda) 
e a Catedral de Nossa Senhora da Conceição (à direita). Acervo: Otoni Mesquita.

Vista do monumento, no mesmo jardim, de onde se vê, ao fundo, o prédio do Banco do 
Brasil e os ônibus circulando na rua Marquês de Santa Cruz. Acervo: João Bosco Araújo.

SANT’ANNA NERY
1848 A 3 6 1901

Frederico José de Sant’Anna Nery 

nasceu em Belém do Pará, mas passou os 

primeiros anos de sua infância na cidade 

de Manaus, de onde parti u, ainda menino, 

para estudar em Paris, França. Concluiu 

dois cursos de bacharelado, um em Letras 

e outro em Ciências, e um doutorado, em Direito. Tornou-se 

escritor e publicou diversas obras sobre a Região Amazônica, 

entre elas, Le Pays des Amazones, de 1885. Como era um defensor 

da Igreja Católica no Brasil, recebeu, do Papa Leão XIII, o tí tulo de 

barão. Faleceu na sala de entrada do hospital Beaujon, na capital 

francesa. Por ordem do Governo do Estado,  seus restos mortais 

foram trasladados para Manaus, no vapor italiano Colombo, e 

sepultados no cemitério São João Bati sta em 11 de outubro de 

1901, na cova 13.494. Frederico Sant’Anna Nery é patrono da 

Cadeira de número 14 da Academia Amazonense de Letras.

Busto hoje. Foto: Durango Duarte.
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Monumento, no dia da inauguração, rodeado por estudantes da 
Escola Normal, com o governador Álvaro Maia ao centro. 
In: Mensagem do prefeito municipal Antonio Maia, 1937.

O busto em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o 
almirante Tamandaré, foi instalado em 1906, na então praça 
Tenreiro Aranha, atual Nove de Novembro, localizada em frente 
ao Museu do Porto, no Centro.

A Lei Municipal 369, de 17 de junho de 1955, autorizou a 
construção de um jardim defronte ao prédio da Capitania dos 
Portos, na rua Marquês de Santa Cruz, para onde a escultura do 
almirante Tamandaré foi transferida, posteriormente.

Esse busto encontra-se, hoje, no páti o interno da sede do 
Comando do 9º Distrito Naval, na ilha de São Vicente, no fi nal da 
rua Bernardo Ramos, também no Centro.

Existe, ainda, outro busto de Tamandaré, localizado na 
Estação Naval do Rio Negro, no bairro Vila Buriti , Zona Sul.

ALMIRANTE TAMANDARÉ

CARLOS GOMES

O Governo do Estado, em 1897, fi rmou contrato com o 
arti sta italiano Domenico de Angelis para a pintura e a decoração 
do Salão Nobre do Teatro Amazonas. 

Entre os trabalhos que deveriam ser realizados, De Angelis 
teria que confeccionar oito bustos em gesso, pintados em 
mármore de Carrara, para homenagear arti stas brasileiros, 
dentre eles, o maestro e compositor Carlos Gomes que havia 
falecido em setembro de 1896. 

O busto, instalado no Salão Nobre, foi esculpido por Enrico 
Quatt rini, um dos arti stas que faziam parte da equipe de De 
Angelis e que vieram a Manaus para as obras do teatro. Por 
ocasião das comemorações do Centenário de Nascimento de 
Carlos Gomes, em 1936, o Governo Federal insti tuiu, por meio 
da Lei 221, de 10 de julho desse ano, o dia 11 de julho como 
o Dia Nacional da Música, atualmente, comemorado em 22 de 
novembro.

Em Manaus, também em 10 de julho de 1936, seguindo a 
festi vidade nacional, a Câmara Municipal aprovou a Lei 118, que 
abria um crédito de dois contos de réis para cobrir as despesas 
com a construção de uma herma em homenagem ao maestro. 
Esse marco, mandado construir pelo prefeito Antônio Maia e 
esculpido pelo arti sta plásti co amazonense Olympio de Menezes, 

Busto  no 9º Distrito Naval. Foto: Durango Duarte.

Vista do monumento em frente ao Teatro.
In: Mensagem do prefeito municipal Antonio Maia, 1937.

ti nha o formato de uma harpa, encimada por um busto de Carlos 
Gomes.

De acordo com o historiador Mário Ypiranga Monteiro, o 
busto que fi cava sobre a harpa era o mesmo que foi esculpido 
por Quatt rini, tendo sido, apenas, trasladado do Salão Nobre 
para o monumento instalado no jardim frontal do teatro. Esse 
marco a Carlos Gomes, inaugurado em 11 de julho de 1936, fi cou 
conhecido como a harpa do Teatro devido a sua localização.

Em uma reforma realizada no teatro, na década de 60, o 
monumento perdeu seu aspecto original e o busto desapareceu. 
Mais tarde, na administração municipal de Jorge Teixeira, a 
escultura de Quatt rini reaparece instalada em uma mureta na 
praça Cinco de Setembro (da Saudade). O busto de Carlos Gomes 
encontra-se, atualmente, no Salão Nobre do Teatro Amazonas, 
seu local de origem.
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SANTOS DUMONT

Em 1957, um busto de Alberto Santos Dumont foi instalado 
na parte central da praça que leva o seu nome, localizada quase 
no fi nal da rua Silva Ramos, Centro. Nesse marco, composto por 
herma e busto, o Pai da Aviação aparece sem o seu tradicional 
chapéu.

Anos depois, o busto foi doado pela administração 
municipal à Base Aérea de Manaus, por meio do Decreto 173, 
de 2 de outubro de 1975. A inauguração do monumento naquela 
Unidade Militar, local em que permanece até hoje, ocorreu em 
23 de outubro daquele mesmo ano, durante as comemorações 
da Semana da Asa.

RIBEIRO JÚNIOR

O monumento em homenagem ao ex-governador Ribeiro 
Júnior, inaugurado em 23 de julho de 1955 com a presença 
de sua fi lha Yara Ramos Ribeiro, foi instalado na exti nta praça 
que ti nha o mesmo nome do homenageado, localizada entre o 
anti go Cine-Theatro Guarany (ver Capítulo Cinemas) e os fundos 
da então sede do Comando-Geral da Polícia Militar, atual Centro 
Cultural Palacete Provincial.

A ideia dessa homenagem foi do jornalista Arlindo Porto. 
O busto, esculpido pelo arti sta plásti co Branco e Silva, em uma 
mistura de cimento, areia fi na e cola, recebeu a pintura na cor 
bronze. Assim como aconteceu com o marco de Carlos Gomes, 
o busto de Ribeiro Júnior foi trasladado para a mureta da praça 
Cinco de Setembro (da Saudade), de onde desapareceu.

RIBEIRO JÚNIOR 
14 5 1887 A 29 6 1938

Alfredo Augusto Ribeiro Júnior nasceu 

no Rio de Janeiro e entrou para a carreira 

militar aos 19 anos. Em 1915, tornou-se 

segundo-tenente e, cinco anos depois, foi 

promovido a primeiro-tenente. Serviu em 

São Luís/MA antes de ser transferido para 

Manaus, onde se apresentou no 27º Batalhão de Caçadores – BC, 

em 28 de março de 1924. Quatro meses depois, Ribeiro Júnior 

liderou a Rebelião de 1924, e ocupou o cargo de governador do 

Estado do Amazonas, de 26 de julho até 28 de agosto, quando 

foi preso sob acusação de deserção. Após a Revolução de 30, 

ascendeu ao posto de capitão. Em 1934, foi eleito deputado 

federal, pelo Parti do Liberal do Amazonas. Encerrado o mandato 

em novembro de 1937, voltou ao serviço ati vo do Exército já com 

a patente de major, em Recife/PE, de onde foi transferido, em 

maio de 1938, para Itapemirim/GO e faleceu logo depois.

Busto instalado na Base Aérea de Manaus. 
Foto: Thiago Duarte.

GONÇALVES DIAS

O poeta maranhense 
Antônio  Gonçalves Dias foi 
homenageado em 1965 com a 
instalação de um monumento, 
em frente ao Pavilhão São 
Jorge, mais conhecido como 
Café do Pina, na exti nta praça 
Gonçalves Dias.

A construção desse marco 
foi uma iniciati va do Clube da 
Madrugada, sendo esculpido 
pelo arti sta plásti co português 
Álvaro Páscoa. Em 1976, em 
razão da reforma realizada pelo 
prefeito Jorge Teixeira naquela 
área, o monumento foi reti rado 
do seu local de origem. Não se 
encontrou registro algum sobre 
a sua atual localização.

Escultura na praça Gonçalves Dias. 
Ao fundo, a avenida Getúlio Vargas. 
In: Revista Ocupação do Amazonas 

– Manaus Zona Franca, 1969.

Acervo: Sesc-Am.

Praça
Ribeiro Júnior

Café do PinaPalacete
Provincial

Monumento a
Ribeiro Júnior
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FLORIANO PEIXOTO

A construção de uma estátua em homenagem ao marechal 
Floriano Peixoto – presidente da República entre 1891-1894 –, 
na praça cujo nome também lhe homenageava, foi autorizada 
pela Lei Estadual 126, de 2 de setembro de 1895. O crédito para 
efeti vação do projeto foi concedido seis anos mais tarde, por 
meio da Lei 220, de 1º de julho de 1901.

Apesar dessa iniciati va, somente seis décadas depois, em 
7 de setembro de 1966, que o prefeito Paulo Nery inauguraria 
o busto – homenagem da Polícia Militar do Estado ao Marechal 
de Ferro. O local escolhido para sua instalação foi o canteiro 
central da avenida Floriano Peixoto, na confl uência com as ruas 
dos Andradas e Doutor Moreira – área oriunda da anti ga praça 
Marechal Thaumaturgo.

O monumento era composto por um pedestal e um busto 
em bronze. Essa escultura encontra-se, atualmente, instalada  
em um dos jardins laterais da Catedral de Nossa Senhora da 
Conceição, sem identi fi cação alguma.

Busto instalado no Parque da Matriz.
Foto: Durango Duarte.

Monumento quando instalado na avenida Floriano Peixoto.
Acervo: Moacir Andrade.

BRUNO DE MENEZES

O poeta paraense Bento Bruno de Menezes também foi 
homenageado com a construção de um monumento: uma 
escultura do seu rosto, realizada por Afrânio de Castro, a pedido 
do Clube da Madrugada, e instalada na praça Heliodoro Balbi (da 
Polícia), em 1968.

Na reforma desse logradouro ocorrida em 1986, o marco 
perdeu suas característi cas originais. Após ter sido restaurada 
pela Secretaria de Estado da Cultura – SEC em 2007, a escultura 
foi transferida para o Centro Cultural Povos da Amazônia – CCPA, 
situado na praça Francisco Pereira da Silva, também conhecida, 
popularmente, como Bola da Suframa, no bairro Crespo. Nos 
dias de hoje, encontra-se reinstalada em seu local de origem: 
praça Heliodoro Balbi.

Escultura do rosto de Bruno de Menezes, no monumento original instalado na praça
Heliodoro Balbi. In: Revista Ocupação do Amazonas – Manaus Zona Franca, 1969.

Monumento modifi cado, na praça Heliodoro Balbi. À esquerda, edifí cio do então
Comando-Geral da Polícia Militar. Acervo: A Críti ca. 
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D. PEDRO I

Durante as comemorações do Sesquicentenário da 
Independência, foi instalado um busto do imperador D. Pedro I 
em frente ao anti go prédio do Comando-Geral da Polícia Militar, 
na praça Heliodoro Balbi (da Polícia). A inauguração aconteceu 
no dia 6 de setembro de 1972, na presença do então governador 
João Walter de Andrade.

Em 2007, após ter sido recuperado pelo Ateliê de Restauro de 
Obras de Arte, Órgão vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, 
o busto foi levado para o espaço de exposição do Centro Cultural 
Povos da Amazônia. Nos dias de hoje, encontra-se reinstalado na 
praça Heliodoro Balbi.

DUQUE DE CAXIAS

Na administração do prefeito Paulo Nery, Luís Alves de Lima 
e Silva, o Duque de Caxias, foi lembrado com a instalação de um 
monumento na praça que leva o nome do homenageado, no 
bairro São Jorge, Zona Oeste. O marco, composto por pedestal e 
busto, foi inaugurado no dia 27 de agosto de 1971 e permanece 
no mesmo local até os dias atuais.

Em Manaus, há ainda outros dois bustos em homenagem 
ao Patrono do Exército, ambos instalados em unidades militares: 
um em frente ao Comando Militar da Amazônia – CMA e o 
outro, na 12ª Região Militar – 12ª RM, sendo que este últi mo 
foi inaugurado em 25 de agosto de 1971 como parte das 
comemorações da Semana do Exército. As referidas insti tuições 
militares estão localizadas na avenida Coronel Teixeira, no bairro 
Ponta Negra, Zona Oeste.

EPHIGÊNIO DE SALLES

O busto do ex-presidente do Estado, Ephigênio de Salles, 
mandado construir pela Prefeitura Municipal de Manaus e pelo 
Governo do Estado, foi inaugurado em 11 de março de 1975, 
no cruzamento da avenida que possui o mesmo nome do 
homenageado com a então rua Paraíba, atual avenida Jornalista 
Umberto Calderaro Filho. 

Sua estrutura original, composta por herma e busto, teve 
o pedestal destruído em 1984. Dois anos depois, o busto foi 
instalado na praça Cinco de Setembro (da Saudade), de onde 
também desapareceu. 

Busto no detalhe do monumento instalado na praça 
Duque de Caxias. Foto: Durango Duarte.

Busto restaurado. Foto: Thiago Duarte.

Monumento na avenida Ephigênio Salles. 
In: Manaus – Memória fotográfi ca, 1985. Suframa.

EPHIGÊNIO DE SALLES
16 8 1879 A 12 10 1939

Ephigênio Ferreira de Salles, natural 

de Sêrro do Frio/MG, estudou no internato 

do Colégio do Caraça até transferir-se 

para o Rio de Janeiro, de onde viria a 

Manaus, pela primeira vez. Trabalhou no 

Diário Ofi cial do Estado como aprendiz 

de ti pógrafo. Voltou ao Rio de Janeiro, mas retornou à capital 

amazonense e aqui foi repórter do jornal O Amazonas. Em 1899, 

parti cipou, ao lado de Luiz Galvez, da campanha pela libertação 

do Acre e tornou-se capitão assistente de Plácido de Castro, líder 

da resistência brasileira. Mais tarde, assumiu a direção do jornal 

O Diário do Amazonas. Em 1911, foi eleito deputado federal e 

reeleito para o cargo diversas vezes até 1926, quando assumiu a 

presidência do Estado do Amazonas. Após sair da administração 

estadual, ocupou o cargo de senador da República, em 1930. 

Faleceu no Rio de Janeiro.
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Monumento sendo inaugurado em 1976, na mureta da praça Cinco de Setembro, com 
a presença do prefeito Jorge Teixeira, à esquerda. Acervo: Arquivo Público Municipal.

AGNELLO BITTENCOURT

Em 1976, o escritor amazonense Agnello Bitt encourt foi 
homenageado com um busto por ocasião dos cem anos do 
seu nascimento. O marco foi inaugurado em 14 de dezembro 
daquele ano, na praça Cinco de Setembro (da Saudade).  

Cabe destacar que esse foi o primeiro busto a ser instalado 
em uma mureta construída na administração do prefeito Jorge 
Teixeira e que possuía espaço para outros três bustos, onde, 
provavelmente, foram colocados os de Carlos Gomes, Ribeiro 
Júnior e Ephigênio de Salles. Hoje, essa mureta não mais existe.

AGNELLO BITTENCOURT
14 12 1876 A 19 7 1975

Filho do ex-governador do Amazonas, 

Antônio Clemente Ribeiro Bitt encourt, 

Agnello Bitt encourt nasceu em Manaus e 

iniciou os seus estudos no Colégio 13 de 

Maio. Posteriormente, ingressou na Escola 

Normal, onde concluiu o curso Secundário 

e se formou em Magistério. Após lecionar em diversas escolas 

de Manaus, assumiu cargos públicos, entre eles, o de inspetor 

municipal de ensino, o de diretor da Instrução Pública do Estado 

e o de prefeito de Manaus. Foi membro fundador do Insti tuto 

Geográfi co e Histórico do Amazonas – Igha, do Asilo Doutor 

Thomas e da Escola Solon de Lucena. Escreveu e publicou várias 

obras, entre elas, A chorografi a do Estado do Amazonas, de 

1925. Foi eleito para a Academia Amazonense de Letras em 1932 

e assumiu a Cadeira de número 3. Faleceu aos 98 anos, no Rio 

de Janeiro.

EDUARDO RIBEIRO

Sabe-se que existi ram, até a primeira metade do século XX, 
ao menos, três propostas de construção de um monumento em 
homenagem ao ex-governador Eduardo Gonçalves Ribeiro, que, 
provavelmente, não chegaram a se concreti zar. 

A primeira delas foi apresentada por meio da Lei Municipal 
246, de 18 de dezembro 1901, que autorizava a edifi cação de 
uma estátua do Pensador na praça General Osório, hoje, exti nta. 
Somente em 1905, entretanto, concederia o crédito para a 
construção desse marco, que não foi edifi cado.

Em 20 de outubro de 1926, por meio da Lei 1.370, a 
Intendência Municipal, hoje, Câmara Municipal, em uma 
segunda tentati va de homenagear o ex-governador, apresentou 
um novo projeto de construção de uma estátua na praça Antônio 
Bitt encourt (do Congresso). 

O terceiro ensaio de construção de um monumento em 
honra a Eduardo Ribeiro ocorreu no fi nal da década de 40, 
quando a prefeitura sancionou a Lei 174, de 14 de outubro de 
1949, que criava o Fundo Pró-Construção de um Monumento ao 
Dr. Eduardo Gonçalves Ribeiro, o Pensador. 

Por essa Lei, o Executi vo Municipal teria sessenta dias para 
indicar o local onde o marco deveria ser instalado. Caso esse 
prazo se esgotasse, a Câmara Municipal estabelecia o jardim 
Santos Dumont, que fi cava localizado em frente ao Armazém 10 
– atual Estação Hidroviária –, para receber o monumento.

Em 14 de dezembro, últi mo dia do prazo estabelecido 
por aquela Lei, o prefeito Raimundo Chaves Ribeiro baixou o 
Decreto 60 e indicou a anti ga Estrada do Paredão, atual avenida 
Presidente Kennedy, para a realização da homenagem.

Após essas tentati vas, somente em 1978 que a Prefeitura de 
Manaus conseguiria, enfi m, instalar um monumento a Eduardo 
Ribeiro. O marco, existente até os dias de hoje, é composto 
por pedestal e busto e foi montado no túmulo desse políti co 
maranhense, no cemitério São João Bati sta.

O ex-governador recebeu uma segunda homenagem 
quando o prefeito Manoel Ribeiro mandou construir, na praça 
Antônio Bitt encourt, de uma fonte luminosa, onde se instalou 
um pedestal e um busto do Pensador. Esse marco conti nua no 
mesmo local até hoje, porém, foi descaracterizado e resta-lhe 
apenas pedestal e busto.

Busto de Eduardo Ribeiro, existente em seu túmulo, 
no cemitério São João Bati sta. Foto: Durango Duarte.
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FERREIRA DE CASTRO

O monumento em homenagem ao escritor português José 
Maria Ferreira de Castro foi inaugurado na praça Heliodoro Balbi 
(da Polícia), no dia 6 de setembro de 1986, data em que também 
aconteceu a reinauguração daquele logradouro pelo então 
governador Gilberto Mestrinho.

Composto por uma escultura, em bronze, da cabeça do 
escritor e uma placa comemorati va aos vinte anos de ati vidade 
no Amazonas da União Brasileira dos Escritores – UBE, esse 
marco foi construído por iniciati va da Associação Internacional 
dos Amigos de Ferreira de Castro – AIFCastro, cujo presidente, 
Eurico de Andrade Alves, esteve em Manaus naquele mesmo 
ano.

De sua estrutura original, resta-lhe apenas a escultura 
da cabeça, a qual passou por uma restauração em 2007 e foi 
colocada em exposição no Centro Cultural Povos da Amazônia – 
CCPA junto a outros dois monumentos: o de Bruno de Menezes 
e o de D. Pedro I. Atualmente, a peça retornou ao seu local de 
origem, na praça Heliodoro Balbi, logradouro que foi reaberto ao 
público em 25 de março de 2009.

Monumento original instalado na praça Heliodoro Balbi, na década de 80.
Acervo: A Críti ca.

Escultura restaurada. Foto: Thiago Duarte.

Monumento instalado na praça Antônio Bitt encourt. Ao fundo, monumento a Nossa 
Senhora da Conceição e o Insti tuto de Educação do Amazonas. Acervo: A Críti ca.

EDUARDO RIBEIRO
18 9 1862 A 14 10 1900

Natural de São Luís/MA, Eduardo 

Gonçalves Ribeiro formou-se, pelo Liceu de 

São Luís, em Humanidades. Transferiu-se, 

em 1881, para o Rio de Janeiro e estudou 

na Escola Militar, onde se bacharelou, seis 

anos mais tarde, em Ciências Físicas e 

Matemáti cas. Ainda em 1887, veio ao Amazonas e exerceu várias 

funções na Escola Regimental do 3º Batalhão, sendo promovido 

a tenente em 1890. Nesse mesmo ano, em 2 de novembro, 

assumiu a administração estadual, em substi tuição a Ximeno 

de Villeroy, e ocupou o cargo até 12 de abril de 1891 – ano em 

que outorgou a 1ª Consti tuição do Amazonas. De volta ao Rio 

de Janeiro, foi professor da Escola Superior de Guerra até 1892, 

quando retornou à capital amazonense para novamente assumir 

o cargo de governador, em 11 de março – dessa vez, no lugar 

de Thaumaturgo de Azevedo, que havia sido deposto –, e nele 

permaneceu até 23 de julho de 1896. Eduardo Ribeiro ti nha o 

apelido de Pensador, em razão de ser esse o mesmo nome de um 

jornal que ele ajudou a fundar no Maranhão, na década de 80 

do século XIX. Como governador do Amazonas, realizou grandes 

obras de infra-estrutura da Cidade, abriu vários ruas e aterrou 

igarapés, entre outras. Sua administração foi responsável pela 

construção das pontes de ferro Benjamin Constant e Prudente 

de Moraes, ou dos Bilhares, e do Reservatório do Mocó, além 

de ter iniciado a edifi cação do Palácio da Justi ça e concluído o 

Teatro Amazonas. Faleceu em Manaus e, sobre a causa de sua 

morte, há muitas versões e divergências entre os historiadores.
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OUTROS BUSTOS

Além das esculturas destacadas anteriormente, existem 
muitas outras pela Cidade, instaladas em espaços públicos ou 
em áreas parti culares, como é o caso do busto de Leopoldo de 
Matt os, inaugurado no dia 28 de novembro de 1928, na frente 
do prédio da Santa Casa de Misericórdia.

Os ex-governadores Ramalho Júnior (1898-1900) e Silvério 
Nery (1900-1904) também foram homenageados com bustos. O 
de Ramalho Júnior está escondido no últi mo andar de um prédio 
– localizado na rua Saldanha Marinho, esquina com a Costa 
Azevedo, Centro – que foi alugado pelo Sesc-Am para guardar as 
peças adquiridas junto ao arti sta plásti co Moacir de Andrade.

Melhor sorte teve o busto de Silvério Nery que está em 
exposição no Centro Cultural Palácio Rio Negro – CCPRN, na 
avenida Sete de Setembro, em uma sala onde também encontra-

se o busto do seu irmão mais novo, Frederico José de Sant’Anna 
Nery, mais conhecido como Barão de Sant’Anna Nery.

Já o busto do ex-comandante do Comando Militar da 
Amazônia – CMA, general Rodrigo Otávio Jordão Ramos, foi 
inaugurado em 28 de julho de 1993, na praça que leva o nome 
desse militar, na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, 
defronte à Companhia de Comando do 2º Grupamento de 
Engenharia de Construção – 2º GEC.

Nesse mesmo bairro, na praça central do condomínio 
Jardim Europa, inaugurou-se, em abril de 1986, o busto do maior 
herói nacional peruano, almirante Miguel Grau Seminario. O do 
presidente Humberto de Alencar Castello Branco foi instalado 
em frente ao prédio da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus – Suframa, no Distrito Industrial. 

Busto de Leopoldo de Matt os, em frente à Santa 
Casa de Misericórdia. Foto: Thiago Duarte.

Busto do ex-governador Ramalho Júnior, em 
propriedade do Sesc-Am. Foto: Durango Duarte.

Busto do ex-governador Silvério Nery, exposto 
no CCPRN. Foto: Durango Duarte.

Busto do general Rodrigo Otávio Jordão Ramos, na 
praça de mesmo nome. Foto: Durango Duarte.

Busto do almirante Miguel Grau Seminario, na praça 
central do Jardim Europa. Foto: Durango Duarte.

Busto do presidente Castello Branco. em frente 
ao prédio da Suframa. Foto: Durango Duarte.



Monumentos Históricos Manaus − Entre o Passado e o Presente 85

O busto do ex-governador e ex-senador Álvaro Maia está 
localizado no canteiro central da avenida de mesmo nome, anti ga 
Boulevard Amazonas, no bairro Nossa Senhora das Graças. O 
fundador do Rotary Club Internacional, o advogado americano 
Paul Percy Harris, foi homenageado com um busto, atualmente,  
instalado no complexo viário do cruzamento das avenidas Darcy 
Vargas e Djalma Bati sta. 

Nas dependências do Colégio Dom Bosco, há dois bustos: o 
do padre Agosti nho Caballero Marti n, um dos fundadores dessa 
Insti tuição de Ensino, e o de São João Bosco, patrono da Escola, 
que foi mandado construir pela Prefeitura de Manaus em 1933 e 
instalado originalmente na praça Dom Bosco.

Já o Colégio Militar de Manaus abriga o busto do seu 
primeiro comandante, coronel Jorge Teixeira de Oliveira, que 
também foi prefeito de Manaus na década de 70.

No hall de entrada do prédio da Associação Comercial do 
Amazonas – ACA, situado na rua Guilherme Moreira, Centro, 

existem mais dois bustos: o do gaúcho Irineu Evangelista de 
Sousa, Barão de Mauá, e o de Armindo Rodrigues da Fonseca, 
que ocupou o cargo de presidente dessa Associação no período 
entre 1894 e 1897.

As unidades da Marinha, do Exército e da Aeronáuti ca 
existentes na Cidade também possuem diversos bustos de 
militares ilustres, como o do Patrono da Arma de Infantaria do 
Exército Brasileiro, coronel Antônio de Sampaio, no 1º Batalhão 
de Infantaria de Selva Aeromóvel – 1º BIS Amv, na avenida São 
Jorge, bairro São Jorge, Zona Oeste.

Há, também, o do Patrono do Serviço de Intendência do 
Exército Brasileiro, marechal Carlos Machado Bitencourt, no 12º 
Batalhão de Suprimento – 12º BSup e o do ex-comandante do 
4º Batalhão de Aviação do Exército – 4º BAvEx, coronel Ricardo 
Felippe Albrecht Pavanello, instalado nesse batalhão que fi ca 
sediado na Base Aérea de Manaus – BAMN, no bairro Crespo, 
Zona Sul da Cidade.

Busto de Álvaro Maia, no canteiro central da avenida 
que tem o seu nome. Foto: Thiago Duarte.

Busto de Paul Harris, no cruzamento das avenidas 
Darcy Vargas e Djalma Bati sta. Foto: Durango Duarte.

Busto de Dom Bosco, na área de convivência do 
colégio de mesmo nome. Foto: Maurília Gomes.

Busto do Pe. Agosti nho Caballero Marti n, na biblioteca 
do Colégio Dom Bosco. Foto: Maurília Gomes.

Busto de Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de 
Mauá, no prédio da ACA. Foto: Thiago Duarte.

Busto de Armindo Rodrigues da Fonseca, também 
exposto no prédio da ACA. Foto: Thiago Duarte.
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A
Manaus que conhecemos hoje somente se tornou 
possível, porque, nos últi mos três séculos, a 
execução de obras de engenharia, de variados ti pos, 
possibilitou que o espaço urbano da Capital fosse 

alterado. É o caso das pontes, imprescindíveis para o processo 
de urbanização da Cidade. 

Nossa Capital sempre foi entrecortada por centenas de 
igarapés e, àquele tempo, o acesso entre as suas áreas era 
possível apenas por meio fl uvial, em pequenas embarcações 
como catraias e canoas. Para dinamizar o deslocamento dos 
moradores entre os bairros, foram construídas pontes de 
madeira as quais, constantemente, precisavam ser recuperadas. 

Na Planta da Cidade da Barra do Rio Negro, de 1844, 
levantada por Raphael Lopes Anjo, já aparecem três pontes: uma 
sobre o igarapé do Espírito Santo, ligando o bairro homônimo ao 
República; outra sobre o igarapé de São Vicente, entre o bairro 
de mesmo nome e o Espírito Santo, e a últi ma, sobre o igarapé 
dos Remédios, entre os bairros Remédios e República.

Três décadas mais tarde, de acordo com a Planta da Cidade 
de Manáos, de 1879, já era cinco o número de construções 
deste ti po em Manaus. Além das três citadas anteriormente, 
já aparecem, também, a Ponte da Imperatriz, segunda a ser 
construída para ligar os bairros Espírito Santo e República e que 
dava de frente para a praça da Imperatriz (ver Capítulo Praças), 
e o ponti lhão do Aterro, sobre o igarapé dos Remédios, entre as 
anti gas ruas Brasileira e Miranda Reis, trecho hoje compreendido 
pela confl uência das avenidas Sete de Setembro, Getúlio Vargas 
e Floriano Peixoto.

No início da década de 80 do século XIX, mais quatro 
importantes pontes foram construídas pelo Poder Público: duas 
de madeira, na rua Municipal, atual avenida Sete de Setembro, 
sobre os igarapés de Manaus e de Bitt encourt e que, mais tarde,  
foram substi tuídas pelas Pontes Romanas; uma outra, também 
de madeira, chamada Ponte da Glória, e a quarta, de ferro, que 
substi tuiu a anti ga Ponte dos Remédios.

Aliás, no que se refere às pontes dos Remédios e da 
Glória, o fato de ambas terem sido construídas sobre o mesmo 
igarapé dos Remédios – e, diga-se de passagem, bem próximas 
– possibilitou, em determinado momento, que se confundisse 
uma com a outra. 

Entretanto, a Ponte da Glória teve sua construção iniciada 
em 1881 e era assim conhecida devido ao nome da rua em que 
ela iniciava, atual rua Quinti no Bocaiúva. Sua conclusão deu-se 
em 5 de novembro de 1882 (PARANAGUÁ, 1883).

Quanto à Ponte dos Remédios, esta é uma daquelas três 
primeiras que foram construídas na primeira metade do século 
XIX. Após ter sido reformada várias vezes ao longo dos anos, a 
administração provincial decidiu substi tuir a primiti va ponte de 
madeira por outra de estrutura metálica.  

Em 7 de dezembro de 1880, o então presidente da Província, 
Satyro Dias, fi rmou contrato com Marti n & Backus para executar 
as obras de alvenaria dos encontros e muros dessa nova ponte, 
serviço encerrado em 4 de junho de 1881.

Ponte Benjamin Constant. In: Album do Amazonas 1901-1902.
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A ponte de ferro dos Remédios – cuja planta é de autoria 
de Alexandre Haag e executada pelo engenheiro inglês Charles 
Brisbin – foi concluída em 23 de dezembro de 1881, mas, sua 
pintura seria realizada somente dois anos depois. Foi desmontada 
no fi nal do século XIX.

Assim como a dos Remédios, a parti r da década seguinte, 
muitas das pontes citadas anteriormente foram removidas 
devido ao aterramento de alguns igarapés da Cidade. É o caso 
das pontes do Espírito Santo, da Imperatriz, do Aterro e da Glória, 
que perderam a uti lidade com o aterramento dos igarapés do 
Espírito Santo, que deu lugar à avenida Eduardo Ribeiro, e dos 
Remédios, substi tuído pela avenida Floriano Peixoto. 

Em igarapés como o de Manaus e o do Bitt encourt, realizou-
se apenas a troca das pontes de madeira por outras em concreto, 
que ainda existem até os dias de hoje, mesmo após os igarapés 
terem sido aterrados recentemente.  

Vale ressaltar, também, que foi nesse mesmo período 
que se construíram as primeiras grandes pontes, consideradas 
como obras de arte, as quais existem até os dias de hoje na 
Cidade e cujas informações históricas mais importantes serão 
apresentadas mais à frente. 

Decorrido mais de um século da construção das primiti vas 
pontes de madeira, Manaus possui, atualmente, acima de 
trezentas pontes, das quais, entre as que possuem denominação 
ofi cial, podem ser citadas as pontes Professor Ignácio de Oliveira 
Magalhães, que interliga os bairros São Jorge e Santo Antônio; 
Isaac Sabbá, que fi ca na avenida Leonardo Malcher, Centro, e 
Engenheiro Villar Câmara, situada no igarapé da Cachoeira 
Grande do Tarumã.

As 17 pontes que serão descritas neste Capítulo foram 
agrupadas por área geográfi ca, como forma de melhor visualizar 
o crescimento de Manaus, à exceção das quatro primeiras, que 
foram reunidas por terem suas construções iniciadas durante o 
governo de Eduardo Ribeiro (1892-1896). 

Ao fi nal dessa parte, há um pequeno destaque para a 
construção da ponte sobre o rio Negro, obra que irá justi fi car a 
existência da Região Metropolitana de Manaus e impulsionará o 
desenvolvimento econômico, principalmente, dos municípios de 
Iranduba, Novo Airão e Manacapuru.

Este Capítulo encerra-se com uma síntese histórica das 
passagens subterrâneas e dos viadutos existentes na Cidade.

Ponte da Imperatriz. À esquerda, as palmeiras reais do anti go largo da Olaria e à direita, 
a Igreja Matriz. In: O valle do Amazonas e o problema da borracha. Manoel Lobato.

Vista da anti ga Ponte da Imperatriz.
 In: Manaus - Referências da história, 2005. Etelvina Garcia. 

Ponte do Espírito Santo, que ligava os bairros Espírito Santo e República. Mais à frente, a 
anti ga praça Riachuelo. In: Roteiro Histórico de Manaus, 1998. Mário Ypiranga Monteiro.

In: Vistas de Amazonas – Império do Brasil, [s. n.]. Albert Frisch.
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Vista lateral da ponte de ferro dos Remédios. Acervo: Sesc-Am.

Ponte de ferro dos Remédios. 1896. Acervo: Sesc-Am.
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PONTE BENJAMIN CONSTANT

Situada na avenida Sete de Setembro, essa ponte de ferro 
foi construída sobre o igarapé do Mestre Chico e serve de 
ligação entre os bairros Centro e Cachoeirinha. Sua construção 
foi iniciada em 1893 e o responsável pela obra foi o engenheiro 
inglês Frank Hirst Hebblethwaite. No ano seguinte, os pilares de 
alvenaria já estavam prontos para receber a estrutura metálica 
que a compõe, cujas peças foram fabricadas pela indústria 
inglesa Dorman Long & Company Limited – empresa que existe 
até os dias atuais.

Inaugurada no dia 7 de setembro de 1895, ela foi 
denominada Ponte Benjamin Constant pelo Decreto 3, de 4 de 
julho de 1896, de autoria do então superintendente municipal 
Raimundo Afonso de Carvalho, em homenagem a Benjamin 
Constant Botelho de Magalhães, que havia sido professor do 
governador Eduardo Ribeiro na Escola Militar/RJ e ati vista do 
movimento de Proclamação da República.

Além da nomenclatura ofi cial, ela também fi cou conhecida 
como Ponte da Cachoeirinha, em referência ao bairro de mesmo 
nome; Ponte Metálica, em razão de sua estrutura, e Terceira 
Ponte, devido estar localizada após as duas primeiras pontes da 
avenida Sete de Setembro.

A Ponte Benjamin Constant recebeu, inicialmente, 
calçamento em paralelepípedos de madeira, depois, substi tuídos 
pelos de granito, mais resistentes que os primeiros. Em 1926, 
foi pavimentada a macadame – mistura à base de pedra britada 
agluti nada e comprimida.

Por mais de quatro décadas essa Ponte recebeu, apenas, 
pequenos reparos em sua estrutura. A primeira grande reforma 
somente seria executada, entre os anos de 1936 e 1939, durante 
a administração do prefeito Antônio Maia. Uma segunda 
recuperação aconteceria na década de 60, sob a responsabilidade 

Vista frontal da Ponte Benjamin Constant. In: Album do Amazonas 1901-1902.

Vista lateral da ponte, com o detalhe do bonde, único meio de transporte público coleti vo daquela época Foto: Coleção Silvino Santos. Acervo: Museu Amazônico.

da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, em parceira com o 
Departamento de Estradas e Rodagem do Amazonas – DER-Am. 
Foi reinaugurada em 24 de dezembro 1969 com a presença do 
então governador Danilo Areosa.

Após ter sido repassada ao Município, o prefeito Jorge 
Teixeira contratou, em 1975, a empresa Idecore para a execução 
dos serviços de raspagem, lavagem e pintura da estrutura dessa 
Ponte, que, três anos depois, foi reformada outra vez. 

Em 1987, durante a administração estadual de Gilberto 
Mestrinho, realizou-se outra recuperação dessa Ponte. No ano 
seguinte, a Benjamin Constant foi tombada como Monumento 
Histórico do Estado (Decreto 11.199, de 14 de junho de 1988).

Sem reforma há quase vinte anos, em 25 de janeiro de 
2005 a Ponte Metálica foi interditada para o tráfego de veículos 
pesados em razão do risco de desmoronamento de sua estrutura 
centenária. Dois anos depois, o Governo do Estado iniciou 
sua restauração, como parte das obras do Programa Social 
e Ambiental dos Igarapés de Manaus – Prosamim. A Empresa 
de Construção Civil e Elétrica Ltda. – Econcel foi a responsável 



Pontes Manaus − Entre o Passado e o Presente 91

LARGO DO MESTRE CHICO

Complexo público de lazer e esporti vo construído a parti r 

do aterro do igarapé do Mestre Chico, a construtora responsável 

pela obra foi a Andrade Guti errez. Possui uma área total de 57 

mil metros e se estende da avenida Beira Rio até a rua Ipixuna, 

na divisa dos bairros Centro e Cachoeirinha. Localizada sob a 

Ponte Benjamin Constant, em sua primeira etapa, construiu-se 

uma ciclovia, pistas de caminhada, campo de futebol, quadra 

poliesporti va, quadra de areia, playground, área de ginásti ca, 

lanchonetes, uma praça com coreto, além de outros espaços. Vista aérea da ponte. No canto superior direito, a Cadeia Pública Des. 
Raimundo Vidal Pessoa. Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.

pela execução da obra, que além de recursos estaduais, contou 
com recursos do Governo Federal e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID.

Com 113 anos de existência, a Ponte Benjamin Constant 
– que possui 161 metros de comprimento e 10,50 metros de 
largura, dois vãos de vinte metros, dois de trinta metros e um de 
sessenta metros – foi reinaugurada em 25 de setembro de 2008, 
junto com a primeira etapa do Largo do Mestre Chico.

A Ponte teve sua estrutura reforçada para suportar o tráfego 
de veículos que é intenso naquela avenida, no entanto, foram 
manti das suas característi cas originais. 

Também recebeu nova pintura, com seis camadas de ti nta, 
e iluminação computadorizada, com 1.300 luminárias, cujo 
projeto é assinado por Peter Gasper, cenógrafo alemão que foi o 
responsável pela iluminação do Congresso Nacional e do Palácio 
da Alvorada, em Brasília/DF.

Vista da Ponte Benjamin Constant. Década de 70. Acervo: Jornal do Commercio.

Vista lateral da ponte, na noite da sua reinauguração em setembro de 2008. Acervo: Agecom.
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PONTE PRUDENTE DE MORAES
DOS BILHARES

Segunda ponte de ferro a ser erguida pela administração 
do governador Eduardo Ribeiro, sua história também tem início 
em 1893, quando o Pensador sugeriu o alargamento da então 
estrada de Epaminondas e a edifi cação de uma ponte de aço 
e alvenaria sobre o igarapé da Cachoeira Grande – trecho hoje 
chamado de igarapé do Mindu –, para facilitar o acesso à Colônia 
João Alfredo (RIBEIRO, 1893). Por meio da Lei 35, de 29 de julho 
daquele ano, o Congresso Estadual autorizou a liberação de 
verba para o início dessas obras.

Construída pelo engenheiro Frank Hirst Hebblethwaite – o 
mesmo da Ponte Benjamin Constant –, a inauguração da Ponte 
da Cachoeira Grande, assim chamada em razão do nome original 
do igarapé, ocorreu em 18 de setembro de 1895. Para o evento, 
onde parti ciparam várias autoridades do Estado, os empreiteiros 
Moers e Moreton disponibilizaram, para uso do governo, os 
primeiros automóveis a circularem em Manaus, os quais saíram 
da praça Cinco de Setembro, ou da Saudade, com o governador 
Eduardo Ribeiro e convidados. 

A conservação dessa Ponte foi repassada para o Executi vo 
Municipal em 3 de julho de 1896. No dia seguinte, por meio do 
Decreto 3, sua denominação foi alterada para Ponte Prudente 
de Moraes, homenagem ao então presidente da República, 
o paulista Prudente José de Moraes e Barros, primeiro civil a 
assumir esse cargo. 

Ao longo dos anos, receberia outros nomes de cunho 
popular: Ponte dos Bilhares, devido à proximidade ao bairro 
Bilhares, atual São Geraldo; Ponte do Bosque, por estar próxima 
ao anti go Bosque Municipal; Ponte Eduardo Ribeiro e Ponte 
Pensador, em alusão ao governador do Estado que a inaugurou, e 
Ponte da Constanti no Nery, em referência à avenida homônima.

Após o alargamento da avenida Constanti no Nery, realizado 
pela Prefeitura de Manaus em 2004, o tráfego de veículos na 
Ponte dos Bilhares passou a obedecer apenas o senti do bairro-
Centro. Para o trânsito contrário, construiu-se, ao lado desta, 
outra ponte, toda em concreto. 

Na administração municipal de Serafi m Corrêa (2005-
2008), a Ponte Prudente de Moraes – com seus 120 metros 
de comprimento – passou por outra restauração devido à 
construção, em suas imediações, do Parque Ponte dos Bilhares.

Vista frontal da Ponte Prudente de Moraes. In: Album do Amazonas 1901-1902.

Vista lateral da ponte, no início do século XX. 
In: Album do Amazonas 1901-1902.

Outra vista lateral da Ponte Prudente de Moraes. Foto: Hamilton Salgado.
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PARQUE PONTE DOS BILHARES

Espaço público de convivência que reúne opções de 

entretenimento, esporte, cultura e lazer, o Parque Ponte dos 

Bilhares localiza-se às margens do igarapé do Mindu, no trecho 

que se estende da avenida Djalma Bati sta até o condomínio 

Cidade Jardim, no bairro Chapada. Foi construído em duas 

etapas, sendo a primeira inaugurada em 24 de outubro 

de 2006, dia comemorati vo ao aniversário de Manaus, e a 

segunda, em 28 de julho de 2007. Possui uma área total de, 

aproximadamente, sessenta mil metros quadrados, dividida 

pela Ponte Prudente de Moraes. O complexo é dotado de uma 

praça, três playgrounds, um no lado leste e dois no oeste, duas 

quadras poliesporti vas em concreto e uma de areia, um lago 

arti fi cial com jatos d’água, pista de skate, biblioteca, um bar-

café, uma sorveteria, uma tacacaria e uma pizzaria, além de 

teatro de arena, área para venda de artesanato e uma rádio-

parque.

Vista aérea do Parque Ponte dos Bilhares. Dividindo o complexo, a Ponte Prudente de Moraes. Acervo: Amazonas Em Tempo.

Ponte Prudente de Moraes, sobre o igarapé da Cachoeira Grande. 
In: Album do Amazonas 1901-1902.
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PONTES ROMANAS

A Ponte Romana I e a Ponte Romana II, erguidas, 
respecti vamente, sobre o igarapé de Manaus e o igarapé do 
Bitt encourt, são assim conhecidas pela população devido ao 
esti lo arquitetônico de suas construções e, apesar de serem da 
década de 90 do século XIX, têm suas origens, ao menos, duas 
décadas antes.

Em 1873, aprovou-se a Lei Provincial 260, de 13 de maio, 
que autorizou a construção de duas pontes, uma sobre o igarapé 
de Manaus e outra sobre o anti go igarapé do Caxangá – depois, 
chamado de igarapé do Bitt encourt –, no prolongamento da rua 
Brasileira, atual avenida Sete de Setembro.

Essa iniciati va, entretanto, somente foi efeti vada sete anos 
mais tarde, quando foram aprovadas as plantas e orçamentos 
para erigir essas pontes de madeira, por meio do Projeto 17, de 
15 de abril de 1880, da Assembleia Legislati va Provincial. Em 6 
de agosto, a administração da Província contratou José Alves da 
Fonseca para a execução dessa obra, que foi concluída em julho 
de 1881. No ano seguinte, foi realizado o desaterro dos dois 
lados de cada uma dessas pontes.

Na administração estadual de Eduardo Ribeiro, essas 
duas pontes de madeira foram substi tuídas pelas de alvenaria, 
existentes até os dias atuais. A concorrência pública para a 
construção delas foi aberta em 27 de novembro de 1892. 

As obras da ponte sobre o igarapé de Manaus foram 
executadas por Antônio Ignácio Marti ns e Manoel Antônio 
Grangeiro. Destes, apenas o primeiro fi cou responsável pela 
construção da outra ponte. As obras foram iniciadas em 1893 e 
concluídas no primeiro semestre de 1896.

Por meio do Decreto Municipal 3, de 4 de julho de 1896, 
as pontes Romana I e Romana II receberam, respecti vamente, 
as denominações Floriano Peixoto e Marechal Deodoro. No 
entanto, devido à ordem de suas localizações na avenida Sete 
de Setembro – senti do Centro-bairro –, também são conhecidas  
como Primeira Ponte e Segunda Ponte.

Vista da Ponte Romana II. In: Album Descripti vo Amazonico, 1899. Arthur Caccavoni.

Vista aérea das pontes Romanas, com os igarapés em pleno período de vazante do rio Negro. 
Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.

Pontes Romanas. Acervo: Biblioteca Samuel Benchimol.
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Vista aérea das pontes Romanas, com o Centro Cultural Palácio Rio Negro (ao centro). No entorno, as obras de aterramento e revitalização 
realizadas pelo Prosamim. Ao fundo, a ponte Padre Antônio Plácido. Foto: Mario de Oliveira. Acervo: Agecom.

Vista aérea da Ponte Romana I, com o igarapé de Manaus sendo aterrado. 
Acervo: Amazonas Em Tempo.

Inauguradas no mesmo dia, 5 de julho de 1896, essas 
pontes seguiram o mesmo modelo das pontes romanas originais: 
aparência pesada, poucos adornos e simplicidade na estrutura. 
O guarda-corpo é formado apenas por um gradil, assemelhado 
a um corrimão. 

Tanto na Romana I quanto na Romana II há a predominância 
de linhas horizontais, que sugerem estabilidade. Na primeira, o 
aspecto de austeridade também é reforçado pela existência de 
dois grandes apoios em forma de contraforte, instalados ao lado 
dos arcos que dão passagem às águas. Os únicos elementos de 
adorno das obras são os mascarões, encontrados sob os arcos.

Passados sessenta anos da inauguração, em 1956, a 
Prefeitura de Manaus realizou pequenos reparos na estrutura 
dessas duas pontes, que incluíam a renovação da pintura. No 
início da década de 70, os jornais locais noti ciavam o risco de 
desabamento da Romana II, em virtude das rachaduras existentes 
em sua estrutura. 

Em 1973, o deputado estadual Mário Haddad sugeriu que 
os igarapés de Manaus e Bitt encourt fossem transformados em 
avenidas, proposta que não se concreti zou. Na gestão do prefeito 
Jorge Teixeira, foram executadas algumas melhorias na estrutura 
das duas pontes. Nos anos 90, durante a segunda administração 
municipal de Amazonino Mendes, foi executada a recuperação 
e restauração dessas pontes, as quais foram reinauguradas em 
março de 1994. 

Com estruturas similares, as Pontes Romanas possuem 
230 metros de comprimento por 12 de largura, e, atualmente, 
a área no seu entorno está sendo revitalizada pelo Governo do 
Estado, por meio do Programa Social e Ambiental dos Igarapés 
de Manaus – Prosamim.
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PONTE EPHIGÊNIO DE SALLES

Antes de sua construção, o Poder Público já havia tentado, 
sem lograr êxito, ao menos por três vezes, erguer uma ponte que 
ligasse o bairro Educandos ao resto da Cidade. A primeira delas 
foi em 1893, quando o governador Eduardo Ribeiro assinou a 
Lei 62, de 18 de outubro daquele ano, que liberava verba para a 
edifi cação de uma ponte metálica sobre o igarapé dos Educandos, 
atual igarapé do Quarenta. 

A segunda tentati va ocorreu por meio do projeto de lei do 
intendente José Liberato Tristão de Salles, apresentado no dia 16 
de setembro de 1912 e transformado na Lei 724, de 7 de outubro 
do mesmo ano, que autorizava a construção de uma ponte, a qual 
sairia “da extremidade da rua Lima Bacury ou José Paranaguá”, 
no anti go bairro Remédios, até Constanti nópolis, nome pelo 
qual o Educandos foi denominado a parti r da administração do 
governador Constanti no Nery. 

A situação precária das fi nanças do Município naquele 
momento, no entanto, não permiti u que esse projeto se 
concreti zasse. Em 1913, devido à importância dessa obra para a 
ampliação dos limites da Cidade, o Congresso Estadual, por meio 
da Lei 716, de 2 de maio, encampou o projeto do intendente 
Tristão de Salles, mas sem, também, conseguir realizá-lo. 
Somente na década de 20 que, enfi m, a obra seria construída.

O crescimento populacional do bairro Constanti nópolis 
tornava cada vez mais inadiável a edifi cação dessa ponte. Por 
isso, em sessão ordinária da Assembleia Legislati va realizada em 
2 de setembro de 1926, o deputado Francisco Galvão apresentou 
o Projeto 28, que reacendia o sonho de realizar-se essa obra. 

Após análise jurídica, a Comissão Estadual de Finanças e 
Orçamento preferiu não levar esse projeto para discussão em 
razão de já existi r uma legislação de teor idênti co: a Lei 716, 
assinada em 1913. 

Retomada a ideia da construção, em 1928, o presidente 
do Estado, Ephigênio de Salles, mandou que o engenheiro de 
Minas e Civil, Antônio Rodrigues Vieira Júnior, responsável pela 
construção da ponte, fi zesse os estudos preliminares para que as 
obras fossem iniciadas. 

O projeto inicial previa que a estrutura dessa ponte deveria 
ser de cimento armado, com cinco vãos. Os estudos aprovados, 
contudo, indicariam que a melhor opção seria erguê-la em 
alvenaria de pedra, composta por quatro vãos laterais, dois de 
cada lado.

De acordo com Mensagem Anual apresentada por Ephigênio 
de Salles à Assembleia Legislati va em 14 de julho de 1928, a 
ponte seria construída no bairro Cachoeirinha. 

Havia, porém, uma indefi nição quanto à sua localização: 
ou ela parti ria da avenida Canaçary, atual Carvalho Leal, ou dos 
fundos das ofi cinas da Manáos Tramways, onde hoje existe uma 
unidade da Manaus Energia. Optou-se pela segunda alternati va.

No lado de Constanti nópolis, ela seria ligada “a um trecho 
de estrada de rodagem com a extensão aproximada de dois 
quilômetros” (SALLES, 1928). 

Sua pedra fundamental foi lançada em 2 de janeiro de 1929 
e os trabalhos, iniciados dez dias depois. Decorridos dez meses, 
em 27 de novembro, inaugurou-se a obra. 

Passou por reformas em 1936, quando recebeu novo 
calçamento e proteções laterais. Sete décadas depois, por meio 
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Vista da Ponte Ephigênio de Salles. In: Relatório do prefeito municipal Antônio Maia, 1938.

Vista atual da Ponte Ephigênio de Salles, hoje, apenas uma passagem para pedestres. Foto: Durango Duarte.

da Lei Municipal 655, de 21 de maio de 2002, sua nomenclatura 
foi alterada para Ponte Professor José Tavares de Macedo.

Em 2005, devido às obras do Prosamim, a Ponte Ephigênio 
de Salles – denominação mais lembrada até os dias de hoje e 
que presta uma homenagem ao governador que a construiu 
– passou por um processo de restauração arquitetônica e de 
recuperação estrutural.

Sua reinauguração ocorreu em 30 de agosto daquele 
mesmo ano, porém, não mais para tráfego de veículos, e sim, 
como passagem para pedestres, parte integrante do Complexo 
Viário do Igarapé do Quarenta.

Vista da Ponte Ephigênio de Salles, ao fundo, à esquerda. Fotografi a feita na década de 40 por Moacir Andrade, hoje, 
transformada em um quadro que está exposto no Palácio do Governo. Acervo: Eduardo Braga. Foto: Fabio Nutti  .
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Vista aérea da Ponte Juscelino Kubitschek, com a ponte Ephigênio de Salles mais abaixo, em paralelo. No canto superior esquerdo, vê-se a Ponte São Benedito. Acervo: Agecom.

PONTE JUSCELINO KUBITSCHEK

A construção de uma ponte para ligar o bairro Cachoeirinha 
ao Constanti nópolis, seguindo o prolongamento da anti ga 
avenida Uaupés, atual Presidente Castelo Branco, foi sugerida 
no início de 1951, no governo de Álvaro Maia. O lançamento da 
pedra fundamental da obra ocorreu no ano seguinte, em 31 de 
janeiro, como parte das comemorações do primeiro aniversário 
daquela administração estadual. 

Sua primeira denominação foi Ponte Álvaro Maia, 
nomenclatura que aparece na Mensagem apresentada à 
Assembleia Legislati va em 15 de março de 1953. As obras, 
entretanto, foram paralisadas devido a problemas de 
administração na Comissão de Estradas de Rodagem – Cera, 
responsável pela execução do projeto. 

O assunto voltou à tona somente em 1957, quando o 
governador já era Plínio Coelho. Nesse ano, pretendia-se retomar 
os trabalhos de edifi cação com o aproveitamento dos alicerces 
fi ncados na administração anterior, a construção do tabuleiro e 
sua respecti va pavimentação, e, ainda a pavimentação do trecho 
de estrada que ligaria a Ponte a estrada dos Educandos, por meio 
do bairro Santa Luzia. 

Entretanto, a concorrência pública para a edifi cação da 
Ponte, realizada pelo Departamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem do Amazonas – DER-Am, anti ga Cera, somente 
aconteceu no fi nal de 1957, em 21 de novembro, sendo 
vencedora a empresa paraense Otávio Bitt encourt Pires. 

O reinício da construção da ponte de concreto armado 
sobre o igarapé da Cachoeirinha ocorreu em 1958. Suas medidas 
originais eram de 135,50 metros de comprimento total, divididos 
em cinco vãos, sendo três de trinta metros e dois de 22,75. Ainda 
em obras, aparece, nas matérias publicadas em periódicos 

PONTE SÃO BENEDITO
DA MAUÉS

Ponte de concreto construída sobre o igarapé do Quarenta, 

entre as ruas Maués, no bairro Cachoeirinha, e São Benedito, no 

Morro da Liberdade, sua construção foi iniciada no fi nal de 1978, 

na administração municipal de Jorge Teixeira, pela Construtora 

Andrade Guti errez. Foi inaugurada em 22 de março de 1979. 

Também conhecida como Ponte da Maués, com as obras do 

Complexo Viário do Igarapé do Quarenta outra ponte deverá 

ser construída em seu lugar, porém, mais alta que a atual. Assim 

como está sendo feito nas cabeceiras da Juscelino Kubitschek, 

deverão ser edifi cadas duas alças, de retorno e de entrada, para 

os bairros adjacentes.

da época, com a denominação Ponte Juscelino Kubitschek, 
homenagem prestada ao então presidente da República, o 
mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Apesar de a maior parte das obras terem sido realizadas 
na administração de Plínio Coelho, a Ponte foi fi nalizada e 
inaugurada pelo governador seguinte, Gilberto Mestrinho, no 
dia 1º de maio de 1959. A Ponte Juscelino Kubitschek, assim 
como a Ephigênio de Salles, também passou por reformas em 
2005, devido ao Prosamim. 

Em 2008, ela foi interditada novamente pelo Governo do 
Estado para obras de adequação ao Complexo Viário do Igarapé 
do Quarenta. As adaptações preveem, para os próximos anos, a 
construção de duas passagens inferiores nas ruas São João, no 
Educandos, e Anti mari, no Cachoeirinha, com alças viárias que 
servirão de ligação aos bairros circunvizinhos.  
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PONTE PADRE ANTÔNIO
PLÁCIDO DE SOUZA

Apesar de o Educandos já possuir duas pontes que o 
ligavam à Cidade – Ephigênio de Salles e Juscelino Kubitschek –, 
ainda existi a a necessidade de se estabelecer uma ligação direta 
entre esse bairro e o Centro, projeto idealizado em 1912, pelo 
intendente Tristão de Salles. 

O assunto voltaria a ser discuti do efeti vamente apenas 
cinco décadas depois, na administracão do prefeito Paulo 
Nery, com o surgimento do Plano Rodoviário Municipal, em 
meados da década de 60. Esse projeto previa, entre outras 
obras, a construção da Rodovia do Contorno – anel viário de, 
aproximadamente, 24 quilômetros que sairia e terminaria no 
aeroporto Ajuricaba, atual Ponta Pelada.

 Para se estabelecer o últi mo trecho dessa via – a ligação 
Floriano Peixoto-Paredão e avenida Presidente Kennedy – 
era necessária a edifi cação de uma ponte sobre o igarapé do 
Educandos, entre o terminal da Quinti no Bocaiúva, no Centro, e 
a rua Delcídio de Amaral, em Educandos. Era o ressurgimento do 
desejo anti go alimentado pelos moradores desse bairro.

 No ano seguinte, por meio do Departamento Rodoviário 
Municipal – DRM, a prefeitura contratou o Escritório de Serviços 
de Engenharia Estrutural Roberto Rossi Zuccolo, fi rma paulista, 
para a confecção do projeto dessa obra, que seria modifi cado 

anos depois, devido a exigências feitas pelo Ministério da 
Marinha e pelo anti go Departamento Nacional de Obras e 
Saneamento – DNOS. 

Nery pretendia começar a construir a ponte em 1972, seu 
últi mo ano de mandato, porém, a licitação para a escolha da 
empresa que executaria os trabalhos foi realizada somente no 
outro ano, na administração municipal de Frank Lima, sendo 
vencedora a fi rma Serviços Gerais de Engenharia S/A – Sergen, 
do Rio de Janeiro, que assinou contrato no dia 19 de junho de 
1973, ano de início das obras.

Por proposta do então vereador Fábio Lucena, a ponte 
levaria o nome do jornalista e escritor Ramayana de Chevalier. 
Mas, houve protestos por parte dos moradores do bairro que 
preferiam que se homenageasse o primeiro pároco da Igreja de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padre Antônio Plácido de 
Souza, responsável por várias obras sociais no Educandos. 

Até mesmo um abaixo-assinado com mais de três mil 
assinaturas de moradores do bairro foi entregue ao prefeito 
Frank Lima. No entanto, enquanto durava a polêmica a respeito 
da sua denominação ofi cial – controvérsia que se estenderia até 
as vésperas dela ser inaugurada –, foi chamada, popularmente, 
de Ponte do Educandos.

A intenção de Frank era entregar a ponte em 1974, mas as 
obras ti veram que ser paralisadas entre junho e setembro desse 
ano em razão do período de cheia do rio Negro. Retomados os 

Vista aérea da Ponte Padre Antônio Plácido de Souza, no início 
de sua construção. Década de 70. Acervo: Frank Lima.

Igarapé do Educandos, antes da construção da ponte. In: Levantamento 
aerofotogramétrico de Manaus. DNOS – 2º DFOS. Década de 60. Acervo: Jucineide Araújo.

Centro

CentroEducandos

Educandos
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Detalhe da Ponte Antônio Plácido. Foto: Alex Pazuello.

Vista panorâmica da ponte. Foto: Marcelo Borges.

Vista da Ponte Antônio Plácido, no senti do bairro-Centro. Foto: Hamilton Salgado.

trabalhos, o serviço de concretagem fi cou concluído em março 
de 1975, mês em que Frank Lima deixou a Prefeitura.

A construção estava em sua reta fi nal, mas a divergência 
acerca do nome da ponte se arrastava. O vereador Vinícius 
Conrado sugeriu que ela fosse denominada Frank Abrahim Lima 
em homenagem ao prefeito que havia iniciado a obra. Já o edil 
Irineu Melo indicou o nome do intendente Tristão de Salles, 
autor do projeto da ponte, em 1912. 

Havia, ainda, uma terceira sugestão, do vereador Davi Rocha 
– que não concordava em se homenagear o ex-prefeito por 
este ainda estar vivo. Preferia que ela recebesse o nome de um 
falecido catraieiro que, por anos, trabalhou naquela travessia.

Após várias discussões, em 10 de outubro de 1975, por 
meio da Lei 1.223, a ponte recebeu sua denominação ofi cial – 
Ponte Padre Antônio Plácido de Souza – nomenclatura que, aliás, 
havia sido recomendada por Frank antes da sua saída do cargo 
de chefe do Executi vo Municipal.

Com 340 metros de comprimento e, aproximadamente, 
8,50 de largura, a obra foi inaugurada na semana seguinte, no dia 
18 de outubro, com a presença do ministro da Fazenda, Mário 
Henrique Simonsen, do governador Henoch Reis e do prefeito 
Jorge Teixeira, acompanhado de sua esposa Alda Teixeira, que 
cortou a fi ta simbólica da nova ponte. 

Mais de quatro mil pessoas se aglomeraram a frente 
da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para ouvir o 
discurso das autoridades e agradecer pela concreti zação do 
sonho de décadas.
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PONTE PRESIDENTE DUTRA

Construída sobre o igarapé do São Raimundo para viabilizar 
o acesso dos moradores do bairro de mesmo nome ao restante 
da cidade, essa Ponte serve de ligação entre a rua Presidente 
Dutra e a avenida Álvaro Botelho Maia.

Sua história começa em 1947, quando o governador 
Leopoldo Neves – conhecido, popularmente, como Pudico – 
sancionou a Lei 13, de 25 de setembro, a qual desti nava recursos 
para as despesas com os estudos preliminares, os projetos e o 
início da obra.

Em 1948, o projeto arquitetônico elaborado pelos 
engenheiros Osvaldo de Góes, Simplício Madureira de Pinho e 
Eduardo Lins foi encaminhado ao Governo Federal que, no ano 
seguinte, liberou recursos para a edifi cação da ponte.

Os trabalhos começaram a ser executados em janeiro de 
1950 pela construtora paulista Mário Novelli, sob a supervisão 
do engenheiro Gerson Skrobot, da Comissão de Estradas de 
Rodagem do Amazonas – Cera. 

Durante a construção, fez-se necessária a abertura de uma 
via de dois quilômetros de extensão, no prolongamento da então 
Boulevard Amazonas – trecho que, depois, foi denominado 
avenida Kako Caminha e hoje, faz parte da Álvaro Botelho Maia.

Vista aérea da Ponte Presidente Dutra. À esquerda, a antena da, hoje, exti nta TV Ajuricaba. Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.

Vista lateral da ponte. Foto: Durango Duarte.

Ponte Presidente Dutra. Cartão-postal A Favorita.
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Vista aérea das pontes Presidente Dutra (abaixo) e da Conciliação (acima). Acervo: Agecom.

PONTE DA CONCILIAÇÃO

Localizada sobre o igarapé do São Raimundo, teve 

sua construção iniciada na administração do prefeito Jorge 

Teixeira pela construtora Andrade Guti errez, mesma empresa 

responsável pela obra da Rodovia LO-3. Sua denominação – 

Ponte da Conciliação –, ofi cializada pelo Executi vo Municipal em 

9 de outubro de 1979, faz referência ao momento políti co vivido 

pelo País naquela época – com a dita “abertura lenta e gradual 

do governo militar” –, conhecido como Conciliação Nacional. 

A inauguração dessa Ponte aconteceu no dia 25 de outubro de 

1979, no governo municipal de José Fernandes, e contou com 

a presença do então presidente da República, João Bapti sta de 

Figueiredo. A Ponte da Conciliação possui estrutura em concreto 

armado, com 160 metros de comprimento e 14,20 de largura. 

Em 2008, devido às obras da segunda etapa do Prosamim, foi 

iniciada, ao lado dessa, a construção de uma outra ponte.

Mesmo sem os serviços de acabamento estarem concluídos,  
a Ponte foi inaugurada em 23 de janeiro de 1951. Recebeu a 
denominação Ponte Presidente Dutra em homenagem ao ex-
presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra. Porém, apesar de 
possuir essa nomenclatura ofi cial, fi cou conhecida, também, 
como Ponte Leopoldo Neves, nome do governador que iniciou 
sua construção.

Sua estrutura mista combina concreto e ferro e está dividida 
em três partes: duas em concreto armado, que correspondem 
aos acessos, e uma em ferro, que mede 120,70 metros de 
comprimento, fabricada em Paris, França, e instalada em sua 
parte central.

Por quase três décadas, essa Ponte, que servia para o tráfego 
nos dois senti dos, se manteve como a única forma de acesso 
aos atuais bairros São Raimundo, Glória e Santo Antônio.  Essa 
realidade somente seria modifi cada durante a administração 
municipal de Jorge Teixeira, quando da construção da Rodovia 
Leste-Oeste 3, também conhecida como LO-3, atual avenida 
Brasil, obra do Plano de Desenvolvimento Local Integrado – PDLI 
para a ampliação do sistema viário da Zona Oeste.

Esse projeto ti nha como objeti vo interligar os atuais bairros 
São Raimundo, Santo Antônio, Glória, Compensa, São Jorge e 
Ponta Negra. Além das obras de abertura e pavimentação dessa 
rodovia, estava prevista a duplicação da Ponte Presidente Dutra, 
que não ocorreu, e a construção de uma segunda ponte sobre o 
mesmo igarapé, paralela à primeira:  a Ponte da Conciliação.

Com 58 anos de existência, a Ponte Presidente Dutra 
enfrenta problemas com o desgaste gradati vo de sua estrutura, 
problema comum a maioria das pontes de Manaus. Em 2008, a 
Prefeitura acenou com a possibilidade de se dar início a estudos 
técnicos, visando uma futura recuperação dessa Ponte.

Vista lateral da Ponte da Conciliação, inaugurada em 1979. 
Acervo: Jornal do Commercio.
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Vista lateral da Ponte Senador Fábio Lucena. Acervo: Jornal do Commercio.

PONTE SENADOR FÁBIO LUCENA

A primeira referência que se tem notí cia sobre a edifi cação 
de uma ponte nas imediações do local onde existe essa encontra-
se na Mensagem Anual do superintendente municipal Adolpho 
Lisboa, de 15 de novembro de 1903. No documento, Lisboa 
sugere a construção de uma ponte para ligar as duas margens do 
igarapé da Cachoeira Grande, na altura do Matadouro Municipal, 
atual prédio da Fundação Nacional da Saúde – Funasa. 

Em 1912, o prefeito Jorge de Moraes voltou a falar sobre 
o assunto, mas as condições fi nanceiras municipais serviram de 
entrave para a concreti zação dessa ideia. No ano seguinte, em 
mais uma tentati va frustrada, foi a vez da Assembleia Legislati va 
tentar solucionar o problema, com a aprovação da Lei 716, de 2 de 
maio de 1913, que autorizava o governo a construir duas pontes 
de metal: uma ligando o bairro Remédios a Constanti nópolis e a 
outra, “sobre o igarapé da Castelhana ou São Raimundo, ligando 
o bairro Plano Inclinado”, atual Nossa Senhora Aparecida.

Uma nova tentati va aconteceu em 1914, por meio do 
Decreto 9, de 17 de agosto, quando o administrador municipal 
Dorval Porto abriu crédito para a edifi cação de uma ponte de 
madeira “sobre encontros e pilares de alvenaria”, que ligaria 
o Plano Inclinado ao São Raimundo. Devido ao prazo de três 
meses estabelecido pelo edital de concorrência, a obra somente 
se iniciou em 10 de dezembro daquele ano. Porém, a enchente 
prematura do igarapé da Cachoeira Grande, ocorrida no fi nal de 
1914 e início de 1915, fez com que os trabalhos ti vessem de ser 
paralisados e, mais uma vez, a ponte não vingou.

Em 1934, ano em que Pedro Severiano Nunes assumiu a 
gestão do Município, ensaiou-se, outra vez, a materialização 
da ponte, que ligaria a Cidade ao São Raimundo. Projetava-se 
que ela seria de construção mista, com pilares de alvenaria de 
pedra e leito estradal de cimento armado. O lançamento da 
pedra fundamental dessa ponte ocorreu no dia 22 de outubro 
daquele ano e, no mês seguinte, foram iniciados os trabalhos 
de construção dos encontros e bases de dois pilares. A obra, no 
entanto, sofreria nova interrupção.

Quatorze anos depois, o Governo do Estado designou 
uma comissão para analisar quais as possibilidades de se dar 
conti nuidade ao trabalho iniciado pela prefeitura em 1934, ou 
se melhor seria construir a ponte em outro lugar. O resultado 
dos estudos optaria pela segunda alternati va, sendo este o início 
da história de outra ponte, a Presidente Dutra. 

Três décadas mais tarde, o prefeito Frank Abrahim Lima, 
em sua Mensagem Anual, de 1º de março de 1973, anunciava 
a elaboração do projeto de uma ponte para ligar o bairro São 
Raimundo ao de Nossa Senhora Aparecida, cuja previsão para 
o começo das obras seria no ano seguinte, conforme matéria 
do matuti no O Jornal, de 1º de janeiro de 1974. Esse projeto 
fazia parte do Plano de Desenvolvimento Local Integrado – PDLI, 
elaborado pela empresa paulista Serete S. A. Engenharia.

Frank Lima, contudo, saiu da prefeitura e deixou para a 
administração seguinte a missão de construir essa ponte. No 
entanto, foi na gestão municipal de Amazonino Mendes que 
a ideia transformou-se em anteprojeto, sendo converti da em 
projeto no segundo governo estadual de Gilberto Mestrinho, 
que iniciou a edifi cação em 1986.

Vista aérea do bairro Nossa Senhora Aparecida. Ao fundo, o igarapé de São Raimundo 
e o bairro de mesmo nome. Foto: Correia Lima. Acervo: Eduardo Braga.
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Vista aérea dos bairros Nossa Senhora Aparecida (abaixo) e São Raimundo (acima), com destaque para a Ponte Senador Fábio Lucena. Acervo: A Críti ca.

FÁBIO LUCENA
11 7 1940 A 14 6 1987

O bancário e jornalista Fábio Pereira 

de Lucena Bitt encourt era natural de 

Barcelos/AM. Ingressou no curso de Direito 

na então Universidade do Amazonas – UA, 

sem concluí-lo. Cursou, ainda, Economia na 

anti ga Faculdade de Ciências Econômicas 

do Estado do Amazonas – FCE. Antes de iniciar sua carreira na 

imprensa local, foi funcionário do Banco do Brasil. Em 1965, 

ingressou no jornal A Críti ca, onde foi redator e editorialista. 

Também escreveu arti gos para os periódicos O Jornal, Jornal do 

Commercio e A Tarde. No cenário políti co, foi vereador por dois 

mandatos, entre 1973 e 1983. Em 15 de novembro de 1982 – ano 

em que houve eleição direta em todo o País e para todos os cargos, 

à exceção do de presidente da República –, elegeu-se senador, 

sendo empossado em 1º de fevereiro de 1983. Nas eleições 

de 1986, quando foram escolhidos os parlamentares que iriam 

elaborar a Consti tuição de 1988, Fábio Lucena, ainda na metade 

do seu primeiro mandato, concorreu novamente para o mesmo 

cargo e foi eleito senador consti tuinte, sendo empossado em 1º 

de fevereiro de 1987. Tragicamente, quatro meses mais tarde, 

suicidou-se com um ti ro, sendo encontrado em seu apartamento, 

no prédio residencial dos senadores, em Brasília. 

A empresa responsável pela obra foi a Andrade Guti errez, 
que a construiu entre as ruas Comendador Alexandre Amorim, 
em Aparecida, e Cinco de Setembro, no São Raimundo. Sua 
extensão mede 256 metros de comprimento e está dividida 
em oito vãos de 32 metros, cada. O tabuleiro superior possui 
11,30 metros de largura, dos quais 8,30 metros são de pista de 
rolamento. Os três metros restantes são do passeio, guarda-
corpo e guarda-roda. 

Assim como no caso da Ponte Padre Antônio Plácido de 
Souza, muitos foram os nomes sugeridos para essa ponte. 
Alguns desejavam que sua denominação homenageasse o ex-
vereador Ismael Benigno. Outros, que se chamasse Bernardino 
Sena, primeiro morador do bairro. 

Cogitou-se, ainda, os nomes de Francisco Rebelo de 
Souza, Gilberto Mestrinho, Luiz Maximino Miranda Corrêa e 
de Walenti m Normando. Mas, nenhum desses seria escolhido, 
pois se preferiu homenagear o senador Fábio Lucena, que viria a 
falecer no ano de inauguração da ponte.

Iniciada por Gilberto Mestrinho, a Ponte Senador Fábio 
Lucena foi concluída pelo governador seguinte, Amazonino 
Mendes, que a inaugurou no dia do seu aniversário, 16 de 
novembro de 1987. 

Vale ressaltar, entretanto, que a fi ta simbólica de lançamento 
da obra foi cortada pelo próprio Mestrinho. O evento contou, 
ainda, com as presenças do ministro dos Transportes, José 
Reinaldo Tavares, e do senador Leopoldo Péres – suplente de 
Fábio Lucena –, entre outras autoridades.
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Vista frontal da Ponte Joana Galante. 1978. Acervo: Jornal do Commercio.

PONTES DO SÃO JORGE

Existem, atualmente, duas pontes sobre o igarapé da 
Cachoeira Grande que servem para ligar o bairro São Jorge, Zona 
Oeste, ao São Geraldo, Zona Centro-Sul. Construídas em épocas 
disti ntas, a primeira delas é a Ponte Engenheiro Lopes Braga, 
iniciada pelo governador Leopoldo Neves e concluída pelo seu 
sucessor, Álvaro Maia. 

Segundo relatório da anti ga Comissão de Estradas de 
Rodagem do Amazonas – Cera, publicado no noti cioso O Jornal, 
de 24 de junho de 1951, ela também era conhecida como 
Ponte dos Bilhares. Antes de sua existência, havia, apenas, uma 
passarela formada por pedaços de madeira e tocos de árvores.

Sua inauguração ocorreu no dia 31 de janeiro de 1952 em 
meio às comemorações do primeiro ano desse governo de Álvaro 
Maia. Com, aproximadamente, 54 metros de comprimento, em 
concreto armado, o responsável pelo projeto e execução das 
obras dessa Ponte foi o engenheiro civil José Pereira. 

Duas décadas depois, construiu-se a segunda ponte, a Joana 
Galante, com 53 metros de comprimento. Erguida na gestão 
municipal de Jorge Teixeira pela Construtora Andrade Guti errez, 
foi inaugurada em 8 de agosto de 1978. Além do prefeito, 
parti ciparam da entrega da obra o ministro dos Transportes, 
general Dirceu Nogueira, e o governador Henoch Reis.

Paralelas, nos dias de hoje, a Ponte Engenheiro Lopes Braga 
faz parte da avenida São Jorge e seu tráfego funciona no senti do 
Centro-bairro, enquanto a Ponte Joana Galante serve para o 
trânsito de veículos no senti do inverso, ligando a mesma avenida 
São Jorge à rua Arthur Bernardes. 

Vista da Ponte Engenheiro Lopes Braga. Foto: Alex Pazuello.

Vista aérea das pontes Lopes Braga (abaixo) e Joana Galante (acima). 
Acervo: Amazonas Em Tempo.

LOPES BRAGA
8 7 1857 A 192 ?

Francisco Lopes Braga nasceu em 

Manaus, onde realizou seus estudos 

Primários e de Preparatórios. Viajou para 

a Europa e graduou-se em Engenharia pela 

Universidade de Coimbra, em Portugal. 

De volta à capital amazonense, tornou-se 

professor de Matemáti ca. Apesar de sempre ter se esquivado 

do mundo políti co, na administração do governador Antônio 

Clemente Ribeiro Bitt encourt, entre 1908 e 1912, assumiu a 

Diretoria de Obras Públicas e Concessão de Terras do Estado. Foi 

na sua gestão à frente dessa reparti ção pública que se construiu, 

na rua José Clemente, o prédio do anti go Grupo Escolar Marechal 

Hermes. Ainda na década de 10, foi professor e diretor substi tuto 

da Faculdade de Engenharia da Universidade de Manáos. Além 

da homenagem que o Governo do Estado lhe prestou dando seu 

nome à primeira ponte do São Jorge, a primeira escola pública do 

município de Coari também lhe faz deferência: Escola Estadual 

Francisco Lopes Braga.

JOANA GALANTE
28 6 1910 A 19 11 1970

Nascida no Estado do Pará, Joana 

de Almeida dos Santos mudou-se para 

Manaus, onde, aos 28 anos de idade, 

passou a dedicar-se à práti ca da Umbanda 

e do Candomblé. Tornou-se a babalorixá 

mais famosa da Cidade, conhecida apenas 

como Mãe Joana Galante, apelido que recebeu por ser madrinha 

do grupo folclórico Boi-Bumbá Galante, da anti ga Boulevard 

Amazonas. Em 1947, recebeu a doação de um terreno no anti go 

Morro das Corujas, na entrada do atual bairro São Jorge, e 

construiu, nesse local, o seu terreiro. Faleceu aos 60 anos, em 

Manaus, víti ma de uma enfermidade.
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PONTES DO MINDU

O igarapé do Mindu – um dos maiores existentes na área 
urbana de Manaus até os dias de hoje – recebeu, ao longo do 
percurso de suas águas, a construção de diversas pontes em 
madeira e em concreto. Entre elas, destacam-se três em razão 
de estarem situadas em importantes vias públicas da Cidade. 

A primeira delas foi construída na década de 50 como 
parte das obras de abertura da então Rodovia BR-17, Manaus-
Caracaraí, e localiza-se no trecho hoje denominado avenida 
Mário Ypiranga Monteiro, ex-Recife, nas proximidades do viaduto 
Miguel Arraes. 

Antes disso, havia ali um ponti lhão em madeira, erigido por 
um anti go morador da área, cuja residência situava-se no mesmo 
local onde existi u, por muitos anos, o Restaurante La Barca.

Os estudos de planejamento dessa Ponte ocorreram em 
1951, sendo realizados, conforme determinação do anti go 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, atual 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT,   
pela ARMCO, companhia americana especializada em serviços 
de drenagem e saneamento, com fi lial no Rio de Janeiro.  

O edital de concorrência pública para a construção dessa 
ponte, em concreto armado, foi publicado no Diário Ofi cial do 
Estado do dia 4 de setembro de 1953. 

A própria ARMCO deu início à obra, no entanto, de acordo 
com a Mensagem do governador Álvaro Maia apresentada ao 
Legislati vo Estadual no dia 15 de março de 1954, a ponte havia 
desmoronado em consequência de enxurradas. 

Segundo esse mesmo documento, porém, sua reconstrução 
já estava sendo providenciada pela Comissão de Estradas de 
Rodagem do Amazonas – Cera, o que realmente aconteceu em 
1954. A obra fi cou sob a responsabilidade do engenheiro Arthur 
Vieira Lopes, fi scalizado por Gerson Skrobot, da Cera. 

Nesse mesmo ano, em função da falta de ferro e cimento 
em Manaus, os trabalhos foram paralisados. Somente em 1956, 
na administração estadual de Plínio Coelho, que essa construção 
foi fi nalizada, serviço executado pelo então Departamento de 
Estradas de Rodagem do Amazonas – DER-Am, ex-Cera.

Ainda em 1956, construiu-se a segunda Ponte do Mindu, 
toda em madeira, para viabilizar o acesso dos pedestres ao 
balneário Parque 10 de Novembro, na atual avenida Darcy 
Vargas. Duas décadas depois, o prefeito Frank Lima mandou 

Primeira ponte de concreto construída sobre o Mindu, na Recife. Acervo: Vilar Câmara. Ponte da Recife, antes da construção do viaduto Miguel Arraes. Foto: Vilar Câmara.

Vista aérea do exti nto balneário do Parque Dez. Abaixo, à direita, a ponte construída sobre o igarapé do Mindu, na anti ga rua Recife. Foto: Hamilton Salgado.
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Vista do igarapé do Mindu. Abaixo, trecho da avenida Jornalista Umberto Calderaro 
Filho, onde se vê a terceira ponte. Foto: Robervaldo Rocha. Acervo: Semcom.

Vista do Complexo Viário Ephigênio Salles. À esquerda, a primeira ponte (acima) e a segunda ponte (abaixo) sobre o Mindu. Foto: Robervaldo Rocha. Acervo: Semcom.

Ponte da avenida Darcy Vargas, já toda em concreto. Acervo: Frank Lima. Vista da ponte da avenida Darcy Vargas em 2006. Foto: Vilar Câmara.

substi tuir essa ponte por outra, em concreto, com um vão de 
9,80 metros de largura, cuja construção foi concluída em março 
de 1974 pela empresa Conterra.

Quanto à terceira ponte, também em concreto, foi 
construída pelo prefeito Jorge Teixeira, no prolongamento da 
avenida Paraíba, para dar acesso ao Conjunto Castelo Branco, 
bairro Parque 10 de Novembro. Fazia parte do pacote de obras 
realizadas na Cidade pelo Plano de Desenvolvimento Local 
Integrado – PDLI  e foi inaugurada em 13 de novembro de 1976.

Com a construção, em 2008, do viaduto Miguel Arraes – 
na confl uência das avenidas Mário Ypiranga Monteiro, ex-Recife, 
Darcy Vargas e Ephigênio Salles –, aquelas duas primeiras pontes 
foram substi tuídas por novas, mais altas e mais largas. As obras 
foram executadas pela construtora Camargo Corrêa, mesma 
empresa que construiu esse elevado.

Já a ponte da anti ga rua Paraíba, atual avenida Jornalista 
Umberto Calderaro Filho, é a única que ainda pode ser chamada 
de Ponte do Mindu, denominação popular que, por muito 
tempo, foi uti lizada para designar essas pontes em virtude do 
nome do igarapé. As outras duas integram, hoje, o Complexo 
Viário Ephigênio Salles.
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denominação Ponte Antônio Vital de Mendonça em homenagem 
a esse deputado estadual nascido no município de Itacoati ara e 
que faleceu em um trágico acidente de avião. 

De acordo com o jornal A Gazeta, publicado no dia seguinte 
à inauguração da obra, ela também era chamada de Ponte do 
Quitó devido ao apelido pelo qual era conhecido o deputado 
Vital de Mendonça.

O costume popular, entretanto, lhe daria o seu nome mais 
conhecido até os dias de hoje: Ponte da Bolívia. Seu comprimento 
total é de vinte metros, divididos em três vãos, sendo um central, 
de 13 metros, e os outros dois extremos, de 3,40, cada.

PONTE DA BOLÍVIA

Assim que assumiu o Governo do Estado pela primeira vez, 
Plínio Coelho estabeleceu como uma de suas principais metas 
para o setor do transporte rodoviário estadual a construção da 
estrada Manaus-Itacoati ara, AM-010, com mais de trezentos 
quilômetros de extensão, trecho entrecortado por igarapés e 
que, por isso, necessitaria da costrução de pontes. 

Iniciadas as obras, para que os trabalhos avançassem 
pelo lado de Manaus, era preciso que se colocasse, em caráter 
provisório, uma ponte de madeira sobre o igarapé da Bolívia, 
localizado no Km 17 da AM-010 – hoje, compreendido pela 
avenida Torquato Tapajós –, o que ocorreu em 1956. O projeto, 
porém, já previa a substi tuição dessa por outra em concreto.

As obras da rodovia fi caram sob a responsabilidade do 
então Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do 
Amazonas, que fi rmou contrato com a paraense Empresa de 
Construções Civis e Rodoviárias Ltda. – ECCIR para a execução 
da pavimentação e outros serviços entre os quilômetros 5 e 20 
da Manaus-Itacoati ara, o qual incluía a construção da ponte de 
concreto sobre o igarapé da Bolívia, que teve sua construção 
iniciada em 1957.

Inaugurada no dia 21 de fevereiro de 1958, pelas festi vidades 
do aniversário do governador Plínio Ramos Coelho, recebeu a Vista do anti go balneário que existi u próximo à Ponte da Bolívia. Foto: Nonato Oliveira.

PONTE SOBRE O RIO NEGRO

Obra que faz parte do projeto de expansão da Região 
Metropolitana de Manaus, a ponte que está sendo construída 
sobre o rio Negro, entre a área chamada de Ponta do Ouvidor, 
no bairro Compensa, em Manaus, e a Ponta do Pepeta, na ilha 
do Camaleão, em Iranduba, originou-se de um projeto de lei 
apresentado pelo deputado estadual Francisco Souza, em 2003.

Nesse mesmo ano, o Executi vo Estadual reuniu uma 
comissão técnica para iniciar os estudos da viabilidade da 
construção dessa obra de arte. Os resultados foram concluídos 
em 13 de abril de 2007 e o processo licitatório foi aberto já no 
outro mês. A divulgação do resultado ocorreu em novembro 

seguinte, sendo vencedor o consórcio Rio Negro, composto pelas 
empresas paulistas Camargo Corrêa e Construbase Arquitetura 
& Engenharia Ltda. Em julho de 2008, fi ncaram-se as primeiras 
estacas no meio do rio. 

O orçamento inicial da obra é de, aproximadamente, 580 
milhões de reais, recursos oriundos do Governo do Estado e do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES. 

A ponte deverá ter uma extensão total de 3,6 quilômetros e 
pouco mais de vinte metros de largura; torre central, em forma 
de diamante, com 162 metros de altura; duas pistas em senti do 
contrário, com duas faixas de rolamento, cada, e acessos viários 
com três faixas de rolamento, em cada senti do. A conclusão das 
obras está prevista para o primeiro semestre de 2010.

Maquete eletrônica do projeto da ponte sobre o rio Negro. Acervo: Agecom.
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Vista aérea da passagem subterrânea situada no cruzamento das avenidas 
Djalma Bati sta e Darcy Vargas. Acervo: Arquivo Público Municipal.

Vista aérea do viaduto Dom Jackson Damasceno Rodrigues. 
Acervo: Arquivo Público Municipal.

Vista aérea da passagem subterrânea denominada Duca Brito. 
Acervo: Arquivo Público Municipal.

PASSAGENS SUBTERRÂNEAS E VIADUTOS

Em Manaus, a expressão passagem de nível é uti lizada de 
forma equivocada para defi nir algumas das obras de engenharia 
existentes na área urbana da Cidade. 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, passagem 
de nível é “todo cruzamento de nível entre uma via e uma 
linha férrea ou trilho de bonde com pista própria”, o que, 
defi niti vamente, não existe em nossa Cidade. 

Aqui, foram construídas passagens subterrâneas, 
defi nidas pelo referido Código como obras de arte desti nadas 
à transposição de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de 
pedestres ou veículos.

A primeira passagem subterrânea da capital do Amazonas 
foi construída pelo Governo do Estado no início da década de 
80, no cruzamento das atuais avenidas Torquato Tapajós e Max 
Teixeira, esta últi ma, conhecida como estrada da Cidade Nova.

A construção de um viaduto interligando as avenidas 
Torquato Tapajós, Constanti no Nery, Djalma Bati sta, Mário 
Ypiranga Monteiro e a estrada dos Franceses, no bairro Flores, 
foi proposta, pela primeira vez, em 1986.

Sua construção, no entanto, somente foi efetuada entre os 
anos de 1993 e 1994, durante a segunda administração municipal 
de Amazonino Mendes. Ficou conhecido como Complexo 
Viário de Flores e foi inaugurado em 1995 com o nome do ex-
governador Plínio Ramos Coelho.

O segundo viaduto a ser edifi cado na Cidade, o Viaduto 
Ayrton Senna – nomenclatura em homenagem a Ayrton Senna 
da Silva, piloto brasileiro tricampeão de Fórmula 1, falecido em 

1º de maio de 1994 – localiza-se no cruzamento das avenidas 
Recife e Djalma Bati sta e sua inauguração ocorreu em 10 de 
fevereiro de 1995. 

No ano seguinte, iniciaram-se as obras de construção de 
outro, na interseção da então Boulevard Álvaro Maia com a 
avenida Constanti no Nery. Concluído em 1998, o nome desse 
elevado faz homenagem a Dom Jackson Damasceno Rodrigues 
(Lei Municipal 481, de 14 de julho de 1999).

As passagens subterrâneas da avenida Djalma Bati sta, 
construída sob a Darcy Vargas, da própria avenida Darcy Vargas, 
sob a Constanti no Nery, e da avenida Djalma Bati sta, sob a Álvaro 
Botelho Maia, também ti veram suas construções iniciadas em 
1996, sendo concluídas em 1998. 

Vale lembrar que as duas primeiras passagens não possuem 
nomenclatura específi ca, enquanto que a últi ma recebeu a 
denominação Duca Brito, por meio da Lei Municipal 888, de 17 
de outubro de 2005.

O viaduto do fi nal da avenida Álvaro Botelho Maia, que 
serve de acesso à avenida Paraíba, foi construído pelo prefeito 
Alfredo Nascimento e inaugurado no segundo semestre de 
2000. Pela Lei Municipal 549, de 30 de junho daquele ano, foi 
denominado Viaduto Josué Cláudio de Souza.

Chamado, popularmente, de Josué Pai, o catarinense Josué 
Cláudio de Souza era jornalista e chegou a nossa Capital em 
1942. Seis anos depois, fundou a Rádio Difusora do Amazonas. 
Ingressou na vida políti ca nessa mesma década e tornou-se 
deputado estadual, depois, deputado federal. Foi, também, 
prefeito de Manaus, sendo o primeiro a ser eleito após o período 
da Era Vargas. Faleceu em 1992.

Um novo viaduto voltaria a ser construído na Cidade 
somente no governo municipal de Serafi m Corrêa. Denominado 
Miguel Arraes (Lei 1.112, de 10 de abril de 2007), interliga as 
avenidas Mário Ypiranga Monteiro, Ephigênio Salles, Darcy 
Vargas e Maceió e foi inaugurado em 16 de fevereiro de 2008.

Nesse mesmo ano –  últi mo do mandato de Corrêa à frente 
da Prefeitura –, foi iniciada a construção de outro elevado. Essa 
obra integra o complexo viário do Coroado e não existe previsão 
de quando será concluída. 

Ainda em 2008, o Governo do Estado inaugurou, em 4 
de outubro, uma passagem subterrânea que foi construída 
nas proximidades do Conjunto Santos Dumont, sob a avenida 
Torquato Tapajós – principal via de acesso à Zona Norte.
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A
Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas 
foi decretada pelo príncipe regente, D. João Maria 
de Orleans e Bragança, em 28 de janeiro de 1808, 
seis dias após a chegada da Família Real ao Brasil.

Contudo, a situação era bem diferente em relação aos rios 
da Amazônia: preocupado com uma possível ocupação da Região 
Amazônica por outros países – sobretudo, pelos Estados Unidos 
da América –, somente em meados do século XIX é que o Império 
iria permiti r a criação de uma empresa, com recursos fi nanceiros 
e direção nacionais, para explorar o serviço de navegação do rio 
Amazonas e seus afl uentes.

Com o intuito de atrair investi dores para a instalação de 
uma companhia de navegação a vapor em rios amazônicos, o 
Governo Imperial criou a Lei 586, de 6 de setembro de 1850, 
cujo projeto era de autoria do deputado paraense João Bapti sta 
de Figueiredo Tenreiro Aranha – que, em 1852, foi empossado 
primeiro presidente da recém-criada Província do Amazonas. O 
empreendimento, no entanto, era ti do pelos investi dores como 
caro e arriscado e, por isso, ninguém apresentou proposta.

Nesse contexto, surge a fi gura do gaúcho Irineu Evangelista 
de Sousa, o Barão de Mauá, industrial, banqueiro, políti co e 
diplomata, que aceitou o negócio em atendimento a um pedido 
do seu amigo e ministro do Império, José da Costa Carvalho, o 
Marquês de Monte Alegre. Em troca, o governo franqueou-lhe 
o monopólio da navegação do Amazonas por trinta anos. Nascia 
a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas (Decreto 
1.037, de agosto de 1852).

Inicialmente, a empresa dirigida pelo Barão de Mauá 
manti nha duas linhas: a primeira, saía de Belém, no Pará, até 
a cidade da Barra do Rio Negro, então capital da Província do 
Amazonas, e daí, parti a a segunda, rumo a Nauta, no Peru. 

O primeiro barco comercial a vapor a navegar os rios da 
região foi a barca Marajó, que saiu de Belém em 1º de janeiro 
de 1853 e chegou a Barra dez dias depois. É válido ressaltar, 
entretanto, que o vapor de guerra Guapiaçu, da Armada 
Nacional, já havia realizado essa travessia entre Belém e a então 
Vila de Manaus uma década antes.

A crescente pressão internacional para que o governo 
rompesse o contrato de exclusividade com Mauá, associada à 
necessidade de escoamento da borracha, produto de interesse 
mundial que o mundo inteiro queria comprar, fez com que D. 
Pedro II, em 7 de dezembro de 1866, assinasse o Decreto 3.749 
que abria o rio Amazonas à navegação internacional. 

Dois meses antes, por meio da Lei 158, de 7 de outubro, a 
Presidência da Província do Amazonas já havia fi rmado contrato 
com a Companhia Fluvial do Alto Amazonas, pertencente a 
Alexandre Paulo de Brito Amorim, no qual subsidiava a criação 
de três novas linhas de navegação a vapor entre Manaus e os 
rios Madeira, Purus e Negro. 

Essa medida também ampliava “o sistema de transportes 
e comunicações entre a Capital e os países vizinhos, as sedes 
municipais e os seringais” (GARCIA, 2005).

Vista do Porto de Manaus.
Foto: Silvino Santos. Acervo: Igha.
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O Barão de Mauá já havia acumulado uma dívida 
considerável com os gastos de sua companhia de navegação. 
Por isso, em 1869, solicitou ao Império a autorização para que 
pudesse transferir a administração e a exploração do serviço ao 
capital estrangeiro, permissão que lhe foi dada em 1871.

 Três anos depois, assumiu a concessão a empresa inglesa 
Amazon Steamship Navigati on Co. Ltd., presidida pelo próprio 
barão. Essa fi rma – que também adquiriu a Companhia Fluvial 
do Alto Amazonas, de Alexandre Amorim – teve, em 1911, seu 
acervo comprado pela empresa americana The Amazon River 
Steam Navigati on Co. Ltd., de Percival Farquar. Anos depois, foi 
encampada pelo Governo Federal, que a transformou no Serviço 
de Navegação na Amazônia e Administração do Porto do Pará – 
SNAPP, criada em 1940.

 Ainda em 1874, Alexandre Amorim tratou de organizar, na 
Inglaterra, uma nova companhia, a Liverpool and Amazon Royal 
Mail Steamship Co. Ltd. Em 25 de março desse mesmo ano, 
aportou, em Manaus, o primeiro navio mercante à vela – vindo 
diretamente de Hamburgo, na Alemanha, mas de bandeira 
dinamarquesa – com mercadorias para uma casa comercial 
alemã que existi a na Cidade.

Apesar desse marco, contudo, seria pelas mãos de Amorim 
que a capital amazonense receberia os três primeiros navios a 
vapor de curso comercial. O primeiro deles foi o Mallard, em 30 

de abril de 1874, cuja viagem iniciou na cidade de Liverpool, na 
Inglaterra, com escala em Havre, Lisboa, Vigo e Belém. Menos de 
duas semanas depois, em 13 de junho, foi a vez do Lilian e, no 
ano seguinte, em 25 de janeiro de 1875, chegou o Amazonas.

Àquela época, os navios ti nham que atracar em 
ancoradouros no meio do rio Negro. Em pequenas embarcações 
chamadas de catraias, os passageiros eram conduzidos até aos 
cais aqui existentes, enquanto as cargas eram transportadas 
para terra fi rme em alvarengas. Os primeiros cais de que se tem 
notí cia em Manaus são o da praça da Imperatriz e o da praça  

Vista do porto da cidade de Manaus em 1902. In: Annuario de Manáos 1913-1914.

Vista da orla da cidade de Manaus, no fi nal do século XIX. Gravura: Sant’Anna Nery. In: Le Pays des Amazones, 1885. Frederico José de Sant’Anna Nery.
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TRAPICHE

Segundo o dicionário Houaiss, trapiche é um armazém 

onde são estocadas mercadorias desti nadas à exportação ou 

importação. O Trapiche 15 de Novembro foi construído em 

1890 como complemento do prédio do Tesouro Estadual e 

Recebedoria e era responsável pela arrecadação das taxas 

das mercadorias que passavam pelas suas dependências. Já 

o Trapiche Teixeira, situava-se ao lado do prédio da Alfândega 

e pertencia às famílias Armindo Fonseca e José Teixeira. O 

Trapiche Witt  era de propriedade de Cézar José de Figueiredo 

e foi adquirido pela Manáos Harbour em 1902, que o demoliu 

e, anos depois, cedeu o terreno para a Marinha construir 

o prédio da Capitania dos Portos. E o últi mo dos quatro, o 

Trapiche Venti llari, pertencia à fi rma Venti llari & Co. e sua 

frente era voltada para a rua Demétrio Ribeiro. Também foi 

incorporado pela Manáos Harbour e adaptado para funcionar 

como armazém.

Tamandaré, cujas referências mais anti gas datam da década de 
60 do século XIX.

O governador Silvério Nery, em 1900, insti tuiu uma lei 
estabelecendo que a borracha produzida no Amazonas deveria 
ser inspecionada em Manaus e diretamente daí exportada, 
mesmo as que fossem oriundas de seringais de propriedade dos 
exportadores de Belém. Tal medida provocou a transferência 
de várias casas comerciais da capital paraense para cá, o que 
aumentou a quanti dade de navios em nossos ancoradouros.

Até 1902, ano em que foram iniciadas as obras de construção 
do Porto de Manaus, o embarque e o desembarque de cargas 
aconteciam no Trapiche 15 de Novembro, de propriedade do 
Governo do Estado e localizado próximo ao Cais da Imperatriz, 
e nos trapiches Venti llari, Fernandes, Teixeira e Witt , todos 
parti culares, mas que, posteriormente, passaram a compor o 
Complexo Portuário de Manaus. Trapiche 15 de Novembro. Ao fundo, as torres da Catedral. Acervo: Moacir Andrade.

Vista dos ancoradouros que fi cavam no meio do rio Negro, na orla de Manaus. In: Album do Amazonas 1901-1902.

Vista da orla da cidade de Manaus, onde se vê o Trapiche 15 de Novembro, à esquerda. Acervo: Sesc-Am.  
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PORTO DE MANAUS

O crescimento da economia gumífera em Manaus no fi nal 
do século XIX tornou necessária a construção de um porto mais 
estruturado para que os grandes navios mercantes pudessem 
ancorar e transportar o produto. Uma das principais difi culdades 
ocorria no período da vazante – época em que o nível do rio Negro 
baixa consideravelmente –, o que não permiti a às embarcações 
a ancoragem nas rampas e trapiches da orla da Cidade.

Em 5 de setembro de 1899, o Governo Federal abriu 
edital de concorrência para que fossem executadas as obras 
de construção de um porto moderno. Começava a nascer o 
Porto de Manaus. A proposta aceita foi a da empresa inglesa B. 
Rymkiewicz & Company, que fi rmou contrato em 1900. 

Além da construção do próprio porto, a empresa 
comprometeu-se, ainda, em erguer um edifí cio para a 
administração da Alfândega e outro para a Guardamoria. Dois 
anos depois, a concessão do porto foi repassada para a também 
britânica Manáos Harbour Limited. As obras do novo porto foram 
iniciadas em 7 de outubro de 1902.

De acordo com o livro Alfândega de Manaus (Garcia, 2006), 
a Manáos Harbour construiu, entre outras obras, uma plataforma 
de concreto armado sobre estacas de ferro, com 240 metros de 
frente; um cais fl utuante, para os navios sujeitos à fi scalização 
alfandegária, com três transportadores aéreos, os ropeways 
– chamados, popularmente, de macacos das torres; um cais 
fl utuante de 255 metros de comprimento para os serviços de 
cabotagem, com dois guindastes elétricos e dois armazéns, 
ligados à plataforma da margem por uma ponte fl utuante ou 
roadway, e mais 14 armazéns.

Da margem até o cais, a ponte fl utuante media 167 metros 
de comprimento por 12 de largura e foi inaugurada no dia 
13 de abril de 1905. Quanto ao prédio da Alfândega, a pedra 
fundamental desse edifí cio foi lançada em 27 de junho de 1906. 
Sua inauguração, porém, ocorreu somente três anos mais tarde, 
em 17 de janeiro de 1909. Já as obras do Porto foram concluídas 
no fi nal da década de 10.

As exportações da goma elásti ca amazonense começaram 
a cair a parti r de 1907 devido à entrada, no mercado mundial, 
da borracha oriunda da Ásia. Era o início da derrocada de um 

Obras de construção do Porto de Manaus. 
In: George Huebner 1862 - 1935: um fotógrafo em Manaus, 2005. Daniel Schoepf.

Vista da área em que foi construído o Porto de Manaus. 
Foto: Silvino Santos. Acervo: Igha.

Vista do então recém-construído Porto de Manaus. In: Annuario de Manáos 1913-1914.

Ponte fl utuante (roadway), no Porto de Manaus. Foto: Silvino Santos. Acervo: Igha.
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ciclo de progresso que transformara nossa Capital, já naquela 
época, em uma cidade conhecida internacionalmente. O Porto 
de Manaus, acostumado com o intenso vaivém de cargas e 
passageiros, entrou em um processo de degradação e teve 
diminuída a sua relevância.

No entanto, esse panorama mudaria durante a 2ª Guerra 
Mundial, quando o Japão, um dos países que formavam as forças 
do Eixo, invadiu a Malásia, então maior fornecedora de borracha 
natural dos Aliados. Por essa razão, os Estados Unidos da América 
voltaram seus olhos para as reservas de látex do Brasil. 

Começava o chamado segundo ciclo da borracha e o Porto 
de Manaus novamente voltou a receber grande movimentação 
com a chegada dos navios que aqui aportavam para abastecer e 
transportar a borracha produzida, principalmente, no Acre.

Duas décadas depois, o Porto sofreu uma intervenção 
federal e os ingleses da Manáos Harbour deixaram de gerenciá-
lo. Em 13 de março de 1967, por meio do Decreto 60.460, a 
administração do Porto foi outorgada para o Departamento 
Nacional de Portos e Vias Navegáveis – DNPVM, que pertencia 
ao Ministério da Viação e Obras Públicas, atual Ministério dos 
Transportes. Finalizada a intervenção, criou-se a Administração 
do Porto de Manaus – APM, que era subordinada ao DNPVM. 

Em 1975, quando da sua criação, e consequente exti nção 
do DNPVM, a Empresa de Portos do Brasil S. A. – Portobrás, 
vinculada ao Ministério dos Transportes, passou a gerenciar o 
Porto de Manaus. 

Passados três anos, em 6 de junho de 1978, o navio Helena, 
da empresa Linhas Brasileiras de Navegação Ltda. – Libra, chocou-
se com o roadway e parti u-o ao meio. Três boias-fl utuantes 
afundaram e as demais fi caram bastante danifi cadas, de forma 
que essa passagem fi cou inuti lizada. 

Vista do Porto de Manaus. Ao fundo, à esquerda, os chamados ropeways. 
Acervo: Museu do Porto.

Interior de um dos armazéns do Porto de Manaus. 
Acervo: Museu do Porto.

Para amenizar as difi culdades desse acidente e atender 
às necessidades do Porto, em 1º de julho daquele mesmo ano 
entrou em funcionamento uma nova ponte, de cem metros de 
comprimento por sete de largura, que ligava a plataforma de 
contêineres ao porto fl utuante.

A reforma na ponte fl utuante que foi ati ngida pelo navio 
Helena iniciou somente em 1979 e sua reinauguração ocorreu 
em 16 de junho de 1980. 

As obras de recuperação modifi caram essa ponte, 
tornando-a fi xa, sobre pilares de concreto. Os engenheiros, 
no entanto, conseguiram fazer com que ela ainda pudesse 
acompanhar o nível das águas com a uti lização de um mecanismo 
de correntes.

Em 14 de julho de 1987, o Conjunto Arquitetônico do Porto 
de Manaus foi tombado pelo Iphan como Patrimônio Histórico 
Nacional. Esse complexo compreende os prédios da Ilha de São 
Vicente, na rua Bernardo Ramos, e o do Escritório Central, na 
rua Taqueirinha; o Museu do Porto, na Boulevard Vivaldo Lima; 
o prédio onde funcionava o anexo da Assembleia Legislati va do 
Estado, na rua Governador Vitório; o anti go prédio do Tesouro 
Público, na rua Monteiro de Souza; o Trapiche 15 de Novembro, 
além dos armazéns, as pontes, o cais fl utuante, os prédios da 
Alfândega e da Guardamoria, e a construção localizada na 
entrada do Porto.

Exti nta a Portobrás em 1990, o Porto passou a ser dirigido 
pela Companhia Docas do Maranhão – Codomar. Sete anos mais 
tarde, o então presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, sancionou o Decreto 2.184, de 24 de março de 1997, 
que autorizava a União, por intermédio do Ministério dos 
Transportes, a delegar aos Municípios ou Estados da Federação 
a exploração dos portos federais. 

Vista aérea do Porto de Manaus.   
Acervo: Museu do Porto.



PortosManaus − Entre o Passado e o Presente 116



Portos Manaus − Entre o Passado e o Presente 117

 Planta e fotografi a. Acervo: Museu do Porto.
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Plataforma de concreto do Porto de Manaus. Acervo: Moacir Andrade.

Rampa de acesso ao terminal de embarque e desembarque. Acervo: Moacir Andrade.

Vista aérea da orla da cidade de Manaus onde se vê, em primeiro plano, o complexo portuário. Acervo: Museu do Porto.  

Decorridos oito meses da assinatura desse decreto, o 
Governo do Estado do Amazonas, por meio do Convênio de 
Delegação 7, de 26 de novembro de 1997, passou a administrar 
e explorar o Porto de Manaus e os portos fl uviais de Coari, 
Itacoati ara, Parinti ns e Tabati nga, integrantes de sua estrutura. 

Para o fi m específi co de gerenciar essa nova organização 
portuária, criou-se, naquele mesmo ano, a empresa pública 
Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do 
Amazonas – SNPH, a qual, oito anos depois, se transformaria em 
uma superintendência estadual. 

Em 26 de abril de 2001, para “melhor explorar a infra-
estrutura portuária”, a SNPH abriu processo licitatório de 
arrendamento do Porto de Manaus. 

Os vencedores da concorrência foram a Empresa de 
Revitalização do Porto de Manaus S. A. e a Estação Hidroviária 
do Amazonas S. A. Quanto aos portos fl uviais daquelas outras 
quatro cidades, permaneceram sob a administração da SNPH.

O projeto de revitalização do Porto de Manaus previa, 
entre outras melhorias, a construção de uma estação hidroviária 
regional, shopping centers, um centro de convenções, praças 
de alimentação, um aquário amazônico, dois edifí cios-garagem, 
além de restaurantes.

Sua primeira etapa foi inaugurada em 16 de novembro de 
2002, porém, em razão de uma disputa judicial entre o Governo 
do Estado e as empresas arrendatárias, os trabalhos foram 
paralisados em fevereiro de 2003.

Retomadas as obras de revitalização e de transformação 
da área do Porto de Manaus em um centro de compras, 
lazer e turismo, inaugurou-se, no fi nal de 2008, uma loja de 
departamentos pertencente a uma rede varejista nacional.
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Vista áerea do Porto de Manaus. Acervo: Amazonas Em Tempo. 
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Vista área da travessia da Ceasa. Acervo: A Críti ca. Vista do ponto de travessia da Ceasa. Foto: Durango Duarte.

Vista aérea do ponto de travessia do São Raimundo. Foto: Amazonas Em Tempo.

PONTOS DE TRAVESSIA
CEASA E SÃO RAIMUNDO

Apesar de os portos da Central de Abastecimento do 
Amazonas S. A. – Ceasa-Am e do São Raimundo serem assim 
chamados,  a Antaq, agência reguladora dos portos do Brasil, os 
classifi ca como pontos de travessia. 

O “porto” da Ceasa iniciou suas ati vidades em 25 de 
fevereiro de 1975 – mesma data da inauguração daquela central 
de abastecimento –, e servia, inicialmente, como ancoradouro às 
pequenas embarcações dos agricultores ribeirinhos que traziam 
suas mercadorias para serem comercializadas.

Entre as décadas de 70 e 80, houve diversas tentati vas 
de ampliar o projeto inicial da Ceasa, mas que não foram 
concreti zadas. Exemplo disso foi a proposta apresentada em 
1986 pela Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental 
– Ahimoc, que pleiteava a construção de um terminal de 
passageiros naquele local.

Em virtude de estar localizada em uma Rodovia Federal – 
a BR-319, Manaus-Porto Velho –, a travessia das balsas para o 
município do Careiro era de responsabilidade da União. Por meio 
de um convênio fi rmado em 2007, a exploração desse serviço 
foi repassada ao Estado, que tratou de realizar uma reforma 
na rampa de acesso às balsas e substi tuiu o barro e piçarra ali 
existente por uma rampa em concreto. 

Há, também, um projeto do governo estadual que visa 
construir nesse “porto” uma área coberta para abrigar os usuários 
da travessia, um píer de atracação para pequenas embarcações, 
com acesso a pessoas com necessidades especiais, além da 
realização de obras de saneamento básico e da construção de 
boxes de alvenaria para os feirantes e de um posto de Saúde. 

Já no que se refere ao ponto de travessia do São Raimundo, 
os trabalhos de estruturação para embarque e desembarque 
foram inaugurados em 14 de dezembro de 1975. Coube ao anti go 
Departamento de Estradas e Rodagem do Amazonas – DER-Am a 
execução dessas obras.

Nessa época, a travessia  –  de responsabilidade do Governo 
do Estado – era realizada por duas balsas. A que operava durante 
o dia era a Rio Solimões, enquanto que a da noite possuía a 
denominação Rio Ariaú.

O Porto das balsas, como é chamado popularmente, serve 
de apoio, nos dias de hoje, à travessia para a estrada Manuel 
Urbano – a AM-070, Manaus-Manacapuru. 

Antes de sua existência, a travessia para o Cacau Pirêra era 
feita pela balsa Ariramba, que saía do cais da empresa Estaleiros 
Plano Inclinado S. A. – Episa, na rua Wilkens de Matos, no bairro 
Nossa Senhora Aparecida, onde hoje funciona uma das usinas 
termelétricas da Manaus Energia. O proprietário da exti nta Episa 
era o senhor Nilo Tavares Couti nho.

Em 2006, por meio de um convênio entre os governos 
Federal e Estadual, foram iniciados os trabalhos de reforma no 
“porto” do São Raimundo, cuja inauguração está prevista para 
2009. Para não interromper a travessia nem as obras da futura 
estação hidroviária, foi construída uma rampa ao lado da anti ga. 
Além da construção do novo “porto”, também serão realizadas 
modifi cações no sistema viário que dá acesso ao mesmo.

A SNPH uti liza a nomenclatura Terminal Hidroviário da 
Travessia Manaus-Iranduba para designá-lo. Após a conclusão 
das obras, ele será classifi cado como uma Instalação Portuária 
de Pequeno Porte (Lei Federal 11.518, de 5 de setembro de 2007 
– Lei de Criação da Secretaria Especial de Portos).

Em 20 de fevereiro de 2008, a Assembleia Legislati va 
do Estado sugeriu que esse terminal hidroviário recebesse a 
denominação Antônio Nelson de Oliveira Neto em homenagem 
póstuma a um ex-administrador do Porto de Manaus.
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TERMINAIS DE USO PRIVATIVO

A operação e movimentação dos portos brasileiros foram 
abertas à exploração do setor privado a parti r da edição da Lei 
Federal 8.630 – a chamada Lei de Modernização dos Portos –, 
promulgada em 25 de fevereiro de 1993 pelo então presidente 
da República, Itamar Franco. 

De acordo com essa legislação, Terminal de Uso Privati vo 
– TUP “é aquele cuja exploração é realizada por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto, 
uti lizado na movimentação e/ou armazenagem de mercadorias 
desti nadas ou provenientes de transporte aquaviário.”

Em 2005, em um levantamento realizado em Manaus 
pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq, 
autarquia reguladora e fi scalizadora das ati vidades portuárias 
e de transporte aquaviário no Brasil (Lei Federal 10.233, de 5 
de junho de 2001), foram visitados ou registrados 58 pontos de 
atracação na orla da Cidade.

Destes estabelecimentos, 48 foram classifi cados como 
sendo de uso privati vo, entre os quais, podem ser destacados o 
Super Terminais e o Porto Chibatão – dois dos maiores terminais 
portuários da capital amazonense, atrás, apenas, do Porto de 
Manaus, hoje arrendado.

O Super Terminais pertence à empresa Super Terminais 
Comércio e Indústria Ltda. – com sede em Belém/PA – e foi o 
primeiro terminal privati vo a funcionar no Amazonas. Inaugurado 
em 4 de outubro de 1996, localiza-se na rua Ponta Grossa, n. 
256, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da Cidade.

Vista do Super Terminais. Foto: Durango Duarte.

Esse TUP apresenta a característi ca de ser misto em razão 
de servir tanto para a movimentação de carga própria quanto 
de terceiros. Possui uma área operacional de quase oitenta mil 
metros quadrados, entre armazéns, páti os e tráfego. 

Seu píer foi construído à semelhança do cais do Porto de 
Manaus, ou seja, também tem mecanismos para acompanhar a 
subida e a descida das águas do rio Negro. 

Atualmente, o Super Terminais opera com embarque e 
desembarque de contêineres e seu ancoradouro tem capacidade 
para atender até três navios, simultaneamente.

Quanto ao Porto Chibatão, é uma empresa integrante do 
Grupo J. F. de Oliveira Navegação Ltda. e foi inaugurado em 5 de 
julho de 2003. 

Suas instalações abrangem uma área acima de duzentos 
mil metros quadrados e foram construídas no mesmo bairro 
do Super Terminais – Colônia Oliveira Machado –, na avenida 
Presidente Kennedy, n. 1.850, anti ga estrada do Paredão.

Também de caráter misto, o retroporto existente no 
Porto Chibatão possui, aproximadamente, setenta mil metros 
quadrados e funciona como páti o para armazenagem e 
estacionamento de carretas e contêineres.

Vale ressaltar que, apesar de ter sido prevista em 1993 pela 
Lei de Modernização dos Portos, somente doze anos mais tarde 
que a operação dos terminais privados foi regulamentada pela 
Antaq (Resolução 517, de 18 de outubro de 2005).

No Brasil, segundo essa própria autarquia federal, existi am, 
até o ano de 2008, 125 terminais portuários de uso privati vo, 
sendo 118 mistos e sete exclusivos. 
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A
presença da Igreja Católica na região do rio Negro 
tem início em 1668 com a chegada, à foz do rio 
Tarumã, do padre Theodosio da Veiga, da Ordem 
das Mercês.

O mercedário integrava a comiti va do capitão de Infantaria 
Pedro da Costa Favela, que fora enviado pelo governador do 
Maranhão e Grão-Pará, Antônio de Albuquerque Coelho de 
Carvalho, para proteger o local contra possíveis invasões de 
espanhóis e holandeses. 

Três décadas depois, em 1695, os padres Carmelitas 
ergueram aquela que é considerada a primeira capela de 
Manaus, em honra a Nossa Senhora da Conceição. Localizava-se 
no anti go largo da Trincheira, na área que hoje pertence à praça 
Nove de Novembro (ver Capítulo Praças).

O Papa Leão XIII proclamou a criação da Diocese do 
Amazonas em 27 de abril de 1892, por meio da Bula Ad 
universas orbis Ecclesia. Nessa época, Manaus possuía apenas 
duas paróquias: a de Nossa Senhora da Conceição e a de Nossa 
Senhora dos Remédios. 

O primeiro bispo diocesano foi o cearense Dom José 
Lourenço da Costa Aguiar, nomeado pelo Papa Leão XIII em 16 
de janeiro de 1894 e empossado cinco meses depois, em 18 de 
junho, data de instalação efeti va da Diocese. 

O governo apostólico de Dom José Lourenço durou até 
1905, ano em que faleceu na cidade de Lisboa, Portugal. Seu 
corpo foi trasladado para Manaus, sendo enterrado no anti go 
cemitério São José (ver Capítulo Cemitérios). Mais tarde, seus 
restos mortais foram transferidos para a Catedral de Nossa 
Senhora da Conceição. 

O segundo bispo a assumir a Diocese do Amazonas foi Dom 
Frederico Benício de Souza Costa, sucedido por Dom João Irineu 
Joffi  ly, Dom José Maria Pereira Lara – que não assumiu –, Dom 
Basílio Manuel Olímpio Pereira, Dom João da Mata de Andrade e 
Amaral e Dom Alberto Gaudêncio Ramos.

A Diocese foi elevada a Arquidiocese em 16 de fevereiro 
de 1952 (Bula Ob illud), sendo seu primeiro arcebispo o próprio 
Dom Alberto Gaudêncio Ramos. À época com 36 anos, foi 
considerado o mais jovem do mundo. Seu primeiro ato como 
arcebispo foi realizar a coroação ponti fí cia da imagem peregrina 
de Nossa Senhora Auxiliadora, em nome de Santo André. 

Até o fi nal de 2008, a Arquidiocese de Manaus congregava  
54 paróquias, sendo 49 na Capital. Para este Capítulo, foram 
selecionadas as histórias de fundação das nossas onze primeiras 
igrejas – e suas respecti vas paróquias –, desde a de Nossa 
Senhora da Conceição, no Centro, até a de Santa Luzia, no bairro 
Presidente Vargas, Zona Sul da Cidade.

Ao fi nal do Capítulo, são relacionados, também, alguns 
templos religiosos secundários – capelas e santuários – 
existentes em Manaus, com destaque para a capela de Santo 
Antônio do Pobre Diabo, o mais anti go, e a igreja de Dom Bosco, 
cuja história está associada à chegada dos primeiros padres 
salesianos à capital amazonense.

Vista frontal da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. 
In: Album do Amazonas 1901-1902.



IGREJAS CATÓLICAS

CAPÍTULO V
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Vista aérea da Catedral e seus jardins. Década de 20. Acervo: Moacir Andrade.

Vista da fachada principal da atual igreja Matriz, antes da pavimentação do seu entorno. 
Década de 1880. Foto: Fotografi a Fidanza. Acervo: Biblioteca Samuel Benchimol.

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Construída pelos padres Carmelitas em 1695, a primeira 
igreja e paróquia de Manaus – consagrada a Nossa Senhora da 
Conceição – localizava-se próximo ao Forte de São José da Barra 
do Rio Negro, marco inicial da Cidade. 

Em 1781, em consequência da estrutura dessa ermida já 
estar em condições precárias, a Junta Governati va da Capitania 
de São José do Rio Negro mandou demolí-la.

A reconstrução do novo templo teve início em 1782, 
entretanto, o governador Manoel da Gama Lobo D’Almada, 
por não ter se agradado das feições e do tamanho dessa igreja, 
ordenou que o trabalho fosse refeito. 

A nova Matriz de Nossa Senhora da Conceição – maior e 
com novas linhas arquitetônicas – foi reerguida somente em 
1788 e se transformou no centro dos acontecimentos cívicos e 
religiosos do então Lugar da Barra. 

Nela aconteciam as principais cerimônias da Cidade àquela 
época, como a solenidade de juramento à primeira Consti tuição 
Brasileira, realizada em 1824.

Três décadas depois, um incêndio ocorrido em 2 de julho 
de 1850 consumiu toda a igreja construída por Lobo D’Almada. 
De acordo com o jornal A Voz Paraense, publicado 23 dias após 

esse desastre, salvaram-se, apenas, algumas imagens e o vaso 
com o Sagrado Santí ssimo Sacramento, este últi mo, resgatado 
pelo estudante Manoel dos Santos Flexa. Ainda segundo aquele 
noti cioso, o sacrário e todos os objetos nele conti dos foram 
levados para a capela do Seminário São José.

Coube ao engenheiro militar e arquiteto Sebasti ão José 
Basílio Pyrrho organizar a planta de uma nova Matriz e ao 
pedreiro Francisco Canejo executá-la. 

Projeto original de restauração da Matriz assinado por Domenico de Angelis, ilustrando a perspecti va da fachada principal e lateral. Acervo: Igha.
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A pedra fundamental da obra foi lançada em 23 de julho de 
1858. Passadas duas décadas, em 29 de junho de 1875, os sinos 
receberam a bênção litúrgica. Nesse mesmo ano, chegaram 
de Lisboa, capital portuguesa, a capela-mor, três altares e o 
bati stério esculpido em pedra de lioz. 

Vista da fachada principal e lateral da Catedral ao anoitecer. Foto: Alex Pazuello.

Vista frontal da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Década de 70.
Foto: Nonato Oliveira.

Nave central da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Foto: Fabio Nutti  .

Dadas as difi culdades orçamentárias, a falta de materiais e 
a ausência de mão-de-obra especializada, a igreja somente seria 
inaugurada em 15 de agosto de 1877, no Governo Provincial de 
Domingos Monteiro Peixoto. Seu primeiro pároco foi o padre 
José Manoel dos Santos Pereira.

Em 1883, o bispo do Pará, Dom Antônio de Macedo Costa 
cedeu uma das dependências da igreja para que lá funcionasse 
a Biblioteca Pública Provincial, que esteve em ati vidade nesse 
local até 1887 (ver Capítulo Bibliotecas). 

A Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi elevada à 
categoria de Catedral em 27 de abril de 1892, mesma data da 
criação da Diocese do Amazonas. 

A primeira grande reforma realizada nesse templo ocorreu 
em 1916. Em 29 de junho de 1945, inaugurou-se a sua decoração 
interna: a nave central e a capela-mor foram pintadas a óleo e 
adornadas com símbolos litúrgicos. 

No ano seguinte, em 24 de março de 1946, foi realizada a 
sagração da Catedral pelo então arcebispo de Belém do Pará, 
Dom Mário de Miranda Villas-Boas.

Pelo Decreto 11.039, de 12 de abril de 1988, o templo foi 
tombado como Monumento Histórico Estadual – apesar de já 
existi r uma lei, datada de 1950, em que a Catedral Metropolitana 
e as igrejas de Nossa Senhora dos Remédios e de São Sebasti ão   
recebem tombamento como monumentos históricos do 
Amazonas (Lei 878, de 30 de dezembro daquele mesmo ano).

A Igreja Matriz sofreria sua últi ma grande restauração entre 
2001 e 2002. O dia de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do 
Estado do Amazonas, é comemorado em 8 de dezembro – com o 
aniversário dessa Paróquia –, quando realizam-se as tradicionais 
procissão e missa.  
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NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

No ano de 1818, o governador da Capitania de São José do 
Rio Negro, major Manoel Joaquim do Paço, criou um imposto, 
em dinheiro, para todos os moradores da Capitania, com o 
intuito de viabilizar a construção de um templo em homenagem 
à Virgem dos Remédios. 

As obras de edifi cação da igreja ainda não estavam  
concluídas quando, em 1821, sua estrutura foi parcialmente 
arrasada devido a uma rebelião referente ao movimento de 
independência do Brasil em relação ao jugo português. 

Somente no ano seguinte que o templo foi reaberto à 
visitação pública. Em 1850, após o sinistro que destruiu a 
primeira sede da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja 
dos Remédios tornou-se matriz provisória até 1877.

Essa Igreja foi elevada à categoria de Paróquia em 22 de 
outubro de 1878, mas a cerimônia ofi cial de instalação ocorreu 
dois meses depois, em 22 de dezembro. Seu primeiro vigário foi 
o padre Raimundo Amâncio de Miranda. 

Vista da fachada principal da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. À sua 
frente, a praça de mesmo nome. In: Annuario de Manaos 1913-1914.

Vista do monumento ao Sagrado Coração de Jesus, no centro da praça 
dos Remédios. Ao fundo, a igreja, após ter sido reformada na década de 60. 

In: Alguns aspectos da antropologia cultural do Amazonas, 1969. Moacir Andrade.

Igreja de Nossa Senhora dos Remédios vista do ângulo da rua Coronel Sérgio Pessoa. Década de 60. Foto: Coleção Silvino Santos. Acervo: Museu Amazônico.
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Nave central da igreja. Foto: Fabio Nutti  .

Vista da fachada principal e lateral da igreja. À direita, a rua Leovegildo Coelho. Foto: Durango Duarte.

A pedra fundamental do templo atual foi lançada no dia 
16 de dezembro de 1901 e a autoria do projeto, bem como sua 
execução, fi cou a cargo do arquiteto italiano Filintho Santoro. No 
dia da Assunção de Maria Santí ssima – 15 de agosto de 1903 –, 
aconteceu a bênção da capela-mor. 

As obras de construção ti veram de ser paralisadas em 
1904, mas foram retomadas em agosto de 1905, sob o comando 
do arquiteto José Antônio de Lima. Em 16 de março de 1923, 
realizou-se a bênção de uma nova imagem da Santa, doada à 
Paróquia por dona Zila Amaral. 

Em 11 de setembro de 1927 – mais de 25 anos depois do 
lançamento da sua primeira pedra –, a nova igreja de Nossa 
Senhora dos Remédios foi inaugurada, em meio às festi vidades 
do dia da sua padroeira, evento que não ocorria desde 1900 por 
causa das obras de construção do templo. 

A torre da igreja foi abençoada em 14 de março de 1933. 
Vale lembrar que, no terreno contí guo a essa torre, existi a um 
cemitério que era desti nado às “pessoas gradas” dessa Paróquia 
– mesmo local onde, em 1870, existi u uma escola pública, 
demolida, anos depois, por seu estado de precariedade. 

Ainda sobre esse terreno, em 1902, ergueu-se uma nova 
escola, com frente para as ruas dos Andradas e Leovegildo 
Coelho, denominada Públio Bitt encourt. 

Mais tarde, em 1914, esse prédio foi ocupado por outra 
escola, a Antônio Bitt encourt. Em 1933, passou a ser sede da 
Faculdade de Pharmacia e Odontologia de Manáos e hoje, está 
incorporado ao patrimônio fí sico da Paróquia.

Devido à importância dessa Freguesia, Dom João da Mata 
de Andrade e Amaral, bispo diocesano do Amazonas, declarou-a 

uma paróquia inamovível, por meio de decreto assinado em 12 
de dezembro de 1941. 

Localizada na rua Miranda Leão, Centro, essa igreja foi 
tombada como Monumento Histórico do Estado do Amazonas 
pelo Decreto 11.037, de 12 de abril de 1988. O dia dedicado a 
Nossa Senhora dos Remédios é 8 de setembro, quando ocorre a 
procissão em homenagem à Santa. 
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SÃO SEBASTIÃO

A primeira capela de São Sebasti ão erguida em Manaus 
data de 1859, ano em que aqui chegaram os missionários 
franciscanos, da Irmandade de São Sebasti ão. Era uma ermida 
em madeira, coberta de palha, instalada nos fundos do terreno 
onde esses religiosos residiam, na anti ga rua Conde D’Eu, atual 
Monsenhor Couti nho, Centro.

A referência mais anti ga acerca do início da construção da 
igreja que existe atualmente é de 1868, quando o presidente 
provincial Leonardo Ferreira Marques, em seu Relatório de 
passagem de governo, de 26 de novembro daquele ano, diz que 
a obra da capela de São Sebasti ão, contratada junto a Leonardo 
Malcher, iria ser iniciada. 

Apesar da afi rmati va daquele presidente, somente em 1870 
– com a chegada do frei Jesualdo Macchetti   de Lucca –, que as 
obras realmente começaram. Aliás, sobre esse missionário, vale 
ressaltar que ele faleceu em 11 de junho de 1902 e foi enterrado 
no cemitério São João Bati sta. Três décadas depois, em 27 de 
abril de 1933, os seus restos mortais foram trasladados para a 
igreja que ele ajudara a construir.

 Cartão-postal da igreja de São Sebasti ão.
In: George Huebner 1862-1935 – um fotógrafo em Manaus, 2005. Daniel Schoepf. 

Vista da fachada principal da igreja de São Sebasti ão, com a praça de mesmo nome à sua frente. À esquerda, o Teatro Amazonas. Foto: Thiago Duarte.
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A planta da nova igreja foi organizada por Sebasti ão José 
Basílio Pyrrho, o mesmo que projetou a atual Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição. 

Com o templo ainda em obras, em maio de 1877, o 
presidente da Província, Domingos Monteiro Peixoto, autorizou 
a uti lização de materiais que sobraram das obras da atual Matriz 
para o erguimento da nova igreja de São Sebasti ão.

Sete anos depois, em 24 de setembro de 1884, contratou-se 
Ambrósio Bruno Candis para a construção do teto, das cimalhas, 
do estuque, dos forros das abóbadas e dos altares.

Entretanto, em outubro de 1886, Candis reti rou-se da 
Cidade e deixou a igreja inacabada. Seu contrato foi rescindido 
no ano seguinte, em 21 de janeiro de 1887, e a obra foi assumida 
pela Reparti ção de Obras Públicas.

Superadas essas difi culdades, a igreja foi inaugurada em 7 
de setembro de 1888, mas, somente com uma torre. Por volta 
de 1890, ainda houve a tentati va de se construir a segunda, o 
que não chegou a acontecer. 

Frei Fulgêncio Monacelli, em matéria publicada no jornal A 
Críti ca, de 7 de julho de 1988, afi rmou que existem três hipóteses 
para o fato de a igreja ter somente uma torre. 

A primeira diz que as igrejas frequentadas por escravos 
possuíam uma única torre para disti nguí-las das visitadas pelos 
ricos. Já a segunda, fala que o navio que transportava a peça 

da Europa para Manaus ti nha afundado. A últi ma – e mais 
aceitável segundo aquele frei – é a que o terreno oferecia pouca 
estabilidade e, por isso, os engenheiros da época houveram por 
bem não aumentar o peso da edifi cação.

Em 15 de agosto de 1906, a igreja foi entregue aos 
Capuchinhos Lombardos, da Itália. Em 14 de setembro de 1909, 
com a saída destes para a missão do Pará, foram substi tuídos 
pelos também italianos Capuchinhos da Umbria.

A elevação canônica dessa Igreja à categoria de Paróquia 
ocorreu em 8 de setembro de 1912 – dia em que se comemora 
o nascimento de Nossa Senhora. Seu primeiro vigário foi o padre 
frei José Massi de Leonissa.

Cinco anos depois, os capuchinhos compraram o terreno 
situado por detrás do templo para que ali fosse construída a 
residência dos padres, a qual serviria também para receber os 
missionários enfermos. 

A Intendência Municipal, em 1921, aprovou a Lei 1.075, 
de 29 de março, que autorizou o então superintendente Sérgio 
Pessoa a adquirir um relógio e o instalá-lo na torre da igreja.

O prédio da capela de São Sebasti ão, localizado na rua Dez 
de Julho, Centro, foi tombado como Monumento Histórico do 
Estado em 12 de abril de 1988 (Decreto 11.038). O dia dedicado 
a esse Santo é 20 de janeiro, data em que são realizadas a 
tradicional procissão e a missa campal.

Altar-mor da igreja de São Sebasti ão. Foto: Durango Duarte.
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SÃO RAIMUNDO NONATO

Em 1877, as primeiras famílias católicas que residiam na 
área hoje compreendida pelo bairro São Raimundo – à época, 
isolado de Manaus (ver Capítulo Pontes) – fi zeram um pedido 
à Igreja Matriz da Capital: o envio de um padre para celebrar 
missas naquele lugar, em um barracão de madeira e palha. 

A primeira celebração eucarísti ca realizada no bairro foi 
conduzida pelo padre Raimundo Amâncio de Miranda, vigário 
da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Foi esse religioso que 
trouxe a imagem do Santo. 

Decorridas duas décadas, em 1899, o padre Manoel 
Florêncio lançou a pedra fundamental da igreja, mas, sua 
inauguração aconteceria somente mais de trinta anos depois, 
em 25 de dezembro de 1935, pelo bispo Dom Basílio Manuel 
Olímpio Pereira, e com as obras ainda incompletas.

A criação da Paróquia de São Raimundo ocorreu em 15 
de dezembro de 1941 e sua direção foi entregue ao padre 
Henrique Klein – primeiro pároco dessa Igreja e que fazia parte 
da Congregação dos Padres do Espírito Santo. 

Quanto ao templo, sua construção foi defi niti vamente 
concluída em 1953, após receber os ladrilhos e o forro.

Vista panorâmica do bairro São Raimundo, onde se vê a igreja. Década de 60.
Foto: Nonato Oliveira.

Nave central da igreja. Foto: Fabio Nutti  .

Fachada principal da igreja. Foto: Durango Duarte.

A principal comemoração realizada pela Paróquia é a festa 
do dia dedicado a São Raimundo Nonato – 31 de agosto –, com 
procissão pelas ruas do bairro, seguida de missa. 

Essa igreja localiza-se na praça Ismael Benigno (ver Capítulo 
Praças), bairro São Raimundo, Zona Oeste da Cidade.
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NOSSA SENHORA DO
PERPÉTUO SOCORRO

A primeira capela erguida em Manaus em honra a Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro foi construída em 1928 pela 
Sociedade Benefi cente Sporti va de Constanti nópolis e era 
subordinada à Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios.

A capela – de madeira e palha – era pequena, o que  
impossibilitava a realização de missas em seu interior. Por esse 
moti vo, os fi éis ti nham que se deslocar de Constanti nópolis, 
atual bairro Educandos, para a igreja dos Remédios, no Centro. 

Vale lembrar que, àquela época, Constanti nópolis – assim 
como o bairro São Raimundo – também fi cava separado da 
Cidade por um igarapé (ver Capítulo Pontes). 

Somente em ocasiões importantes é que um padre era 
enviado àquele lugar para as celebrações eucarísti cas. Essas 
missas eram realizadas em frente à pequena capela. 

Anos depois, por reunir as condições necessárias para se 
tornar uma paróquia, esse bairro passou a ser considerado, pela 
Igreja Católica, um Curato. 

Em 6 de janeiro de 1940, o padre Antônio Plácido de Souza 
foi nomeado cura dessa Igreja. Nesse mesmo ano, foi iniciada 
a construção de um templo de madeira, com duas torres, para 
substi tuir a anti ga ermida. 

No ano seguinte, em 15 de dezembro de 1941, o bispo 
diocesano Dom João da Mata de Andrade e Amaral decretou a 
criação da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Vista da igreja. Década de 50. Acervo: Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Nave central. Foto: Fabio Nutti  .

O início das obras de construção da igreja de alvenaria – 
com apenas uma torre e diversas ampliações – ocorreu em 1946. 
A segunda torre foi erguida anos mais tarde.

Entre as realizações do padre Antônio Plácido nessa Igreja – 
localizada na rua Inocêncio de Araújo – destacam-se a criação do 
Insti tuto de Obras Sociais de Educandos e da Casa do Pobre.

Também foi ele o responsável pela organização – em 29 de 
junho de 1949 – da primeira procissão em homenagem a São 
Pedro, Padroeiro dos Pescadores. 

O dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é festejado 
em 27 de junho, com missa e procissão pelas ruas do bairro. 

Fachada da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 
Foto: Alex Pazuello.
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SANTA RITA DE CÁSSIA

Em Manaus, a história da Igreja de Santa Rita de Cássia 
tem início em 1932, ano em que chegaram a nossa Cidade os 
padres da Ordem dos Agosti nianos Recoletos. Em 28 de outubro 
daquele ano, esses agosti nianos se instalaram em uma casa 
situada na rua 24 de Maio, no Centro. 

Seus fundadores foram monsenhor Ignácio Marti nez, freis 
José Alvarez e Dionizio Gonzalez e os irmãos de obediência freis 
José Clemente e José Maria Marquinez. Para a celebração dos 
cultos religiosos, preparou-se uma pequena capela em um dos 
salões daquela residência.

Anos mais tarde, nessa mesma área que serviu de residência 
aos agosti nianos, construiu-se o edifí cio Cidade de Manaus – em 
cujo térreo existe, até os dias de hoje, na entrada principal dos 
elevadores, uma imagem dessa Santa.

Em 6 de novembro de 1941, criou-se um Curato no bairro 
Cachoeirinha, Zona Sul, sob a proteção de Santa Rita de Cássia e 
de Santo Antônio de Pádua e coordenado pelos agosti nianos.

No mês seguinte, em 15 de dezembro, esse Curato foi 
elevado à categoria de Paróquia e se transferiu para uma sede 
provisória, no mesmo bairro: a capela de Santo Antônio do Pobre 
Diabo. Seu primeiro vigário foi frei Valeriano Fernandez.

Seis anos depois, em 1947, frei Valeriano adquiriu um 
imóvel também no bairro Cachoeirinha, situado na esquina da 
avenida Carvalho Leal com a rua Manicoré. 

Nesse local, foi construída a sede própria dessa Igreja, pois, 
com o desenvolvimento do bairro, a capela do Pobre Diabo já 
não possuía espaço sufi ciente para o crescente número de fi éis 

Vista frontal e lateral da igreja. Década de 80. Acervo: Moacir Andrade. Fachada principal da igreja. Foto: Durango Duarte.

Nave central. Foto: Alex Pazuello.

que frequentavam as missas. A inauguração da igreja de Santa 
Rita de Cássia ocorreu em 1950.

Todos os anos, em 22 de maio, dia dedicado a essa Santa, 
os devotos recebem rosas. Essas fl ores são distribuídas durante 
a procissão, que percorre as principais ruas e avenidas do bairro 
e retorna ao ponto de parti da, na rua Manicoré, onde acontece 
a missa campal. 
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NOSSA SENHORA APARECIDA

A edifi cação, em Manaus, de um templo em devoção 
a Nossa Senhora Aparecida tem a sua origem em 22 de julho 
de 1943, dia da chegada, à capital amazonense, dos padres 
André Joerger e João McCormick, pertencentes à Congregação 
do Santí ssimo Redentor, da cidade de Saint Louis, no Missouri, 
Estados Unidos da América.

Quatro dias depois, também chegaram os padres José Maria 
Buhler, José Elworthy e Jaime Marti n, além do irmão Cornélio. 
Todos foram hospedados pelos freis capuchinhos, da Igreja de 
São Sebasti ão.

Os redentoristas iniciaram suas ati vidades com a realização 
de um tríduo – três dias seguidos de orações, geralmente, às 
vésperas de uma data importante à devoção católica –, ocorrido 
entre 5 e 7 de setembro de 1943, na capela de São Vicente de 
Paulo, na rua Ramos Ferreira. Àquela época, a festa da padroeira 
ocorria junto com o Dia da Independência do Brasil. 

Em 8 de setembro, dia do aniversário de Nossa Senhora, 
os religiosos passaram a ocupar residência própria, situada na 
rua Comendador Alexandre Amorim, n. 325, terreno doado por 
Agesilau Araújo. Nessa área funciona, atualmente, um clube de 
mães, o mais anti go de Manaus. 

Enquanto não existi a um templo adequado, os redentoristas 
celebravam as missas dominicais em espaços improvisados, como 
no Grupo Escolar Cônego Azevedo ou em uma casa parti cular, 
localizada na rua Leonardo Malcher, próximo à Luiz Antony. 

A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida foi insti tuída 
ofi cialmente em 30 de janeiro de 1944 e seu primeiro vigário foi 
o padre André Joerger. 

Com a criação da Freguesia, tratou-se de preparar a capela, a 
qual foi instalada em uma das dependências da casa paroquial. 

Fachada principal do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Durango Duarte.

Em 1945, essa residência foi ampliada com a construção de 
uma sala que serviria para as reuniões das associações ligadas à 
Igreja e para as aulas de catecismo, entre outras ati vidades.

Com o crescimento do número de fi éis, em 1946, os 
redentoristas decidiram erguer um novo templo, o qual seria 
provisório até que se pudesse edifi car uma basílica digna da 
Rainha do Brasil. A pedra fundamental dessa igreja foi lançada 
no dia 22 de junho de 1947.

A construção da sede atual da Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida foi iniciada em 1954 e inauguradas três anos mais 
tarde. O projeto é de autoria do amazonense Moacir Andrade e 
foi executado pela empresa Sociedade de Obras Limitada, sob a 
responsabilidade do engenheiro José Florêncio, irmão do médico 
e escritor acreano Djalma da Cunha Bati sta.

O templo possui, em seu interior, imitações de mármore, 
instaladas por José Gaspar. Para sua inauguração, uma imagem 
da Santa foi trazida por Dom Antônio Macedo, à época, bispo 
auxiliar de Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mott a, cardeal 
de São Paulo e diretor da Basílica Nacional de Aparecida/SP.

A Basílica de Nossa Senhora Aparecida localiza-se na rua 
Comendador Alexandre Amorim, no bairro homônimo, Zona 
Sul, e foi elevada à categoria de Santuário Arquidiocesano em 
12 de outubro de 2007, em meio às comemorações do dia da 
Santa. Todos os anos, nesse mesmo dia, a Paróquia realiza uma 
procissão pelas ruas do bairro.

Nave central do santuário. Foto: Fabio Nutti  .

Vista aérea da Basílica. À esquerda, em destaque, casa onde funcionou a primeira 
capela em honra à Santa e que hoje abriga o clube de mães. Década de 60. 

Acervo: Museu da Paróquia. 
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SÃO JOSÉ OPERÁRIO

A Paróquia sob a proteção de São José Operário e Santa 
Teresinha foi criada no dia 5 de fevereiro de 1948 e originou-se 
do trabalho do padre Estevão Domitrovitsch – primeiro vigário 
dessa Freguesia – junto com um grupo de jovens do Seminário 
Diocesano São José, no bairro Praça 14 de Janeiro. 

A celebração de missas e as ati vidades de catequese para 
crianças, adolescentes e adultos eram realizadas em um simples 
barraco. A coordenação da recém-criada Paróquia foi entregue 
aos missionários Salesianos de Dom Bosco e sua instalação 
ocorreu em 6 de junho daquele mesmo ano. 

Sua sede provisória era a capela do Patronato Santa 
Teresinha, das irmãs Filhas de Maria Auxiliadora, situada na rua 
Duque de Caxias, Centro. 

A primeira pedra da construção da igreja de São José 
Operário foi lançada em 4 de junho de 1949, conforme histórico 
produzido pela própria Paróquia. 

No livro Cronologia eclesiásti ca da Amazônia, publicado em 
1952, registra-se uma outra data de lançamento para essa pedra 
fundamental: 4 de junho de 1950.

Ainda com as obras em andamento, em 24 de dezembro 
de 1962, essa igreja recebeu a primeira celebração: a missa de 
Natal. Sua inauguração ocorreu em 1º de maio de 1967.

Todos os anos, em 19 de março, essa Paróquia comemora 
o dia de São José, esposo da Virgem Maria, com procissão pelas 
ruas do bairro. No dia 19 de cada mês, são celebradas quatro 
novenas em honra ao Santo.

 Em 1º de maio, Dia do Trabalho e dia de São José Operário, 
é realizada uma carreata que começa no estacionamento do 
Estádio Vivaldo Lima – na avenida Constanti no Nery, bairro 
Flores, Zona Centro-Sul – e termina na igreja, na rua Visconde de 
Porto Alegre, Centro, com a celebração de missa.

Fachada da igreja de São José Operário. Década de 70. Acervo: Moacir Andrade. Fachada da igreja, cercada por um gradil de ferro. Foto: Fabio Nutti  .

Nave central da igreja. Foto: Fabio Nutti  .
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recentemente, Mário Ypiranga Monteiro, ex-rua Recife, com a 
rua Fortaleza, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, onde 
existe uma estátua da Santa.

O dia de Nossa Senhora de Nazaré é comemorado em 8 de 
outubro. Todos os anos, essa Paróquia organiza, em Manaus, o 
tradicional Círio de Nazaré, com missas e procissões. 

A programação inicia com a trasladação da imagem da 
Virgem de Nazaré até a igreja de Nossa Senhora de Fáti ma, no 
bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul da Cidade, e retorna no dia 
seguinte para a igreja da Padroeira.

NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Com o nome de capela de São Saturnino, a primeira sede 
dessa Igreja foi construída em uma chácara localizada na então 
rua Paraíba, propriedade pertencente à Washington Saturnino 
da Cruz, funcionário da Alfândega. 

Esse pequeno templo foi erguido e inaugurado entre 1912 
e 1913 e a sua primeira missa foi celebrada por frei José de 
Leonissa, vigário da Paróquia de São Sebasti ão.

A primeira igreja própria a ser erguida em honra a Nossa 
Senhora de Nazaré data de 1914 e foi construída em um terreno 
doado por José Carneiro dos Santos, localizado no entorno da 
então praça Orlando Lopes, atual Nossa Senhora de Nazaré. 

A inauguração da parte interna desse primiti vo templo 
ocorreu em 19 de novembro de 1933, mas, somente em 1934  
é que seria totalmente concluído. Oito anos mais tarde, essa 
ermida de madeira cedeu lugar a outra em alvenaria.

Em 11 de junho de 1948, o bispo Dom João da Mata de 
Andrade e Amaral elevou essa Igreja à condição de Paróquia 
e confi ou sua coordenação pastoral aos recém-chegados 
missionários italianos do Ponti fí cio Insti tuto das Missões 
Estrangeiras. Seu primeiro vigário foi o padre Domingo Rossi.

Entre 1963 e 1964, durante a administração do padre Carlos 
Forcella, esse templo foi ampliado com a construção das laterais 
da sua nave central. 

Hoje, a igreja integra o complexo da praça Nossa Senhora 
de Nazaré – situado no cruzamento da avenida denominada, 

Vista da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Década de 40. Acervo: Moacir Andrade. Fachada principal da igreja. Foto: Thiago Duarte.

Nave central. Foto: Fabio Nutti  .
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NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Até o fi nal da década de 30, as ati vidades religiosas do bairro 
Praça 14 de Janeiro eram de responsabilidade da Paróquia de São 
Sebasti ão. A celebração de uma missa campal, realizada naquele 
bairro no dia 13 de maio de 1939, despertou na comunidade a 
vontade de construir um templo em honra e devoção a Nossa 
Senhora de Fáti ma.

A primeira capela em homenagem à Santa foi erguida 
em um terreno doado pelo comerciante Antônio Caixeiro, em 
atendimento ao pedido do frei José de Leonissa. Era toda em 
madeira e funcionou até meados de 1960 no local onde hoje 
existe a casa paroquial da Igreja.

O lançamento da pedra fundamental do novo templo 
ocorreu em 13 de outubro de 1942 – apesar de existi r uma 
placa guardada na própria Paróquia que indica o ano de 1941 
para o início da obra –, em um terreno doado pela Prefeitura de 
Manaus. A conclusão das obras ocorreu em 1975.

Em 12 de maio de 1974, tornou-se Paróquia, sendo seu 
primeiro vigário o padre Ilvo Santo Roratt , da Sociedade do 
Apostolado Católico, também conhecidos como paloti nos. 

De acordo com uma placa existente na própria igreja, 
cinco anos mais tarde, em 13 de maio de 1982, o arcebispo 
metropolitano Dom Milton Corrêa Pereira elevou esse templo à 
categoria de Santuário de Nossa Senhora de Fáti ma. 

Contudo, o documento que poderia comprovar essa ereção 
canônica não existe nos arquivos da Arquidiocese de Manaus.

Igreja em construção. À frente, a anti ga praça. 1973.
Acervo: Arquivo Público Municipal.

Fachada da igreja de Nossa Senhora de Fáti ma.  
Foto: Durango Duarte.

O dia dedicado a Nossa Senhora de Fáti ma é 13 de maio, 
com procissão e missa. Entre os meses de junho e outubro, 
sempre no dia 13 – consagrado às aparições de Nossa Senhora 
aos três pastorinhos –, são realizadas novenas. 

A igreja localiza-se na avenida Tarumã, no bairro Praça 14 
de Janeiro, Zona Sul da Cidade.

Nave central. Foto: Fabio Nutti  .
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SANTA LUZIA

As ati vidades religiosas realizadas no bairro Presidente 
Vargas – conhecido, ainda hoje, como Mati nha –, Zona Sul, eram 
de responsabilidade dos padres redentoristas. 

O primeiro prédio da Igreja de Santa Luzia nesse bairro 
foi inaugurado no dia 4 de junho de 1944, data em que os fi éis 
comemoram o aniversário do templo.

A construção da atual igreja foi iniciada em 1952, em um 
trabalho conjunto dos redentoristas com os moradores, sendo 
inaugurada no ano seguinte, em 6 de dezembro de 1953. 

Sua elevação à categoria de Paróquia ocorreu no dia 25 de 
agosto de 1986 pelo arcebispo Dom Clóvis Frainer e teve como 
primeiro pároco o padre Luiz Kirschnner.

Após mais de meio século de trabalho dos redentoristas à 
frente das ati vidades dessa Igreja, em 1995, a Arquidiocese de 
Manaus assumiu a Paróquia de Santa Luzia. 

Decorridos três anos, suas ati vidades pastorais e 
administrati vas foram repassadas aos Presbíteros Diocesanos. A 
igreja está localizada na rua da Legião e o dia dedicado à Santa 

Luzia é 13 de dezembro, principal festa dessa Paróquia. São 
celebradas três missas, seguidas de procissão e missa campal. 
Todos os meses, sempre no dia 13, ocorre a tradicional novena.

Vista da igreja. Década de 70. Acervo: Frank Lima.

Nave central da igreja. Foto: Fabio Nutti  .

Fachada principal da igreja de Santa Luzia. Foto: Fabio Nutti  .
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PAULA FRASSINETTI

A Capela de Santa Paula Frassinetti  , localizada no Colégio 
Santa Dorotéia, na avenida Joaquim Nabuco, n. 1.097, Centro, 
foi inaugurada no dia 25 de maio de 1911, na festa de Ascensão 
do Senhor. Oito dias depois, em 2 de junho, instalou-se a imagem 
de Nosso Senhor. No entanto, o templo somente teria o seu 
primeiro capelão – padre José Tomás de Aquino Menezes – em 
dezembro de 1916. 

Nave central da capela. Foto: Maurília Gomes.

CAPELA DO HOSPITAL DA SOCIEDADE 
BENEFICENTE PORTUGUESA

A Capela do Hospital da Sociedade Benefi cente Portuguesa 
do Amazonas, na avenida Joaquim Nabuco, Centro, foi aberta 
para missas em 6 de outubro de 1912 e está instalada no prédio 
principal daquela insti tuição. As peças mais anti gas da Capela 
– entre elas, um altar e um sino trazido de Portugal – estão 
expostas, atualmente, no Museu Fernando Ferreira da Cruz.

Primeiro altar da capela, exposto no museu da Benefi cente Portuguesa. Foto: Fabio Nutti  .

TEMPLOS SECUNDÁRIOS

Os templos religiosos secundários são assim denominados 
por desenvolverem um trabalho religioso voltado para públicos 
específi cos. Os mais conhecidos são as capelas e os santuários 
existentes em colégios, universidades, presídios, conventos, 
quartéis e outros.

O mais anti go de Manaus – e atualmente desati vado – foi 
a capela da Santa Casa de Misericórdia, localizada na rua Dez 
de Julho, Centro. Seu espaço, inicialmente, era ocupado por um 
necrotério, inaugurado em 1º de março de 1903. O local sofreu 
adaptações estruturais na década de 20 e passou a funcionar 
como templo religioso a parti r de dezembro de 1922.

Entre as várias capelas existentes na Cidade, podem ser 
citadas a de Santa Paula Frassinetti  , no Colégio Santa Dorotéia, a 
do hospital da Sociedade Benefi cente Portuguesa do Amazonas, 
a de Nossa Senhora Auxiliadora, situada na escola homônima e a 
da Medalha Milagrosa, na Casa da Criança, além do Santuário do 
Sagrado Coração de Jesus, no Patronato Santa Teresinha.

Fachada principal e lateral da capela da Santa Casa. Década de 30. In: Revista Cá e Lá.

Detalhe da fachada da capela da Santa Casa, hoje, desati vada. Foto: Durango Duarte.
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NOSSA SENHORA AUXILIADORA

A Capela de Nossa Senhora Auxiliadora está localizada na 
escola de mesmo nome, na rua Silva Ramos, n. 833, Centro. 
A pedra fundamental da primeira capela – em cuja urna de 
mármore foram postos diários ofi ciais e exemplares do Jornal do 
Commercio e de O Jornal da época, além de moedas de prata, 
níquel e bronze – foi lançada em 24 de janeiro de 1932. 

Conforme o histórico do próprio Colégio, a inauguração 
dessa primiti va ermida aconteceu em 24 de dezembro de 1933.
Porém, no livro Cronologia Eclesiásti ca da Amazônia, publicado 
em 1952, aparece o dia 24 de setembro de 1933 como sua data 
inicial. A atual capela foi inaugurada em 15 de maio de 1974 e a 
sua últi ma reforma ocorreu em 2006, quando foi aclimati zada.

Vista da anti ga capela durante procissão.
In: Jornal A Críti ca, de 19.05.1974.

Detalhe da fachada da atual capela. Foto: Durango Duarte.

MEDALHA MILAGROSA 

A Capela da Medalha Milagrosa, da Casa da Criança, na rua 
Ramos Ferreira, Centro, foi inaugurada no dia 27 de novembro 
de 1956. A imagem existente defronte à capela foi instalada em 
2 de fevereiro de 1958, como parte da celebração dos dez anos 
de ati vidades daquela insti tuição fi lantrópica.

Fachada da Capela da Medalha Milagrosa. Foto: Durango Duarte.

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

O Santuário do Sagrado Coração de Jesus localiza-se na rua 
Duque de Caxias, Centro, na área de propriedade das irmãs do 
Patronato Santa Teresinha. A pedra fundamental do templo foi 
lançada no dia 6 de maio de 1955. 

No ano seguinte, em 15 de dezembro, a congregação 
realizou a inauguração interna do santuário. Em 29 de outubro 
de 1961, o templo foi aberto para a comunidade e ofi cialmente 
inaugurado pelo bispo prelado da região do rio Negro, Dom 
Pedro Massa, fundador daquele Patronato.

Fachada principal do santuário. Foto: Durango Duarte.
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SANTO ANTÔNIO
DO POBRE DIABO

Ao contrário dos outros templos secundários mencionados 
neste Capítulo, a Capela de Santo Antônio do Pobre Diabo não 
atende a nenhum público específi co. De propriedade parti cular, 
sua origem possui várias versões. Adotou-se, aqui, a encontrada 
no Diário Ofi cial do Estado, de 11 de junho de 1927.

Em 1875, o português Antônio José da Costa veio morar em 
Manaus, na rua da Instalação, Centro, onde montou com José 
Joaquim de Souza Júnior o comércio Costa & Souza. Devoto de 
Santo Antônio, o comerciante reservou um espaço, em uma das 
prateleiras do seu estabelecimento comercial, para colocar uma 
imagem de Santo Antônio, adquirida em Belém. 

Ao fi nal de cada dia de trabalho, antes de fechar o seu 
comércio, Costa rogava a seguinte frase: “Meu Santo Antônio, 
protegei este pobre diabo.” Possivelmente, esse seja o moti vo 
pelo qual o português era apelidado como Pobre Diabo.

Em 1878, Costa encerrou a sociedade com Souza e levou 
consigo a imagem do seu Santo protetor. O português veio a 
montar, logo em seguida, um novo estabelecimento denominado 
O Pobre Diabo em alusão ao seu apelido. 

Após vários anos na rua da Instalação, o português mudou-
se para o bairro Cachoeirinha, onde adquiriu, em 1896, um 
terreno próximo à praça Floriano Peixoto, hoje exti nta, entre 

as ruas Santa Isabel e Canutama, atual Ipixuna. Nessa área, foi 
construída a capela em honra ao Santo.

Em 28 de outubro de 1897, dona Cordolina Rosa de Viterbo, 
esposa do comerciante, cedeu essa ermida à Diocese de Manaus 
para o culto a Santo Antônio de Lisboa, porém, com a condição 
de que, em vida, ela seria a zeladora do templo.

Com quatro metros de frente por oito de fundo, a Capela 
foi construída toda em ti jolo e pedra, ladrilhada de mosaicos. 
Sua bênção foi realizada no dia 13 de junho de 1901 pelo então 
bispo diocesano Dom José Lourenço da Costa Aguiar. Somente 
duas décadas mais tarde, em 1922, que essa ermida receberia a 
sua primeira restauração.

Por meio da Lei 8, de 28 de junho de 1965, aprovada pela 
Assembleia Legislati va do Estado, a Capela de Santo Antônio do 
Pobre Diabo foi tombada como Monumento Histórico (D.O.E., 
de 30 de junho daquele mesmo ano). Mais de vinte anos depois, 
essa lei foi reforçada pelo Decreto Estadual 11.036, de 12 de 
abril de 1988. Na década seguinte, em 1997, a pequena igreja 
foi novamente restaurada. 

Localizada na rua Borba, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de 
Manaus, nos dias de hoje, essa Capela abre suas portas somente 
para visitas de turistas e nas comemorações do dia de Santo 
Antônio, em 13 de junho. Nesse dia, realiza-se a cerimônia de 
bênção dos pães – pelo vigário da Paróquia de Santa Rita de 
Cássia –, os quais são ofertados à comunidade.

Fachada principal da capela. Década de 70. Foto: Hamilton Salgado. Interior da capela. Foto: Fabio Nutti  .
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Fachada da atual igreja. Foto: Thiago Duarte.

Fachada da igreja anti ga. Acervo: João Bosco Araújo. Nave central da igreja anti ga. Acervo: Colégio Dom Bosco.

DOM BOSCO

A origem dessa Igreja em Manaus deve-se à chegada dos 
primeiros padres da Pia Sociedade de São Francisco de Salles 
à Cidade, em 24 de julho de 1921, os quais vieram fundar o 
Colégio Dom Bosco, em atendimento a uma solicitação do bispo 
diocesano Dom João Irineu Joffi  ly. 

Os salesianos, que já desenvolviam suas ati vidades na região 
do rio Negro desde 1914, foram instalados em um prédio ainda 
em construção, na avenida Epaminondas, cedido pela Diocese e 
projetado, inicialmente, para ser sede do Palácio Episcopal. 

Seis anos após o começo das ati vidades do Colégio, foram 
iniciadas as obras da primeira capela, em 1927. Essa ermida era 
toda em madeira, com apenas a fachada em alvenaria – material 
que, posteriormente, substi tuiria toda a estrutura da igreja. 

Ao contrário das outras paróquias citadas neste Capítulo – 
que possuem o caráter territorial –, em 5 de fevereiro de 1993, o 
Colégio Dom Bosco foi elevado à categoria de Paróquia Pessoal 
para atender, exclusivamente, a sua comunidade escolar. 

Naquele mesmo ano, em 28 de agosto, inaugurou-se a atual 
igreja, em substi tuição a anterior, com feições arquitetônicas 
diferentes da inicial.
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Vista do anti go Cemitério São José.
In: O Estado do Amazonas, 1899.

D
e acordo com o Dicionário da origem das 
palavras (2001), o vocábulo cemitério, que em 
lati m se escreve coemeterium, tem origem do 
grego koimetérion, que signifi ca dormitório ou 

quarto de dormir. Como os cristãos acreditam que os mortos 
na graça de Deus não estão verdadeiramente mortos, mas sim, 
adormecidos até a ressurreição (APOCALIPSE, 14:13), passaram 
a uti lizar a palavra cemitério para designar lugar de repouso.

Registra-se que os primeiros cristãos não ti nham cemitérios 
próprios. Ou enterravam os seus mortos nos terrenos que 
possuíam ou os sepultavam em necrópoles comuns, também 
uti lizadas pelos pagãos. Eles somente passariam a realizar os 
enterros dos seus defuntos abaixo da terra na primeira metade 
do século II (FORGANES apud BARBOSA, 2004).

Esses espaços no solo, denominados catacumbas, são 
anti gos cemitérios subterrâneos onde os cristãos se reuniam 
para a celebração dos rituais fúnebres e para os aniversários dos 
márti res e dos mortos. Excepcionalmente, na época em que os 
cristãos sofriam perseguições, essas catacumbas eram uti lizadas, 
também, como locais de refúgio temporário para a celebração 
da Eucaristi a (EDUARDO apud BARBOSA, 2004). 

Os sepultamentos passariam a ser realizados nas igrejas – 
ou em cemitérios próximos a essas – entre os séculos V e XVIII. 
Nessa época, “as igrejas eram desprovidas de bancos ou cadeiras 
e os fi éis assisti am às missas em pé, de joelhos ou sentados no 
chão, sobre as sepulturas” (ROSA, 2003).

Havia um moti vo para que se fi zessem os enterramentos 
dentro de igrejas, próximo aos túmulos dos santos: os cristãos 
criam, assim como hoje, que os santos possuíam lugar garanti do 
no “Céu” e, portanto, ser enterrado próximo aos márti res 
signifi cava proteção no dia do Juízo Final (COE, 2005).

Em arti go publicado na Revista de História Regional 
(2006), Petruski diz que, na primeira metade do século XVIII, 
iniciou-se, na Europa, a preocupação dos higienistas quanto à 
proximidade dos mortos com os vivos em razão dos miasmas – 
vapores e fumaças que emanam dos corpos em decomposição, 
responsáveis por doenças. Por esse moti vo, a parti r de 1780, 
começaram a ocorrer, na França, as primeiras emigrações dos 
campos santos das áreas centrais das cidades para as periferias.   

Ainda segundo Petruski, foi nesse período que os cadáveres 
passaram a ser enterrados em fi leiras. Era o início da divisão 
dos cemitérios em quadras, com espaços mais defi nidos, o que 
melhorou os aspectos de saúde pública e de fi scalização por 
parte dos Órgãos Públicos. 

Os campos santos foram cercados, as quadras ganharam 
números e as sepulturas receberam os nomes dos falecidos e 
suas datas de óbito. Surgiram, também, as primeiras regras 
cemiteriais: abertura somente durante o dia, inspeções regulares 
e registros em livros. 

No entanto, a administração das necrópoles conti nuaria 
com a Igreja, devido aos campos santos serem considerados 
como espaços sagrados. 



CEMITÉRIOS

CAPÍTULO VI
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URNAS FUNERÁRIAS INDÍGENAS

Muitos povos indígenas do Brasil ti nham o costume de 

enterrar seus mortos em potes de cerâmica, conhecidos como 

urnas funerárias ou igaçabas. Alguns desses povos realizavam o 

que os arqueólogos chamam de enterramento primário em urna: 

colocava-se o morto dentro delas e, em seguida, enterravam-

nas com vários potes menores e oferendas para que os deuses 

“recebessem bem” o índio falecido. Outras tribos sepultavam 

seus entes queridos dentro das próprias malocas, cujo chão, 

normalmente, era de terra. O local era regado com água por 

vários dias. Decorrido algum tempo, quando já restavam 

somente os ossos, o corpo era desenterrado e colocado dentro 

de uma grande urna, com os objetos pessoais do morto. Esse 

pote era enterrado em um local específi co, em um ritual que 

os especialistas chamam de enterramento secundário em urna. 

Manaus é considerada pelos estudiosos no assunto como um 

grande cemitério indígena em razão dos mais de cinquenta síti os 

arqueológicos urbanos aqui existentes. Ao longo da história, a 

área onde tem ocorrido o maior número de descobertas de urnas 

funerárias indígenas localiza-se no espaço compreendido pelas 

praças Nove de Novembro e Dom Pedro II, no Centro (ver Capítulo 

Praças). Em 2003, durante a reforma da praça Dom Pedro II, e 

mais recentemente em 2008, quando da restauração do Paço 

Municipal, foram encontradas igaçabas de, ao menos, 1.500 

anos de idade. Na Zona Norte, em 2001, durante a construção 

de uma das etapas do Conjunto Residencial Nova Cidade, no 

bairro Cidade Nova, encontrou-se um síti o arqueológico de, 

aproximadamente, 250 mil metros quadrados, com cerâmicas, 

artefatos e parte de um cemitério indígena.

Ao longo dos anos, outros países europeus passaram a 
adotar o sistema de sepultamento uti lizado pelos franceses 
(PETRUSKI, 2006). Com as novas regras, logo apareceram, nos 
cemitérios a céu a aberto, os grandes mausoléus, verdadeiras 
obras de arte em mármore e pedra, como forma de ostentação 
da condição econômica, políti ca e social do defunto. 

No Brasil do século XVIII, os enterramentos fora dos limites 
das igrejas já aconteciam, mas para os mortos de famílias 
menos abastadas – independentemente de serem católicos, 
protestantes, judeus, muçulmanos –, para os escravos e para os 
condenados (VALLADARES, 1972).  

Em 1801, o príncipe regente D. João criou a Carta Régia nº 
18, primeira lei colonial que regulamentava os sepultamentos e 
proibia qualquer ti po de enterro dentro da área urbana. Contudo, 
essa legislação seria contestada pela população, que temia “não 
alcançar a graça divina” se não enterrasse seus mortos em 
lugar sagrado, e também pelas irmandades, responsáveis pelos 
“preparati vos” do sepultamento dos “escolhidos” nas igrejas e 
que viam nessa medida higienista a perda de receita.

Essa determinação somente começou a ser cumprida a 
parti r do fi m da década de 20 do século XIX, quando D. Pedro I 
promulgou a Lei Imperial de Estruturação dos Municípios, de 18 
de outubro de 1828, quando as Câmaras Municipais passaram 
a ser responsáveis pelas questões de Saúde Pública, entre as 
quais, a construção de cemitérios longe das igrejas.

Até a primeira metade do século XIX, Manaus ainda não 
possuía um cemitério adequado. Em Mensagem de 1º de outubro 
de 1853, o presidente da Província, Herculano Ferreira Penna, já 
expressava a necessidade de se construir um cemitério público, 
medida que exigia certa urgência, principalmente porque as 
inumações conti nuavam a ser realizadas no entorno do largo 
da Trincheira e nas imediações da igreja dos Remédios – locais 
desprovidos das mínimas condições possíveis – em covas rasas e 
à mercê dos animais que por ali circulavam.

Após acordo entre a presidência da Província, a chefatura 
de Polícia e o vigário da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios,  
aquele administrador provincial mandou que se cercasse a 
área próxima ao templo para que o local passasse a servir de 
necrópole pública até que a Província pudesse providenciar um 
campo santo em local apropriado. As obras de adaptação do 
terreno da igreja fi caram prontas em 1854. 

Com sua criação, os enterramentos passaram a ser  realizados 
nesse cemitério, sendo vedadas as inumações nas igrejas e áreas 
próximas, como aparece na edição de 24 de junho daquele ano 
do jornal A Estrella do Amazonas, onde o juiz de Direito da 
Comarca, doutor Manoel Gomes Corrêa, uti lizando-se do Código 
de Posturas Municipaes, proibiu “enterrar-se cadáveres nos 
templos, ou átrios destes, sob pena de ser multado o infrator 
em vinte mil réis, ou oito dias de prisão”.

Chamado de Cemitério dos Remédios – ou da Cruz –,  essa 
necrópole localizava-se no entorno das ruas da Cruz, atual 
Leovegildo Coelho, e dos Andradas. Em 1856, os  sepultamentos 
passariam a ser realizados no Cemitério São José, hoje exti nto.

Além do Cemitério São José, esse Capítulo trará a síntese 
histórica do também desati vado Cemitério São Raimundo (dos 
Variolosos); dos cemitérios São João Bati sta e Santa Helena, que, 
“ofi cialmente”, devido à falta de espaço livre, recebem somente 
enterros em sepulturas perpétuas, e dos cemitérios Parque de 
Manaus, parti cular, e Nossa Senhora Aparecida, público.

O Capítulo contém, ainda, informações sobre o Cemitério 
Nossa Senhora da Piedade, o Cemitério São Francisco e o 
Cemitério Santo Alberto, além dos quatro campos santos que 
existem na Zona Rural: Santa Joana do Puraquequara, São José 
do Jatuarana, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da 
Conceição das Lajes. 

Representação da vista do local em que fi cava o anti go Cemitério dos Remédios. No centro, ao fundo, vê-se a igreja de Nossa Senhora da Conceição. 
 Gravura: Sant’Anna Nery. In: Le Pays des Amazones, 1885. Frederico José de Sant’Anna Nery.
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CEMITÉRIO SÃO JOSÉ

O Cemitério São José foi construído entre as ruas Ramos 
Ferreira, Luiz Antony, estrada de Epaminondas e o então beco 
dos Inocentes, atual rua Simón Bolívar, em um terreno de mais 
de oito mil metros quadrados, onde hoje existe o Atléti co Rio 
Negro Clube. Ficava de frente para a área que depois foi ocupada 
pela praça Cinco de Setembro (da Saudade).

Recebeu seu primeiro inumado em 7 de março de 1856: 
o corpo do comerciante cearense João Fleury da Silva, falecido 
aos 44 anos de idade. Nessa época, o local ainda não possuía 
cerca e nem capela, pois, em 1857, em Mensagem à Assembleia 
Provincial, o presidente João Pedro Dias Vieira lamentou não ter 
conseguido realizar essas obras pela falta de operários e devido 
às constantes chuvas.

Somente em 1858 que o seu sucessor, Francisco Furtado, 
mandou cercar com madeira a área dessa necrópole e erguer 
uma pequena ermida no centro do terreno. Essas obras foram 
concluídas em 1859, ano em que trasladou-se a imagem de São 
José, do Seminário para a capela do Cemitério. Ao todo, em seus 
três primeiros anos de funcionamento, esse campo santo já 
havia recebido quase quatrocentos enterros.

O contrato para a construção do muro em alvenaria e para 
a colocação do gradil e do portão de ferro na frente do Cemitério 
– na estrada de Epaminondas –, foi fi rmado em 1866 com 
Raimundo José de Sousa. Em 1875, o presidente da Província, 
Domingos Monteiro Peixoto, já reclamava da necessidade de se 
construir outro campo santo, em razão deste não mais oferecer 
condições para receber inumações. 

Essa situação de precariedade conti nuaria por mais de dez 
anos, pois, em 1887, a Inspetoria de Higiene Pública sugeriu 
que os sepultamentos no São José fossem transferidos para 
o cemitério dos variolosos, localizado na margem direita do 
igarapé da Cachoeira Grande, em uma área conhecida, à época, 
como morro do Seminário. 

No entanto, o Governo Provincial, por não dispor de verba 
sufi ciente para a construção nem de uma capela nesse novo 
cemitério e nem de uma ponte que o ligasse a Cidade, mandou, 
em 19 de outubro de 1887, que se ampliasse a necrópole  da 
estrada de Epaminondas para o norte, possivelmente, para o 
lado onde fi cava o beco dos Inocentes. Ao campo santo situado 
no morro do Seminário caberia, apenas, o sepultamento de 
víti mas de epidemias.

No ano seguinte, devido ao mau estado em que se 
encontrava a igrejinha do Cemitério São José, ela foi escorada 
e a imagem do santo e os ornamentos sagrados, recolhidos à 
capela do hospital da Santa Casa de Misericórdia. Vale ressaltar 
que essa insti tuição já administrava essa necrópole desde 16 de 
agosto de 1880, conforme Lei Provincial 451-A, de 14 de abril 
desse mesmo ano.

Ao fi nal de 1888, a área que havia sido ampliada no ano 
anterior já estava totalmente ocupada. Tanto que, a parti r de 
13 de dezembro desse mesmo ano, data em que o cemitério 
São Raimundo (dos variolosos) iniciou suas ati vidades como 
necrópole pública, não mais foi anotada nenhuma nova 

inumação no Cemitério São José até 16 de julho de 1890, dia 
em que recebeu o últi mo enterramento que se tem registro 
ofi cial: o do jovem Sebasti ão Genti l de Faria e Sousa, de 16 anos 
de idade. Em 1891, por meio do Decreto Estadual 95, de 2 de 
abril, o governador Eduardo Ribeiro proibiu, “em defi niti vo”, que 
fossem abertas novas sepulturas nesse Cemitério.

Como a primeira capela desse campo santo era de 
madeira e, em face às condições precárias que sua estrutura 
se encontrava, em 31 de março de 1892, houve o lançamento 
da pedra fundamental da construção de outra capela, em 
substi tuição à original. 

Dois anos depois, a administração estadual aceitou a 
recomendação da Inspetoria de Higiene Pública em transformar 
a necrópole do São José em um jardim. Os mausoléus e os restos 
mortais ali existentes seriam transferidos para o cemitério São 
João Bati sta. Entretanto, essa ideia do jardim somente seria 
executada na década de 30.

Em 13 de março de 1901, o cônego José Henrique Felix da 
Cruz Dacia pediu à Prefeitura – que assumiu a responsabilidade 
pelas necrópoles de Manaus em 1891 – autorização para realizar 
missas e outras ati vidades religiosas na capela desse Cemitério, 
em atendimento ao pedido das famílias que possuíam entes 
enterrados naquele local.

O Executi vo Municipal, em 1926, solicitou a presença dos 
responsáveis pelos túmulos perpétuos existentes no São José 
para que fi rmassem um acordo de remoção desses mausoléus 
para o cemitério São João Bati sta.

Seis anos depois, o prefeito Emmanuel de Moraes concluiu 
o ossuário no São João Bati sta desti nado aos restos mortais que 
foram removidos do São José e que não possuíam reclamantes. 
Nesse mesmo ano, por meio do Decreto Municipal 84, de 17 de 
maio de 1932, o gradil da frente dessa necrópole foi cedido, por 
permuta, para o Colégio Dom Bosco. 

Ainda em 1932, a área desse campo santo começou a ser 
transformada em um jardim denominado São José (ver Capítulo 
Praças). Teve apenas seis anos de existência, pois, em 1938, o 
terreno desse jardim foi doado ao Atléti co Rio Negro Clube, que 
ali construiu a sua sede social, existente até hoje.

Vista do anti go Cemitério São José. In: Relatório do superintendente 
municipal Arthur César Moreira de Araújo, 1901.
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CEMITÉRIO SÃO RAIMUNDO
DOS VARIOLOSOS

Na década de 70 do século XIX, Manaus enfrentou uma 
epidemia de varíola que foi responsável pela morte de muitas 
pessoas. O primeiro surto dessa doença ocorreu na Capital 
entre 1872 e 1873, o que fez com que o Governo Provincial 
improvisasse um hospital de quarentena nas dependências de 
um prédio de propriedade do Seminário Episcopal, situado em 
um terreno à margem direita do igarapé da Cachoeira Grande.

Como esse espaço não comportava a quanti dade crescente 
de infectados que chegavam, tratou-se de criar, em fevereiro de 
1873, uma enfermaria no largo de São Sebasti ão e desati vou-
se o hospital do morro do Seminário. Ao fi nal de 1873, mais de 
330 pessoas já haviam sido acometi das da doença, das quais 160 
vieram a falecer. 

Foram tantas as víti mas fatais que a área do cemitério 
São José – até então, o único existente na Cidade – fi cou 
superlotada. A situação se complicou ainda mais porque 
os prazos determinados pelos regulamentos que regiam os 
cemitérios públicos não permiti am que se exumassem os corpos 
dos variolosos que já haviam sido sepultados. Os casos de varíola 
na Cidade começaram a diminuir, gradati vamente, devido ao 
processo de vacinação da população. 

Em 1874, para oferecer tratamento adequado às viti mas 
dessa doença, a Assembleia Provincial autorizou a construção 
de uma enfermaria desti nada a esses surtos epidêmicos. Para 
tanto, no ano seguinte, o diretor de Obras Públicas, Leovegildo 
Coelho, foi designado para inspecionar o prédio do morro do 
Seminário a fi m de verifi car quais obras o edifí cio necessitava 
para a instalação de um hospital apropriado.

Depois das avaliações, fi cou constatado que era muito 
mais vantajoso para a Província, ao invés de reformar o prédio 
já existente, erguer um novo, o que aconteceu naquele mesmo 
ano. Para o sepultamento dos variolosos que ali viessem a falecer, 
construiu-se, em 1879, um pequeno cemitério, à esquerda dessa 
enfermaria, com 18 metros de frente e 13,5 de fundo. Entre a 
necrópole e o hospital, abriu-se também uma estrada com 165 
metros de comprimento por 4,40 de largura.

Passados oito anos, a Presidência da Província, em 17 de 
janeiro de 1887, mandou que a Diretoria de Obras Públicas 
demarcasse uma área próxima a esse pequeno campo santo, 
a qual serviria para a construção de um cemitério público. A 
planta desse projeto fi cou pronta menos de um mês depois, em 
9 de fevereiro. 

Também em 1887, em 10 de setembro, a Inspetoria de 
Higiene Pública sugeriu ao então presidente da Província, 
Conrado Niemeyer, que essa nova necrópole passasse a receber 
os enterramentos da Capital, visto que o cemitério São José já 
estava quase totalmente ocupado. O presidente, no entanto, 
não seguiu a recomendação daquela Inspetoria em vista de que 
a Província não possuía verbas para solucionar os problemas de 
acessibilidade ao local indicado. 

Niemeyer mandou, então, que se aumentasse o São José e 
determinou que no campo santo do morro do Seminário fossem 
enterrados somente os viti mados por doenças epidêmicas. 
Mesmo assim, esse Cemitério – denominado São Raimundo 
devido à igreja homônima ali existente – iniciou suas ati vidades 
como necrópole pública em 13 de dezembro de 1888.

Situado na área conhecida, à época, como Umirisal, anos 
mais tarde, possivelmente devido ao seu nome, o bairro ali 
surgido também passou a ser chamado de São Raimundo. No 
local dessa necrópole existe, hoje, o ginásio da Escola Estadual 
Marquês de Santa Cruz, entre as atuais ruas Virgílio Ramos 
e Cinco de Setembro. Sua área era dividida em duas partes: o 
lado da rua Virgílio Ramos desti nava-se aos enterramentos dos 
variolosos, e o da Cinco de Setembro, às demais inumações, 
sendo que cada lado possuía um cruzeiro.

Menos de um ano depois, em outubro de 1889, a Higiene 
Pública chamaria a atenção da Presidência da Província para 
a falta de condições de se conti nuarem os enterros no São 
Raimundo devido à difi culdade ocasionada pela ausência de 
ligação direta entre a Cidade e essa necrópole.

Outro moti vo foi o solo pedregoso ali existente, o qual 
não impedia a passagem dos gases que se desprendiam dos 
cadáveres em decomposição, produzindo um forte mau cheiro. 
Dois anos depois, foi fechado pelo governador Eduardo Ribeiro 
(Decreto 95, de 2 de abril de 1891).

Vista do anti go Cemitério São Raimundo. In: Relatório do superintendente municipal Arthur César Moreira de Araújo, 1901.
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CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA

A história dessa necrópole inicia em 26 de março de 1890, 
quando o Governo do Estado solicitou à Superintendência 
Municipal que lhe indicasse uma área onde se pudesse construir 
um campo santo. 

Menos de quatro meses depois, em 1º de julho, uma 
comissão composta, entre outros, por João Carlos Antony 
apresentou o local encontrado: um terreno situado no bairro do 
Mocó, atual Nossa Senhora das Graças.

A autorização para que a Superintendência desapropriasse 
essa área foi concedida em 25 de agosto daquele ano, pelo então 
governador Ximeno de Villeroy. 

No mês seguinte, foram adquiridos os terrenos pertencentes 
a João Bati sta Gonçalves da Rocha e a Manoel José Fernandes 
Júnior. Depois, em outubro, mais um lote foi comprado, de 
propriedade de Amélia Leopoldina de Mello Cardoso.

A inauguração do Cemitério São João Bati sta ocorreu em 5 
de abril de 1891. No dia seguinte, recebeu seu primeiro inumado: 
uma criança de um ano de idade, por nome Maria.

Dois meses depois, a Intendência Municipal concedeu à 
Santa Casa de Misericórdia uma área dentro desse Cemitério 
com a condição de que a divisão do terreno fosse realizada de 
acordo com as regras daquela Casa Legislati va.

O contrato para a construção do necrotério e da 
administração do São João Bati sta foi fi rmado no dia 3 de 
setembro de 1891, com Manoel Coelho de Castro. Em 1897, 
o engenheiro-chefe da exti nta Comissão de Saneamento de 

Vista do cemitério São João Bati sta. In: Relatório do superintendente 
municipal Arthur César Moreira de Araújo, 1901.

Manáos, Samuel Gomes Pereira, já cogitava a possibilidade de 
serem encerrados os enterros nessa necrópole.

Um dos moti vos era que esse Cemitério havia sido 
construído nas nascentes dos igarapés da Castellana, do Aterro e 
de Manáos, os quais poderiam ser contaminados pelos líquidos 
que escorriam do subsolo do campo santo, prejudicando os 
ribeirinhos que se serviam dessas águas.

Outro ponto destacado no relatório do engenheiro Samuel 
Gomes Pereira foi que o tubo principal do encanamento que 
saía da casa das máquinas – situada às margens do igarapé da 
Cachoeira Grande – em direção ao Reservatório do Mocó fora 
instalado muito próximo a esse Cemitério, o que também tornava 
possível ser infectada a água que abastecia a Cidade.

Talvez por essa razão, em 31 de maio daquele ano, a 
Intendência Municipal promulgou a Lei 72, que autorizava 

Vista aérea do Cemitério São João Bati sta. Acervo: Amazonas Em Tempo.
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Fachada principal da capela do cemitério. Foto: Durango Duarte.Arco de entrada do Cemitério São João Bati sta. Foto: Thiago Duarte.

o fechamento do Cemitério São João Bati sta e mandava a 
administração municipal construir outro, em local apropriado. 
A atual necrópole fi caria apenas com enterros em mausoléus 
perpétuos, sem a abertura de novas sepulturas. Entretanto, essa 
lei não foi aplicada na práti ca.

Ao fi nal do século XIX, a administração municipal mandou 
substi tuir a cerca de madeira ali existente por um muro em 
alvenaria e gradil de ferro, obra que foi interrompida em 1898 
por falta de verba. Somente em setembro de 1900 que a 
Superintendência Municipal foi autorizada a prosseguir com a 
construção do muro, o que não aconteceu.

Em 1902, quando o Cemitério São João Bati sta já se 
encontrava sem área disponível para novas sepulturas, a 
administração municipal solicitou ao Governo do Estado que 
o auxiliasse na construção de uma nova necrópole. Após a 
realização de estudos sobre um local apropriado para essa obra, 
foi escolhido um terreno de propriedade estadual, situado à 
margem direita do igarapé da Cachoeira Grande.

Devido ao Estado e ao Município não disporem de recursos 
fi nanceiros para realizar essa obra, em 1903, o superintendente 
Marti nho de Luna Alencar decidiu aumentar o São João Bati sta 
e adquiriu uma área anexa a esse Cemitério, que pertencia a 
Manoel José Fernandes Júnior e sua esposa. 

Nesse mesmo ano, Adolpho Lisboa, sucessor de Luna de 
Alencar, sugeriu que, ao invés de se construir outros cemitérios, 
melhor seria que fossem realizadas exumações, processo que 
teve início em 1903 com os cadáveres inumados em 1891.

Lisboa recomendou, também, que a verba desti nada à 
construção de um novo campo santo fosse, em realidade, 
aplicada na melhoria do São João Bati sta, que ainda não possuía 

muro. Além disso, mandou demolir a capela desse Cemitério em 
razão das condições precárias em que ela se encontrava. 

A Irmandade do Santí ssimo Sacramento, por meio da 
Lei Municipal 337, de 27 de fevereiro de 1904, recebeu, por 
concessão, uma área dessa necrópole, com capacidade para 
pouco mais de 150 sepulturas comuns. 

Vale ressaltar que foi nessa administração municipal, mais 
precisamente em 1905, que foram erguidos os muros da avenida 
Álvaro Botelho Maia, anti ga Boulevard Amazonas, e da rua Major 
Gabriel, onde foram colocados gradis e portões de ferro. Os 
muros em alvenaria dos lados das ruas Getúlio Vargas e Belém 
foram construídos somente no início da década de 20.

Além disso, o superintendente Adolpho Lisboa mandou 
construir a nova capela, inaugurada em 30 de outubro de 1906. 
Dois dias depois, em 1º de novembro, essa ermida recebeu a 
trasladação da imagem de São João Bati sta, proveniente da 
igreja de São Sebasti ão.

Por meio da Lei Municipal 772, de 2 de outubro de 1913, 
as Irmãs de Sant’Anna receberam a concessão de uma área, 
nessa necrópole, para a construção de um jazigo desti nado às 
religiosas dessa Ordem que viessem a falecer no Estado.

Quase dez anos após ter sido inaugurada, a capela desse 
Cemitério, que encontrava-se já bastante deteriorada, passou 
por um processo de reconstrução, o qual foi iniciado em 1915. 

Sua reinauguração, prevista para outubro daquele mesmo 
ano, não ocorreu, e a tradicional missa de fi nados, realizada 
sempre em 2 de novembro, foi transferida para a capelinha das 
irmãs de Sant’Anna, situada no próprio Cemitério.

Em 1932, construiu-se um ossuário para guardar os restos 
mortais não reclamados que foram transferidos do exti nto 
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Cruzeiro do Cemitério São João Bati sta. Foto: Durango Duarte. Túmulos anti gos do cemitério. Foto: Durango Duarte.

Capela da área desti nada à Irmandade do Santí ssimo Sacramento.
Foto: Thiago Duarte.

cemitério São José para o São João Bati sta. Ao todo, existem, 
nesse ossuário, os despojos mortais de, ao menos, 48 pessoas, 
conforme placa de mármore existente no local. Duas décadas 
mais tarde, pela Lei Municipal 294, de 28 de setembro de 1950, 
foi autorizada a remoção dos restos mortais existentes no exti nto 
cemitério São Raimundo para esse campo santo. 

Na década de 70, quando o São João Bati sta, prati camente, 
já não mais comportava novas inumações – e devido já existi rem 
o cemitério São Francisco, no bairro Morro da Liberdade, e o 
cemitério Santa Helena, no São Raimundo – foi cogitada a sua 
exti nção, o que não ocorreu. 

A Prefeitura de Manaus optaria por disponibilizar essa 
necrópole apenas para enterramentos em sepulturas perpétuas 
e, ao mesmo tempo, retomou o processo de exumações.

Em 1982, devido aos três cemitérios municipais já estarem 
lotados – e em razão do contrato de exclusividade fi rmado entre 
a Prefeitura e a empresa responsável pelo recém-construído 
cemitério-parque (ver página 152) –, a administração municipal 
decidiu que, a parti r de 8 de janeiro de 1983, somente seriam 
permiti das novas inumações nesse novo cemitério do Tarumã. 

A parti r dessa data, as necrópoles de São João Bati sta, São 
Francisco e Santa Helena passariam a receber, “ofi cialmente”, 
apenas sepultamentos em jazigos perpétuos. 

Cinco anos depois, por meio do Decreto 11.198, de 14 de 
junho de 1988, o Cemitério São João Bati sta foi tombado como 
Monumento Histórico do Estado do Amazonas.

Em 2008, como parte do projeto Corredor Cultural, a 
Prefeitura realizou obras de restauração e revitalização nesse 
Cemitério. Foram pintados, nas cores originais, os dois portões 
de ferro e as grades dos muros, e reformou-se a capela. O projeto 
previa, também a revitalização no entorno da necrópole.

Localizado na praça Chile, esquina com avenida Álvaro 
Botelho Maia, s/n, bairro Nossa Senhora das Graças, o Cemitério 
São João Bati sta possui uma área de vinte mil metros quadrados, 
dividida em 25 quadras. 

Ao todo, esse campo santo contém mais de dezenove mil 
sepulturas e, aproximadamente, cem mil inumados. Em cada um 
dos seus portões de ferro, fabricados em Glasgow, na Escócia, 
existe a inscrição Laborum Meta, expressão em lati m que 
signifi ca Fim dos Trabalhos.

Jazigo perpétuo das Irmãs de Sant’Anna.
Foto: Durango Duarte.
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CEMITÉRIO JUDEU

Somente em 1928 que a Prefeitura concederia uma área 
dentro do Cemitério São João Bati sta à comunidade judaica da 
Cidade. Antes disso, os judeus aqui falecidos eram sepultados 
na área cristã dessa necrópole, a qual havia recebido, até 1927, 
mais de quatrocentos enterros israelitas. 

O primeiro inumado do Cemitério Judeu foi Leon Perez, 
sepultado no dia 12 de setembro de 1928. Esse campo santo 
é administrado pelo Comitê Israelita do Amazonas, Órgão que 
representa a comunidade em nosso Estado. 

Nesse cemitério, podem ser enterrados, de forma gratuita, 
todos os membros da comunidade judaica no Amazonas   
composta, atualmente, por 650 pessoas. De acordo com aquele 

ETELVINA DE ALENCAR
SANTA ETELVINA

Em 1901, por meio da Lei Municipal 233, de 30 de agosto, 
o então superintendente Arthur César de Araújo concedeu uma 
área no Cemitério São João Bati sta para o sepultamento da 
jovem cearense Etelvina de Alencar, víti ma de um crime passional 
ocorrido em 9 de março daquele ano, na anti ga Colônia Campos 
Salles, assassinato que causou comoção geral na Cidade. 

Detalhe da lápide. Foto: Thiago Duarte.Jazigo de Etelvina de Alencar. Foto: Thiago Duarte.

Vista da área ocupada pelo Cemitério Judeu. Foto: Thiago Duarte.

Ao longo dos anos, vários milagres de curas de doenças 
foram atribuídos a Etelvina, também conhecida como Santa 
dos Estudantes. Apesar de a população tê-la santi fi cado, sua 
canonização nunca ocorreu. 

Em 16 de setembro de 1964, a Prefeitura autorizou a 
construção de um mausoléu para Santa Etelvina, até hoje, um 
dos jazigos do São João Bati sta que mais recebem visitantes no 
Dia dos Finados. Em 1984, a área onde existi u a Colônia Campos 
Salles passou a ser denominada bairro Santa Etelvina.

Comitê, o Cemitério Judeu possui espaço para mais vinte anos de 
funcionamento visto que, por ano, são realizados entre quatro e 
sete sepultamentos. 

Uma área próxima ao cemitério Parque Tarumã foi adquirida 
para a construção do futuro Cemitério Israelita do Tarumã. O 
Comitê Israelita pretende transferir as sepulturas que estão, 
hoje, na área cristã do São João Bati sta para a nova necrópole 
que será construída futuramente. 

Entre os judeus, o Dia de Finados não é comemorado, pois 
eles costumam celebrar apenas a vida. As visitas aos cemitérios 
ocorrem somente no mês de setembro por ocasião do Rosh 
HaShaná – o Ano Novo Judaico. Outra característi ca dos israelitas 
é colocar, ao invés de fl ores, pedras sobre os túmulos, em razão 
de essas durarem mais que aquelas. 

Detalhe da lápide existente no início da área do Cemitério Judeu. Foto: Durango Duarte.
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Capela do Cemitério Santa Helena. Foto: Durango Duarte. Vista da entrada do cemitério. Foto: Durango Duarte.

Vista do Cemitério Santa Helena. Foto: Durango Duarte. Vista do cemitério em construção. Década de 70. Acervo: Arquivo Público Municipal.

CEMITÉRIO SANTA HELENA

O terreno em que foi construído o Cemitério Santa Helena 
pertencia a Walenti m Normando, pai do ex-vereador Ismael 
Benigno, que doou uma parte da área para a edifi cação dessa 
necrópole. A outra parte, a Prefeitura recebeu autorização da 
Câmara Municipal para adquirí-la em 1930. No entanto, a criação 
ofi cial do Santa Helena ocorreu somente três anos depois, por 
meio do Decreto Municipal 130, de 8 de junho de 1933.

A construção desse campo santo se deu em razão das 
difi culdades que os familiares residentes no bairro São Raimundo 
ti nham para realizar as inumações dos seus entes queridos na 
necrópole de São João Bati sta, situada no bairro Mocó, atual 
Nossa Senhora das Graças, à época, único cemitério público 
existente em Manaus.

Além da distância, naquele tempo ainda não existi a 
nenhuma outra forma de acesso que ligasse o São Raimundo ao 
restante da Cidade, a não ser pelas pequenas embarcações que 
eram uti lizadas para atravessar o igarapé da Cachoeira Grande. 

Passadas cinco décadas da sua criação, a parti r de 
8 de janeiro de 1983, devido a sua área estar quase que 
completamente tomada por mausoléus, o Santa Helena deixou 
de receber a abertura de novas sepulturas e passou a aceitar 
apenas enterramentos em jazigos perpétuos. 

Localizado na rua Coração de Jesus, o Cemitério possui, 
aproximadamente, 58 mil metros quadrados de área, dividida 
em seis quadras. De acordo com informações da Coordenadoria 
de Cemitérios, o Santa Helena contém, atualmente, mais de 
5.300 sepulturas e acima de 22 mil inumados.

CEMITÉRIOS PARQUE DE MANAUS
E NOSSA SENHORA APARECIDA

Na década de 70, as necrópoles de Manaus estavam em 
estado críti co devido à explosão demográfi ca ocorrida na Capital 
– impulsionada, principalmente, pela criação da Zona Franca. 

Os cemitérios São João Bati sta, no bairro Nossa Senhora das 
Graças, e Santa Helena, no São Raimundo, recebiam somente 
enterramentos em jazigos perpétuos. O único campo santo 
que ainda possuía área para abertura de novas sepulturas era 
o São Francisco, no Morro da Liberdade, mas que, também, já 
apresentava carência de espaço. 

A administração municipal, para sanar o problema, passou 
a desenvolver estudos com o objeti vo de encontrar um local 
adequado à construção de um cemitério modelo. No início de 
1974, a Secretaria de Obras do Município anunciou que havia 
encontrado dois locais para a nova necrópole. 

Um deles compreendia uma parte do terreno da anti ga 
empresa de tecelagem Brasiljuta e o outro, fi cava na estrada 
do Tarumã, próximo à praia da Ponta Negra, área que seria a 
escolhida para a edifi cação da nova necrópole. Os trabalhos 
de terraplenagem desse local foram iniciados em 1975, sob a 
responsabilidade da construtora Endeco. 

A proposta original para esse cemitério-parque – projetado 
pelo arquiteto Antônio Leitão – era a de um campo raso com 
jardins, onde as sepulturas seriam cobertas com uma lápide 
de concreto e marcadas com placas metálicas, esti lo que não 
contemplava as tradicionais cruzes e os jazigos existentes nas 
necrópoles convencionais.
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Vista do Cemitério Parque de Manaus. Foto: Durango Duarte.

Em setembro desse mesmo ano, após relatório que 
apontava estar o cemitério São Francisco com apenas sessenta 
vagas disponíveis, e, com as obras do cemitério-parque ainda 
em andamento, o então prefeito Jorge Teixeira mandou que 
se preparasse, em caráter de urgência, uma quadra dentro da 
área do novo campo santo, a qual receberia, provisoriamente, 
os enterramentos da Capital. Era intenção do administrador da 
Cidade transferir essas sepulturas para outro espaço, depois de 
concluída a necrópole do Tarumã.

Menos de um ano depois, em agosto de 1976, essa área 
emergencial, mandada abrir por Jorge Teixeira, recebeu a sua 
inumação de número 1: o corpo de Raimunda Alexandre, índia 
waimiri-atroari. No mês seguinte, de acordo com o matuti no O 
Jornal, já haviam sido inumadas mais de sessenta pessoas, e, 
em março de 1977, segundo matéria do Jornal do Commercio, 
jaziam naquele lugar, aproximadamente, seiscentos corpos.

Por meio do Convênio 22, de 21 de novembro de 1978, 
a Prefeitura fi rmou acordo com a então Empresa Municipal 
de Urbanização – Urbam e transferiu a gerência desse novo 
cemitério para essa autarquia, a qual caberia, também, a 
execução complementar do projeto, das obras e dos serviços.

Entre outras obrigações, a Urbam se responsabilizou em 
reservar uma área nos fundos do Cemitério Parque Tarumã, 
desti nada, exclusivamente, aos enterros de indigentes e que foi 
denominada Cemitério Ponta Negra. 

Passados dois anos, em dezembro de 1980, a Empresa 
de Urbanização celebrou contrato com a fi rma Consórcio 
Riograndense de Construção e Urbanização – Cortel S. A. 
para a conti nuação e a execução das obras e a implantação e 
comercialização do Cemitério Parque Tarumã. 

Vale ressaltar que a Cortel somente aceitou fi rmar esse 
acordo após a Prefeitura assegurar-lhe que, inaugurada 
essa necrópole, todos os enterramentos da Cidade seriam 
obrigatoriamente realizados nesse cemitério-parque, o que 
garanti ria o sucesso do investi mento feito pela empresa. 

Ou seja, em consequência desse monopólio, devidamente 
autorizado pela administração municipal da época, os moradores 
de Manaus não mais disporiam de um cemitério público para os 
sepultamentos, à exceção dos “indigentes comprovados” – que 
seriam enterrados no Cemitério Ponta Negra – e das famílias 

que possuíssem jazigos perpétuos no  São João Bati sta, no Santa 
Helena e no São Francisco.

A Cortel também exigiu que a Urbam realizasse melhorias 
estruturais, como a ligação telefônica desse campo santo à 
rede urbana, suprimento de água e instalação de iluminação na 
estrada de acesso ao Cemitério. Entretanto, até 1982, quando 
essa empresa transferiu os seus direitos e obrigações para a 
fi rma Implantação e Administração de Cemitérios da Amazônia 
Ltda. – Cedam, nenhuma dessas obras havia sido feita. 

Além disso, os sepultamentos conti nuavam a ser realizados 
nas outras necrópoles da cidade e o Cemitério Ponta Negra, 
exclusivo para carentes, em realidade, estava sendo uti lizado 
para sepultamentos de não-indigentes, o que causou a invasão 
gradati va da área pertencente àquela necrópole parti cular.

Essa situação se agravava porque a entrada do cemitério de 
indigentes era a mesma do cemitério-parque e por não existi r 
uma linha divisória entre os dois campos santos. 

Para rati fi car o “engano”, a própria administração municipal 
chamava o Cemitério Ponta Negra de Cemitério Parque Tarumã. 
Como consequência dessa confusão, em janeiro de 1991, mais 
de 40% da área da necrópole parti cular já havia sido tomada.

Após acumular prejuízo signifi cati vo, a Cedam acionou 
judicialmente, no início da década de 90, a Prefeitura de 
Manaus e a Urbam para que o contrato fosse rescindido, com 
ressarcimento e indenização por perdas e danos. No entanto, 
esse processo se estende até os dias de hoje. 

Fato é que, atualmente, os dois cemitérios, localizados 
na avenida do Turismo, n. 107, Km 12, no bairro Tarumã, Zona 
Oeste, encontram-se em plena ati vidade. 

O Cemitério Ponta Negra chama-se, hoje, Cemitério 
Nossa Senhora Aparecida e conti nua sendo administrado pela 
Prefeitura de Manaus. Tem-se como marco do início de suas 
ati vidades o ano de 1976, quando do enterramento da índia 
Raimunda Alexandre. Possui, aproximadamente, setecentos mil 
metros quadrados, mais de cinquenta quadras, acima de oitenta 
mil sepulturas e cerca de 180 mil inumados.

Já a necrópole parti cular é denominada Cemitério Parque 
de Manaus e sua área está dividida em 142 quadras, com 5.720 
sepulturas e mais de 7.300 inumados. Inaugurada em 1982, 
conti nua sob a gerência da Cedam. 
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OUTROS CEMITÉRIOS URBANOS

NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Também conhecido como Cemitério do Cariri, em uma 
referência a Chagas Cariri, responsável por sua criação, o 
Cemitério Nossa Senhora da Piedade está localizado na Rodovia 
AM-010, Km 5, no bairro Tarumã, Zona Oeste. Ele começou a ser 
construído em 1901 e recebeu o seu primeiro inumado em 14 de 
agosto de 1905: Luíza Marquês de Souza. 

Incorporado ao patrimônio municipal em 1969, quinze 
anos depois, deixou de ser uma alternati va à superlotação dos 
cemitérios públicos existentes na Cidade devido estar muito 
distante do Centro e por seu terreno ser inadequado, o que 
impossibilitava os enterramentos. Possui, aproximadamente, 
cinco mil metros quadrados, apenas uma quadra, acima de 
setecentas sepulturas e mais de mil inumados.

SÃO FRANCISCO

Localizado na rua Coronel Pedro de Souza, s/n, no bairro 
Morro da Liberdade, Zona Sul, o Cemitério São Francisco tem o 
ano de 1908 como o de sua fundação. Seu primeiro inumado foi 
recebido em 12 de maio de 1908: Manoel José de Santana. 

O necrotério foi construído somente no fi nal da década 
de 60. Essa necrópole possui uma área de quarenta mil 
metros quadrados, dividida em cinco quadras, e contém, 
aproximadamente, 8.500 sepulturas e 34 mil inumados.

SANTO ALBERTO

O Cemitério Santo Alberto foi fundado pelas missionárias 
que cuidavam dos hansenianos internados na anti ga leprosaria 
do Aleixo. Suas ati vidades foram iniciadas, possivelmente, no 
fi nal da década de 10. Recebeu a denominação Santo Alberto 
por meio da Lei Municipal 1.842, de 8 de julho de 1986. 

Está distribuído em cinco quadras e contém em torno de 
quatro mil sepulturas, com mais de seis mil inumados. Localiza-
se na rua Monteiro Maia, s/n, no bairro Colônia Antônio Aleixo, 
Zona Leste de Manaus.

CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL

Segundo a Prefeitura, Manaus possui, em sua Zona Rural, 
quatro campos santos registrados. Três destes estão situados no 
Puraquequara, Zona Leste: Santa Joana do Puraquequara, São 
José do Jatuarana e Nossa Senhora do Carmo. O quarto e últi mo, 
o Nossa Senhora da Conceição das Lages, localiza-se na região 
conhecida como Ilha do Mauazinho, Zona Sul.

SANTA JOANA
DO PURAQUEQUARA

O Cemitério Santa Joana do Puraquequara, na rua São 
Sebasti ão, n. 42, foi fundado em 1870. Sua área total é de 4.875 
metros quadrados, com apenas uma quadra, mais de quinhentas 
sepulturas e acima de 540 inumados.

SÃO JOSÉ DO JATUARANA

O Cemitério São José do Jatuarana iniciou suas ati vidades 
em 1880. Localizado na rua da Paz, n. 68, na margem esquerda 
do rio Amazonas, costa do rio Jatuarana, possui 2.160 metros 
quadrados. Sua única quadra contém, aproximadamente, 660 
sepulturas e mais de 670 inumados.

NOSSA SENHORA DO CARMO

Dividido em duas quadras, o Cemitério Nossa Senhora do 
Carmo, no interior do Puraquequara, na margem esquerda do rio 
Amazonas, costa do rio Paraná da Eva, é datado de 1903. A área 
total desse Cemitério é de 10.250 metros quadrados, com mais 
de 1.200 sepulturas e acima de 1.460 inumações. 

NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO DAS LAJES

O Cemitério Nossa Senhora da Conceição das Lajes foi 
fundado em 1906 e possui, aproximadamente, vinte mil metros 
quadrados. Em sua área existem mais de 1.900 sepulturas, tendo 
já recebido acima de 1.920 inumados.

Vista do Cemitério Santo Alberto 
Foto: Osiel Ferreira.

Vista aérea do Cemitério Nossa Senhora da Conceição das Lages. 
Foto: Robervaldo Rocha. Acervo: Semcom.
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A 
primeira escola de que se tem notí cia no Amazonas 
situava-se na vila de Barcelos – ex-Mariuá –, sede da 
então Capitania de São José do Rio Negro, e oferecia 
o curso de primeiras letras. Sua criação atendeu à 

Carta Régia de fevereiro de 1800. 
Em 1827, D. Pedro I sancionou lei que ordenava a criação 

de escolas de primeiras letras em todas as localidades mais 
populosas do Império. No entanto, a região hoje conhecida 
como Manaus somente recebeu a sua primeira escola de ensino 
primário em 8 de maio de 1838, quando o lugar era denominado 
Vila de Manáos e se consti tuía em uma das sedes da Comarca do 
Alto Amazonas.

Dez anos depois, instalava-se a primeira insti tuição de 
ensino secundário da Cidade – o Seminário São José –, criado 
em 14 de maio de 1848 pelo bispo do Pará, Dom José Afonso de 
Moraes Torres, e dirigido pelo padre Torquato Mariano.

No ano seguinte, fundou-se a primeira escola pública 
de ensino primário para estudantes do sexo feminino, cuja 
professora era dona Libânia Teodora Rodrigues Ferreira, que se 
manteve no cargo interinamente até 1851, quando foi efeti vada. 
Em sua homenagem, anos depois, a designação Dona Libânia 
passou a denominar uma rua do Centro.

Quanto ao ensino parti cular, as três primeiras escolas a 
existi rem no Amazonas são do início do período provincial. Uma 
funcionava na Capital – nas dependências do Seminário São José, 
com aulas de primeiras letras e de Lati m –, a outra em Borba e a 
terceira em Ega, atual município de Tefé.

Este Capítulo foi dividido em duas partes. Na primeira, 
realizou-se uma contextualização dos fatos mais marcantes da 
história da Educação na cidade de Manaus, a qual foi subdividida 
em quatro momentos históricos. 

O primeiro estende-se do começo ao fi m do período 
provincial, com destaque para o anti go Insti tuto de Educandos 
Artí fi ces. O segundo vai do início do Brasil-República ao fi nal da 
década de 20, com destaque para o exti nto Grupo Escolar José 
Paranaguá. O terceiro, do Estado Novo até a metade da década 
de 80. E o últi mo vai da Nova República aos dias atuais.

Na segunda parte, são apresentadas as origens e as 
informações dos principais estabelecimentos de ensino que 
surgiram em Manaus até a década de 20. São eles: o Seminário 
São José e o Insti tuto Benjamin Constant; o Colégio Amazonense 
D. Pedro II e a unidade sede do Insti tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Amazonas – Ifam, anti go Cefet-Am, além 
de outras treze escolas estaduais. 

Essa parte contém, ainda, a história das quatro mais anti gas 
insti tuições parti culares de ensino da Capital, ainda em ati vidade 
– Santa Dorotéia, Dom Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora e Santa 
Teresinha –, além do histórico resumido de três insti tuições 
de ensino, que foram incluídas pelo espírito educador e 
empreendedor de seus fundadores: o já exti nto Colégio São 
Francisco de Assis, a anti ga Escola Brasileira de Manaus e o 
anti go Insti tuto Christus do Amazonas. 

Vista do edifí cio do Gymnasio Amazonense.  
In: Album do Amazonas 1901-1902.



ESCOLAS PÚBLICAS
E PARTICULARES

CAPÍTULO VII
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PERÍODO PROVINCIAL

No começo da década de 50 do século XIX, com a recente 
elevação do Amazonas à categoria de província, seu primeiro 
presidente, João Bapti sta de Figueiredo Tenreiro Aranha, 
empossado em 1852, senti u a necessidade de organizar o 
ensino primário na região e de criar uma escola que formasse 
professores. Com esse objeti vo, em 8 de março de 1852, foi 
insti tuído o Regulamento 1, que não foi de todo executado, 
fato que se repeti ria com, prati camente, todos os outros 
regulamentos que ainda estariam por vir. 

Nessa época, a recém-criada Província contava com apenas 
oito escolas de ensino primário, das quais sete eram masculinas 
e uma feminina: duas no Lugar da Barra – sendo uma para cada 
sexo –, uma em Maués, uma em Ega, uma em Moura, uma em 
Borba e a últi ma em Barcelos. A masculina da Capital funcionava, 
de maneira provisória, em uma casa situada de frente para o 
então largo da Olaria (ver Capítulo Praças).

Vale ressaltar que, durante o período provincial (1852-
1889), a Instrução Pública do Estado sofreu sucessivas reformas  
em consequência das mudanças constantes de presidentes 
da Província. Cada um trazia uma solução nova e raramente 

Prédio do Seminário São José, que depois abrigou o Insti tuto de Ciências 
Humanas e Letras da anti ga UA. Década de 60. Acervo: Biblioteca do 

IBGE – Arquivo Fotográfi co Ilustrati vo dos Municípios Brasileiros. 

se dava conti nuidade ao trabalho realizado pelo antecessor. O 
primeiro diretor da Instrução Pública – cargo hoje equiparado ao 
de um secretário estadual de Educação – foi o cônego Joaquim 
Gonçalves de Azevedo, que exerceu a função de 2 de maio de 
1852 a 15 de novembro de 1858.

Na administração provincial do presidente Francisco José 
Furtado, ocorreu a instalação do Estabelecimento dos Educandos 
Artí fi ces – primeira escola técnica do Amazonas – e do Colégio 
Nossa Senhora dos Remédios, desti nado às meninas pobres e 
que funcionou de 1859 a 1862. Chamado também de Casa das 
Educandas, teve como sua primeira diretora dona Tertulina 
Eulália da Silva Sarmento.

O ensino público secundário tem seu início na década 
de 60 do século XIX quando criou-se o Lyceu – atual Colégio 
Amazonense D. Pedro II –, nas dependências do Seminário. Entre 
1869 e 1872, existi u o Asilo de Nossa Senhora da Conceição, 
criado para atender estudantes do sexo feminino e dirigido pelo 
vigário-geral José Manuel dos Santos Pereira.

Em 1871, concluiu-se a construção de três escolas 
primárias: uma feminina, no bairro Espírito Santo, e as outras 
duas, masculinas, nos bairros Remédios e São Vicente, que, 
atualmente, fazem parte do perímetro do Centro. 

Essas duas últi mas insti tuições receberam, em 1872, a 
instalação das primeiras escolas noturnas da Capital, criadas 
pela Câmara Municipal e que funcionavam das 18 às 21h. Cinco 
anos depois, a escola do bairro Espírito Santo também passaria 
a oferecer aulas no turno da noite.

O ensino público passou a uti lizar o regime misto no ano de 
1876 e, para atender a esse novo modelo educacional, foi criada 
uma escola no bairro São Sebasti ão, regida por dona Josefi na de 
Freitas Tenreiro Aranha. 

Naquele mesmo ano, surgiram o Internato de Nossa 
Senhora dos Remédios – de dona Teresa de Jesus Mendes Lima 
Seráfi co e que durou de fevereiro a agosto – e mais duas escolas 
parti culares, sendo uma noturna, administrada por Nicolau 

Vista do edifí cio do Insti tuto Amazonense de Educandos Artí fi ces, no alto da colina (à esquerda). In: Album do Amazonas 1901-1902.
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Vista do edifí cio do Asilo Orfanológico. 
In: The city of Manáos and the country of Rubber Tree, 1893.

Tolenti no, e a outra, para meninas, dirigida por dona Joana de 
Alcântara Costa.

Em 7 de janeiro de 1879, era fundada mais uma escola para 
estudantes do sexo feminino, o Colégio Santa Rita, instalado em 
um prédio na praça 28 de Setembro, atual Heliodoro Balbi. Nos 
últi mos dez anos do Amazonas como província, surgiram várias 
insti tuições de ensino em Manaus. 

Em 1881, fundou-se o Colégio Marinho, escola parti cular 
dirigida por Pedro Aires Marinho. Em 1882, foram inaugurados 
a Escola Normal – idealizada por Tenreiro Aranha trinta anos 
antes –, o Insti tuto Amazonense de Educandos Artí fi ces, anti go 
Estabelecimento dos Educandos, e as escolas parti culares 
femininas Colégio Brasileiro, na anti ga rua dos Remédios, atual 
Miranda Leão, e Colégio Amazonense, situado na estrada Sete 
de Dezembro, hoje, avenida Joaquim Nabuco.

Entre 1883 e 1885, fundou-se mais uma escola noturna, 
no bairro São Sebasti ão, sob a direção de Saturnino Antunes de 
Carvalho; o Liceu de Artes e Ofí cios 24 de Maio, criado pela Loja 
Maçônica Esperança e Porvir; o Asilo Orfanológico Elisa Souto, 
que mais tarde se tornaria o Insti tuto Benjamin Constant, e o 
Liceu Amazonense, onde era oferecido o curso de Preparatórios, 
exigido aos estudantes do Ensino Secundário que aspiravam 
matricular-se em cursos superiores.

Nos dois últi mos anos do regime monárquico, surgiram cinco 
novas escolas parti culares em Manaus. Em 1888, inauguravam-
se a Escola São Luiz de Gonzaga, na rua do Espírito Santo, atual 
Doutor Moreira, regida pelo padre Wolfango Abreu, vigário da 
Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, e a escola da praça 
São Sebasti ão, dirigida pela professora Ana de Souza Caldas. 

As três restantes, de 1889, foram o Colégio 13 de Maio, 
do qual era diretor Alexandre dos Reis Rayol, o Colégio Santa 
Teresa, administrado pela professora Ninfa Pontual, e o Ateneu 
Amazonense, regido pelos senhores Jonathas de Freitas Pedrosa 
e José Rodrigues Vieira.

INSTITUTO DE EDUCANDOS ARTÍFICES

Com o objeti vo de disponibilizar educação profi ssional, 
em regime de internato, para meninos órfãos e carentes, 
a Lei Provincial 60, de 21 de agosto de 1856, criou o então 
Estabelecimento dos Educandos Artí fi ces. 

O autor do projeto da Casa de Educandos foi o deputado 
Francisco Antônio Monteiro Tapajós e as obras de construção do 
prédio ti veram início em 12 de março de 1857.

Um ano depois, em 25 de março de 1858, essa insti tuição de 
ensino foi instalada. Com 16 alunos, oferecia os cursos primário, 
de música, de marcenaria, de carpintaria e de tornearia. 

Em 1877, o presidente da Província, Agesiláo Pereira da 
Silva, com a justi fi cati va de medida de economia, exti nguiu esse 
educandário por meio da Lei 364, de 7 de julho daquele ano. 

Decorridos cinco anos, foi reaberto por José Paranaguá 
(Lei 564, de 8 de maio de 1882), mas, sua reinauguração 
ocorreria somente em 7 de setembro de 1882 e com uma nova 
denominação: Insti tuto Amazonense de Educandos Artí fi ces.

O Decreto 48, de 15 de fevereiro de 1894, do governador 
Eduardo Ribeiro, determinou que essa escola adotasse o regime 
disciplinar dos internatos militares de ensino. 

Esse decreto também alterou o seu nome para Insti tuto de 
Artes e Ofí cios. Ainda em 1894, Ribeiro anunciou a construção 
de um novo prédio para esse Insti tuto, porém, dois anos depois, 
o mesmo governador informou que a obra estava paralisada.

A parti r de 7 de janeiro de 1898, o Insti tuto foi transferido 
para uma chácara alugada, onde funcionou até janeiro de 1899, 
quando foram suspensas suas ati vidades. Nesse mesmo ano, 
essa escola foi exti nta pelo Decreto 370, de 27 de novembro.

O Regulamento da Instrução Pública, baixado pelo Decreto 
Estadual 691, de 22 de dezembro de 1904, criou uma escola 
agrícola industrial na localidade do Paricatuba – hoje, um distrito 
do município de Iranduba –, denominada Insti tuto de Educandos 
Artí fi ces. A Lei 487, de 6 de outubro de 1905, alterou essa 
nomenclatura para Insti tuto Agrícola Industrial do Amazonas. 

Em 27 de junho de 1906, quando da sua inauguração ofi cial, 
foi denominado Insti tuto Aff onso Penna em homenagem a esse 
presidente da República, que estava presente na cerimônia.

Oito anos depois, foi exti nto pelo Decreto 880, de 25 de 
setembro de 1914, do governador Jonathas Pedrosa, que alegou 
já existi r um estabelecimento similar manti do pelo Governo 
Federal: a Escola de Aprendizes Artí fi ces (ver página 174). 

Páti o do Insti tuto Aff onso Penna.
In: The New Brazil, 1901.
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DA REPÚBLICA AO FINAL 
DA DÉCADA DE 20

Após a Proclamação da República, a primeira ação relevante 
realizada no ensino do Amazonas ocorreu em fevereiro de 1890 
com a criação do Insti tuto Normal Superior, originado da fusão 
do Liceu com a Escola Normal. 

Essa nova insti tuição nascia com a missão de preparar 
professores para as escolas públicas. Entretanto, foi exti nta três 
anos mais tarde pelo governador Eduardo Ribeiro e substi tuída 
pelo Gymnasio Amazonense. 

No início da administração do Pensador, em 1892, o asilo 
Elisa Souto, criado em 1884, também foi desati vado e substi tuído 
pelo Insti tuto Benjamin Constant. Em 1893, Manaus possuía 
22 escolas – cinco masculinas, seis femininas e onze mistas –, 
distribuídas por quinze distritos escolares. 

A instalação da Escola Modelo Eduardo Ribeiro, em uma 
das dependências do Gymnasio Amazonense, ocorreu em 12 de 
outubro de 1895, mesmo ano em que foram concluídas as obras 
de três prédios escolares. 

Esses edifí cios fi cavam, um na rua Municipal, atual avenida 
Sete de Setembro, outro na Ramos Ferreira, prédio hoje ocupado 
pela Academia Amazonense de Letras, e o terceiro, na rua José 
Paranaguá. Em 1896, foi entregue uma quarta escola, na praça 
Floriano Peixoto (ver Capítulo Praças), bairro Cachoeirinha, que, 
atualmente abriga a Escola Estadual Euclides da Cunha.

Devido à necessidade da construção de novos espaços 
apropriados para o ensino público, associada às difi culdades 
orçamentárias em fazê-los, em 1897, o governador Fileto Pires 
sugeriu a criação de grupos escolares. 

A ideia era reunir em apenas um prédio várias escolas 
isoladas, o que diminuiria os gastos da administração pública 
e resolveria o problema da falta de locais adequados ao labor 
educacional. Contudo, somente por meio do Regulamento de 
1909, da administração estadual de Antônio Bitt encourt, que 
esse projeto seria ofi cializado.

Em 1900, o governador Ramalho Júnior recomendou, em 
Mensagem ao Congresso Legislati vo, que fossem criados jardins 
de infância – espaços desti nados à educação de crianças entre 
três e sete anos de idade. O primeiro a funcionar seria instalado 
no Insti tuto Benjamin Constant, o que não ocorreu.

Ramalho Júnior fi caria no poder até julho daquele ano. 
Assim que o seu sucessor, Silvério Nery, assumiu o governo, 
sancionou um regulamento, que, entre outras ações, deu 
autonomia à Escola Normal e criou três novas escolas-modelo.

Dessas escolas, porém, apenas uma chegaria a funcionar de 
fato, instalada no prédio ti po chalé, na rua Saldanha Marinho. As 
outras duas – que iriam funcionar no prédio escolar da rua dos 
Tócos, local atualmente ocupado pela Escola Estadual Cônego 
Azevedo, e no prédio que foi construído na praça Rio Branco, 
onde, mais tarde, instalou-se o Grupo Escolar Gonçalves Dias – 
foram substi tuídas por escolas isoladas.

Nos primeiros anos do século XX, já existi am mais de 
trinta insti tuições parti culares de ensino em Manaus, entre as 
quais, o Colégio Santa Rita, de Joanna Bananeira Langbeck; o 

Colégio Santa Clara, de Ignez Vidal do Albuquerque; o Colégio 
5 de Setembro, de Maria Theodora Gonçalves da Silva; o 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes, de Francisca M. de Assis; o 
Colégio Nossa Senhora da Conceição, de Maria Guti erres Valle; 
o Externato Nossa Senhora das Neves, dirigido por Raimunda 
das Neves Vieira, e a escola parti cular no bairro São Raimundo, 
regida pelo professor Epiphanio José Luiz Monteiro. 

Em 1904, já no fi m da administração de Silvério Nery, 
a Escola Normal foi removida do andar de cima do Gymnasio 
Amazonense e transferida para o prédio escolar da rua Saldanha 
Marinho. Lá, dividiu espaço com a Escola Modelo até essa ser 
exti nta, no fi nal daquele ano, em virtude do novo Regulamento 
insti tuído pelo então governador Constanti no Nery.

Essa nova reforma criou duas escolas complementares, 
uma masculina e uma feminina, que serviriam para completar 
os estudos primários dos alunos que desejavam ascender aos 
cursos secundários manti dos pela administração estadual. Suas 
ati vidades foram iniciadas em janeiro de 1905, com professores 
da exti nta Escola Modelo e do Insti tuto Benjamin Constant. 

A escola do sexo masculino era dirigida por Agnello 
Bitt encourt e funcionava naquele prédio escolar construído no 
bairro Cachoeirinha em 1896. Já a do sexo feminino fi cou sob 
a administração de dona Rita Francisca Raposo Fernandes e foi 
instalada no pavimento superior do Gymnasio Amazonense. 
Manaus, nessa época, já possuía 42 escolas.

Em face à quanti dade ínfi ma de alunos que frequentavam 
as escolas complementares, em 1907, Constanti no Nery unifi cou 
as duas existentes. Dessa junção, nasceu a Escola Complementar 
Mista, instalada na escola Públio Bitt encourt, nas esquinas das 
ruas Leovegildo Coelho e dos Andradas – prédio que, em 1914, 
foi ocupado pela escola Antônio Bitt encourt. 

Em 1908, a Escola Normal voltou a fazer uso do andar 
superior do Gymnasio Amazonense e deixou vago o prédio da 
rua Saldanha Marinho, ocupado por um grupo escolar. No ano 
seguinte, surgiram duas importantes insti tuições de ensino: a 
Escola Universitária Livre de Manáos (ver Capítulo Insti tuições de 
Ensino Superior) e a Escola Municipal de Commercio de Manáos, 
atual Escola Estadual Solon de Lucena (ver página 175). 

O ano de 1909 marcou também a realização, em 23 de 
novembro, da primeira exposição pedagógica, ocorrida no 
Insti tuto Benjamin Constant. 

Além da insti tuição-sede, também parti ciparam dessa 
feira a Escola Normal, a Escola Complementar Mista, os grupos 
escolares José Paranaguá, Silvério Nery e Saldanha Marinho, a 
escola isolada do então bairro Constanti nópolis, as escolas da 
rua Municipal e uma escola da cidade de Manacapuru. 

Em 1910, a Superintendência Municipal criou mais uma 
escola primária noturna, localizada na avenida Ayrão. A Escola 
Complementar Mista, em 1913, foi incorporada à Escola Normal 
e recebeu a denominação de Curso Anexo, o qual serviria como 
uma escola de aplicação onde seria oferecido o exercício práti co 
aos futuros professores. 

Cinco anos depois, esse curso foi transformado em um 
grupo escolar anexo, sendo instalado no pavilhão de ginásti ca 
do Gymnasio Amazonense (ver página 173).
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Ao fi nal da década de 20, funcionavam na Capital as 
seguintes insti tuições parti culares de ensino, entre colégios 
e escolas: Acadêmica, Pedro Américo e São José, situados na 
avenida Joaquim Nabuco; Dom Bosco, na avenida Sete de 
Setembro, hoje, Epaminondas; Moderna, Progresso e Santo 
Antônio Commercial School, as três, na atual Sete de Setembro; 
Remington, na rua 24 de Maio; São Luiz de Gonzaga, na rua 
Doutor Machado; União Operária, na rua Quinti no Bocaiúva, e 
Insti tuto Universitário Amazonense, na rua Doutor Moreira.

Também compunham essa lista: São João de Deus, na praça 
São Sebasti ão; Luso Amazonense, na rua Barroso; Moderno, na 
rua Marcílio Dias; Monteiro de Souza, na rua Silva Ramos; Nossa 
Senhora do Carmo, na rua Costa Azevedo; Nossa Senhora de 
Nazareth, na rua Monsenhor Couti nho; Pestalozzi e São Vicente 
de Paulo, ambas na avenida Eduardo Ribeiro; Rayol, na rua 
Ferreira Pena; Sagrado Coração de Jesus, na praça Dom Pedro II; 
Sant’Anna, na rua Luiz Antony, e a Escola de Comércio Senador 
Lopes Gonçalves, na rua Henrique Marti ns. 

Em relação à Escola Lopes Gonçalves, vale destacar que 
ela foi criada em 11 de novembro de 1924 pela Associação de 
Empregados no Comércio do Amazonas, atual Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Manaus. 

Nos dias de hoje, a Escola está desati vada, sendo que o 
prédio em que funcionou antes de fechar, na rua Dez de Julho, foi 
adquirido pela Federação do Comércio do Estado do Amazonas 
– Fecomércio-Am, onde se pretende instalar, futuramente, a 
Faculdade Tecnológica Senac Senador Lopes Gonçalves.

Vista do Jardim da Infância Visconde de Mauá, local hoje ocupado pela  
quadra de esportes do Colégio Amazonense D. Pedro II. In: A instrucção 

publica no quadriennio do presidente Ephigênio de Salles 1926-1929.

Também em 1913, foram criadas as duas primeiras escolas 
diurnas municipais: uma no bairro São Raimundo, dirigida pela 
professora Maria Neves de Menezes, e a outra, na Vila Municipal,  
da mestra Rosa Pinheiro. Até essa época, a administração 
municipal manti nha oito escolas, as quais estavam instaladas 
nos bairros mais populosos da Cidade.

Em 1919, quando aquele grupo escolar anexo à Escola 
Normal passou a ser chamado Barão do Rio Branco, ele deixou o 
pavilhão de ginásti ca e voltou a funcionar no andar superior do 
prédio do Gymnasio.

O pavilhão, ora ocioso, foi adaptado para receber, no ano 
seguinte, a instalação do primeiro jardim de infância de Manaus 
– o Visconde de Mauá –, dirigido por Maria Araripe Monteiro. 

Em comemoração ao Primeiro Centenário da Adesão do 
Amazonas à Independência do Brasil, realizou-se, entre 9 e 13 
de novembro de 1923, na sede da Universidade de Manáos – 
que, àquela época, funcionava na avenida Joaquim Nabuco – a 
1ª Conferência de Ensino do Amazonas. 

Várias delegações de professores, do ensino primário ao 
superior, fi zeram parte dessa convenção. A Conferência culminou 
com a fundação da Associação Amazonense dos Professores, 
cujo presidente era Vicente Telles de Souza Júnior.

Em 1924, de acordo com os números da Diretoria-Geral da 
Instrução Pública, existi am 75 escolas públicas na área urbana de 
Manaus, das quais onze eram isoladas. As 64 restantes estavam 
reunidas nos grupos escolares Barão do Rio Branco, Silvério Nery, 
José Paranaguá, Gonçalves Dias, Antônio Bitt encourt, Saldanha 
Marinho, Marechal Hermes, Cônego Azevedo, Olavo Bilac, 
Machado de Assis e no Insti tuto Benjamin Constant. Entre 1925 
e 1926, foram criados mais dois grupos escolares: o Presidente 
Bernardes e o Guerreiro Antony.

O intendente Sérgio Rodrigues Pessoa, em 1927, pela Lei 
1.444, determinou que as escolas municipais sem denominação 
recebessem a nomenclatura de anti gos professores da Cidade, 
como Nicolau Tolenti no, Saturnino Antunes, Pedro Henriques, 
Agosti nho Hermes, Caetano Simpson, Pedro Marinho e os padres 
Torquato de Souza, João Antônio e Manoel Barreto. As que já 
possuíam denominação conti nuariam com os mesmos nomes. Fachada principal do Collegio Rayol. Acervo: CCPA. 

Vista do edifí cio da Santo Antônio Commercial School. Acervo: CCPA.
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GRUPO ESCOLAR JOSÉ PARANAGUÁ

Quando da sua inauguração em 1º de junho de 1895, essa 
Escola não possuía uma denominação ofi cial. Por esse moti vo, 
era chamada de Escola da rua José Paranaguá devido à sua 
localização – fato comum à nomenclatura de muitas insti tuições 
de ensino fundadas naquele mesmo período. 

Com o passar dos anos, a designação José Paranaguá foi 
incorporada defi niti vamente ao Grupo Escolar. Sua primeira 
diretora foi dona Elvira Pereira.

A empresa responsável pela construção do prédio dessa 
Escola foi a Alberto Grossi & Cia., que o ergueu bem no centro 
do terreno, cujas laterais eram cercadas por jardins – removidos, 
posteriormente, pela necessidade de ampliação do prédio, o 
que alterou as suas feições arquitetônicas originais.

A administração estadual, em 1936, construiu um pavilhão, 
anexo a esse estabelecimento de ensino, no qual foi instalado o 
Jardim de Infância Úrsula Machado.

Em meados da década de 60, com a desati vação da cidade 
fl utuante e a consequente transferência de seus moradores para 

Vista do prédio original do Grupo Escolar José Paranaguá. Acervo: Otoni Mesquita.   

outras áreas da Cidade, essa insti tuição educacional sofreu um 
processo de evasão escolar, pois boa parte de seu corpo discente 
residia naquele conglomerado.

Mesmo com o quadro de alunos reduzido, a Escola 
conti nuou a funcionar até 1979, quando a Seduc determinou a 
sua exti nção. Seus alunos e professores foram remanejados para 
a Escola Estadual Nilo Peçanha.

Quase uma década depois, por meio do Decreto 11.189, 
de 14 de junho de 1988, o edifí cio que abrigava essa Escola 
foi tombado pelo Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio 
Histórico e Artí sti co do Amazonas – CEDPHA. 

Localizado na rua José Paranaguá, n. 574, bairro Centro, 
esse prédio centenário abriga, atualmente, a sede do Conselho 
Estadual de Educação – CEE-Am.

Fachada principal do prédio do anti go Grupo Escolar 
José Paranaguá. Década de 20. Acervo: CCPA.

Fachada principal do prédio da escola após a ampliação. Década de 60. 
Acervo: Luís Costa.
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DO ESTADO NOVO ATÉ 
MEADOS DA DÉCADA DE 80

Em meio ao clima de agitação decorrido da Revolução 
de 30, o sistema educacional brasileiro passava por mudanças 
estruturais. Assim que Getúlio Vargas assumiu o comando do 
Governo Provisório do Brasil, foi criado, em 1930, o Ministério 
da Educação e Saúde. Nesse ano, o então prefeito de Manaus, 
Joaquim Augusto Tanajura, por meio da Portaria 708, de 2 de 
junho, determinou que as dezenove escolas primárias da Capital 
– quase todas instaladas em escolas estaduais – recebessem um 
número e uma denominação.

A número 1, Primeiro de Maio, funcionava na rua Bernardo 
Ramos, na sede do Igha; as números 2, Jonathas Pedrosa, e 8, 
Antônio Bitt encourt, no Grupo Escolar José Paranaguá; a 3, Ruy 
Barbosa, e a 16, Thomaz Aguiar, no Grupo Escolar Silvério Nery, 
atual Nilo Peçanha; a 4, José Paranaguá, e a 7, Satyro Dias, no 
Grupo Escolar Antônio Bitt encourt; a 5, Doutor Franco de Sá, na 
Vila Municipal, atual bairro Adrianópolis, e a 6, Carneiro Ribeiro, 
a 9, Maestro Franco, e a 10, João Bapti sta Faria e Sousa, no Grupo 
Escolar Cônego Azevedo.

As de número 11, Heliodoro Balbi, e 19, Barão do Solimões, 
estavam instaladas no Grupo Escolar Olavo Bilac; a 12, Nicolau 
Tolenti no, e a 18, Alcântara Bacellar, no Grupo Escolar Guerreiro 
Antony, atual Euclides da Cunha; a 13, Tenreiro Aranha, no Grupo 
Escolar Machado de Assis; a 14, Astrolábio Passos, e a 17, Castro 
Alves, no Grupo Escolar Gonçalves Dias, e a 15, Eduardo Ribeiro, 
no Grupo Escolar Saldanha Marinho.

Vale ressaltar que, nessa época, a Prefeitura também 
subvencionava outras escolas, as quais eram dirigidas pela União 
Operária, pelo Colégio Dom Bosco e pela Maçonaria – esta, 
responsável pelas escolas Gonçalves Lêdo, Cônego Januário, 
Reverbero, Dom Pedro e Deodoro da Fonseca, entre outras. 

Em 1931, ano de fundação do Conselho Nacional de 
Educação, um decreto federal transferiu as escolas municipais 
da Cidade – mais a Escola de Commercio Solon de Lucena – para 
a administração estadual. Três anos depois, o ministro Gustavo 
Capanema insti tuiu as Delegacias Federais de Educação. O 
Amazonas fi cou na 2ª Região, junto com Acre e Pará. 

Ainda em 1934, em 16 de janeiro, o interventor federal 
Nelson de Mello criou o Grupo Escolar Farias Britt o, no prédio 
onde funcionava a escola Rivadávia Corrêa, na rua Santa Isabel, 
esquina com a Visconde de Porto Alegre, Centro, seu endereço 
atual. Nesse novo estabelecimento, foram agrupadas, além da 
própria Rivadávia, as escolas Paulino de Britt o, Joaquim Nabuco, 
Barão de Macaúbas e Cônego Israel. 

Da Consti tuição do Amazonas de 1935 nasceu o Conselho 
Estadual de Educação. No outro ano, a responsabilidade 
fi nanceira pelas escolas primárias e pelo Solon de Lucena, que 
estava a cargo do Estado, retornou à Prefeitura de Manaus, de 
modo que o Governo fi cou apenas com a direção técnica delas.

A Diretoria-Geral da Instrução Pública, em 1937, foi 
substi tuída pelo Departamento de Educação e Cultura, que 
funcionava no primeiro piso do Ginásio Amazonense Pedro II. 
O Insti tuto Nacional de Estudos Pedagógicos – Inep, criado em 

1937 e cuja missão era realizar pesquisas sobre os problemas do 
ensino no Brasil começou suas ati vidades em 1938. 

A chamada Reforma Capanema, de 1942, equiparou as 
modalidades de Ensino Médio existentes: Secundário, Normal e 
Militar. A parti r dessa mudança, o ensino secundário dividiu-se 
em dois ciclos. 

O primeiro denominava-se Ginásio e ti nha a duração de 
quatro anos. Já o segundo, chamado de Colegial, durava três 
anos e possuía duas ramifi cações: o Clássico, que era dedicado 
ao ensino de Línguas Clássicas, e o Cientí fi co, desti nado ao 
estudo das Ciências. 

Quanto ao ensino primário fundamental, era oferecido 
a crianças de sete a doze anos de idade e dividia-se em 
Primário Elementar, com duração de quatro anos, e Primário 
Complementar, cursado em um ano. 

Para facilitar a difusão do ensino primário no município de 
Manaus, o prefeito Antóvila Mourão, por meio do Decreto 19, de 
23 de março de 1943, criou o Grupo Escolar Eduardo Ribeiro e o 
Grupo Escolar Carneiro Ribeiro. 

No primeiro, reuniram-se as escolas Cinco de Setembro, 
Antônio Bitt encourt, João Bapti sta Faria e Sousa, Três de Maio 
e a própria Eduardo Ribeiro, enquanto que no segundo, foram 
agrupadas as escolas Barão do Solimões, Castro Alves, Evangelina 
Antunes e a própria Carneiro Ribeiro.

No mês seguinte, por meio do Decreto 22, de 19 de abril, 
a administração municipal insti tuiu mais dois grupos: o Vargas 
Filho e o 19 de Abril. O primeiro reuniu as escolas Jonathas 
Pedrosa, 15 de Novembro, Sáti ro Dias e 16 de Julho e o segundo, 
as escolas Marciano Armond, Alcântara Bacellar, Astrolábio 
Passos e 21 de Abril.

Em 1946, o Governo do Estado criou a Diretoria-Geral do 
Departamento de Educação, Cultura e Saúde. Nesse mesmo 
ano, Manaus recebeu a transferência do Aprendizado Agrícola 
Rio Branco, criado em 1940, no então Território Federal do Acre, 
e cujas ati vidades iniciaram em 19 de abril de 1941. 

Instalado, inicialmente, na área conhecida como Paredão 
– no mesmo local onde hoje funciona a Estação Naval do Rio 
Negro, bairro Vila Buriti  –, sua denominação foi alterada, ainda 
em 1946, para Escola de Iniciação Agrícola do Amazonas. 

Em 1972, essa insti tuição se transferiu para a Zona Leste 
e sete anos depois, passou a adotar a sua nomenclatura atual: 
Escola Agrotécnica Federal de Manaus – EAFM. Atualmente, 
essa insti tuição faz parte do Ifam (ver página 174).

Sob os ventos da República Nova, em 1947, uma campanha 
nacional desenvolvida pelo Ministério da Educação impulsionou 
a criação, em nosso Estado, de cem escolas desti nadas 
à alfabeti zação de adolescentes e adultos, das quais 27 
funcionavam na Capital. Nessa época, alguns grupos ecolares e 
escolas isoladas passaram a ministrar aulas de manhã e a noite.

A Pasta Educacional do Estado, em 1953, recebeu a 
denominação de Secretaria de Educação, Saúde e Assistência 
Social. Dois anos depois, ao fi nal de 1955, ela foi dividida em 
duas: Secretaria de Educação e Cultura – SEC e Secretaria de 
Assistência e Saúde. Em 1956, ocorreu a instalação do Conselho 
Estadual de Ensino. 
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Edifí cio onde funcionava a Secretaria de Educação e Cultura. Acervo: João Bosco Araújo.

Os anos 60 do século XX começam com a aprovação da Lei 
Federal 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que regulamentou 
a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. 
Dela, originou-se, em 1962, o Conselho Federal de Educação – 
em substi tuição ao anti go Conselho Nacional – e os respecti vos 
Conselhos Estaduais. 

Em 1963, quando Plínio Coelho assumiu o Governo do 
Estado pela segunda vez, a estrutura de ensino público primário 
de Manaus contava com 33 grupos escolares e dois jardins de 
infância. Já o Ensino Médio conti nuava a ser oferecido no Colégio 
Estadual do Amazonas – ex-Ginásio Amazonense –, no Insti tuto 
de Educação do Amazonas – IEA, no Colégio Comercial Solon de 
Lucena e no Ginásio Normal Benjamin Constant.

Deposto Plínio Coelho, consequência do Golpe de 1964, 
quem assume a administração estadual é Arthur Reis, que cria, 
nesse mesmo ano, três novos ginásios estaduais em Manaus: o 
Marquês de Santa Cruz, no bairro São Raimundo; o Márcio Nery, 
em Cachoeirinha, e o Estelita Tapajós, em Educandos. 

Em 15 de dezembro de 1967, o Governo Federal insti tuiu o 
Movimento Brasileiro de Alfabeti zação – Mobral, programa que 
visava diminuir os índices de analfabeti smo do País. Contudo, 
antes mesmo da criação do Mobral, já havia, no Amazonas, a 
Campanha Estadual de Alfabeti zação de Adultos – Cesalfa. 
Durante o ano de 1967, a Cesalfa funcionou em quinze locais 
diferentes, entre eles, os grupos escolares Senador Cunha Mello, 
Cônego Azevedo, Euclides da Cunha e Barão do Rio Branco.

No ano seguinte, a Secretaria de Educação e Cultura – 
SEC realizou o I Seminário de Estudos Pedagógicos, cujo tema 
principal foi a reforma dos currículos dos ensinos médio e 
primário oferecidos no Amazonas. Desse congresso, nasceu 
o Estatuto do Magistério – que estabeleceu o regime jurídico 
do professorado – e a Fundação Educacional do Amazonas, 
Órgão vinculado a SEC e que passaria a ser o responsável pela 
administração educacional nos níveis médio e primário.

No biênio 1969/1970, três novos ginásios estaduais 
surgiram: o Presidente Castelo Branco, criado em 1967 e 
instalado em São Jorge; o Nossa Senhora Aparecida, insti tuído 
em 1969 e instalado no bairro de mesmo nome, e o Rui Araújo, 
criado em 1970 e instalado no bairro Cachoeirinha.  

Ainda no início da década de 70, em atendimento a um 
decreto do governador Danilo Areosa, os professores das escolas 
isoladas foram repassados ao Município e a Prefeitura fi cou 
responsável pelas escolas localizadas nas zonas rurais. 

Em 1970, na gestão do prefeito Paulo Nery, a estrutura 
de ensino municipal ganhou corpo com a criação da Secretaria 
de Desenvolvimento Comunitário – Sedeco, que, entre outras 
responsabilidades, passava a administrar as áreas de Educação 
e Cultura do Município. 

Em 1971, o Governo do Estado aprovou a transformação 
dos ginásios existentes na Capital em unidades educacionais: 
Aparecida, Benjamin Constant, Castelo Branco, Estelita Tapajós, 
Márcio Nery, Marquês de Santa Cruz, Rui Araújo, Solon de 
Lucena, Colégio Estadual e IEA. 

Por meio de zoneamento, cada uma dessas unidades 
integrava várias subunidades: cursos de nível médio, grupos 
escolares, escolas reunidas, escolas isoladas e escolas distritais, 
jardins de infância e ofi cinas de artes industriais.

Com a nova LDB, publicada em 1971, os anti gos Primário 
Fundamental e Ginasial do Ensino Médio, ambos com duração 
de quatro anos, foram reunidos e transformaram-se no Ensino 
de Primeiro Grau. O Colegial do Ensino Médio, de três anos de 
duração, passou a ser chamado de Ensino de Segundo Grau. 

Ainda em 1971, pelo Decreto 68.996, de 2 de agosto, 
assinado pelo presidente Emílio Médici, criava-se o Colégio 
Militar de Manaus, cujas ati vidades iniciaram em 7 de abril de 
1972. Seu primeiro comandante foi o coronel Jorge Teixeira de 
Oliveira – que assumiu a Prefeitura Municipal em 1975.

Em 4 de outubro de 1973, o Governo do Estado inaugurou, 
no bairro Japiim, a Escola Polivalente de Manaus, que oferecia 
ensino profi ssionalizante, em dois turnos. O Sistema de Televisão 
Escolar, dirigido pela Fundação Televisão Educati va do Amazonas 
– FTEA, iniciou suas ati vidades em 1974. 

Nesse mesmo ano, a administração municipal criou a 
Secretaria de Educação, de Cultura e do Bem-Estar Social – 
Sebem, dirigida por Josué Cláudio de Souza Filho. Ainda em 
1974, é implantada, na escola Abílio Nery – situada na avenida 
Torquato Tapajós, área, à época, considerada Zona Rural – a 
primeira turma de 5ª a 8ª série do Município.

O prefeito Jorge Teixeira insti tuiu, em 1975, uma Pasta 
exclusiva para gerir o sistema educacional e cultural da Cidade: 
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Semec. No ano 
seguinte, o Governo do Estado instalou uma Escola-Fazenda no 
campo experimental da Secretaria de Produção Rural, Km 14, e 
uma Escola Polivalente na área da Suframa. 

A parti r do ano de 1977, em um trabalho conjunto entre 
as secretarias estaduais de Saúde e Educação, as unidades 
educacionais da Cidade receberam a instalação de consultórios 
médicos. Nesse mesmo ano, um grupo de professores criou a 
Carti lha da Amazônia, livro voltado para a nossa realidade e que 
uti lizava a linguagem amazônica.

A Semec já possuía 128 escolas em 1978, sendo 54 só na 
Zona Rodoviária. Em 1979, desenvolveu-se, no ensino de 1º 
grau, um programa de educação especial desti nado a crianças 
excepcionais. Também foi insti tuído o pré-escolar, que preparava 
crianças de até sete anos de idade para o ensino primário. 

Pela Lei 1.724, de 31 de outubro de 1984, a Prefeitura de 
Manaus ofi cializou a criação de 56 escolas de 1º grau.
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DA NOVA REPÚBLICA 
AOS DIAS DE HOJE

Em 15 de janeiro de 1985, após 21 anos de ditadura militar, 
o Colégio Eleitoral elegeu como presidente do Brasil o mineiro 
Tancredo Neves. Era o início da chamada Nova República. Nesse 
mesmo ano, o Mobral foi exti nto e substi tuído pela Fundação 
Educar, que funcionava em parceria com os municípios. Em 
Manaus, o prefeito Amazonino Mendes implantou o projeto 
Meu Filho, cujo objeti vo era atenuar a falta de vagas nas escolas 
e atender às crianças sem assistência familiar.

No início de 1989, as Pastas de Cultura e Desporto são 
desligadas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 
Semec, que passa a se chamar Secretaria Municipal de Educação 
– Semed. Nesse mesmo ano, a prefeitura cria a Brigada de 
Alfabeti zação de Adultos. Ao fi nal dos anos 80, Manaus possuía 
dezenove unidades estaduais de educação, com 135 escolas 
atendendo um universo de, aproximadamente, 180 mil alunos.

A década de 90 traz um fato marcante: a intensifi cação e 
a diversidade dos muitos programas educacionais. Cada novo 
governador ou prefeito de Manaus que assume, trata de criar e 
implantar os seus programas para a Educação, da mesma forma 
que os presidentes da Província faziam com os regulamentos 
da Instrução Pública. Se fôssemos contabilizar todos os que já 
foram implantados até hoje, teríamos mais de quatrocentos, em 
sua maioria, mal sucedidos.

No primeiro ano de governo do presidente Fernando 
Collor de Mello, em 1990, é insti tuído o Programa Nacional de 
Alfabeti zação e Cidadania juntamente com o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Básica – Saeb. Em Manaus, o prefeito 
Arthur Neto inaugura o Centro Integrado de Ensino Público – 
Ciep, primeiro da Região Norte. 

Instalado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, o Ciep 
funcionava em dois turnos e desti nava-se à infância carente. 
Seguia o mesmo modelo dos centros que foram instalados no 
Rio de Janeiro, em 1983, pelo então governador Leonel Brizola.

Em 1991, novamente alterou-se a nomenclatura da 
Secretaria Estadual de Educação, que passou a se chamar 
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Desporto – Seduc. 
Para melhor qualifi car os estudantes da Capital ao mercado de 
trabalho, em 1995, o governador Amazonino Mendes criou os 
Centros de Excelência Profi ssional, que iriam funcionar em sete 
estabelecimentos de ensino da Cidade. 

Os dois primeiros a iniciarem suas ati vidades, em 1996, 
foram o Colégio Amazonense D. Pedro II, onde era oferecido o 
curso Técnico em Turismo, e o Solon de Lucena, com o curso 
Técnico em Contabilidade. Ambos duraram pouco tempo, assim 
como os que vieram a funcionar depois.

Ainda em 1996, uma nova LDB transformou o 1º e o 2º 
Graus em ensinos Fundamental e Médio, respecti vamente. Na 
capital amazonense, em 18 de dezembro daquele ano, criou-
se o Conselho Municipal de Educação – CME, cuja missão era 
deliberar sobre as políti cas educacionais de Manaus. 

Sua instalação ocorreu somente em julho de 1997 e sua 
primeira presidenta foi a professora Maria Luiza Soares de 

Souza. Em outubro desse mesmo ano, a Pasta de Cultura foi 
desmembrada da Seduc, que recebeu nova denominação: 
Secretaria de Estado de Educação e Desportos.

Para aumentar os investi mentos do Governo Federal no 
ensino de 1ª a 8ª séries, em 1998, implantou-se o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério – Fundef. 

Também em 1998, o Insti tuto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais – Inep cria o Exame Nacional do Ensino 
Médio – Enem. Nesse ano, o número de alunos atendidos pela 
Semed era o seguinte: 6.942 no Pré-Escolar, 1.051 na Creche, 
11.033 na Alfabeti zação, 107.795 no Ensino Fundamental, 17.048 
na Educação de Jovens e Adultos e 422 na Educação Especial. 

Em 1999, o prefeito Alfredo Nascimento lançou o Programa 
de Gestão Educacional – PGE, insti tuído para aumentar o acesso 
às escolas municipais e diminuir a evasão escolar. A parti r de 
2000, a Seduc passou a adotar sua denominação uti lizada até 
hoje: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino.

A Semed voltou a gerir a área cultural de Manaus em 2001 e 
passou a chamar-se Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
Em março desse mesmo ano, com o objeti vo de descentralizar 
a administração da rede municipal de ensino, a Secretaria cria 
quatro distritos ducacionais: Norte, Sul, Leste e Oeste. 

O ano de 2001 fi naliza com a realização da I Conferência 
Municipal de Educação, ocorrida de 28 a 30 de novembro, 
no Studio 5 – Centro de Convenções, na qual parti ciparam 
professores, alunos e comunidade.

Cinco anos depois, o Ensino Fundamental sofreu uma 
mudança em sua estrutura. Se antes essa modalidade de ensino 
se estendia da 1ª a 8ª séries, a parti r de 2007, foi lhe acrescido 
mais um ano, a 9ª série. 

A alteração ocorreu devido à redução na idade de ingresso 
no Ensino Fundamental: as crianças com seis anos de idade, 
que antes ti nham de passar pelo Pré-Escolar, agora podem ser 
matriculadas direto na 1ª série. As escolas de todo o País deverão 
adaptar-se ao novo modelo até 2010.  

Entre as ações implementadas no campo educacional pela 
administração do prefeito Serafi m Corrêa, está a realização, em 
2006, da II Conferência Municipal de Educação, cuja primeira 
edição havia ocorrido cinco anos antes. 

No ano de 2007, a Prefeitura de Manaus inaugurou, na rua 
da Penetração, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-
Sul, o Complexo de Educação Especial André Vidal de Araújo, 
desti nado a crianças com necessidades especiais. 

Essa nova insti tuição, cuja construção havia sido iniciada 
em 2004, possui quatro pavilhões – o Educacional, o Clínico, o 
de Recreação e o de Ofi cinas de Trabalho – e funciona nos três 
turnos. À noite, oferece Educação de Jovens e Adultos – EJA.

De acordo com as estatí sti cas de 2008 da Seduc, o Governo 
do Estado mantém 208 escolas estaduais e seis centros de 
treinamento. Já o ensino parti cular contabiliza 411 escolas 
regularizadas junto ao Conselho Estadual de Educação. 

Quanto aos números da Semed referentes a esse mesmo 
ano, a Prefeitura de Manaus é responsável por 418 escolas, 
sendo 338 na área urbana da Cidade e 80 na Zona Rural. 
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ESCOLA DE ENSINO RELIGIOSO

SEMINÁRIO EPISCOPAL
DE SÃO JOSÉ DE MANAUS

O Seminário Episcopal de São José de Manaus, primeiro 
estabelecimento de ensino secundário do Amazonas, foi criado 
em 15 de maio de 1848 pelo bispo do Pará, Dom José Afonso 
de Morais Torres. A sua primeira sede foi uma casa situada no 
exti nto largo da Olaria, onde hoje está localizada uma agência do 
Banco do Brasil, na rua Marquês de Santa Cruz, Centro.

Anúncio do Seminário Episcopal de São José. In: Jornal Amazonas, de 02.11.1904.

Seu primeiro reitor foi o padre Torquato Antônio de Sousa. 
Embora desti nado a preparar aspirantes ao sacerdócio, o 
Seminário recebia subvenção da Província para funcionar como 
um estabelecimento público. Ofereceu o ensino regular até a 
criação do Lyceu Provincial, atual Colégio Amazonense D. Pedro 
II, em 1864. Nesse mesmo ano, o prédio em que o Seminário 
estava instalado passou por uma grande reforma.

Sua primeira mudança de endereço aconteceu em 1879, 
quando foi transferido para o edifí cio do Insti tuto de Educandos 
Artí fi ces, na Barreira do Baixo, atual bairro Educandos. Como as 
ati vidades do Educandos Artí fi ces foram retomadas em 1882, o 
Seminário retornou para o seu prédio original.

Em 1909, quando essa insti tuição foi fechada pela primeira 
vez, já funcionava em um prédio na avenida Silvério Nery, atual 
Joaquim Nabuco, local onde hoje se encontra o Colégio Santa 
Dorotéia. Foi reaberto em 19 de março de 1943 pelo bispo Dom 
João da Mata de Andrade e Amaral, que o instalou na residência 
episcopal – prédio que se localizava ao lado do Colégio Dom 
Bosco –, sob a responsabilidade dos salesianos. Era seu reitor, 
nessa época, o padre Luiz Pascoal.

A pedra fundamental do prédio próprio desse 
estabelecimento de ensino foi lançada no dia 4 de junho de 
1944, por ocasião do 2º aniversário do Congresso Eucarísti co. 
O primeiro pavilhão do Seminário Diocesano – denominado 
Pavilhão Dom Basílio – foi inaugurado menos de dois anos 
depois, em 20 de março de 1946, quando era dirigido pelo padre 
Estevão Dimitrovitsch. 

Fachada principal e lateral do Pavilhão Dom Basílio. Década de 40.
Acervo: Moacir Andrade.

Fachada principal do atual Seminário São José (Marombinha). 
Acervo: Seminário São José.

O terreno localizava-se na anti ga chácara Silvério Nery, 
na rua Emílio Moreira, bairro Praça 14 de Janeiro, onde hoje 
funciona uma das unidades de uma insti tuição parti cular de 
ensino superior. Antes disso, ali já havia funcionado o Insti tuto 
de Ciências Humanas e Letras – ICHL e, depois, a Faculdade 
de Estudos Sociais – FES, da atual Universidade Federal do 
Amazonas – Ufam.

No dia da inauguração do Pavilhão Dom Basílio, foi afi xada 
uma placa, em mármore, datada de 23 de março de 1946, com 
inscrições referentes ao Papa Pio XII, ao arcebispo metropolitano 
do Pará, Dom Mário de Miranda Villas-Boas, e ao 25º aniversário 
de ordenação sacerdotal do bispo diocesano Dom João da Mata 
de Andrade e Amaral. 

Em 9 de junho de 1948, aconteceu o lançamento da 
pedra fundamental do segundo pavilhão – área que recebeu 
a denominação Dom João da Mata –, cuja parte principal foi 
inaugurada em 1º de novembro de 1950.

Após 25 anos de funcionamento, em 1968, suas ati vidades 
foram novamente paralisadas. Em 16 de julho de 1975, durante 
a realização, em Manaus, do 9º Congresso Eucarísti co Nacional, 
Dom Milton Corrêa Pereira assumiu o compromisso de reati vá-lo. 
Funciona, atualmente, no Centro de Treinamento Maromba, na 
rua São Luís, s/n, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul.
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ESCOLAS PÚBLICAS

COLÉGIO AMAZONENSE
D. PEDRO II  CADP II

O Colégio Amazonense D. Pedro II, mais conhecido como 
Colégio Estadual, foi criado por meio do Regulamento 13, de 31 
de agosto de 1864, na administração do presidente da Província, 
Adolfo de Barros Cavalcante de Albuquerque Lacerda. À época 
de seu surgimento, uti lizava a nomenclatura Liceu Provincial 
Amazonense e funcionava nas dependências do Seminário 
Episcopal de São José de Manaus. Foi a primeira escola pública 
de ensino secundário do Amazonas.

Apesar de localizar-se dentro de outra insti tuição, o Liceu 
ti nha administração autônoma; no entanto, apresentava mais 
característi cas de curso anexo do Seminário do que, de fato, um 
estabelecimento de ensino independente. Tanto que, em 1865, 
o Regulamento 16 separou, ofi cialmente, o curso Secundário do 
Liceu do que era oferecido pelo Seminário. 

Sua fundação efeti va ocorreu somente em 14 de março de 
1869, por meio do Regulamento 18, sancionado por João Wilkens 
de Matt os. Essa mesma lei também restabeleceu ao diretor da 
Instrução Pública a responsabilidade pela regência do Liceu. À 
época, o responsável pela Pasta de Educação na Província era 
José Maria de Albuquerque Mello, portanto, o primeiro diretor 
do Liceu recém-reconhecido.

No início da década de 70 do século XIX, o Liceu passou 
a funcionar em um prédio alugado, situado na rua Cinco de 
Setembro, atual Henrique Marti ns, esquina com a travessa da 
Imperatriz, atual rua Lobo D’Almada. 

Em 19 de março de 1871, foi inaugurada, em suas novas 
instalações, uma sala de leitura, que serviria de núcleo para a 
Biblioteca Pública da Província. Três anos depois, o Liceu iniciou 
o ano leti vo instalado em novas dependências: no Palacete 
Provincial, na praça 28 de Setembro, atual Heliodoro Balbi.

O ensino secundário oferecido pelo Liceu recebeu, em 
1877, a inclusão da Cadeira de Pedagogia, ou Curso Normal. 
Em 1880, volta para o prédio que pertencia ao Seminário, na 
então praça da Imperatriz, ex-largo da Olaria. Nesse mesmo ano, 
o presidente da Província, Sátyro de Oliveira Dias, aprovou a 

Fachada principal do prédio do Liceu. In: The city of  Manáos 
and the country of Rubber Tree, 1893.

construção da sede própria desse Colégio, na rua Municipal – 
anti ga rua Brasileira e atual avenida Sete de Setembro.

A pedra fundamental do prédio foi lançada em 25 de março 
de 1881, nas comemorações do Aniversário da Consti tuição 
de 1824. Em 1882, o presidente José Paranaguá reformou a 
Instrução Pública e incorporou o Liceu à Escola Normal. 

Com essa unifi cação, em 15 de junho de 1882, a escola de 
ensino secundário foi transferida para o prédio em que o colégio 
normalista estava instalado, no então largo do Quartel – atual 
praça D. Pedro II –, esquina com a rua Governador Vitório.

O Regulamento 54, de 1884, inverteu o status desses dois 
estabelecimentos de ensino. O Liceu tornou-se a insti tuição 
principal e passou a chamar-se Lyceu Polytechnico, enquanto 
que a Escola Normal foi transformada em anexo.

Essa norma determinava, ainda, que, no prédio que estava 
sendo construído para abrigar o Liceu, também funcionassem, 
a Diretoria da Instrução Pública e a Biblioteca Provincial. A sede 
defi niti va do Liceu, cuja planta é de autoria de Dionísio Cerqueira, 
foi inaugurada no dia 5 de setembro de 1886 e as suas aulas 
iniciaram em 21 de janeiro de 1887.

Em 1888, o Museu Botânico foi transferido do palacete do 
Barão de São Leonardo, na rua Ramos Ferreira, para o porão 
do prédio do Liceu e fi cou nesse local até ser desati vado pela 
primeira vez, em 1890. Nesse mesmo ano, ocorreu, também, a 
criação do Insti tuto Normal Superior, resultado da fusão entre 
Liceu e Escola Normal e desti nado à formação de professores.

Vista do edifí cio, na década de 90 do século XIX. À direita, o pavilhão 
de ginásti ca, que depois abrigou um jardim de infância. 

In: Relatório do Gymnasio Amazonense, 1899.
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Edifí cio do Gymnasio Amazonense. In: The News Brazil, 1907. Marie Robinson Wright. Vista aérea do Colégio Amazonense D. Pedro II. Foto: Durango Duarte.

O Insti tuto Normal Superior teve apenas três anos de 
existência e foi substi tuído pelo Gymnasio Amazonense – nova 
denominação do anti go Liceu –, criado pelo Decreto Estadual 
34, de 13 de outubro de 1893. Mais uma vez, o Curso Normal 
tornava-se anexo do Secundário. A medida atendia às novas 
normas federais de ensino, que exigiam a separação entre os 
cursos cientí fi cos e técnicos.

Por esse mesmo decreto, o regime de ensino do nosso 
ginásio foi adequado aos moldes do Gymnasio Nacional, sediado 
na cidade do Rio de Janeiro (à época, Capital Federal), o que 
assegurava aos alunos do Gymnasio Amazonense a possibilidade 
de ingressar nas escolas de ensino superior da mesma forma que 
os estudantes daquele colégio carioca – atualmente denominado 
Colégio Pedro II.

Em 12 de outubro de 1895, o recém-criado ginásio recebeu, 
em uma de suas salas, a instalação da Escola Modelo Eduardo 
Ribeiro, anexada ao Curso Normal e que durou até 1897. Por 
meio de um novo regulamento insti tuído em 1900, a Escola 
Normal adquiriu autonomia administrati va em relação ao 
Gymnasio e passou a ocupar o segundo andar do prédio do 
colégio secundarista, onde permaneceu até 1903.

Com a saída da escola normalista do 2º piso do Gymnasio, 
o espaço foi ocupado, entre os anos de 1905 e 1907, pela Escola 
Complementar Feminina. Em 1908, porém, a Escola Normal, que 
funcionava no prédio escolar da rua Saldanha Marinho, voltou a 
ocupar as dependências do Ginásio.

Por meio da Lei Orgânica do Ensino Superior e do Ensino 
Fundamental da República, de 5 de abril de 1911 – também 
conhecida como Reforma Rivadávia Corrêa –, os cursos ginasiais 
dos demais Estados deixaram de ser equiparados ao Gymnasio 
Nacional, do Rio de Janeiro. Por esse moti vo, os alunos do 
Gymnasio Amazonense perderam o direito de ingressar nos 
cursos superiores oferecidos no País.

Em 30 de junho de 1915, o governador Jonathas Pedrosa, 
por meio do Decreto 1.117, suspendeu as aulas do Ginásio por 
moti vo de um desentendimento ocorrido entre os alunos e o 
corpo docente dessa escola, o que ocasionou a depredação do 
prédio da rua Municipal pelos ginasianos. As ati vidades foram 
retomadas somente em 31 de março do ano seguinte.

O Estatuto do Gymnasio Amazonense foi reformulado em 
1920, em atendimento à Lei Federal Carlos Maximiliano, de 10 de 
março de 1915, que restabelecia a equiparação das insti tuições 
estaduais com as federais. Dessa forma, os alunos do ginásio 

estadual voltaram a ter as mesmas regalias dos estudantes do 
Collegio Pedro II.

Para homenagear o últi mo imperador do Brasil, em 28 de 
novembro de 1925, o Gymnasio Amazonense recebeu o aposto 
Pedro II, denominação que perduraria até 19 de fevereiro 
de 1938, quando sua nomenclatura voltou a ser Ginásio 
Amazonense devido à recomendação do Ministério da Educação, 
que considerava o nome Pedro II como sendo de exclusividade 
daquele colégio fl uminense.

Devido ao momento de instabilidade políti ca e econômica 
vivido pelo País em 1930, em Manaus, os alunos do Ginásio 
Amazonense que eram favoráveis a Getúlio Vargas sofriam 
perseguições da Polícia Civil. 

O auge dessa disputa entre a força policial e os ginasianos 
ocorreu em 12 de agosto, quando os policiais subiram as 
escadarias do Colégio para prender os estudantes. Em protesto, 
o movimento estudanti l realizou a chamada Revolução Ginasiana 
de 30, que culminou com a rendição da força policial e a ocupação 
do prédio do Quartel da Polícia pelos estudantes.

Uma nova mudança de denominação ocorreu em 14 de 
outubro de 1942, quando o ginásio passou a chamar-se Colégio 
Amazonense. No ano seguinte, em 19 de abril, mudou outra vez 
de nomenclatura: Colégio Estadual do Amazonas – CEA. Em 3 
de maio de 1945, fundava-se a Associação Atléti ca do Colégio 
Estadual do Amazonas. 

No ano de comemoração do centenário do ginásio, em 
1969, uma determinação do Conselho Estadual transferiu as 
comemorações de 14 de março – data em que o Colégio foi 
efeti vamente criado – para 2 de dezembro, por ser esse o dia do 
nascimento do imperador D. Pedro II. Seis anos mais tarde, em 3 
de dezembro de 1975, adotou-se o nome Colégio Amazonense 
D. Pedro II, uti lizado até os dias de hoje.

Em 1988, por meio do Decreto 11.034, o prédio desse 
ginásio – com dois andares, dezoito salas de aula e um anfi teatro  
– foi tombado como Monumento Histórico do Estado. Sua últi ma 
reforma ocorreu entre 2007 e 2008.

Desde 2007, o Colégio Estadual disponibiliza, em parceria 
com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – Cetam, 
os cursos técnicos optati vos de Informáti ca Industrial e de 
Segurança do Trabalho. Ambos têm duração de dois anos, com 
duas turmas pela manhã e duas a tarde.

O centenário Colégio Amazonense D. Pedro II funciona, 
atualmente, como uma Escola-Piloto de Ensino Médio.
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
DO AMAZONAS  IEA

A ideia de se insti tuir uma escola que formasse professores 
para o ensino público amazonense originou-se em 1852, pelo 
Regulamento 1, de 8 de março daquele ano, do governo do 
primeiro presidente da Província, Tenreiro Aranha. 

Entretanto, após várias tentati vas sem sucesso, somente em 
4 de novembro de 1880, por meio da Lei 506, que a administração 
provincial foi autorizada a criar “ao lado do Ensino Secundário, 
um Curso Normal para o preparo dos professores primários”.

Da Lei Provincial 506, nasceu o Regulamento 42, de 14 de 
dezembro de 1881, que criou, de fato, a Escola Normal, instalada 
em 6 de março de 1882. Seus dois primeiros diretores foram, 
respecti vamente, Epiphanio José Pedrosa e Jonathas Pedrosa – 
este que, mais tarde, veio a tornar-se governador do Estado. 

De regime misto, no início de suas ati vidades, a Escola 
Normal funcionou em um casarão alugado junto à Francisco de 
Souza Mesquita, localizado em um terreno que fazia limites, ao 
norte, com a então praça Pedro II; ao sul, com a rua dos Inocentes, 
atual Visconde de Mauá; a leste, com a rua Governador Vitório, 
e a oeste, com a rua Taqueirinha. 

Essa localização se encontra na Mensagem do presidente da 
Província, José Lustosa da Cunha Paranaguá, de 16 de fevereiro 
de 1884, e contradiz as afi rmati vas de que o curso normalista 
funcionara no mesmo prédio do Hotel Cassina, visto que as 
coordenadas são diferentes.

Em junho de 1882, essa Escola passou a dividir as suas 
instalações com o Liceu Provincial, que funcionava nas 
dependências do Seminário São José. Passados dois anos 
de funcionamento, o Curso Normal perdeu sua autonomia 
administrati va e tornou-se anexo do recém-criado Lyceu 
Polythecnico, nova denominação do anti go Liceu Provincial. 

Em 12 de abril de 1886, a escola normalista foi dividida em 
feminina e masculina. Os alunos permaneceram no prédio do 
Liceu, no então largo do Quartel, e as alunas foram transferidas 
para o Azylo Orphanológico Elisa Souto, na anti ga rua da 
Independência, atual Frei José dos Inocentes.

Vista dos alicerces do que seria o Palácio do Governo, no local em que foi construído 
o edifí cio do Insti tuto de Educação do Amazonas. In: Revista Flumilândia 1935-1940.

Com a inauguração, em 1886, do prédio próprio do Lyceu 
Polythecnico, na rua Municipal, em 1887, transferiram-se para 
essa nova sede a Escola Normal Masculina e os alunos da escola 
secundarista. No ano seguinte, foi a vez da Escola Normal 
Feminina sair do Elisa Souto e ir para as dependências do Liceu. 
Estabelecia-se, novamente, o regime misto na Escola Normal.

Em 1890, o governador Ximeno de Villeroy fundiu o Liceu 
com a Escola Normal e originou-se, daí, o Insti tuto Normal 
Superior, que teve apenas três anos de duração. Em seu lugar 
nasceu, em 1893, o Gymnasio Amazonense e, desse modo, fi cou 
a formação de professores subordinada a um curso normal, 
anexo a esse novo ginásio.

Para que fossem aplicadas as teorias aprendidas pelos 
futuros professores, o governador Eduardo Ribeiro insti tuiu, 
em 12 de outubro de 1895, uma escola modelo, anexa ao curso 
normal. Desti nada à práti ca do magistério, ela foi instalada em 
um das dependências do prédio do Gymnasio, mas não durou 
nem dois anos, já que foi exti nta em 24 de maio de 1897.

O Regulamento da Instrução Pública de 1900 devolveu a 
autonomia administrati va à Escola Normal, que passou a ocupar 
o 2º piso do Gymnasio Amazonense, onde permaneceu até o 
fi nal de 1903, porque, no outro ano, o governador Silvério Nery 
a transferiu para o prédio escolar da rua Saldanha Marinho, 
esquina com a Costa Azevedo. Nesse local, funcionou até o fi nal 
de 1907, quando retornou para o prédio da rua Municipal.

Em mais uma tentati va de o Governo do Estado oferecer o 
ensino práti co aos estudantes normalistas, ao fi nal de 1913, a 
Escola Complementar Mista, criada em 1907, foi incorporada à 

Fachada principal do edifí cio do IEA, vista da praça Antônio Bitt encourt (do Congresso). Foto: Coleção Silvino Santos. Acervo: Museu Amazônico.
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Fachada do edifí cio do IEA. Foto: Alex Pazuello.

Bonecas expostas no hall de entrada da escola. Representam as 
mudanças no fardamento das normalistas. Foto: Fabio Nutti  .

Corpo docente do Insti tuto de Educação do Amazonas.
Foto: Coleção Silvino Santos. Acervo: Museu Amazônico.

Escola Normal como curso anexo, em que os futuros professores 
poderiam realizar os seus primeiros contatos com os afazeres 
inerentes à profi ssão. Em 1918, esse curso foi transformado em 
um grupo escolar, depois denominado Barão do Rio Branco.

Na metade da década de 30, a Escola Normal mudou 
novamente de endereço e passou a funcionar no prédio do 
anti go Quartel da Polícia Militar, situado na então praça João 
Pessoa, atual Heliodoro Balbi. 

A sua denominação atual, Insti tuto de Educação do 
Amazonas – IEA, foi ofi cializada em 1940 pelo Decreto-Lei 404, 
de 4 de março daquele ano, assinado pelo então interventor 
federal Álvaro Botelho Maia.

A sede defi niti va do IEA, na rua Ramos Ferreira, altos da 
avenida Eduardo Ribeiro, foi erguida dos alicerces que serviriam 
para a edifi cação do Palácio do Governo. Seu construtor foi o 
mestre de obras Marçal Marti ns. 

Em 1940, em meio a essas obras, foi encontrada a pedra 
fundamental lançada no início da construção desse palácio. 
Dentro dela havia uma caixa com documentos datados de 1893, 
entre os quais, uma ata lavrada em pergaminho e assinada pelo 
então governador Eduardo Ribeiro, além de jornais da época, 
uma moeda de ouro e outras de cobre, níquel e prata.

Quatro anos depois, em 16 de março de 1944, a diretora 
do Insti tuto de Educação do Amazonas, Eunice Serrano Telles de 
Sousa, abriu a ala esquerda do Palácio do Ensino para visitação 
pública – pavilhão que possuía dezessete salas. 

Naquela ocasião, também foram inaugurados os retratos 
de Getúlio Vargas e Álvaro Maia, à época, respecti vamente, 
presidente da República e interventor federal.

Em 1946, já com o seu prédio concluído, o IEA recebeu a 
instalação de uma escola para o ensino práti co do magistério, 
denominada Grupo Escolar Princesa Izabel. 

Quase trinta anos depois, o Princesa Izabel ganhou um 
prédio próprio, inaugurado em 1º de abril de 1974, ao lado 
do Insti tuto de Educação. Entre os anos de 1963 e 1972, a 
Assembleia Legislati va ocupou seis salas de aula do IEA. 

Na segunda metade da década de 90, esse Insti tuto 
funcionou como Centro de Excelência Profi ssional. Em 2002, 
quando o Ministério da Educação determinou obrigatória a 
formação em nível Superior para o exercício do magistério, o IEA 
passou a oferecer apenas o Ensino Médio. 

O prédio dessa insti tuição de ensino possui trinta salas 
de aula, distribuídas em dois pavimentos. A parti r de 2009, o 
Insti tuto de Educação do Amazonas – localizado na rua Ramos 
Ferreira, n. 875, Centro – foi transformado em uma Escola-Piloto 
de Ensino Médio de Tempo Integral.



Escolas Públicas e Parti culares Manaus − Entre o Passado e o Presente 169

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Autorizado pela Lei 643, de 2 de junho de 1884, o presidente 
da Província, Theodoreto Souto, criou uma insti tuição desti nada 
a oferecer os ensinos primário, moral e domésti co para meninas 
órfãs e pobres. 

Inaugurada no dia 10 de julho, na rua Nove de Novembro, 
atual Lauro Cavalcante, recebeu a denominação Azylo 
Orphanológico Elisa Souto em homenagem à esposa daquele 
presidente. Para regente desse asilo, foi nomeada Eulália 
Fernandes Rêgo Monteiro.

A reforma do ensino público realizada pelo presidente 
provincial Adolpho de Vasconcelos, em 1886, determinou que 
a Escola Normal Feminina e o asilo funcionassem no mesmo 
local. Em razão disso, alugou-se um prédio, de Alfredo Sérgio 
Ferreira, na rua da Independência, atual Frei José dos Inocentes. 
A mudança ocorreu no dia 12 de abril daquele ano.

O asilo orfanológico fi cou nesse local até 1º de agosto de 
1888, quando foi transferido para o palacete do Barão de São 
Leonardo, na rua Ramos Ferreira, adquirido na administração de 
Theodoreto Souto para abrigar o Museu Botânico.

Em 26 de abril de 1892, pelo Decreto 11, o governador 
Eduardo Ribeiro exti nguiu o asilo e criou o Insti tuto Benjamin 
Constant, com igual fi nalidade. O nome do Insti tuto foi uma 
homenagem a Benjamin Constant Botelho de Magalhães, 
conhecido como Fundador da República e primeiro ti tular do 
Ministério da Instrução Pública.

A administração desse novo estabelecimento escolar 
fi cou a cargo das irmãs da Congregação Filhas de Sant’Anna, 
que chegaram a Manaus em 1893, vindas da Itália. A primeira 
superiora a reger o Benjamin Constant foi sóror Ana Aquilina 
Gilardini, que assumiu em 4 de maio daquele mesmo ano. 

Vale ressaltar que, apesar desse Insti tuto ser gerenciado 
pelas Filhas de Sant’Anna, também havia um diretor laico. 
O primeiro deles foi o desembargador Luiz Duarte da Silva, 
nomeado pelo Governo do Estado. 

A parti r de 1900, fi cou facultado às alunas do Insti tuto que 
concluíssem o curso com bom aproveitamento o direito a se 

matricularem na Escola Normal e serem nomeadas professoras 
do interior do Estado, mediante concurso. 

Na administração estadual de Ephigênio de Salles, 
inaugurou-se, nesse estabelecimento de ensino, em 29 de julho 
de 1929, uma capela em honra à Sant’Anna, ampliada na década 
de 40. O Teatrinho Santa Rosa foi instalado em 1930. 

O governador Danilo Areosa, em 1969, desati vou o Insti tuto 
e, em seu lugar, instalou a Fundação Educacional do Amazonas, 
responsável, à época, pela administração dos ensinos de nível 
médio e primário. O Benjamin voltaria a funcionar somente 
no governo de João Walter de Andrade, porém não mais como 
internato e, sim, como uma escola de regime misto.

Em 1997, a Escola Estadual Benjamin Constant passou a 
funcionar em um edifí cio alugado, na travessa Frei Lourenço, n. 
33, onde veio a encerrar suas ati vidades em 2001. 

Por meio do Decreto 11.190, de 14 de junho de 1988, o 
prédio dessa insti tuição de ensino – na rua Ramos Ferreira, n. 
991, Centro – foi tombado pelo Conselho Estadual de Defesa do 
Patrimônio Histórico e Artí sti co do Amazonas – CEDPHA. 

Na década seguinte, em 1998, esse prédio histórico recebeu 
a instalação do Centro de Informáti ca Benjamin Constant – 
Ceinfor, desati vado em 2003 e substi tuído, no outro ano, pelo 
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – Cetam. Essa 
unidade do Cetam foi denominada Insti tuto Benjamin Constant 
e funciona até os dias atuais. 

Fachada principal do edifí cio do Insti tuto Benjamin Constant. Foto: Alex Pazuello.

Vista do prédio do Insti tuto e seus jardins. In: The News 
Brazil, 1907. Marie Robinson Wright.
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Fachada principal e lateral do edifí cio da escola no início do século XX. 
In: Album do Amazonas 1901-1902.

Fachada do anti go prédio do então Grupo Escolar Silvério Nery. Década de 20. 
Acervo: CCPA.

Fachada principal e lateral do prédio da escola. Foto: Durango Duarte.

ESCOLA ESTADUAL NILO PEÇANHA

O Grupo Escolar Silvério Nery, primeira denominação da 
Escola Estadual Nilo Peçanha, originou-se da necessidade de se 
instalar uma escola para meninas no bairro dos Remédios. Sua 
criação foi autorizada pela Lei 130, de 30 de setembro de 1895.

Seu prédio escolar foi erguido em uma área localizada na 
esquina das atuais ruas Miranda Leão e Coronel Sérgio Pessoa, 
em frente à praça dos Remédios. 

Sob a coordenação do engenheiro Valente de Couto, as 
obras foram iniciadas em novembro de 1903, no governo de 
Silvério Nery, mas concluídas somente em 1907.

O projeto original de construção dessa Escola pertence ao 
arquiteto Zeferino da Rocha Moreira. Contudo, na gestão do 
governador Antônio Constanti no Nery, ele foi alterado pelos 
engenheiros Antonio Geraldo da Rocha e Abília Nery. 

O palacete, em esti lo Art Nouveau, foi construído para 
comportar até 150 alunos, dividido em duas alas, cada uma com 
três salas. O Grupo Escolar recebeu a denominação Nilo Peçanha 
em 1931, homenagem ao ex-presidente da República, Nilo 
Procópio Peçanha, presidente do Brasil de 1909 a 1910.

Devido à necessidade de um local maior, a Escola foi 
transferida, em 1934, para o seu atual endereço, na avenida 
Joaquim Nabuco, n. 1895, Centro, edifí cio, à época, ocupado 
pela Faculdade de Direito – que, em troca, recebeu da Diretoria 
da Instrução Pública um imóvel na praça dos Remédios, além de 
recursos para a construção do seu segundo pavimento.

Em 1960, o prédio sofreu modifi cações e construíram-
se mais oito salas de aula. Duas décadas depois, por meio do 
Decreto 11.185, de 14 de junho de 1988, recebeu tombamento 
do Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e 
Artí sti co do Amazonas – CEDPHA. Possui, atualmente, treze salas 
e oferece os ensinos Fundamental e Médio.
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ESCOLA ESTADUAL SALDANHA MARINHO

A história dessa Escola inicia em 2 de janeiro de 1901 com 
a instalação da Escola Modelo, cuja fi nalidade era implantar um 
novo conceito de ensino primário (ver página 158).

Criado no governo de Silvério Nery, esse estabelecimento 
de ensino fi cou conhecido como Escola Modelo da rua Saldanha 
Marinho e funcionou até 1904, quando foi exti nto. Nesse últi mo 
ano de ati vidade, dividiu as suas instalações com a Escola Normal, 
atual IEA, que ali fi caria até 1907.

No ano de 1908, com a denominação Grupo Escolar 
Saldanha Marinho, voltou a funcionar no seu local de origem, 
sendo dirigido pela professora Júlia Bitt encourt. Entre 1910 
e 1913, o Saldanha Marinho abrigou a Escola Universitária 
Livre de Manáos. Nesse período, as aulas das duas insti tuições 
aconteciam em horários disti ntos. 

O prédio dessa Escola passou por diversas reformas e 
foi prati camente reconstruído em 1957, quando ganhou as 
característi cas atuais. 

Decorridas três décadas, em 1988, por meio do Decreto 
11.191, de 14 de junho, esse edifí cio – situado na rua Saldanha 
Marinho, n. 717, Centro – foi tombado como Monumento 
Histórico do Estado.

Em fevereiro de 1998, na administração do governador 
Gilberto Mestrinho, a Escola foi reformada e, atualmente, seu 
prédio possui seis salas de aula, distribuídas em apenas um 
pavimento. Oferece o Ensino Fundamental.

Fachada do Grupo Escolar Saldanha Marinho. In: Album do Amazonas 1901-1902.

Fachada da escola. Década de 20. Acervo: CCPA.

Fachada principal do prédio da escola. Foto: Alex Pazuello.



Escolas Públicas e Parti cularesManaus − Entre o Passado e o Presente 172

CÔNEGO AZEVEDO
19 2 1814 A 6 11 1879

Joaquim Gonçalves de Azevedo 

nasceu em Turiassu/MA e seus primeiros 

estudos foram realizados no Seminário 

de São Luís. Foi ordenado na cidade de 

Belém/PA, no dia 19 de abril de 1837, pelo 

bispo Dom Romualdo Coelho de Souza. 

Celebrou sua primeira missa dois meses depois, em 16 de junho. 

Quinze anos mais tarde, em janeiro de 1852, foi convidado pelo 

primeiro presidente da Província do Amazonas, João Bapti sta 

de Figueiredo Tenreiro Aranha, para assumir o cargo de diretor-

geral da Instrução Pública, no qual foi admiti do em 2 de maio 

daquele mesmo ano e nele permaneceu até 15 de novembro de 

1858. Nesse período, presidiu a instalação da primeira escola de 

primeiras letras para o sexo masculino no Amazonas e elaborou 

o Regulamento 1 da Instrução Pública. Exerceu, ainda, os cargos 

de primeiro presidente do Legislati vo Amazonense, 2º vice-

presidente da Província do Amazonas e reitor do Seminário 

Episcopal de São José, onde lecionou Lati m e Teologia. Também 

foi bispo de Goiás e arcebispo da Bahia – primaz do Brasil –, 

Estado onde veio a falecer.

ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO AZEVEDO

A Escola Estadual Cônego Azevedo foi criada em 1907 
(Decreto 826, de 30 de setembro daquele ano) e teve origem 
do agrupamento das escolas isoladas de ensino primário que 
funcionavam, desde 1901, no prédio esti lo chalé, na anti ga rua 
dos Tócos (ver página 158), atual rua Xavier de Mendonça, n. 
155, bairro Nossa Senhora Aparecida – um dos três que foram 
construídos na virada do século XIX para o XX.

A estrutura fí sica da Cônego Azevedo foi reformada pela 
primeira vez entre 12 de agosto e 11 de outubro de 1909. Nesse 
período, as aulas foram transferidas para as casas das professoras 
Ambrosina Emília de Aguiar – diretora da Escola –, Ernesti na 
Bezerra de Castro e Aurora Barroso de Sá.

No dia 30 de julho de 1934, o interventor Nelson de Mello 
inaugurou o Jardim de Infância Menezes Vieira, anexo a esse 
Grupo Escolar, sob a direção das professoras Maria Eulália Salles 
de Figueiredo e Olga Ramos Barboza.

Desde a sua construção, o edifí cio escolar da Cônego 
Azevedo somente havia recebido pequenos reparos. Até que, 
em 1959, devido aos desabamentos em sua estrutura, precisou-
se antecipar o fi nal do ano leti vo. 

No ano seguinte, foi construída uma nova edifi cação com 
característi cas arquitetônicas totalmente diferentes da anterior.

A Escola oferece, atualmente, o Ensino Fundamental e 
possui um prédio com dois pavimentos e sete salas de aula. 

Fachada principal do segundo prédio da escola. Década de 60. 
Acervo: Luís Costa.

Vista do edifí cio original do Grupo Escolar Cônego Azevedo. Década de 20. Acervo: CCPA.

Detalhe da fachada do atual prédio da escola. Foto: Alex Pazuello.
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ESCOLA ESTADUAL GONÇALVES DIAS

A primeira Escola Gonçalves Dias data do início do século 
passado e foi instalada em um prédio esti lo chalé, na rua Duque 
de Caxias, em frente à anti ga praça Rio Branco, hoje, exti nta.

Essa insti tuição de ensino funcionou, inicialmente, com 
apenas três turmas: uma masculina, uma feminina e uma mista – 
esta últi ma, desmembrada em 1910 em razão de recomendações 
da Inspetoria de Ensino.

Em 1950, quando o prédio já apresentava sérios problemas 
estruturais, a sua área foi doada pelo Governo do Estado ao 
Patronato Santa Teresinha, administrado pelas irmãs salesianas. 
Em contraparti da, as religiosas se responsabilizaram em manter  
o Grupo Escolar funcionando pelo prazo de dez anos.

As alunas foram acolhidas pela estrutura do Patronato. 
Quanto aos alunos, foram transferidos para outro espaço, com 
professores manti dos pelo Governo. O local escolhido foi o 
anexo da igreja de São José Operário, na rua Visconde de Porto 
Alegre, Centro, onde existe, atualmente, a Inspetoria Salesiana 
Missionária da Amazônia – Isma.

Em meados da década de 50, o Grupo Escolar Gonçalves 
Dias foi exti nto e seus alunos incorporados à então recém-criada 
escola salesiana Domingos Sávio – insti tuição que encerrou suas 
ati vidades em 1984.

Duas décadas depois da escola Gonçalves Dias original 
ter sido exti nta, o governador João Walter, em 14 de março de 
1975 – em homenagem aos professores e alunos daquele anti go 
estabelecimento de ensino – deu essa mesma denominação a 
uma unidade escolar construída no bairro Dom Pedro.

A atual escola possui dezessete salas de aula e oferece o 
Ensino Fundamental nos turnos matuti no e vesperti no.

Vista aérea da localização do anti go Grupo Escolar Gonçalves Dias (em destaque). 
À sua frente, área da exti nta praça Rio Branco, hoje ocupada pela unidade sede 

do Ifam. In: Roteiro Histórico de Manaus, 1998. Mário Ypiranga Monteiro.

Vista do edifí cio do anti go Grupo Escolar Gonçalves Dias. Década de 20. Acervo: CCPA. Vista do edifí cio do Barão do Rio Branco. Década de 60. Acervo: João Bosco Araújo.

Fachada principal da escola. 
Foto: Durango Duarte.

ESCOLA ESTADUAL BARÃO DO RIO BRANCO

A Escola Estadual Barão do Rio Branco originou-se das 
Escolas Complementares Masculina e Feminina instaladas 
em 1905 e unifi cadas dois anos depois. Dessa união, surgiu a 
Escola Complementar Mista, que foi instalada na rua Leovegildo 
Coelho, esquina com a dos Andradas, em um prédio construído 
especialmente para abrigá-la (ver página 158).

O Decreto Estadual 1.040, de 16 de dezembro de 1913, 
incorporou a Escola Complementar Mista à Escola Normal, sendo 
que a primeira passou a funcionar nas dependências da segunda 
com a denominação Curso Anexo e sob a responsabilidade dos 
normalistas. Esse Curso foi transformado em grupo escolar em 
1918 e, no ano seguinte, por meio da Portaria 6, de 24 de janeiro, 
recebeu a denominação Barão do Rio Branco.

Em 1935, o Barão do Rio Branco acompanhou a Escola 
Normal quando essa foi transferida para o Quartel da Polícia 
Militar do Estado, na então praça João Pessoa.

Sua sede própria, na avenida Joaquim Nabuco, n. 1.152, 
Centro, foi adquirida em 9 de janeiro de 1943, quando o 
Governo comprou a Vila Milagres de Santo Antônio, residência 
do comerciante Tancredo Porto e onde também funcionou 
o Consulado de Portugal. No entanto, a Escola somente foi 
instalada nesse local no dia 7 de setembro daquele ano. 

Como essa insti tuição de ensino não possuía uma lei 
específi ca de criação, em 1983, Paulo Nery, em um de seus 
últi mos atos como governador, estabeleceu 1905 como ano de 
origem da Escola Estadual Barão do Rio Branco. 

Em 1988, seu prédio foi tombado como Monumento 
Histórico do Estado. Possui, atualmente, dois pavimentos, 
quatorze salas de aula e oferece o Ensino Fundamental.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  IFAM

UNIDADE SEDE

Atualmente, essa insti tuição é uma unidade acadêmica do 
Insti tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 
– Ifam. No entanto, sua origem data de 1909, quando o então 
presidente da República, Nilo Peçanha, criou, nas capitais 
brasileiras, a Escola de Aprendizes Artí fi ces (Decreto Federal 
7.566, de 23 de setembro daquele ano). 

Em Manaus, essa escola profi ssionalizante foi instalada no 
dia 1º de outubro de 1910, em uma chácara situada nas esquinas 
das ruas Manicoré e Urucará, no bairro Cachoeirinha. Atendia 
a 33 alunos, em regime de internato, com cursos de sapataria, 
marcenaria, ti pografi a, alfaiataria e desenho.

Em 1917, ela passou a funcionar na Casa de Detenção, 
atual Penitenciária Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, na 
avenida Sete de Setembro. No ano anterior, os presos daquela 
cadeia haviam sido transferidos para a sede do anti go Insti tuto 
Aff onso Penna (ver página 157), na comunidade do Paricatuba, 
distrito que hoje compõe o município de Iranduba. 

A Casa de Detenção abrigaria a Escola de Aprendizes 
Artí fi ces até 1926, pois, no ano seguinte, esta mudou novamente 
de endereço, desta vez, para a anti ga Feira Municipal da 
Cachoeirinha – hoje, o Mercado Municipal Walter Rayol.

Em 1930, a Intendência Municipal transferiu ao Estado o 
terreno ocupado pela então praça Rio Branco, entre a avenida 
Sete de Setembro e as ruas Duque de Caxias, Ajuricaba e 
Visconde de Porto Alegre (ver Capítulo Praças). Por sua vez, o 
Executi vo Estadual repassou o logradouro à União para que ali se 
construísse a sede própria da Escola de Aprendizes Artí fi ces. 

A parti r de 1937, quando esse estabelecimento de ensino 
passou a oferecer cursos voltados para o setor industrial, sua 
denominação foi alterada para Lyceu Industrial de Manaus. 

O edifí cio de dois andares foi inaugurado em 10 de 
novembro de 1941 e ocupa todo o quarteirão, com pavilhões 
para as ofi cinas, salas de aula, administração, quadra de esportes 
e o Museu Moacir Andrade – instalado no local que, antes, serviu 
de residência aos diretores dessa Escola. 

Fachada principal do então recém-inaugurado edifí cio da Escola de Aprendizes 
Artí fi ces. Década de 40. In: Álbum Manaus, [s.n.]. Governo de Álvaro Maia.

Fachada do edifí cio da escola. Década de 80. Acervo: A Críti ca.

Antes de receber a nomenclatura atual, foi denominada, 
ainda, Escola Técnica de Manaus – ETM, em 1942, e Escola 
Técnica Federal do Amazonas – Etf a, em 1965. Na década de 80, 
essa sigla foi alterada para Etf am.

A denominação Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Amazonas – Cefet-Am foi adotada em 26 de março de 2001, 
quando passou a oferecer, além da Educação Profi ssional e 
Técnica de Nível Médio, cursos superiores de Tecnologia e 
Licenciatura.

Em 2008, com a insti tuição da Rede Federal de Educação 
Profi ssional, Cientí fi ca e Tecnológica e a criação dos insti tutos 
federais, o então Centro Federal e as escolas agrotécnicas 
federais de Manaus e de São Gabriel da Cachoeira passaram 
a integrar a estrutura multi campi do Ifam. O anti go prédio do 
Cefet-Am, na avenida Sete de Setembro, n. 1.975, serve, nos dia 
de hoje, como unidade sede dessa nova insti tuição federal.

Fachada principal da escola. Foto: Fabio Nutti  .
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ESCOLA ESTADUAL SOLON DE LUCENA

Criada em 1909 pelo superintendente municipal Agnello 
Bitt encourt (Lei 578, de 25 de novembro daquele ano), a primeira 
denominação dessa insti tuição de ensino foi Escola Municipal 
de Commercio de Manaus e seu objeti vo era oferecer o ensino 
técnico voltado para a área do comércio. 

Como o Município não dispunha de um local adequado 
para a instalação da Escola, a Associação dos Empregados do 
Comércio cedeu parte do espaço do seu prédio, na rua Barroso, 
Centro, para que a referida insti tuição de ensino pudesse 
funcionar. Sua inauguração ocorreu no dia 26 de fevereiro de 
1910 e funcionava apenas no período noturno. Permaneceu 
nesse edifí cio até 1918. 

Em 1919, essa Escola Comercial iniciou suas ati vidades no 
então Grupo Escolar Silvério Nery, que, à época, funcionava 
em um prédio de frente para a praça dos Remédios. Dois anos 
depois, sua denominação foi alterada para Escola Municipal 
de Commercio Solon de Lucena em homenagem ao então 
governador da Paraíba, Solon Barbosa de Lucena. 

Solon havia sido o primeiro administrador a responder ao 
pedido de ajuda fi nanceira feito pela Intendência Municipal 
aos Estados brasileiros – verba que seria uti lizada como auxílio 
à situação de miséria em que se encontravam muitas famílias 
carentes, sobretudo do Interior, devido à crise da borracha.

Essa insti tuição de ensino incorporou as característi cas 
de uma escola regular em 1923, quando passou a oferecer 
Português, Francês, Inglês, Aritméti ca e Álgebra, e Geometria 
e Trigonometria. Dos seus anti gos cursos técnicos, manteve-se 
apenas o de Contabilidade Comercial. 

Em 1926, aparece em funcionamento no Grupo Escolar 
Marechal Hermes, na rua José Clemente. Transfere-se novamente 
em 1931, desta vez, para a Escola Normal, no prédio do então  
Gymnasio Amazonense Pedro II, na então avenida Juarez Távora 
– anti ga rua Municipal e atual avenida Sete de Setembro. 

Ainda em 1931, essa Escola – juntamente com as escolas 
primárias municipais – foi repassada ao Estado, que, em 1936, 
a instalou em um prédio na rua Barroso, n. 115, em que havia 
funcionado a Diretoria de Higiene Pública. 

Em julho desse mesmo ano, ela voltaria a ser administrada 
fi nanceiramente pela Prefeitura e coube ao Executi vo Estadual 
apenas a sua direção técnica. Cinco anos depois, muda outra vez 

À esquerda: Fachada principal do anti go edifí cio da Escola de Commercio Solon 
de Lucena, na rua Municipal. In: Album da cidade de Manaus 1848-1948. 

À direita: Quadro de formandos da turma de 1920. Acervo: Moacir Andrade.

Fachada principal do edifí cio da escola. Década de 70. Acervo: Moacir Andrade.

Fachada da escola. Foto: Thiago Duarte.

de endereço e é transferida para o Grupo Escolar Nilo Peçanha, 
na avenida Joaquim Nabuco.

Em 1945, com uma nova reorganização no seu regime de 
ensino, passou a oferecer os cursos Comercial Básico e Técnico 
em Contabilidade. Além dessa reformulação, recebeu outra 
nomenclatura: Escola Técnica de Comércio Solon de Lucena.

Nesse mesmo ano, o interventor federal Álvaro Maia 
removeu o Grupo Escolar Marechal Hermes do prédio da avenida 
Sete de Setembro – mais tarde, ocupado pela Câmara Municipal 
de Manaus – para que o Solon de Lucena ali fosse instalado. 

A Lei 293, de 30 de julho de 1954, da Assembleia Legislati va 
do Estado, incorporou essa escola técnica à estrutura estadual 
de ensino. Em 1955, devido a uma reforma no edifí cio da Sete 
de Setembro, ela funcionou durante todo o primeiro semestre 
nas dependências do Insti tuto de Educação do Amazonas – IEA, 
na rua Ramos Ferreira, e só retornou ao seu prédio no início do 
segundo semestre.

A parti r de 1962, passou a chamar-se Colégio Comercial 
Solon de Lucena. Dois anos depois, foi transferido para sua 
sede defi niti va, na avenida Constanti no Nery, s/n, no bairro São 
Geraldo, Zona Centro-Sul – cujo edifí cio havia sido construído 
para abrigar o Ginásio Industrial João Goulart, o que não ocorreu 
devido ao golpe militar de 1964. 

A quadra de esportes Renné Monteiro – hoje, um ginásio 
poliesporti vo –, construída em uma área de frente para o prédio 
dessa insti tuição de ensino, foi inaugurada em 1966. 

Em 2009, a Escola Estadual Solon de Lucena completa cem 
anos de existência. Sua estrutura fí sica possui, atualmente, um 
pavimento com 22 salas de aula. Oferece o Ensino Médio.
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ESCOLA ESTADUAL MARECHAL HERMES

A história da Escola Estadual Marechal Hermes inicia em 
1912, quando os proprietários da empresa J. A. Cruz & Cia., 
com o objeti vo de ampliar as suas instalações, propuseram ao 
governador Antônio Bitt encourt a compra de um imóvel situado 
ao lado daquela fi rma, na então rua Municipal, atual avenida 
Sete de Setembro.

O terreno era ocupado por um prédio escolar construído 
pelo governador Eduardo Ribeiro, em 1895. Quando do interesse 
da empresa pelo imóvel, a insti tuição de ensino ali existente já 
não reunia condições apropriadas, em face, principalmente, à 
sua localização: imprensada entre duas casas. Mesmo assim, 
o governador não quis negociar o edifí cio, pois não teria onde 
abrigar as duas turmas que ali funcionavam.

Após a negati va da administração estadual, a J. A. Cruz & 
Cia. fez uma nova proposta: em troca do prédio, comprometi a-
se em construir outro – de acordo com as regras estabelecidas 
pelo Governo – para sediar aquele estabelecimento escolar da 
rua Municipal. O contrato foi aceito e o local escolhido foi a rua 
José Clemente, próximo ao Teatro Amazonas.

Construído o edifí cio, o governador Jonathas Pedrosa, 
em 1914, por meio do Decreto 1.049, de 23 de janeiro, criou o 
Grupo Escolar Marechal Hermes, com cinco turmas, e o instalou 
naquele local, sob a direção de Custódia Carneiro de Lima. 

Sua denominação foi uma homenagem ao militar do 
Exército, marechal Hermes Rodrigues da Fonseca. Em 28 de julho 
de 1934, o interventor Nelson de Mello inaugurou o Jardim de 
Infância Francelina Dantas, anexo à esse Grupo Escolar.

Não existem documentos que comprovem até quando o 
Marechal Hermes funcionou na rua José Clemente, no Centro. 
Entretanto, há informações de que, em 1943, o prédio dessa 
Escola passou a ser ocupado pelo Núcleo de Preparação de 
Ofi ciais da Reserva – NPOR. 

Em 1945, o Marechal Hermes já estava em funcionamento 
na avenida Sete de Setembro, no anti go prédio da Câmara 
Municipal, quando o interventor Álvaro Maia o reti rou desse 
edifí cio para ali instalar a Escola de Comércio Solon de Lucena.

Decorridos dez anos, o Marechal aparece em ati vidade em 
uma sala do prédio do Insti tuto de Educação do Amazonas e, 
em 1957, em matéria do matuti no O Jornal, de 28 de setembro, 
a Escola aparece novamente instalada no próprio municipal da 
avenida Sete de Setembro – junto com a Escola de Comércio 
Solon de Lucena –, onde permaneceu até ser exti nta em 1973.

Em 1974, a administração estadual recebeu da Cooperati va 
Habitacional dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia – 
Coophasa a doação de um terreno situado na atual avenida 
Vale do Pó, s/n, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste, para a 
construção de uma escola pública.

Essa nova insti tuição de ensino – inaugurada em 14 de 
março de 1975 – recebeu a denominação Escola de 1º Grau 
Marechal Hermes em homenagem não só a esse militar mas 
também aos alunos e professores daquela anti ga Escola criada 
em 1914, no governo de Jonathas Pedrosa.

Em 1986, por determinação da Secretaria de Educação e 
Cultura, a nova Escola passou a adotar como sua lei de criação 
o mesmo Decreto 1.049, de 1914, que estabelecera o anti go 
Grupo Escolar Marechal Hermes. 

O atual prédio desse estabelecimento educacional possui 
um pavimento com quinze salas de aula e disponibiliza o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio. 

Grupo Escolar Marechal Hermes, na rua José Clemente, com alunos e 
professores defronte ao prédio. In: Annuario de Manáos 1913-1914.

Fachada principal da atual Escola Estadual Marechal Hermes, no bairro Nova Esperança. Foto: Alex Pazuello.
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ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BITTENCOURT

O então Grupo Escolar Antônio Bitt encourt foi criado pelo 
governador Jonathas Pedrosa por meio do Decreto 1.049, de 
23 de janeiro de 1914. Instalou-se em um prédio onde havia 
funcionado uma escola denominada Públio Bitt encourt, na 
esquina das ruas Leovegildo Coelho e Andradas, no então bairro 
dos Remédios – área, hoje, compreendida pelo Centro.

No início de suas ati vidades, o estabelecimento de ensino 
era composto por três escolas isoladas que foram agrupadas 
pelo Decreto 1.050, de 28 de janeiro daquele mesmo ano: duas 
do 1º Grau e uma do 2º Grau.

Uma das escolas do 1º Grau – dirigida por Izabel Araújo da 
Silva – era mista e situava-se na rua Emílio Moreira. A outra do 
1º Grau funcionava na avenida Major Gabriel e era regida por 
Raimunda Frota Leite. 

Quanto à do 2º Grau, localizava-se na avenida Joaquim 
Nabuco e sua responsável era Juventi na Pires da Costa Lamarão, 
que passou a ocupar o cargo de diretora desse Grupo Escolar.

No governo de Pedro Bacellar, essa Escola mudou de 
endereço por duas vezes, ambas no bairro do Mocó, atual 
Adrianópolis. Nessa mesma época, incorporou outras duas 
escolas: a Barão de Ladário e a General Pinheiro Machado. 

Na década de 30,  já encontrava-se instalada em um prédio 
situado na praça Santos Dumont – ocupado, atualmente, pela 
sede do Sindicato dos Jornalistas Profi ssionais do Amazonas. 

Em 1948, sofreu nova mudança de endereço e passou a 
funcionar nas dependências do Grupo Escolar Plácido Serrano, 
na avenida Ayrão – no trecho hoje denominado Waldemar 
Pedrosa –, onde permaneceu por nove anos. 

Sua sede própria, localizada na rua Presidente Dutra, no 
bairro Glória, foi construída em 1956 pelo governador Plínio 
Coelho e inaugurada no ano seguinte, em 27 de março de 1957.

Possui um pavimento com onze salas de aula e oferece o 
Ensino Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos – EJA e o 
projeto Tempo de Acelerar.

Alunos e professoras em frente ao anti go Grupo Escolar Antônio Bitt encourt, 
quando a escola funcionava no prédio da praça Santos Dumont. In: A instrucção 

publica no quadriennio do presidente Ephigênio de Salles 1926-1929. 

Fachada principal da atual Escola Estadual Antônio Bitt encourt. Acervo: Seduc-Am.

ANTÔNIO BITTENCOURT
23 11 1853 A 3 3 1926

O manauense Antônio Clemente 

Ribeiro Bitt encourt era fi lho do tenente 

do Exército, José Ferreira Bitt encourt, e de 

dona Damiana Filipa. Ainda novo, entrou 

para o serviço público como amanuense 

– o mesmo que escrivão – da Secretaria-

Geral da Província. Em mais de vinte anos de trabalho nessa 

insti tuição, passou por todos os cargos hierárquicos até alcançar 

o de ofi cial maior, quando se aposentou por volta da década de 

90 do século XIX. Após sair do funcionalismo público, ingressou 

na vida políti ca, sendo eleito vereador, depois, deputado do 

Congresso Estadual e governador do Estado, mandato exercido 

entre 1908 e 1910. Foi também intendente municipal e 

presidente da Assembleia Legislati va. Faleceu em Manaus.
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ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC

A história da escola Olavo Bilac tem início em 1916 
com a desati vação do anti go mercadinho do bairro São 
Raimundo, construído na atual rua Cinco de Setembro – e que, 
posteriormente, passou a servir de residência ao professor 
Francisco Rebelo de Souza. No ano seguinte, esse educador 
sugeriu ao Governo do Estado que se aproveitassem aquelas 
dependências para ati vidades escolares.

Em atendimento à solicitação do professor, ali se instalaram 
três escolas – duas diurnas e uma noturna –, cujos diretores 
eram, respecti vamente, Joaquim Sarmento, Luizinha Nascimento 
e o próprio Francisco Rebelo. As aulas eram frequentadas por 
fi lhos de migrantes nordesti nos que haviam se fi xado no bairro 
São Raimundo. 

A junção dessas três escolas deu origem ao Grupo Escolar 
Olavo Bilac, criado em 11 de janeiro de 1924 pelo Decreto 
Estadual 1.472 e cuja nomenclatura homenageia a Olavo Brás 
Marti ns dos Guimarães Bilac, jornalista e poeta brasileiro.

Devido à precariedade do prédio – um galpão apenas com 
as paredes laterais, sem divisão interna alguma –, em 1928, 
o Governo decidiu reformá-lo a fi m de dar-lhe as condições 
necessárias para o funcionamento de uma insti tuição de ensino. 
Toda em madeira, a nova escola foi inaugurada em 13 de maio 
daquele mesmo ano, e suas ati vidades foram retomadas no dia 
seguinte ao da inauguração.  

Em 1966, a construção de madeira foi demolida para dar 
lugar ao prédio atual – com dois pavimentos e apenas cinco 
salas de aulas, além de outras dependências. Situada na rua 
Cinco de Setembro, n. 82, bairro São Raimundo, essa Escola 
dispõe, atualmente, de nove salas de aula e oferece o Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA.

ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

Criado pelo Decreto 1.472, de 11 de janeiro de 1924, 
o então Grupo Escolar Machado de Assis era composto por 
quatro turmas. Sua instalação ocorreu naquele mesmo ano, 
em um imóvel pequeno e sem condições de higiene, no bairro 
Constanti nópolis, atual Educandos, Zona Sul da Cidade. 

A mudança desse Grupo Escolar para o seu atual endereço 
– na rua Amâncio de Miranda, também no Educandos – foi 
providenciada em 1925. Nessa época, o seu prédio, que antes  
havia abrigado o Estabelecimento dos Educandos Artí fi ces, 
era de propriedade da Faculdade de Direito e foi alugado pelo 
interventor Alfredo Sá por um prazo de cinco anos.

Para que a Escola fi casse ali instalada defi niti vamente, em 
1926, o presidente do Estado do Amazonas, Ephigênio de Salles, 
substi tuiu o contrato de aluguel – fi rmado na administração 
anterior – por uma permuta de prédios. 

Nessa troca, o Estado fi cou com o prédio já ocupado pela 
Escola e deu àquela Faculdade o prédio estadual localizado na 
atual avenida Joaquim Nabuco, onde hoje se encontra a Escola 
Estadual Nilo Peçanha (ver Capítulo Insti tuições de Ensino 
Superior). Em 1º de agosto de 1934, inaugurou-se, anexo a esse 
Grupo Escolar, o Jardim de Infância Bernardo Ramos. 

Ao ser reformado em 1957, o edifí cio dessa insti tuição 
de ensino foi reconstruído e ampliado e ganhou um segundo 
pavimento. A parti r de 1994, passou a oferecer, além do 1º grau, 
o 2º grau profi ssionalizante, com habilitação de Técnico em 
Administração. Em 1998, esse curso técnico foi exti nto e a Escola 
iniciou o ensino médio regular.

Com dezessete salas de aula, o Machado de Assis 
disponibiliza, atualmente, o Ensino Fundamental, a Educação de 
Jovens e Adultos – EJA e o projeto Tempo de Acelerar. 

Vista do edifí cio do anti go Grupo Escolar Olavo Bilac. À sua frente, 
corpo docente e discente da escola. Acervo: CCPA.

Fachada principal da escola. Foto: Alex Pazuello. Fachada principal do edifí cio da escola. Acervo: Seduc-Am.

Vista do edifí cio do Grupo Escolar Machado de Assis.
À sua frente, alunos e professoras da escola. Década de 20. Acervo: CCPA.
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RIBEIRO DA CUNHA
18 2 1850 A 192 ?

O médico Manoel José Ribeiro da 

Cunha nasceu no Maranhão. Em Manaus, 

ingressou na Academia Amazonense de 

Letras em 1919 e ocupou a Cadeira de 

número 29. Foi vice-presidente dessa 

enti dade no lugar de Heliodoro Balbi. 

Também foi professor da Escola Normal – atual IEA. Apesar de 

existi rem informações que Ribeiro da Cunha faleceu em 1925, há 

uma nota publicada no Jornal do Commercio, de 26 de setembro 

de 1926, com a notí cia de que ele recebera um ano de licença 

para tratamento de saúde. Ribeiro da Cunha viajaria para o Rio 

de Janeiro, onde veio a falecer.

ESCOLA ESTADUAL RIBEIRO DA CUNHA

As obras de construção do prédio dessa Escola – situado 
na rua Silva Ramos, Centro – foram iniciadas pelo governador 
Antônio Constanti no Nery em 1906. No entanto, esses trabalhos 
fi cariam paralisados por quase vinte anos.

Somente em 1925 é que o interventor Alfredo Sá reati vou 
essa edifi cação em razão, principalmente, de existi r apenas uma 
insti tuição de ensino naquela área – o que tornava necessária a 
instalação de outra escola para atender a demanda de alunos 
que residiam ali e nas imediações. 

Após a conclusão do prédio naquele mesmo ano, o grupo 
escolar foi criado em 14 de novembro de 1925. Composto 
por cinco turmas, sua primeira denominação foi Presidente 
Bernardes, homenagem prestada a Artur da Silva Bernardes, 
presidente do Brasil, à época. Sua inauguração aconteceu no dia 
seguinte ao da sua criação.

Em 14 de abril de 1928, esse estabelecimento de ensino 
recebeu a instalação de um jardim de infância – insti tuído no ano 
anterior pelo Decreto Estadual 136, de 25 de novembro –, cujo 
nome fazia menção a Pedro de Alcântara Bacellar, governador 
do Estado entre 1917 e 1921.

Essa Escola recebeu nova denominação no ano de 1931, 
quando passou a ser chamada de Grupo Escolar Ribeiro da 
Cunha, nomenclatura manti da até os dias de hoje. 

Mais de meio século depois, por meio do Decreto 11.194, 
de 14 de junho de 1988, seu prédio recebeu tombamento do 
Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e Artí sti co 
do Amazonas – CEDPHA. 

A Escola Estadual Ribeiro da Cunha possui, atualmente, dois 
pavimentos, seis salas de aula e oferece o Ensino Fundamental.

Fachada principal do edifí cio da escola. Década de 60. Acervo: Luís Costa. 

Fachada principal da Escola Estadual Ribeiro da Cunha. Foto: Alex Pazuello.
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ESCOLA ESTADUAL EUCLIDES DA CUNHA

A Escola Estadual Euclides da Cunha foi criada em 1926 pelo 
presidente do Estado, Ephigênio de Salles (Decreto 14, de 24 de 
março daquele ano). Composto por quatro turmas, recebeu a 
denominação inicial de Grupo Escolar Guerreiro Antony em 
homenagem ao políti co amazonense Antônio Guerreiro Antony, 
ex-vice-governador do Estado. 

Instalada de maneira improvisada em um prédio cedido 
pela Prefeitura – onde, à época, existi a a Feira Municipal da 
Cachoeirinha e hoje abriga o Mercado Municipal Walter Rayol, 
na avenida Sete de Setembro –, sua inauguração ocorreu em 
3 de maio de 1926. Quando da sua instalação nesse local, ali 
também já funcionava outra insti tuição de ensino: a Escola de 
Aprendizes Artí fi ces, atual unidade sede do Ifam.

Em 1927, esse Grupo Escolar foi transferido para a sua 
sede defi niti va, na avenida Carvalho Leal, também no bairro 
Cachoeirinha – seu endereço atual –, onde, àquela época, 
funcionava o Departamento de Saúde Pública do Estado.

Vale lembrar que nesse prédio construído pelo governador 
Eduardo Ribeiro em 1896 já havia funcionado, entre 1905 e 
1906, a Escola Complementar Masculina (ver página 158).

A denominação Euclides da Cunha foi estabelecida no ano 
de 1931 pelo interventor Rogério Coimbra e presta homenagem 
ao romancista e jornalista Euclides Rodrigues da Cunha. Três 
anos depois, em 4 de agosto de 1934, foi instalado, anexo a esse 
Grupo Escolar, o Jardim de Infância Alexandre Rayol.

Apesar das reformas e reparos sofridos ao longo de sua 
existência, o centenário prédio dessa Escola – tombado como 
Monumento Histórico do Estado do Amazonas por meio do 
Decreto 11.192, de 14 de junho de 1988 – mantém as suas 
característi cas arquitetônicas originais até os dias de hoje. 

A Escola Estadual Euclides da Cunha possui, atualmente, 
um pavimento com seis salas de aula e oferece o Ensino Médio. Vista do prédio do, então, Guerreiro Antony. Década de 20. Acervo: CCPA.

Fachada principal e lateral do prédio da escola no início do século XX. 
In: Album do Amazonas 1901-1902.

Fachada principal da escola. Foto: Durango Duarte.
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Fachada do prédio inaugurado em 1949. Década de 60. 
Acervo: Moacir Andrade. 

ESCOLA ESTADUAL CARVALHO LEAL

Insti tuição de ensino também criada pelo presidente do 
Estado do Amazonas, Ephigênio de Salles (Decreto 74, de 27 
de dezembro de 1926), a Escola Estadual Carvalho Leal recebeu 
essa nomenclatura em homenagem ao republicano Domingos 
Theóphilo de Carvalho Leal.

A inauguração desse Grupo Escolar ocorreu no dia 1º de 
janeiro de 1927, instalado na chácara Aff onso de Carvalho – 
situada na rua Codajás, bairro Cachoeirinha –, que precisou ser 
reconstruída e adaptada pela administração estadual.

Em 1928, essa mesma chácara recebeu a instalação da 
Creche Alice de Salles, dirigida por Maria de Miranda Leão. 
Fundada em abril desse ano, servia para abrigar os fi lhos de até 
cinco anos de idade dos portadores de hanseníase. 

A Creche Alice de Salles – que recebeu esse nome em 
homenagem à fi lha daquele ex-presidente do Estado – era 
subordinada ao Leprosário Belisário Penna, hospital desti nado 
aos doentes do mal de Hansen, instalado no anti go prédio do 
Insti tuto Aff onso Penna, na localidade de Paricatuba, hoje, 
distrito do município de Iranduba. 

A construção da atual sede da Escola Estadual Carvalho Leal 
– na rua Borba, também no bairro Cachoeirinha – foi iniciada em 
1948 e inaugurada no ano seguinte, em 5 de setembro.

O prédio dessa Escola é formado, atualmente, por 
um pavimento com quinze salas de aula e oferece Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA.

CARVALHO LEAL
5 8 1854 A 3 6 1916

Domingos Theóphilo de Carvalho 

Leal era natural de São Luís/MA. Iniciou 

seus estudos primários em sua cidade 

natal e concluiu o Secundário no Rio de 

Janeiro. Para conti nuar os estudos, seguiu 

para a Suíça, onde se graduou em Filosofi a 

e Belas-Artes, na Universidade de Zurique. Quando retornou 

ao Brasil, em 1879, foi morar em Belém/PA e dedicou-se à 

divulgação dos ideais republicanos. Em 1880, transferiu-se para 

a capital amazonense. Nove anos depois, parti cipou da fundação 

do Clube Republicano do Amazonas – que, mais tarde, tornou-

se o Parti do Democráti co –, e foi o único civil a compor a Junta 

Governati va Provisória do Estado do Amazonas, instalada em 

21 de novembro de 1889. Carvalho Leal também foi jornalista, 

professor e escritor.

Professores e alunos em frente ao primeiro edifí cio da escola. Acervo: CCPA.

Fachada principal da escola. Foto: Alex Pazuello. 
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ESCOLAS PARTICULARES

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA

Primeira escola católica de Manaus dirigida por uma 
congregação religiosa, o Colégio Santa Dorotéia foi idealizado 
por Dom José Lourenço da Costa Aguiar, primeiro bispo do 
Amazonas, que solicitou à Congregação das Irmãs de Santa 
Dorotéia a instalação, em nossa Capital, de uma escola que seria 
regida por elas. Esse pedido foi reiterado por seu sucessor, Dom 
Frederico Benício de Souza Costa.

Em atendimento à solicitação, chegaram a Manaus cinco 
freiras no dia 7 de outubro de 1910 – data que se tem como 
marco da fundação dessa insti tuição de ensino, cuja primeira 
superiora foi madre Maria das Dores Lyra.

As religiosas e o Colégio foram instalados em duas casas na 
rua Dez de Julho, em frente ao hospital da Sociedade Benefi cente 
Portuguesa. Permaneceriam nesse local de 10 de outubro de 
1910 a 17 de abril de 1911, quando o Colégio foi transferido 
para um prédio pertencente à Diocese do Amazonas, na avenida 
Joaquim Nabuco, onde antes havia funcionado o Seminário 
Episcopal de São José. Naquela época, o Colégio oferecia os 
cursos infanti l, primário e complementar.

Em 1914, o prédio foi doado defi niti vamente às irmãs pelo 
arcebispo do Pará, Dom Santi no Couti nho. Nesse mesmo ano, 
foi construído o edifí cio principal e, depois, erguida a capela em 
honra à Santa Paula Frassinetti  . O internato iniciou em 1921 e, 
em dezembro do ano seguinte, essa escola formou sua primeira 
turma de alunas.

A parti r da década de 30, o Colégio Santa Dorotéia passou 
a oferecer cursos voltados para a área comercial: o de Auxiliar 
de Comércio e o de Guarda-Livros – este últi mo que, em 1943, 
foi transformado no curso de Contabilidade e exti nto seis anos 
depois. Em 1935, ano de comemoração das Bodas de Prata do 
Colégio, ele foi equiparado à então Escola Normal, atual IEA.

IRMÃS DE SANTA
DOROTÉIA DA FRASSINETTI

Essa ordem religiosa se originou 

do Insti tuto das Filhas da Santa Fé, 

fundado em 12 de agosto de 1834, 

em Gênova, na Itália, e ti nha a 

fi nalidade de educar crianças pobres. 

O nome Irmãs de Santa Dorotéia é 

uma homenagem ao fato de Paula 

Frassinetti   ter assumido a obra iniciada pelo Conde de Passi: a 

criação de comunidades apostólicas denominadas Pias Obras 

de Santa Dorotéia. O Brasil foi o primeiro país a receber uma 

unidade dessa congregação, instalada na cidade do Recife/PE, 

em 1866. Hoje, as Dorotéias estão presentes em dezoito países, 

distribuídos por quatro conti nentes.

Fachada principal e lateral do prédio do Colégio Santa Dorotéia. Década de 50.
Foto: Coleção Silvino Santos. Acervo: Museu Amazônico.

Fachada principal do prédio da escola. Foto: Durango Duarte.

Localizado, atualmente, na avenida Joaquim Nabuco, 
n. 1.097, esquina com a rua Huascar de Figueiredo, Centro, o 
Colégio Santa Dorotéia disponibiliza a Educação Infanti l e os 
ensinos Fundamental e Médio.
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COLÉGIO DOM BOSCO

O início das ati vidades do Colégio Dom Bosco é marcado 
pela chegada a Manaus dos padres salesianos Pedro Ghislandi 
e Agosti nho Caballero Marti n e do monsenhor Pedro Massa, em 
24 de julho de 1921, atendendo ao pedido do bispo diocesano 
Dom João Irineu Joffi  ly.

Para a instalação dos religiosos, a Diocese do Amazonas 
cedeu uma área onde estava sendo construído um prédio para 
a residência episcopal, na avenida Epaminondas, local em que o 
Colégio Dom Bosco permanece até os dias de hoje. A primeira 
ação realizada pelos missionários foi a criação do Oratório 
Festi vo, em 7 de agosto daquele ano.

O Colégio foi criado um mês depois, em 8 de setembro, 
com o prédio ainda em construção. Entretanto, suas ati vidades 
somente começariam seis dias depois. 

As aulas, inicialmente, aconteceram apenas no período 
noturno e eram oferecidas de forma gratuita aos fi lhos de 
operários, em regime de externato. Nesse primeiro ano de 
funcionamento, foram matriculados dezessete alunos. Seu 
primeiro diretor foi o padre Pedro Ghislandi. 

Para abrigar os alunos oriundos do interior do Estado, 
no dia 15 de agosto de 1923, insti tuiu-se o internato – que foi 
desati vado no fi nal da década de 50. Ainda em 1923, passou 
a ser oferecido, no período da manhã, o curso primário. Já o 
Ginasial foi instalado dois anos mais tarde, no turno da noite.

Em 1927, o prédio histórico – como é chamado pelos 
salesianos – já estava prati camente concluído, faltando-lhe 
apenas o revesti mento das paredes. Em suas dependências 
havia, além das salas de aula, dormitórios, refeitórios, salão para 
solenidades, um museu e uma sala de armas.

A parti r da década de 30, o Colégio Dom Bosco incluiu 
novos cursos à sua grade curricular: Cientí fi co, Técnico em 
Contabilidade, Técnico Comercial e Pré-Jurídico. 

Esse Colégio manteve-se exclusivo aos estudantes do sexo 
masculino até 1971, quando recebeu a matrícula das primeiras 
alunas. Nesse mesmo ano, deu início ao Pré-Escolar.

Vista frontal do prédio histórico do Colégio Dom Bosco. À esquerda, a igreja anti ga. Década de 70. Foto: Hamilton Salgado

Fachada principal e lateral do prédio novo do Colégio Dom Bosco.
Foto: Alex Pazuello.

Entre as décadas de 70 e 90, essa insti tuição de ensino 
inaugurou dois novos prédios e aumentou sua capacidade de 
vagas. Com mais de oitenta anos de existência, em 2004, o prédio 
mais anti go desse Colégio foi integrado ao Patrimônio Cultural 
de Manaus pelo Decreto 7.176, de 10 de fevereiro daquele ano. 

Localizado na avenida Epaminondas, n. 57, Centro, o Colégio 
Dom Bosco oferece, atualmente, Educação Infanti l e os ensinos 
Fundamental e Médio.

SALESIANOS

Fundada no ano de 1859 por Giovanni 

Melchior Bosco – popularmente conhecido 

como São João Bosco, ou Dom Bosco –, o 

nome ofi cial dessa congregação religiosa é 

Pia Sociedade de São Francisco de Sales e 

seus adeptos são chamados de Salesianos de 

Dom Bosco. No Brasil, a primeira escola salesiana foi o Colégio 

Salesiano Santa Rosa, fundado em 1883, em Niterói/RJ. No 

Amazonas, os missionários salesianos já realizam trabalhos na 

região do Alto Rio Negro desde 1914.
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COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA

A criação do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora inicia 
em 1930 quando, em 26 de fevereiro desse ano, chegaram, a 
nossa Cidade, oriundas do Estado de São Paulo, nove irmãs da 
Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, para fundarem 
em Manaus, em Yauaretê – distrito do município de São Gabriel 
da Cachoeira/AM – e em Porto Velho/RO as obras salesianas, 
solicitação feita pelo bispo diocesano Dom Basílio Pereira.

Para abrigar as religiosas e receber a instalação da escola 
– cuja primeira diretora foi irmã Anna Masera – preparou-se 
uma casa, situada em uma chácara na rua Silva Ramos. O ato 
ofi cial de criação desse Colégio – que, até 1944, funcionou como 
departamento feminino do Colégio Dom Bosco – ocorreu em 
19 de março de 1930, quando Dom Pedro Massa celebrou uma 
missa em uma capela improvisada na residência das irmãs. 

Quatro dias após sua fundação, a primeira ati vidade 
realizada no Colégio foi a abertura do Oratório Festi vo, com a 
parti cipação de trezentas meninas. As aulas primárias, com 130 
alunas, foram iniciadas em 2 de maio daquele mesmo ano. O 
curso Comercial e a Escola Domésti ca passaram a ser oferecidos 
em 1933 e ambos foram exti ntos em 1945. 

O curso ginasial teve início em 1934, mesmo ano em que 
ocorreu o lançamento da pedra fundamental do prédio próprio 
do Colégio, construído com três andares. 

Contudo, as obras da nova sede foram iniciadas somente 
em 16 de agosto de 1935 e estenderam-se até a década de 60. 
O curso para formação de professores primários foi oferecido a 
parti r de 1939. Nove anos depois, iniciou-se o Colegial.

Em 1994, o Colégio Auxiliadora passou a oferecer vagas 
para estudantes do sexo masculino. Seu endereço atual é rua 
Silva Ramos, n. 833, Centro, e disponibiliza, nos dias de hoje, a 
Educação Infanti l, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

IRMÃS DE
MARIA AUXILIADORA

Congregação feminina idealizada 

por São João Bosco e fundada por Santa 

Maria Domingas Mazzarello, desti na-se, 

essencialmente, à educação e à promoção 

das jovens. Dom Bosco conheceu a irmã 

Maria Mazzarello no vilarejo de Mornese, 

na Itália. Junto com a irmã de nome Petronilla, Mazzarello 

oferecia às meninas daquela localidade ofi cina de costura, 

orfanato e recreação ao domingos. Empolgado com o que viu, 

Dom Bosco sugeriu ao Papa Pio IX a criação de uma congregação 

feminina nos mesmos moldes dos salesianos. Em 5 de agosto de 

1872, a Congregação da Ordem das Irmãs de Maria Auxiliadora 

foi aprovada canonicamente. Também são conhecidas como 

Filhas de Maria Auxiliadora ou irmãs salesianas.

Vista do prédio da escola, com as alunas no páti o frontal. Década de 70.
Acervo: Moacir Andrade.

Fachada principal do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Foto: Alex Pazuello.
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CENTRO EDUCACIONAL
SANTA TERESINHA  CEST

Idealizado por Dom Pedro Massa, prelado apostólico 
dos rios Negro e Madeira, o objeti vo inicial desse Patronato – 
instalado na área que, à época, pertencia ao bairro Cachoeirinha 
e hoje faz parte do Centro – era instruir as meninas carentes 
daquela área com os ensinos regular e profi ssionalizante, além 
de servir de casa de apoio às missionárias salesianas. 

A pedra fundamental do prédio foi lançada em 1935, no 
terreno localizado na esquina da avenida Sete de Setembro com 
a rua Duque de Caxias. Em 1º de setembro desse mesmo ano, 
com o edifí cio ainda em construção, Dom Pedro Massa iniciou as 
ati vidades desse estabelecimento educacional, sob a proteção 
de Santa Teresinha do Menino Jesus.

No início, as Filhas de Maria Auxiliadora realizavam, sempre 
aos domingos, apenas a catequese e o Oratório Festi vo. A direção 
das obras salesianas fi cou a cargo da irmã Benedita Braga, que 
também era diretora do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Já 
as aulas de catecismo eram lecionadas pelas irmãs Margarida 
Oliveira e Glória Monte Claro. 

Em 1936, o Patronato passou a oferecer o ensino regular 
de 1ª a 3ª séries e, no ano seguinte, iniciou a 4ª e a 5ª séries. 
Ainda em 1937, no dia 15 de fevereiro, a Casa da Cachoeirinha 
foi aberta, em defi niti vo, sob a direção da irmã Benedita Braga. 

No entanto, as ati vidades apostólicas fi caram sob a 
responsabilidade das irmãs Michelina Necchi e Mariana Galvão. 
A solenidade de inauguração do Patronato Profi ssional Santa 
Teresinha ocorreu menos de dois meses depois, em 2 de abril.

O interventor Álvaro Botelho Maia, por meio do Decreto 
42, de 8 de fevereiro de 1938, autorizou o funcionamento – e 
a respecti va inscrição no então Departamento de Educação e 
Cultura – do Insti tuto Domésti co-Profi ssional Santa Teresinha, 
dirigida pelas Filhas de Maria Auxiliadora. 

Quatro dias depois, o Patronato tornou-se independente 
do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, sendo eleita como 

Vista do prédio da escola. Foto: Alex Pazuello.

sua diretora a irmã Michelina Necchi. Decorridos oito anos, 
inaugurou-se o pavilhão para o funcionamento do internato.  

Em 1949, quando esse educandário passou a oferecer 
o Curso Industrial Básico, sua denominação foi alterada para 
Escola Industrial Santa Teresinha. 

Nesse mesmo ano, recebeu, por doação do Governo do 
Estado, o prédio e o terreno do Grupo Escolar Gonçalves Dias, em 
que hoje se encontra o Museu do Índio. Seu jardim de infância 
foi instalado em 13 de julho de 1950.

A Escola Industrial voltou a ser chamada de Patronato em 
1958. A parti r de 1971, devido a problemas fi nanceiros – que 
causariam o fechamento do internato no fi m da década de 80 –,  
o Patronato começou a cobrar mensalidade. 

A sua nomenclatura atual, Centro Educacional Santa 
Teresinha – Cest, foi ofi cializada em 1977. Vinte anos depois, 
esse estabelecimento de ensino passou a aceitar a matrícula de 
alunos do sexo masculino. 

O Patronato – seu nome mais lembrado – está localizado na 
avenida Sete de Setembro, n. 2.107, Centro. Oferece a Educação 
Infanti l e os ensinos Fundamental e Médio.

Edifí cio da escola em construção. In: CEST - Setenta anos em missão, 2007. 
Carla Vanessa Brito Pereira. 
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FUETH MOURÃO
10 7 1913 A 30 5 1965

O manauense Fueth Paulo Mourão 

iniciou seus estudos no município de 

Borba/AM. De volta a sua terra natal, foi 

estudar no internato do Colégio Dom 

Bosco, onde concluiu o curso primário, o 

ginásio e formou-se em Perito Contador. 

Sua carreira de professor foi iniciada em 1938, quando passou 

a lecionar no Colégio Dom Bosco e no Ginásio Amazonense. 

Quatro anos depois, ingressou na Faculdade de Direito do 

Amazonas como docente e, nesse mesmo ano, casou-se com 

Leonor Santi ago. Ainda na década de 40, exerceu ati vidades 

teatrais e, junto com Américo Alvarez e Luiz Cabral, parti cipou da 

criação do Teatro Escola do Amazonas. Foi professor em diversos 

estabelecimentos de ensino da cidade de Manaus. Assumiu, 

ainda, os cargos de deputado estadual, em 1944; diretor do 

Departamento de Educação e Cultura do Estado do Amazonas, 

em 1948; membro do Conselho Estadual de Educação, entre 

1956 e 1962. Também exerceu as funções de diretor do Colégio 

Estadual, inspetor do Ensino Secundário do MEC, presidente da 

Assembleia Geral da Sociedade Amazonense de Professores, 

entre outros. Faleceu em Manaus aos 52 anos de idade. Existe, 

atualmente, no bairro São Jorge, Zona Oeste da Cidade, uma 

escola estadual denominada Fueth Paulo Mourão.

ESCOLAS & EDUCADORES

COLÉGIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

O anti go Colégio São Francisco de Assis, de propriedade 
de dona Barbosinha, foi fundado em 7 de janeiro de 1930 e 
localizava-se na avenida Sete de Setembro, n. 1.273, Centro 

Alguns anos mais tarde, esse estabelecimento de ensino 
foi adquirido pelo casal Leonor Santi ago – afi lhada de dona 
Barbosinha – e Fueth Paulo Mourão, com o apoio fi nanceiro do 
bispo diocesano Dom João da Mata de Andrade e Amaral. Em 
1943, ele foi transfomado em uma escola normal.

Fueth mandou demolir o anti go prédio e construir um novo, 
com dois andares – e no formato da letra L em homenagem 
ao primeiro nome de sua esposa, dona Leonor. Entretanto, a 
conclusão dessas obras se daria somente após o falecimento 
daquele professor, ocorrido na década de 60. 

Nessa época, a Escola estava enfrentando difi culdades para 
adaptar-se à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
4.024, de 20 de dezembro de 1961) e, por isso, a família Mourão 
fez a opção de assinar um convênio com o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria Estadual de Educação – Seduc.

De acordo com os termos desse convênio, a Escola passou 
a funcionar como um anexo do Colégio Amazonense D. Pedro II  
– condição que manteve até o fi nal da década de 60. 

Anos depois, o local foi alugado para o anti go Colégio 
Einstein e, atualmente, abriga uma loja de departamentos.

Vista lateral da entrada do Colégio São Francisco de Assis (prédio à direita). À sua frente, a então rua Municipal, atual avenida Sete de Setembro. Acervo: Moacir Andrade.
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Anúncio. In: O Jornal, de 17.09.1943.

Imagem restaurada do detalhe da fachada da primeira sede do Insti tuto Christus
do Amazonas, na avenida Joaquim Nabuco. In: Revista do Ciec, 1994

(edição especial 40 anos da escola).

COLÉGIO BRASILEIRO
PEDRO SILVESTRE

Fundada em 8 de fevereiro de 1938 pelo casal Pedro e 
Lourdes Silvestre, a Escola Brasileira de Manaus funcionou, 
inicialmente, na rua 24 de Maio, Centro. Oferecia os ensinos 
Primário, Pré-Fundamental, Fundamental e o Pedagógico – este 
últi mo, um curso preparatório desti nado aos professores que 
desejassem parti cipar de concurso público. 

Em 1939, transferiu-se para a rua Doutor Moreira, onde 
fi cou até 1944, quando mudou de endereço novamente e 
passou a funcionar na rua Comendador Alexandre Amorim, no 
bairro Nossa Senhora Aparecida. Dois anos depois, seu nome foi 
alterado para Ginásio Brasileiro. 

Em 1957, essa Escola foi instalada na sua localização atual, 
na rua Dez de Julho, n. 843, Centro. Decorridos quatro anos de 
funcionamento na nova casa, em 15 de março de 1961, assumiu 
a nomenclatura Colégio Brasileiro, até ser desati vada. 

Suas ati vidades foram retomadas em 1990, quando o 
Governo do Estado adquiriu esse Colégio e o adaptou para ser 
uma escola pública. Inaugurado no dia 14 de março de 1991,  foi 
denominado Colégio Brasileiro Pedro Silvestre.

INSTITUTO CHRISTUS DO
AMAZONAS  CIEC

Criado em 30 de outubro de 1954, o Insti tuto Christus 
do Amazonas se originou da iniciati va do casal Orígenes e 
Berenice Marti ns com um grupo de professores. Suas ati vidades 
foram iniciadas no ano seguinte em um prédio alugado junto à 
Arquidiocese, localizado na avenida Joaquim Nabuco.

O nome Centro Educacional Christus do Amazonas foi 
adotado em 1974. No outro ano, inaugurou-se a sua primeira 
sede própria, também na avenida Joaquim Nabuco – prédio que 
depois foi ocupado pela anti ga Cosama. 

Na década seguinte, em 1989, o Centro Integrado de 
Educação Christus – Ciec inaugurou um novo prédio, situado na 
avenida Djalma Bati sta, bairro Chapada, Zona Centro-Sul, onde 
hoje está sendo construído o Atlanti c Tower. 

A parti r dos anos 90, o Ciec diversifi cou suas ati vidades e 
inaugurou novas unidades. Atualmente, o único prédio do Ciec 
que está em funcionamento localiza-se na rua Urucará, n. 1.360, 
no bairro Cachoeirinha, Zona Sul da Cidade.

PEDRO SILVESTRE
2 3 1908 A 25 10 1965

Natural da cidade de Baturité/CE, 

Pedro Silvestre da Silva veio com a família 

em 1910 para o Amazonas. Foi morar em 

um seringal no município de Benjamin 

Constant, onde iniciou seus estudos. Em 

1920, mudou-se para Manaus e, no ano 

seguinte, ingressou na Escola de Aprendizes Artí fi ces. Em 1928, 

transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi estudar Desenho 

na Escola Normal de Artes e Ofí cios Wenceslau Braz. Dois anos 

depois, voltou a Manaus e tornou-se professor da Escola Técnica 

Federal. Fundou a Escola Brasileira de Manaus, foi professor do 

Colégio Estadual do Amazonas, membro do Conselho Estadual 

de Educação e fundador da Associação das Escolas Parti culares 

do Amazonas. Faleceu na capital amazonense.

ORÍGENES MARTINS
23 5 1927

Orígenes Angeliti no Marti ns nasceu 

em Manaus e estudou no Grupo Escolar 

Marechal Hermes e no Seminário São 

José. Mudou-se para Fortaleza/CE, onde 

se formou em Filosofi a pela Faculdade 

Católica de Filosofi a do Ceará. Retornou 

à sua cidade natal e, antes de fundar o Insti tuto Christus do 

Amazonas, atuou como professor em diversos estabelecimentos 

de ensino da Cidade, como o Insti tuto de Educação do Amazonas, 

a Escola de Enfermagem de Manaus e a Escola de Serviço André 

Araújo. Também foi professor da Universidade do Amazonas e 

é membro fundador da Academia de Letras, Ciências e Artes do 

Amazonas – Alcear.
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A 
implantação do Ensino Superior no Brasil tem sua 
origem com a vinda da Família Real Portuguesa 
ao nosso País, em 1808. Entretanto, vale ressaltar 
que esse início veio com mais de dois séculos e 

meio de atraso em relação aos demais países da América Lati na 
colonizados pela Espanha – como o Peru, por exemplo, onde já 
havia sido criada, em 1551, a Universidade de São Marcos. 

Até aquele período, as únicas opções de formação 
universitária para quem residia na Colônia – uma regalia limitada 
apenas aos altos funcionários da Igreja Católica e à aristocracia 
brasileira, que ainda estava em formação – eram as escolas 
europeias, em especial, a de Coimbra, Portugal.

Em 18 de fevereiro de 1808, criou-se a Escola de Cirurgia do 
Hospital Real da Cidade da Bahia, primeiro insti tuto de ensino 
superior do Brasil. Dois meses depois, em 2 de abril, foi insti tuída 
uma Cadeira de Anatomia no Hospital do Rio de Janeiro – curso 
que, posteriormente, deu origem a uma Escola Médica.

A parti r daí, foram criadas as Faculdades Provinciais, que 
ofereciam formação superior aos brasileiros e portugueses 
impedidos de estudar na Europa devido ao bloqueio conti nental 
imposto pelo imperador francês Napoleão Bonaparte contra a 
Inglaterra e aliados – o que incluía Portugal e suas Colônias. Essas 
Faculdades seguiam uma concepção de ensino profi ssionalizante 
voltada, principalmente, para a Medicina.

Após a Proclamação da Independência em 1822, houve a 
necessidade de se estruturar juridicamente o País, o que levou 
à criação, em 1827, da Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco, atual Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, e da Faculdade de Direito do Recife, atual Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

Na década de 40 do século XIX, ao menos duas propostas 
foram apresentadas para a criação de uma universidade no Rio 
de Janeiro – então sede da Corte Real –, mas que não chegaram 
a se concreti zar. 

Cinco décadas mais tarde, em 1892, projetou-se a criação 
da Universidade do Paraná, que reuniria cursos de diversas 
áreas do conhecimento em Curiti ba. No entanto, essa iniciati va 
somente saiu do papel em 1912 e originou a atual Universidade 
Federal do Paraná – UFPR.

No Brasil, a primeira insti tuição de ensino superior a por 
em práti ca o modelo de Universidade – reunião de insti tutos 
de diferentes áreas do conhecimento com uma administração 
comum – foi a Escola Universitária Livre de Manáos, em 1909. 
Se essa insti tuição ainda esti vesse em funcionamento, ela 
completaria 100 anos de fundação em 17 de janeiro de 2009. 

Aliás, sobre esse “Centenário”, cabe um pequeno 
parêntese: como a atual Faculdade de Direito – FD da Ufam 
é a mesma Faculdade de Sciencias Juridicas e Sociaes – uma 
das cinco faculdades que foram criadas em 1909, junto com 
a Escola Universitária, e a única que conti nuou a funcionar, 
ininterruptamente –, pode-se afi rmar que, em realidade, quem 
poderia celebrar, em 2009, um século de existência é a FD.

Fachada do anti go prédio da Faculdade de Direito do Amazonas. Acervo: Biblioteca 
do IBGE – Arquivo Fotográfi co Ilustrati vo dos Municípios Brasileiros.
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Em 1920, o Governo Federal criou a insti tuição precursora 
das universidades federais: a Universidade do Rio de Janeiro 
(Decreto 14.343, de 7 de setembro daquele ano), atual UFRJ. Essa 
Universidade originou-se da fusão da Faculdade de Medicina 
da Escola Politécnica e da Faculdade de Direito – insti tutos, até 
então, independentes.

Até o início da década de 30, as universidades brasileiras 
não possuíam vínculo acadêmico entre seus diferentes cursos. 
Esse modelo de universidade, cuja ligação era exclusivamente 
administrati va – pela Reitoria e pelo Conselho Universitário –, foi 
predominante no desenvolvimento do ensino superior brasileiro 
e se mantém em muitas insti tuições até os dias atuais.

Uma nova concepção de universidade surgiu em 25 de 
janeiro de 1934, quando o Governo de São Paulo criou a USP, 
que reunia os insti tutos isolados existentes naquele Estado. 

A diferença em relação ao modelo anterior era que o 
vínculo entre as faculdades não se resumia apenas à parte 
administrati va. Havia uma base comum de ensino uti lizada por 
todos os cursos – o chamado tronco comum –, estabelecido pelo 
insti tuto central da USP: a Faculdade de Ciências e Letras.

Além disso, a USP apresentava uma proposta de educação 
moderna, baseada na ampliação do papel da universidade que, 
além da formação Acadêmica e Profi ssional, passaria a por em 
práti ca ações e projetos voltados ao desenvolvimento cientí fi co, 
tecnológico e social. 

Mais tarde, isso se consti tuiu no modelo contemporâneo 
de universidade, composto por três elementos indissociáveis: 
Ensino, Pesquisa e Extensão.

O sistema federal de ensino superior começou a ser 
consti tuído a parti r de 1949, com a criação da atual Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG. Até essa data, apenas a 
Universidade do Rio de Janeiro era federalizada. 

Nas décadas seguintes, principalmente na de 60, foram 
criadas outras 29 Insti tuições Federais de Ensino Superior – IFES, 
entre elas, a Fundação Universidade do Amazonas, em 1962, 
atual Universidade Federal do Amazonas – Ufam.

Nos últi mos trinta anos do século XX, ocorreu uma 
disseminação da Educação Superior, com o surgimento de 

inúmeras insti tuições de ensino em todo o território brasileiro, 
principalmente, as universidades parti culares. As matrículas 
nesse nível de ensino subiram de trezentos mil em 1970 para 
mais de um milhão em 1980.

De acordo com o Ministério da Educação – MEC, a 
Educação Superior Brasileira está organizada em duas categorias 
administrati vas: Pública e Privada. A primeira é formada pelas 
insti tuições criadas ou incorporadas, manti das e administradas 
pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal. Na segunda 
categoria, estão inseridas as insti tuições geridas por pessoas 
fí sicas ou jurídicas, de direito privado, com fi ns lucrati vos ou 
parti culares em senti do estrito, ou sem fi ns lucrati vos.

Existem no Brasil, atualmente, cerca de cinquenta 
universidades administradas pelo Governo Federal. Segundo 
dados do Insti tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – Inep, Manaus possui dezenove Insti tuições de 
Ensino Superior, sendo uma Estadual (UEA), duas Federais (Ufam 
e Ifam, anti go Cefet-Am) e dezesseis Privadas.

Este Capítulo apresenta o surgimento e o desenvolvimento 
do ensino superior na capital do Amazonas e segue a sequência 
cronológica de criação das insti tuições. 

Inicia-se com a história da Universidade de Manáos e de 
mais três insti tutos – Faculdade de Sciencias Juridicas e Sociaes 
de Manáos, Escola Agronômica de Manáos e Faculdade de 
Pharmacia e Odontologia de Manáos – que surgiram vinculados 
àquela Universidade e depois se tornaram independentes.

Em seguida, são apresentados quatro Insti tutos Isolados de 
Ensino Superior, criados entre as décadas de 40 e 50: Escola de 
Serviço Social de Manaus, Escola de Enfermagem de Manaus,  
Faculdade de Ciências Econômicas do Amazonas e Faculdade de 
Filosofi a do Amazonas.

Na conti nuação deste Capítulo, destaca-se a história da 
Universidade Federal do Amazonas – a mais anti ga Insti tuição 
de Ensino Superior da Cidade, em funcionamento –, seguida por 
uma síntese histórica da Universidade do Estado do Amazonas. O 
últi mo bloco, traz o resumo do surgimento de cinco Insti tuições 
Privadas de Ensino Superior existentes na Cidade: Ciesa, Uninilton 
Lins, Ceulm/Ulbra, Uninorte e Cesf.

Da esquerda para a direita: Eulálio Chaves e Astrolábio Passos, respecti vamente, idealizador e diretor-geral da Escola Universitária Livre de Manáos. 
In: Da Escola Universitária Livre de Manáos à Universidade Federal do Amazonas, 2004. Rosa Mendonça de Brito.  
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UNIVERSIDADE DE MANÁOS

A ideia de se criar uma Insti tuição de Ensino Superior em 
Manaus surgiu durante o período conhecido como Primeiro 
Ciclo da Borracha – mais precisamente em 5 de setembro de 
1906 –, quando da organização do Clube da Guarda Nacional 
do Amazonas, cujo estatuto previa a fundação de uma escola 
práti ca militar.

No entanto, esse projeto somente seria concreti zado no 
dia 10 de novembro de 1908, por iniciati va do então presidente 
do Clube da Guarda, Joaquim Eulálio Gomes da Silva Chaves. 
Denominada Escola Militar Práti ca do Amazonas, era composta 
por dois cursos voltados para o Ensino Militar, sendo um 
preparatório e outro Superior. Seis dias depois, recebeu a 
nomenclatura Escola Livre de Instrução Militar do Amazonas.

Em 17 de janeiro de 1909, essa Escola teve seu ensino 
ampliado para outras áreas do conhecimento e recebeu uma 
nova denominação: Escola Universitária Livre de Manáos. 

Segundo o seu estatuto, ela deveria conter nove cursos, 
distribuídos em cinco Faculdades: a Militar, com o curso das Três 
Armas; a de Sciencias e Letras, cujo curso ti nha o mesmo nome; 
a de Sciencias Juridicas e Sociaes, com o curso homônimo; a 
de Engenharia, com cursos de Engenharia Civil, Agrimensura 
e Agronomia, e a de Medicina, com os cursos de Odontologia, 
Farmácia e Parteiras.

No início, a Escola Universitária Livre de Manáos era 
parti cular. Sua instalação ofi cial ocorreu em 15 de março de 
1910, sob a direção-geral de Astrolábio Passos. As aulas dos 
cursos Ciências Jurídicas e Sociais – hoje, denominado Direito –, 
Odontologia, Farmácia, Agrimensura e Ciências e Letras foram 
iniciadas no mês seguinte, em 6 de abril, no prédio do então 
Grupo Escolar Saldanha Marinho, na rua Saldanha Marinho, 
esquina com a Costa Azevedo, Centro.

Em seu primeiro ano de ati vidade, foram matriculados 156 
alunos, informação encontrada no Relatório do Movimento 
Escolar apresentado em 4 de março de 1911 por Astrolábio 
Passos à Congregação da Escola Universitária Livre de Manáos. 
No dia 1º de janeiro de 1912, realizou-se a colação de grau dos 

primeiros formandos dessa insti tuição: dez odontólogos, oito 
farmacêuti cos e três agrimensores.

Decorridos três anos da sua instalação, em 13 de julho de 
1913, a Escola Livre de Manáos teve sua denominação alterada 
para Universidade de Manáos. Nessa época, a insti tuição ainda 
funcionava no Grupo Escolar Saldanha Marinho, o que a impedia 
de oferecer aulas no período matuti no, horário das aulas daquele 
referido grupo escolar. 

Por essa razão, o governador Jonathas Pedrosa, por meio 
da Lei 728, de 29 de setembro daquele ano, cedeu, para uso 
da Universidade, o prédio em que funcionava a Reparti ção de 
Obras Públicas, na avenida Joaquim Nabuco, Centro – onde hoje 
encontra-se a Escola Estadual Nilo Peçanha.

Até 1915, a Universidade de Manáos já contabilizava 
sessenta diplomados: vinte bacharéis em Direito, dezoito em 
Odontologia, nove em Farmácia, oito em Agronomia, quatro 
em Agrimensura e um em Obstetrícia – curso que, pela Reforma 
Rivadávia Corrêa de 1911, substi tuiu o Curso de Parteiras.

Como a Universidade de Manáos era manti da por meio de 
subvenções e auxílios provenientes do Estado e dos municípios – 
visto que o valor arrecadado com o pagamento de mensalidades 
pelos alunos era insufi ciente –, as alterações sofridas pela 
economia amazonense na década de 10 ati ngiram, diretamente, 
aquela insti tuição de ensino.

A drásti ca redução dos recursos públicos arrastou a 
Universidade de Manáos para um processo de desestruturação 
que culminou – nos primeiros anos da década de 20 – com a 
autonomia administrati va e fi nanceira de dois insti tutos a ela 
vinculados: a Faculdade de Sciencias Juridicas e Sociaes, que se 
desligou em 17 de janeiro de 1921, e a Escola Agronômica de 
Manáos, desvinculada em 08 de março de 1922.

Em 13 de janeiro de 1925, com a aprovação da Reforma 
Rocha Vaz (Decreto Federal 16.782-A), a Educação Superior no 
Brasil passou a ser composta por apenas cinco cursos: Direito, 
Engenharia, Medicina, Farmácia e Odontologia.

Essa Reforma estabeleceu, ainda, o ensino secundário com 
seis anos de duração. Ao fi nal do quinto ano, porém, se o aluno 
prestasse exame vesti bular para um desses cursos superiores 

Vista do Grupo Escolar Saldanha Marinho, onde foi instalada a Escola Universitária Livre de Manáos em 1910. Acervo: Moacir Andrade.
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e fosse aprovado, não precisaria mais cursar o últi mo ano. Os 
que optassem por concluir os seis anos estabelecidos seriam 
formados como bacharéis em Ciências e Letras, todavia, sem o 
mesmo status de uma Graduação.

Também em 1925, o curso de Três Armas, da Faculdade 
Militar – que nem chegou a ser instalado efeti vamente –, e o 
curso de Obstetrícia, da Faculdade de Medicina, foram exti ntos 
pela Reforma Rocha Vaz em razão de não serem reconhecidos 
como cursos de Ensino Superior.

Em 9 de maio desse mesmo ano, a Congregação Geral da 
Universidade de Manáos autorizou a reformulação do estatuto 
dessa insti tuição. Essa reforma estatutária foi apresentada na 
sessão de 16 de janeiro de 1926, discuti da sete dias depois e 
aprovada em 17 de abril seguinte. 

O novo estatuto foi promulgado em 1º de maio de 1926 
e concedeu autonomia plena à Faculdade de Pharmacia e 
Odontologia de Manáos, além de modifi car a denominação da 
Universidade de Manáos, que passou a chamar-se Associação 
Vulgarizadora do Ensino – AVE.

A primeira referência acerca da AVE encontra-se na 
Mensagem Anual do governador Pedro Bacellar, de 10 de 
julho de 1918, que a menciona como uma enti dade criada pela 
Universidade para divulgar a instrução na Capital e no Interior.

De acordo com o estatuto, publicado no Diário Ofi cial de 
26 maio de 1926, a AVE ti nha como fi nalidades a propaganda, 
a disseminação, a criação e a manutenção, dentro de seus 
recursos, de insti tutos e cursos para os ensinos Secundário, 
Técnico, Profi ssional e Superior em todo o Amazonas.

Como conti nuadora da Universidade de Manáos, a AVE 
manteve três faculdades: a de Sciencias e Letras, para o Ensino 
Clássico de Humanidades, seriado ou livre; a de Medicina, com 
o curso de mesmo nome mais os especiais para formação de 
enfermeira, e a de Engenharia, com os de Engenharia Civil, 
Engenharia Eletricista e Engenharia Industrial. 

Entretanto, o estatuto promulgado em 1926 previa que a 
AVE  iria conceder autonomia didáti ca – e até administrati va – ao 
curso que ati ngisse o desenvolvimento necessário para tal.

Essa Associação Vulgarizadora, porém, não conseguiria se 
efeti var como substi tuta da Universidade de Manáos, sobretudo, 
por dois eventos ocorridos ainda em 1926.

O primeiro deles foi o falecimento, em 14 de agosto, do 
presidente da insti tuição e seu principal incenti vador, Astrolábio 
Passos. O outro, ocorreu quando o presidente do Estado, 
Ephigênio de Salles, por meio do Decreto 62, de 8 de novembro, 
retomou, à administração estadual, o prédio situado na avenida 
Joaquim Nabuco, Centro, que estava sendo uti lizado pela AVE. 

Esse decreto considerava, entre outras coisas, que a 
insti tuição havia deixado de ser um estabelecimento de ensino 
superior e perdido sua fi nalidade inicial, o que, portanto, 
encerrava a concessão do referido imóvel.

O arti go 21 do Estatuto da Associação Vulgarizadora 
do Ensino estabelecia que ela fosse exti nta caso deixasse de 
funcionar por três anos consecuti vos ou por abandono de sua 
administração. Por coincidência, a últi ma notí cia referente à 
sua existência data de 1929, ano em que completava o prazo 
previsto no arti go 21 para sua exti nção.

Fachada do segundo prédio da Universidade de Manáos, na avenida Joaquim Nabuco. In: Jornal O Tempo, de 17.01.1918.
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INSTITUTOS ORIGINADOS DA
UNIVERSIDADE DE MANÁOS
FACULDADE DE SCIENCIAS JURIDICAS

E SOCIAES DE MANÁOS

Originada da Escola Universitária Livre de Manáos, a 
Faculdade de Sciencias Juridicas e Sociaes foi instalada em 15 de 
março de 1910 e suas aulas começaram em 6 de abril do mesmo 
ano. Em seu início, essa Faculdade registrou 54 alunos, com 32 
matriculados e 22 ouvintes. Seu diretor era Simplício Coelho de 
Rezende e seu quadro docente começou com dois professores: 
Heliodoro de Lima Balbi, de Filosofi a, e Ricardo Matheus Barbosa 
de Amorim, de Direito Romano. 

Sua primeira turma formada era composta por vinte 
bacharéis em Direito e colou grau em 21 de dezembro de 1914. 
No ano seguinte, o curso de Ciências Jurídicas e Sociais não 
graduou nenhum bacharel, pois os alunos admiti dos em 1911 
ti veram que cursar seis anos por causa da Reforma Rivadávia 
Corrêa, de 5 de abril daquele ano, que reformulou a estrutura 
curricular do ensino no Brasil.

Nessa época, a Congregação da Faculdade de Ciências 
Jurídicas e Sociais realizou as primeiras discussões sobre a 
necessidade de a insti tuição ser reconhecida pelo Governo 
Federal como um estabelecimento ofi cial de ensino de Direito, 
equiparando-se aos demais que existi am no País. 

Por essa razão, a Faculdade iniciou o seu processo de 
desvinculação da Universidade de Manáos e obteve autonomia 
didáti ca em 27 de julho de 1917. Com a mudança, a Faculdade 
de Ciências Jurídicas e Sociais passou a ser uma insti tuição com 
personalidade jurídica, porém, ainda atrelada administrati va e 
fi nanceiramente à Universidade de Manáos. 

Dirigida por Francisco Pedro de Araújo Filho, a Congregação 
da Faculdade de Sciencias Juridicas e Sociaes passou a se reunir 
em caráter isolado a parti r de 9 de agosto de 1917. 

No entanto, ela somente perderia o seu vínculo com a 
Universidade de Manáos em 17 de janeiro de 1921, quando foi 
aprovado o seu estatuto – que a reconhecia como uma escola 
autônoma sob os aspectos didáti co, administrati vo e econômico, 
desti nada ao ensino parti cular de Direito para estudantes de 
ambos os sexos, no Amazonas.

Até 1921, essa Faculdade registrou um total de 250 alunos 
matriculados, dos quais 73 concluíram o curso. No ano seguinte, 
ela recebeu a doação de um prédio estadual situado no bairro 
Constanti nópolis, atual Educandos, onde havia funcionado o 
Estabelecimento dos Educandos Artí fi ces. 

Devido à difi culdade de acesso e de transporte a esse local 
– distante do Centro da Cidade –, a direção da Faculdade optou 
por conti nuar no prédio da avenida Joaquim Nabuco.

Naquele mesmo ano, essa insti tuição solicitou ao Conselho 
Superior de Ensino sua equiparação aos demais insti tutos do 
mesmo gênero. O Conselho nomeou, então, o senhor Benjamin 
Malcher de Souza para inspecionar aquela Faculdade. 

Após a fi scalização, o Conselho Superior exigiu o imediato 
desligamento de qualquer vínculo da Faculdade de Sciencias 
Juridicas e Sociaes de Manáos com a Universidade de Manáos, 
o que obrigou a saída da Faculdade do prédio pertencente à 
Universidade, em que ela ainda estava instalada.

Como auxílio à Faculdade, o Executi vo Municipal cedeu 
o pavimento superior do sobrado que fora residência dos 
governadores, localizado na rua São Vicente, atual Bernardo 
Ramos, n. 22, Centro, onde a insti tuição se estabeleceu em 9 
de junho de 1922. Cumprida a exigência, em 11 de setembro 
de 1923, por meio de portaria do então Ministério da Justi ça e 

Vista do edifí cio da faculdade. Cartão-postal Livraria Academica. Acervo: João Bosco Araújo. 
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Negócios de Interior, ela fi nalmente foi equiparada aos demais 
insti tutos de ensino de Direito existentes no Brasil.

Em consequência da precariedade do edifí cio da rua São 
Vicente, em 7 de julho de 1926, a insti tuição voltou a funcionar, 
de maneira provisória, no prédio do Grupo Escolar Saldanha 
Marinho, seu endereço inicial.

Ainda em 1926, o Governo realizou sua primeira permuta 
com a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais: do edifí cio da 
avenida Joaquim Nabuco, n. 56-58, Centro, com o imóvel situado 
em Constanti nópolis, de propriedade daquela Faculdade.

Em 25 de fevereiro de 1927, esse insti tuto de ensino 
superior foi reinstalado na Joaquim Nabuco, no prédio onde já 
havia funcionado junto com a Universidade de Manáos.

No início da década de 30, a Faculdade deixou de ser uma 
insti tuição parti cular e foi transformada em um estabelecimento 
de ensino superior estadual, pelo Ato Interventorial 1.143, 
de 26 de novembro de 1931, que determinava, também, que 
os diretores da insti tuição fossem, a parti r daquele momento, 
nomeados pelo governador do Estado.

Outra mudança de endereço aconteceu em maio de 1934, 
com a realização de mais uma permuta com o Governo, agora 
entre o prédio da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, 
na avenida Joaquim Nabuco, e o do então Grupo Escolar Nilo 
Peçanha, na praça dos Remédios, nas esquinas das ruas Coronel 
Sérgio Pessoa e Miranda Leão, Centro. Como este últi mo edifí cio 
era menor, a Faculdade recebeu da administração estadual cem 
contos de réis para a construção de um segundo pavimento.

Na reforma desse edifí cio, entre 1936 e 1938, a Faculdade 
funcionou no anti go prédio da Higiene Pública, na rua Barroso, 
n. 115, Centro, onde, ao mesmo tempo, estava instalada a Escola 
de Commercio Solon de Lucena. 

Também foi em 1936, pela Lei Estadual 124, de 3 de 
outubro, que a insti tuição recebeu a denominação Faculdade de 
Direito do Amazonas.

Após ser administrada pelo Governo do Estado por quase 
duas décadas, a Faculdade foi federalizada em 21 de novembro 
de 1949, por meio da Lei Federal 924. 

Em 1962, o Governo Federal criou a Fundação Universidade 
do Amazonas, atual Universidade Federal do Amazonas – Ufam, 
que incorporou a Faculdade de Direito do Amazonas e todo o 
seu patrimônio. Em 1970, devido a uma reestruturação na 
Universidade, a Faculdade de Direito congregou o curso de 
Economia – que, posteriormente, retornaria a sua unidade de 
origem (ver página 200).

Com mais de meio século de funcionamento no mesmo 
local, a Faculdade de Direito foi transferida, em 26 de março 
de 2004, de seu prédio histórico – tombado como Monumento 
Histórico do Estado do Amazonas pelo Decreto 11.188, de 14 
de junho de 1988 – para o Campus Universitário, localizado na 
avenida General Rodrigo Otávio, bairro Coroado, Zona Leste.

No edifí cio da praça dos Remédios fi cou apenas o Escritório 
de Práti cas Jurídicas da Faculdade. Após sua reinauguração, 
em 30 de maio de 2008, foram instalados mais dois escritórios 
modelo: um de Psicologia e outro de Assistência Social.

Vista da fachada principal do prédio onde funcionava a Faculdade de Direito, na praça dos Remédios. Foto: Durango Duarte.



Insti tuições de Ensino Superior Manaus − Entre o Passado e o Presente 195

ESCOLA AGRONÔMICA DE MANÁOS

A Escola Agronômica de Manáos também tem sua história 
ligada à Escola Universitária Livre de Manáos, que, desde a sua 
fundação, em 17 de janeiro de 1909, previa o oferecimento de um 
curso de Agronomia pela Faculdade de Engenharia. Entretanto, 
a instalação desse curso não ocorreria de imediato, pois essa 
Faculdade enfrentava difi culdades para o seu funcionamento, 
como a falta de instalações e recursos necessários. 

Por iniciati va de Astrolábio Passos, diretor-geral da Escola 
Universitária, em 1911, formou-se uma comissão para organizar 
um congresso agrícola a fi m de se discuti r a organização do 
Insti tuto Agronômico Amazonense. Essa comissão era composta 
pelo governador do Estado, pelo superintendente de Manaus, 
pelo representante da Inspetoria Agrícola e pelos presidentes da 
Associação Comercial do Amazonas e da Sociedade Amazonense 
de Agricultura, além de representantes da Universidade. 

Para o diretor da Universidade, a organização dessa 
comissão era a melhor maneira de se elaborar um programa 
de ensino agrícola condizente com as demandas do Estado. 
Essa expectati va se confi rmou com a criação da Escola Média 
de Agricultura – primeira denominação desse insti tuto –, anexa 
à Faculdade de Engenharia da Escola Universitária Livre de 
Manáos, em 26 de fevereiro de 1912. Dois meses depois, no dia 
29 de abril, ocorreu a aula inaugural da Escola no salão nobre da 
Associação Comercial do Amazonas, à época, localizada na rua 
Marechal Deodoro, n. 32, Centro.

A Escola Média, inicialmente, possuía nove alunos e suas 
aulas teóricas foram realizadas em uma sala do prédio da 
Sociedade Amazonense de Agricultura, na rua Barroso, n. 36, 
Centro. Com a instalação dos laboratórios da Escola Universitária 
Livre de Manáos – inaugurados em 11 de agosto de 1912 – no 
segundo pavimento do edifí cio da Biblioteca Pública, foram 
iniciadas as aulas práti cas de Física e de Química.

Em 1913, essa Escola mudou-se com a Universidade para 
o prédio que havia abrigado a Reparti ção de Obras Públicas, 

na avenida Joaquim Nabuco, Centro. A função de diretor da 
Escola Média era exercida pelo mesmo diretor da Faculdade 
de Engenharia, Arthur Cesar Moreira de Araújo, que esteve no 
cargo entre os anos de 1912 e 1915, quando foi diplomada a 
primeira turma, com oito agrônomos.

A parti r de 1918, a Escola Média de Agricultura passou a 
receber auxílio fi nanceiro do Governo Federal, no valor de vinte 
contos de réis anuais, inserido no orçamento do Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio.

Em 12 de abril de 1919, a Congregação da Universidade 
aprovou um novo Regulamento para a Escola Média de 
Agricultura, baseado no modelo de Ensino Técnico-Agronômico 

Campo Experimental Nelson de Mello. In: Revista Agronômica, Maio de 1938.

Escola Agronômica de Manaus, na rua Luiz Antony. In: Revista Agronômica, Abril de 1939.
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convencionado pelo Governo Federal, pelo qual a Escola passava 
a oferecer três cursos: o Preliminar, com duração de um ano, o 
Regular ou Principal, com duração de três anos, e o Especial, de 
um ano de duração, para aperfeiçoamento ou especialização.

Até 1919, o ensino práti co dos alunos da Escola Média era 
realizado em dois outros espaços: no campo experimental do 
Horto Florestal Estadual e no Seringal Mirim, de propriedade do 
Club da Seringueira. Nesse ano, foi adquirido um terreno na Vila 
Municipal, área que hoje pertence ao atual bairro Adrianópolis, 
para a instalação do seu aprendizado agrícola, posteriormente 
denominado Astrolábio Passos.

 Dois anos depois, a Escola também recebeu a concessão do 
Horto Municipal de Manaus e dos jardins públicos da Cidade. Em 
1922, já contava com outros seis espaços: o campo de experiência 
e demonstração da Sociedade Amazonense de Agricultura, o 
Observatório Meteorológico do Estado, o Laboratório Químico 
do Estado, o Insti tuto Pasteur de Manaus, o Laboratório Químico 
Calmont e a Chácara São José, na Vila Municipal.

A Congregação da Universidade, em 8 de março de 1922, 
transformou a Escola em uma insti tuição autônoma didáti ca, 
administrati va e fi nanceiramente, que passou a funcionar como 
unidade isolada de ensino superior, sob a denominação de Escola 
Agronômica de Manáos e dirigida por Antônio Telles de Sousa.

Mesmo com a independência, a Escola Agronômica 
permaneceu funcionando no prédio da Universidade de Manáos 
até 1926. Seus diplomas foram reconhecidos pela Assembleia 
Legislati va do Amazonas, por meio da Lei 1.236, de 17 de janeiro 
de 1926, que estabeleceu, ainda, uma subvenção anual da 
administração estadual para a insti tuição, cujo valor seria de, no 
máximo, seis contos de réis.

Por meio do Regulamento publicado em 1929, a Escola 
Agronômica de Manáos foi reestruturada e passou a oferecer o 
Curso Fundamental, equivalente ao anti go Preliminar; o Curso 
Integral, que substi tuiu o Regular, e um curso especial de Química 
Industrial. Nessa época, a Escola Agronômica já funcionava em 
um prédio situado na então praça General Osório, n. 29, Centro, 
onde hoje existe uma locadora de bilhar, na rua Luiz Antony.

Uma nova reformulação, aprovada pelo Decreto 23.857, 
de 8 de fevereiro em 1934, adaptou a Escola Agronômica de 
Manaus à Escola Nacional de Agronomia. Três anos depois, 
em 7 de setembro de 1937, foi lançada a Revista Agronômica, 
publicação de responsabilidade do Centro Acadêmico daquela 
insti tuição e desti nada à defesa dos interesses da categoria e do 
fortalecimento da agricultura no Amazonas.

Em 1938, o prefeito Antônio Botelho Maia, ex-aluno da 
insti tuição, concedeu à Escola Agronômica de Manaus um 
terreno de propriedade do Município, localizado na estrada São 
João, atual avenida Álvaro Botelho Maia, na Vila Municipal, para 
a construção de sua sede – ideia que não se concreti zou. Nessa 
época, a Escola já possuía um campo experimental denominado 
Nelson de Mello, na estrada do Aleixo.

Apesar das tentati vas de manutenção encampadas pelo 
interventor Álvaro Maia, o Governo Federal exti nguiu a Escola 
Agronômica em 1943 em razão de essa insti tuição não atender 
mais às normas legais exigidas para o funcionamento de um 

estabelecimento de ensino agronômico. Em seu lugar, foi criada 
a Escola Agrotécnica de Manaus, cujas ati vidades iniciaram em 
1944 e formou sua primeira turma em 1947.

No fi nal da década de 50, houve uma tentati va de 
aqui restabelecer o ensino de graduação em Agronomia. O 
governador Plínio Coelho, de acordo com sua Mensagem à 
Assembleia Legislati va, de 15 de março de 1958, pretendia 
iniciar a construção de um prédio, no anti go campo do Luso, 
para instalar a Faculdade de Agronomia do Amazonas, iniciati va, 
porém, que não se realizou.

A discussão a respeito da instalação da Faculdade de 
Agronomia do Amazonas ganha força em 1974, quando, segundo 
matéria publicada no Jornal do Commercio, de 12 de dezembro 
daquele ano, a Federação de Agricultura do Amazonas e a então 
Universidade do Amazonas – UA decidem implantar um Curso 
Superior de Agronomia em Manaus.

Dois anos depois, em 1º de julho de 1976, o Curso de 
Agronomia iniciou suas ati vidades vinculado à Faculdade de 
Tecnologia – FT da Universidade do Amazonas. Com a criação, 
no ano seguinte, do Departamento de Ciências Agrárias, no 
Insti tuto de Ciências Biológicas – ICB, a administração do Curso 
foi transferida para essa unidade acadêmica. Em agosto de 
1980, formou-se a primeira turma de engenheiros agrônomos 
da Universidade do Amazonas, entre eles, Néliton Marques da 
Silva, fi lho de Theotônio Marques da Silva, um dos formandos da 
últi ma turma da anti ga Escola Agronômica, de 1943.

Ainda na década de 80, o Conselho Universitário – Consuni 
fundou a Faculdade de Ciências Agrárias – FCA, por meio da 
Resolução 009/88, e o referido curso fi cou estabelecido nessa 
unidade, da qual faz parte até hoje.

Fachada atual do prédio que abrigou a Escola Agronômica. Foto: Durango Duarte.
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FACULDADE DE PHARMACIA
E ODONTOLOGIA DE MANÁOS

A Escola Universitária Livre de Manáos possuía uma 
Faculdade de Medicina composta pelos cursos de Farmácia, de 
Odontologia e de Parteiras. Contudo, apesar dessa denominação, 
a Faculdade não possuía um curso de Medicina, pois, conforme 
a primeira edição da publicação Archivos da Escola Universitária 
Livre de Manáos, de 1911, a Universidade não dispunha de 
recursos para sua implantação, que demandaria, entre outras 
coisas, de laboratórios para as aulas práti cas.

A direção da Faculdade foi assumida por Galdino Marti ns 
de Souza Ramos e suas aulas também iniciaram em 6 de abril de 
1910, com um total de 48 alunos, entre matriculados e ouvintes, 
sendo 22 de Farmácia e 26 de Odontologia. Apenas o Curso de 
Parteiras não obteve matrícula alguma nesse primeiro ano de 
funcionamento da Faculdade.

Em razão de a Universidade não dispor de laboratórios 
próprios, as aulas práti cas eram realizadas no Laboratório 
Químico do Estado, no hospital da Santa Casa de Misericórdia, 
no Gabinete Bacteriológico do Serviço Sanitário do Estado e na 
Reparti ção de Higiene Pública.

A Reforma Rivadávia Corrêa, de 5 de abril de 1911, que 
estabeleceu um novo regulamento para o ensino Superior em 
todo o território nacional, determinou, também, que, para 
ser considerada Faculdade de Medicina, a insti tuição deveria 
oferecer quatro cursos: Ciências Médicas e Cirúrgicas, Farmácia, 
Odontologia e Obstetrícia – este, que substi tuiu o anti go Curso 
de Parteiras e obteve uma aluna no ano leti vo de 1911.

A colação de grau da primeira turma da Faculdade, com oito 
formandos em Odontologia e dez em Farmácia, aconteceu em 1º 
de janeiro de 1912, no salão nobre do Gymnasio Amazonense, 
atual Colégio Amazonense D. Pedro II. No ano posterior, a 
Faculdade foi transferida com a Universidade para o prédio da 
avenida Joaquim Nabuco, onde permaneceu até 1926.

Em 1925, a Congregação Geral da Universidade de Manáos 
iniciou uma discussão sobre a reformulação do seu estatuto 
– promulgado em 1º de maio de 1926 –, que resultou na 
transformação da Universidade em Associação Vulgarizadora do 
Ensino e na criação da Faculdade de Pharmacia e Odontologia 
de Manáos, insti tuto isolado de ensino superior, dotado de 
autonomia didáti ca, administrati va e fi nanceira. 

Essa fusão dos cursos de Farmácia e de Odontologia 
atendia às modifi cações estabelecidas pela Reforma Rocha Vaz, 
de 1925, que, entre outras exigências, dizia que somente os 
Insti tutos de Ensino Superior que fossem autônomos didáti ca 
e administrati vamente teriam os seus diplomas validados pelo 
Governo Federal. Até ati ngirem autonomia, os dois cursos já 
haviam diplomado 36 farmacêuti cos e 53 denti stas.

A direção desse novo insti tuto fi cou sob a responsabilidade 
de Vicente Telles de Souza Junior, presidente recém-empossado 
da Congregação da Faculdade de Pharmacia e Odontologia 
de Manáos, cuja primeira reunião ocorreu em 3 de julho de 
1926 para a elaboração do seu estatuto. Dez dias depois, pela 
Lei 1.343, a Intendência Municipal concedeu auxílio de cinco 
contos de réis para que a Faculdade pudesse dar início ao seu 
patrimônio e arcar com suas despesas essenciais. Por essa lei, 
a municipalidade de Manáos também deveria contemplar, em 
seus orçamentos futuros, subsídios anuais à referida insti tuição.

A Faculdade teve os seus diplomas reconhecidos como 
válidos em todo o território nacional (Decreto Federal 19.852, 
de 11 de abril de 1931) e foi ofi cializada pela Lei Estadual 1.190, 
de 21 de dezembro de 1931. Dois anos depois, recebeu a doação 
de um prédio, de propriedade do Governo do Estado, situado 
na rua Leovegildo Coelho, Centro, por detrás da igreja de Nossa 
Senhora dos Remédios. Ainda na década de 30, passou a ser 
auxiliada com recursos fi nanceiros estaduais.

 Devido à precariedade daquele imóvel, o interventor 
federal Álvaro Maia, por meio do Decreto 237, de 10 de abril 
de 1939, revogou a doação do prédio feita seis anos antes e 

Vista do então prédio da faculdade, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Acervo: CCPA.
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Quadro de formandos, turma de 1934. Acervo: Moacir Andrade. Fachada do prédio do curso de Farmácia. Foto: Thiago Duarte.

Fachada do edifí cio da faculdade, no bairro N. Sra. Aparecida. Acervo: Biblioteca do
IBGE – Arquivo Fotográfi co Ilustrati vo dos Municípios Brasileiros.

concedeu, para usufruto perpétuo da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Manaus, o próprio estadual situado na avenida 
Joaquim Nabuco, Centro, onde já funcionava o Grupo Escolar 
Nilo Peçanha – que permanece nesse local até os dias de hoje.

A Faculdade de Farmácia e Odontologia fi cou sediada nesse 
endereço até 1944, quando o Governo Federal (Decreto 17.204, 
de 21 de novembro) proibiu o seu funcionamento. Duas décadas 
depois, em 1966, a Fundação Universidade do Amazonas criou, 
em Manaus, uma nova Faculdade de Farmácia e Odontologia. 

Instalada no prédio em que havia funcionado o anti go 
Grupo Escolar Plácido Serrano, situado na então avenida Ayrão, 
no trecho hoje denominado Waldemar Pedrosa, o seu terreno 
fi cava contí guo ao atual Hospital Universitário Getúlio Vargas – 
HUGV, local onde seriam ministradas as aulas práti cas.

Nesse edifí cio, doado pelo Governo Estadual à então 
Universidade do Amazonas – UA por meio da Lei 348, de 13 
de dezembro de 1965, também foi instalada a Faculdade 
de Medicina. A aula inaugural da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia ocorreu no dia 18 de maio de 1966, no auditório 
Alberto Rangel, situado na Biblioteca Pública do Estado.

A formatura da primeira turma da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia da Universidade do Amazonas, composta por onze 
alunos, aconteceu em 1970. Nesse mesmo ano, foi inaugurado 
o ambulatório clínico, desti nado, também, às aulas práti cas dos 
cursos de Medicina e Farmácia e Odontologia da UA. 

Localizado na esquina da rua Afonso Pena com a avenida 
Waldemar Pedrosa, Centro, esse ambulatório, posteriormente, 
recebeu a denominação Araújo Lima em homenagem a esse 
ex-prefeito de Manaus. No segundo semestre de 2008, foi 

inaugurado um novo prédio, ao lado do anti go, que passou a 
formar o Complexo Ambulatório Araújo Lima. 

Pela Resolução 32, de 14 de junho de 1972, do Conselho 
Universitário, foi aprovada a separação administrati va dos 
cursos de Farmácia e Odontologia. Em 1975, os cursos de 
Farmácia, Odontologia e Medicina passaram a pertencer a uma 
só unidade, a Faculdade de Ciências da Saúde – FCS, e exti nguiu-
se, automati camente, a Faculdade de Farmácia e Odontologia.

Anos depois, o prédio situado nas esquinas das ruas 
Comendador Alexandre Amorim e Xavier de Mendonça, bairro 
Nossa Senhora Aparecida, adquirido pela Universidade para a 
instalação dos cursos de Farmácia e Odontologia, serviu para a 
instalação defi niti va do curso de Farmácia, onde permanece até 
hoje. Já o curso de Odontologia, conti nua nas proximidades do 
HUGV, em um dos prédios da Faculdade de Ciências da Saúde, 
na avenida Waldemar Pedrosa, n. 1.539, Centro.
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INSTITUTOS ISOLADOS DE
ENSINO SUPERIOR

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL
DE MANAUS

No fi m da década de 30, o presidente Getúlio Vargas passou 
a implantar diversos programas de assistência aos problemas 
sociais, práti ca comum nos governos desse período e que fi cou 
conhecida como “assistencialismo”.

Para estudar e administrar as ações relacionadas às 
questões sociais no País, o Governo Federal criou, por meio do 
Decreto-Lei 525, de 1º de julho de 1938, o Conselho Nacional 
de Serviço Social, que possuía, entre suas atribuições, a de 
estabelecer um sistema de Órgãos Públicos para a prestação de 
serviços de assistência social e desenvolvimento de políti cas nas 
esferas federal, estadual e municipal. 

Derivado disso, surgiram as primeiras escolas de Serviço 
Social do Brasil: a de São Paulo, em 1936, e a do Rio de Janeiro, em 
1937. Nesse período, Manaus registrava, entre outros problemas 
sociais decorrentes da crise econômica, um agravamento da 
delinquência juvenil. 

Por essa razão e em seguimento à políti ca nacional de 
habilitar profi ssionais para as ati vidades de assistência social, 
criou-se, em 1940, a Escola de Serviço Social de Manaus – ESSM, 
subordinada, inicialmente, ao Juízo Tutelar de Menores, por 
iniciati va do juiz André Vidal de Araújo, ti tular do Juizado de 
Menores e diretor da Escola.

Em seu primeiro ano de funcionamento, matricularam-se 
mais de cem alunos, entre homens e mulheres. No entanto, em 
1º de julho de 1941,  no início do segundo semestre, mais da 
metade já havia desisti do do curso. 

O corpo docente dessa insti tuição era composto por Djalma 
Bati sta, Comte Teles, Donizetti   Gondin, Cássio Dantas, Maria de 
Miranda Leão, Zulmira Bitt encourt, Felix Valois e pelo padre 
Antônio Plácido de Souza.

Para viabilizar as ati vidades de estágio, exigido aos alunos 
para a conclusão do curso, foram escolhidas, pela ESSM, sete 
insti tuições de assistência social da Cidade: Departamento de 
Saúde Pública, Casa de Detenção, Seção Melo Matt os, Santa 
Casa de Misericórdia, Escola Premonitória, Casa Doutor Fajardo 
e Abrigo Menino Jesus.

O Regulamento da Escola de Serviço Social de Manaus foi 
aprovado em 30 de junho de 1941, porém, seu reconhecimento 
ofi cial pelo Governo do Estado ocorreu somente em 1945, por 
meio do Decreto-Lei 1.412, de 1º de junho desse mesmo ano.

A colação de grau da primeira turma de assistentes sociais, 
composta por 46 formandas da ESSM, foi realizada no dia 2 de 
janeiro de 1942, na Academia Amazonense de Letras. Em 2 de 
fevereiro seguinte, início daquele ano leti vo, a ESSM já obedecia 
a um novo regulamento, que concedia matrícula só para pessoas 
do sexo feminino. Nesse ano, essa insti tuição passou a funcionar 
em uma sala própria, anexo ao Juízo Tutelar de Menores.

No ano de 1948, a Escola de Serviço Social já estava em  
funcionamento no seu edifí cio próprio, na avenida 13 de Maio, 
atual Getúlio Vargas, esquina com a rua Ramos Ferreira, Centro. 
Com o passar dos anos, essa Escola recebeu a instalação da 
Ofi cina de Serviço Social – desti nada ao desenvolvimento de 
ati vidades práti cas – e organizou uma biblioteca e um museu, 
cujo acervo era composto por peças relacionadas à Antropologia 
da Região Amazônica.

A Escola de Serviço Social de Manaus foi incorporada à 
Universidade do Amazonas – UA, por meio da Resolução 2, de 
19 de fevereiro de 1968, do Conselho Universitário daquela 
insti tuição federal de ensino superior, que também aprovou sua 
nova nomenclatura: Escola de Serviço Social André Araújo, da 
Universidade do Amazonas.

Na década de 70, a insti tuição perdeu sua denominação de 
Escola e integrou a Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras da 
anti ga UA, atual Insti tuto de Ciências Humanas e Letras – ICHL, 
da Ufam. Nos dias de hoje, funciona em um dos blocos dessa 
unidade acadêmica, no Campus Universitário, bairro Coroado.

Fachada principal do prédio da anti ga Escola de Serviço Social, na avenida 13 de Maio, atual Getúlio Vargas, esquina com rua Ramos Ferreira. Acervo: João Bosco Araújo.
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ESCOLA DE ENFERMAGEM
DE MANAUS

Em 1º de dezembro de 1949, o então Serviço Especial de 
Saúde Pública – Sesp, atual Fundação Nacional de Saúde, por 
iniciati va do seu superintendente Marcolino Candau, criou 
a Escola de Enfermagem de Manaus – EEM para preparar 
profi ssionais, com cursos de graduação, e formar auxiliares de 
enfermagem a fi m de atuarem em nossa Região.

A autorização para o seu funcionamento foi concedida 
por meio da Portaria 1.051, de 14 de dezembro de 1951, do 
Ministério da Educação e Cultura, mas o seu reconhecimento 
veio somente três anos mais tarde, em 13 de dezembro de 1954. 
Com capacidade para vinte alunos, instalou-se em um prédio 
esti lo residencial, situado na rua Teresina, n. 495, no bairro 
Adrianópolis, endereço que mantém até hoje.

Em seu primeiro ano de funcionamento, a EEM registrou 
apenas seis matrículas e teve como diretora a enfermeira Rosaly 
Rodrigues Taborda, que permaneceu à frente dessa insti tuição 
até o dia 3 de dezembro de 1954.

Na década de 70, o Ministério da Educação homologou o 
Regimento Interno da Escola de Enfermagem de Manaus, que 
oferecia, inicialmente, o curso de graduação em Enfermagem, 
com três anos de duração, e o de Auxiliar em Enfermagem, 
com dezoito meses. Até 1975, a Escola de Enfermagem já havia 
formado 203 enfermeiros, 155 enfermeiros em Saúde Pública e 
331 auxiliares em enfermagem. 

Em 1974, a Fundação Sesp decide ampliar a Escola para 
atender à demanda por seus cursos. O novo edifí cio, com mais 
de três mil metros quadrados, dois pavimentos, quatorze salas 
de aula, laboratórios, departamentos administrati vos, diretório 
acadêmico, biblioteca, refeitório, auditório com capacidade para 
duzentas pessoas, entre outras dependências, foi inaugurado 
em 26 de março de 1976, com a presença do presidente da 
República, Ernesto Geisel.

Duas décadas depois, de acordo com a Lei Federal 9.484, 
de 27 de agosto de 1997, a EEM foi incorporada à Fundação 
Universidade do Amazonas – FUA como uma Unidade Acadêmica 
da então UA. Apesar de sua denominação atual ser Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, ainda uti liza 
a sua sigla original: EEM.

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
DO AMAZONAS

A Faculdade de Ciências Econômicas do Amazonas – FCE 
foi criada pelo Governo Estadual, por meio da Lei 108, de 23 de 
dezembro de 1955, como um Órgão vinculado à então Secretaria 
de Educação, Saúde e Assistência Social.

Sua instalação ofi cial ocorreu em 2 de maio de 1958 e as 
aulas iniciaram no dia 14 do mesmo mês, no térreo do prédio do 
Insti tuto de Educação do Amazonas – IEA. Seu primeiro diretor 
foi o cônego Pedro de Mott ais e o corpo docente era composto 
pelos professores Fueth Mourão, Samuel Benchimol, José 
Augusto Borborema, Orlando Falcone e Aderson de Menezes.

Em abril de 1959, a Faculdade se mudou para o Grupo 
Escolar Luizinha Nascimento, no bairro Praça 14 de Janeiro, 
onde permaneceu até agosto de 1960, quando foi novamente 
transferida para o prédio em que havia funcionado o 
Departamento de Estradas e Rodagens, na rua José Paranaguá, 
n. 200, em frente ao anti go Comando-Geral da Polícia Militar. 

Em 1961, a FCE, que funcionava no horário noturno, passou 
a dividir suas instalações com a Faculdade de Filosofi a. A colação 
de grau da sua primeira turma de formandos aconteceu no 
Teatro Amazonas, em 23 de dezembro de 1961. Era composta por 
dezessete economistas, dos quais nove se tornaram professores 
da própria Faculdade.

A FCE manteve-se sob a responsabilidade do Governo 
do Estado do Amazonas até 29 de julho de 1964, quando o 
governador Arthur Reis, por meio do Decreto 68, transferiu a 
administração e os bens da Faculdade à recém-criada Fundação 
Universidade do Amazonas.

Após ser incorporada à estrutura da Universidade como 
uma unidade acadêmica, foi denominada Faculdade de Ciências 
Econômicas da Universidade do Amazonas. Reorganizada em 24 
de fevereiro de 1965, agregou o curso de Ciências Contábeis e 
recebeu, no ano seguinte, o de Ciências da Administração.

Em agosto de 1969, essa unidade foi instalada na rua Emílio 
Moreira, n. 60, bairro Praça 14 de Janeiro, no anti go prédio do 
Seminário São José (ver Capítulo Escolas), que também abrigava 
a então Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras. 

No ano seguinte, a Reforma do Estatuto da Universidade 
do Amazonas, aprovada pelo Decreto Federal 66.810, de 30 de 
junho, alterou sua denominação para Faculdade de Estudos 
Sociais Aplicados e transferiu para a Faculdade de Direito 
a administração do curso de Ciências Econômicas – que, 
posteriormente, voltaria à sua unidade acadêmica de origem.

Em 1976, recebeu o nome que uti liza até os dias atuais: 
Faculdade de Estudos Sociais – FES. Nesse tempo, a FES já 
funcionava na rua Monsenhor Couti nho, local em que, hoje, 
está instalada a Escola Estadual Eunice Serrano Telles de Souza. 
Entretanto, as disciplinas do chamado tronco comum eram 
cursadas no ICHL. 

Em meados da década de 80, a FES voltou a ocupar o 
imóvel da rua Emílio Moreira, onde permaneceu até 9 de janeiro 
de 2002, data em que foi defi niti vamente instalada no Campus 
Universitário da Ufam, no bairro Coroado.

Vista do prédio da Escola de Enfermagem de Manaus, antes da ampliação. Acervo: 
Biblioteca do IBGE – Arquivo Fotográfi co Ilustrati vo dos Municípios Brasileiros.
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FACULDADE DE FILOSOFIA
DO AMAZONAS

Administrada pelo Governo Estadual, a Faculdade de 
Filosofi a do Amazonas foi criada em 1959 e a autorização 
para o funcionamento de seus três cursos iniciais – Filosofi a, 
Matemáti ca e Pedagogia – foi concedida pelo Decreto Federal 
50.046, de 24 de janeiro de 1961. 

A aula inaugural dessa insti tuição, proferida pelo então 
governador Gilberto Mestrinho, ocorreu no dia 16 de março 
daquele mesmo ano, em solenidade realizada no auditório do 
exti nto Palácio Rodoviário, onde hoje existe uma das unidades 
acadêmicas da Universidade do Estado do Amazonas – UEA.

O primeiro diretor dessa Faculdade foi o cônego Walter 
Gonçalves Nogueira. Sua instalação ocorreu no pavimento 
superior do mesmo prédio em que funcionava outra faculdade 
estadual: a de Ciências Econômicas, na rua José Paranaguá, 
Centro. Em seu primeiro ano, a Faculdade de Filosofi a registrou 
a matrícula de sessenta alunos, sendo 34 em Filosofi a, dezessete 
em Pedagogia e nove em Matemáti ca.

Em 1963, esse insti tuto de ensino superior recebeu a 
instalação do curso de Química. No ano seguinte, o Governo 
do Estado, por meio da Lei 22, de 22 de maio, doou os bens 
de propriedade estadual que estavam em uso pela Faculdade 
de Filosofi a do Amazonas para a recém-criada Fundação 
Universidade do Amazonas – FUA e alterou sua denominação 
para Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras. No entato, essa 
insti tuição somente seria incorporada em defi niti vo pela 
Universidade do Amazonas em 29 de julho daquele ano.

A colação de grau da primeira turma da Faculdade de 
Filosofi a, Ciências e Letras, composta por 24 graduandos – 

quinze em Filosofi a, sete em Pedagogia e dois em Matemáti ca –, 
aconteceu no dia 17 de janeiro de 1965.

Ainda na década de 60, a Faculdade recebeu a instalação 
de mais seis cursos: Letras, em 1965, Biblioteconomia e Ciências 
Naturais, em 1967, Serviço Social, com a incorporação da ESSM, 
em 1968, e mais Comunicação Social e Educação Física, em 
1969 – sendo que este últi mo, anos depois, foi ncorporado ao 
Insti tuto de Ciências Biológicas – ICB e, em 1993, transformado 
na Faculdade de Educação Física – FEF.

A reforma estatutária de 1970 alterou a nomenclatura de 
algumas unidades acadêmicas da Universidade do Amazonas. 
Por esse moti vo, a Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras teve 
sua denominação modifi cada para Insti tuto de Ciências Humanas 
e Filosofi a. Essa reforma transferiu, ainda, a administração do 
curso de Pedagogia para a Faculdade de Educação – Faced.

Posteriormente, outros três cursos que também faziam 
parte dessa unidade foram incorporados a outras: curso de 
Matemáti ca e o de Química passaram a compor o Insti tuto de 
Ciências Exatas – ICE e o de Ciências Naturais foi transferido para 
o Insti tuto de Ciências Biológicas – ICB.

Em 1974, em virtude de outra mudança estatutária, esse 
Insti tuto recebeu nova nomenclatura, manti da até os dias de 
hoje: Insti tuto de Ciências Humanas e Letras – ICHL. No segundo 
semestre do ano de 1986, o ICHL foi instalado, defi niti vamente, 
no Campus Universitário da Ufam, localizado no bairro Coroado, 
Zona Leste de Manaus.

O Insti tuto de Ciências Humanas e Letras, atualmente, é 
composto por dez departamentos acadêmicos: Biblioteconomia, 
Ciências Sociais, Comunicação Social, Educação Artí sti ca, 
Filosofi a, Geografi a, História, Letras (Língua Portuguesa), Letras 
(Língua Estrangeira) e Serviço Social.

Fachada frontal e lateral do edifí cio da Faculdade de Filosofi a do Amazonas. Acervo: Museu Amazônico.
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UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAZONAS  UFAM

A história da primeira universidade federal do Estado inicia 
em 1962, quando o Governo Federal, por meio da Lei 4.049-A, 
de 12 de junho, criou a Fundação Universidade do Amazonas 
– FUA, enti dade autônoma responsável pela manutenção da 
Universidade do Amazonas – UA, atual Universidade Federal do 
Amazonas – Ufam.

No entanto, essa iniciati va somente efeti vou-se dois 
anos depois, com o Decreto 53.699, de 13 de março de 1964, 
sancionado pelo presidente João Goulart, que organizou a 
Fundação Universidade do Amazonas. Por esse decreto, a 
Universidade seria composta pelas faculdades de Direito, 
de Ciências Econômicas, de Filosofi a, Ciências e Letras, de 
Engenharia, de Farmácia e Odontologia e de Medicina.

Para auxiliar na instalação da nossa Universidade Federal, 
o governador Arthur Reis, por meio da Lei 22, de 22 de maio 
de 1964, doou à recém-criada FUA o prédio onde funcionavam 
as faculdades de Ciências Econômicas e de Filosofi a, Ciências e 
Letras, bem como os móveis, máquinas e utensílios existentes 
nele. No edifí cio da rua José Paranaguá, logo foram instalados 
os serviços administrati vos e a Reitoria da Universidade do 
Amazonas – assumida, inicialmente, por Aderson Andrade de 
Menezes, escolhido em 13 de julho daquele mesmo ano pelo 
Conselho Diretor da FUA.

A solenidade de instalação da Universidade do Amazonas 
foi realizada no Teatro Amazonas, no dia 17 de janeiro de 
1965, mais de meio século depois da fundação da anti ga Escola 
Universitária Livre de Manáos, exti nta em 1926. 

Nessa época, das seis faculdades que compunham a 
Universidade, apenas três funcionaram de imediato: a de 
Direito, a de Ciências Econômicas e a de Filosofi a, Ciências e 
Letras. Ressalte-se que essas faculdades já funcionavam antes 
da criação da Universidade e foram incorporadas à estrutura da 
UA. As demais somente foram instaladas no ano seguinte.

Em atendimento à Lei Federal 5.540, de 28 de novembro 
de 1968, que fi xou as normas de organização e funcionamento 

das Insti tuições de Ensino Superior de todo o País, o Conselho 
Universitário – Consuni aprovou a reformulação do Estatuto da 
Universidade do Amazonas, que se efeti vou através do Decreto 
Federal 66.810, de 30 de junho de 1970.

Com essa reforma, a Universidade adotou o sistema de 
créditos, em substi tuição ao seriado, e teve sua estrutura 
organizati va alterada. Foram criadas as unidades setoriais – 
denominadas Insti tutos, Faculdades e Escolas – que, por sua vez, 
eram compostas por subunidades chamadas de Departamentos. 
Além disso, também foi estabelecida a criação de Órgãos 
Complementares, como a Biblioteca, o Museu Amazônico, a 
Editora Universitária, entre outros.

A insti tuição passou, então, a ser composta por nove 
unidades: a Faculdade de Direito, o Insti tuto de Ciências Exatas, o 
Insti tuto de Ciências Biológicas, o Insti tuto de Ciências Humanas 
e Filosofi a, o Insti tuto de Letras e Artes, a Faculdade de Estudos 
Sociais Aplicados, a Faculdade de Ciências da Saúde, a Faculdade 
de Engenharia e a Faculdade de Educação.

Em dezembro de 1974, uma nova reformulação do estatuto 
da UA exti nguiu o Insti tuto de Letras e Artes, e os cursos que 
faziam parte dele foram incorporados ao Insti tuto de Ciências 
Humanas e Filosofi a, que, em razão disso, passou a denominar-
se Insti tuto de Ciências Humanas e Letras – ICHL. Por essa 
mesma reforma, a Faculdade de Engenharia recebeu nova 
denominação, Faculdade de Tecnologia – FT, e a Faculdade de 
Estudos Sociais Aplicados teve a palavra Aplicados reti rada de 
sua nomenclatura, que resultou no seu nome atual, Faculdade 
de Estudos Sociais – FES.

O Campus da Universidade do Amazonas – que estava sendo 
construído em uma área doada pelo Governo do Estado à FUA 
em 1967, no atual bairro Coroado – recebeu, em 1976, na área 
hoje denominada Minicampus, Setor Sul, a instalação de suas 
três primeiras unidades: o Curso de Educação Física, o Insti tuto 
de Ciências Exatas e o Insti tuto de Ciências Biológicas.

 As obras dessa etapa inicial começaram nos primeiros anos 
da década de 70 e foram executadas pela empresa ENCOL. No 
ano de 1977, a Faculdade de Tecnologia também foi transferida 
para o Minicampus. 

Fachada do prédio em que foi instalada, em 1965, a Universidade do Amazonas, 
situado na rua José Paranaguá. In: Da Escola Universitária Livre de Manáos 

à Universidade Federal do Amazonas, 2004. Rosa Mendonça de Brito.

Fachada do prédio situado na rua Monsenhor Couti nho, onde funcionaram 
as faculdades de Tecnologia e de Estudos Sociais. Acervo: Biblioteca do

IBGE – Arquivo Fotográfi co Ilustrati vo dos Municípios Brasileiros.
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Ao fi nal dessa década, a Universidade já oferecia 24 cursos 
de Graduação: Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, 
Filosofi a, Pedagogia, Matemáti ca, Química e Letras, todos desde 
1965; Engenharia Civil, Farmácia, Odontologia, Medicina e 
Administração, desde 1966; Ciências Naturais e Biblioteconomia, 
desde 1967; Serviço Social, com a incorporação da ESSM, desde 
1968; Comunicação Social e Educação Física, ambos desde 1969; 
Ciências Biológicas e Física, desde 1973; Agronomia, Estatí sti ca e 
Geologia, desde 1976, e Engenharia Elétrica, desde 1977.

Em 4 de fevereiro de 1983, o Governo do Estado doou à 
Fundação Universidade do Amazonas o prédio e os móveis do 
então Hospital de Ensino Getúlio Vargas, que já servia como 
uma unidade de estágio para os cursos da área de Saúde. Após 
a doação, essa unidade de saúde recebeu a denominação que 
uti liza até os dias de hoje: Hospital Universitário Getúlio Vargas.

A segunda etapa do Campus Universitário, o chamado 
Setor Norte, foi inaugurada em 1986 com a entrega dos blocos 
do Insti tuto de Ciências Humanas e Letras – ICHL. Em 1987, a 
Faculdade de Educação também passou a funcionar naquela 
área e, dois anos depois, a Faculdade de Tecnologia, que antes 
funcionava na área do Minicampus, foi instalada em seu local 
atual, próximo ao ICHL, no Campus.

Entre as décadas de 80 e 90, foram criados mais nove 
cursos: Educação Artí sti ca, Geografi a e História, em 1980; 
Processamento de Dados, atual Ciência da Computação, em 
1985; Ciências Sociais, Desenho Industrial e Engenharia Florestal, 
em 1987; Engenharia de Pesca, em 1988, e Psicologia, em 1995. 

Dois anos depois, a Universidade recebeu a incorporação da 
Escola de Enfermagem de Manaus – EEM, que passou a ser uma 
unidade acadêmica dessa insti tuição.

Em 28 de agosto de 2000, o MEC homologou mais uma 
alteração no Estatuto da Universidade do Amazonas, o qual 
estabeleceu a atual estrutura acadêmica da UA, com onze 
unidades: Insti tuto de Ciências Exatas – ICE, Insti tuto de Ciências 
Biológicas – ICB, Insti tuto de Ciências Humanas e Letras – ICHL, 
Faculdade de Tecnologia – FT, Faculdade de Estudos Sociais – FES, 
Faculdade de Ciências a Saúde – FCS, Faculdade de Educação 
– Faced, Faculdade de Ciências Agrárias – FCA, Faculdade de 
Direito – FD, Faculdade de Educação Física – FEF e Escola de 
Enfermagem – EEM.

Sua denominação atual, Universidade Federal do Amazonas 
– Ufam, foi estabelecida pela Lei 10.468, de 20 de junho de 2002, 
no mesmo ano em que também foi criado o curso de Zootecnia. 
Em 2003, mais dois cursos foram implantados, o de Engenharia 
da Computação e o de Engenharia de Produção, cujas aulas 
iniciaram no ano seguinte. Nesse ano de 2004, a Ufam já 
registrava mais de vinte mil alunos matriculados regularmente, 
distribuídos pelos cursos de Graduação e Pós-Graduação 
oferecidos na Capital e no interior do Estado. 

Nos primeiros anos do século XXI, o Campus Universitário da 
Ufam recebeu a instalação de mais duas unidades acadêmicas: 
em 2002, inaugurou-se o pavilhão da Faculdade de Estudos 
Sociais, e, em 2004, o da Faculdade de Direito. Ainda nesse 
mesmo ano, foi inaugurado o bloco do curso de Educação 

Vista aérea do Minicampus, em primeiro plano, e o início do bairro Japiim ao fundo. Acervo: Museu Amazônico.
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Vista aérea do Campus Universitário da Ufam, no bairro Coroado. No canto superior direito, o chamado Setor Norte, onde funcionam o ICHL, 
a FES, a FT, entre outras unidades. Abaixo, à esquerda, o Minicampus, chamado de Setor Sul. Imagem: GoogleEarth.

UNIDADES NO INTERIOR

A atual Universidade Federal do Amazonas implantou, a 

parti r da década de 70, uma políti ca de expansão baseada na 

geografi a regional e optou por instalar centros universitários nas 

chamadas calhas dos rios. Seu primeiro centro universitário fora 

de Manaus foi instalado em 1976, na região do Médio Solimões, 

para atender aos municípios de Coari e Tefé, com sede no primeiro 

deles. Posteriormente, foram criados mais quatro centros, cujas 

sedes funcionam nos municípios de Benjamin Constant, região 

do Alto Amazonas, de Itacoati ara, região do Médio Amazonas, 

de Parinti ns, região do Baixo Amazonas, e de Humaitá, região 

do Madeira. Essas cinco unidades atendem a mais de trinta 

municípios do Interior. A Ufam possui ainda outros três centros 

em fase de implantação: em São Gabriel da Cachoeira, região 

do Alto Rio Negro, em Eirunepé, região do Juruá, e em Lábrea, 

região do Purus.

Artí sti ca – única unidade acadêmica integrante do ICHL que 
ainda estava funcionando fora do Campus.

Atualmente, a Ufam oferece 39 cursos em Manaus, 
distribuídos por quatro áreas do conhecimento: Ciências Exatas, 
Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências Humanas.

O mais recente deles é o de Fisioterapia, cujas aulas 
iniciaram em 2007. O Campus da Ufam, projeto arquitetônico 
de Severiano Mário Porto, está localizado na avenida General 
Rodrigo Otávio, n. 3.000, e sua área total possui mais de seis 
milhões de metros quadrados.

Entrada do Campus Universitário. Foto: Juscelino Simões. Acervo: Ascom Ufam. Corredor de acesso entre os blocos do ICHL. Foto: Juscelino Simões. Acervo: Ascom Ufam. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO AMAZONAS  UEA

A insti tuição da Universidade do Estado do Amazonas – 
UEA foi autorizada pela Lei 2.637, de 12 de janeiro de 2001 e 
concreti zada no mesmo ano pelo Decreto 21.666, de 1º de 
fevereiro. Seus primeiros cursos foram Administração Pública, 
Ciências, Dança, Direito, Enfermagem, Estudos Sociais, Letras, 
Medicina, Música, Normal Superior, Odontologia e Turismo. 

A UEA teve como primeiro reitor Lourenço dos Santos 
Pereira Braga, empossado em 1º de agosto daquele ano. Quando 
do início de suas ati vidades, a UEA absorveu “os bens, móveis e 
imóveis, e direitos de qualquer espécie, inclusive laboratórios” 
(Decreto Estadual 21.963, de 27 de junho de 2001) do anti go 
Insti tuto de Tecnologia da Amazônia – Utam, que passou a se 
chamar Escola Superior de Tecnologia – EST.

 Por não dispor de um campus universitário, a Universidade 
consti tui-se de vários prédios, distribuídos pela Cidade. A 
Reitoria e o Centro de Estudos Superiores dos Trópicos Úmidos 
estão localizados no edifí cio da avenida Djalma Bati sta. Nessa 
mesma avenida, funciona a Escola Normal Superior. 

A Escola Superior de Artes e Turismo funciona no Edifí cio 
Professor Samuel Benchimol, na avenida Leonardo Malcher, e 
a Escola Superior de Ciências da Saúde fi ca no Edifí cio Adriano 
Jorge, na avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeririnha.

Quanto à Escola Superior de Ciências Sociais, foi instalada 
na avenida Castelo Branco e a Escola Superior de Tecnologia está 
sediada no exti nto Insti tuto de Tecnologia da Amazônia – Utam, 
na avenida Darcy Vargas.

Por meio dos Centros de Estudos, dos Núcleos de Ensino ou 
do Sistema Presencial Mediado – com aulas ao vivo, via satélite 
–, a Universidade do Estado do Amazonas está presente em 
todos os municípios do Interior. Oferece, atualmente, mais de 
trinta cursos de Graduação.

Vista panorâmica do Centro, onde se vê o edifí cio de uma das unidades 
da UEA, na avenida Leonardo Malcher. Foto: Durango Duarte.

Fachada do edifí cio da Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA. Foto: Marcelo Borges.
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UTAM

Originada em razão da necessidade de técnicos para 
suprir a demanda das empresas do Distrito Industrial, a então 
Universidade de Tecnologia da Amazônia – Utam teve sua 
criação autorizada pela Lei 1.060, de 14 de dezembro de 1972. 
Sua ofi cialização deu-se por meio do Decreto 2.450, de 18 de 
janeiro de 1973, assinado pelo governador João Walter. 

Para o funcionamento de uma unidade dessa insti tuição, 
em 30 de agosto de 1973, por meio da Lei 1.065, a Prefeitura de 
Manaus transferiu para a posse da Utam o Centro Integrado de 
Educação, localizado na rua Darcy Vargas, bairro Parque Dez de 
Novembro, além dos seus terrenos adjacentes. 

Seu primeiro vesti bular ocorreu em abril de 1974. Os 
primeiros cursos a serem oferecidos foram os de engenharias 
operacionais de Eletrônica, Mecânica de Máquinas e Motores, 
Civil de Obras Municipais e Indústria de Madeira. 

Em 1977, devido à Lei 1.237, de 10 de dezembro, a 
Universidade mudou sua nomenclatura para Insti tuto, porém, 
permaneceu com a mesma sigla: Utam. Nesse mesmo ano, 
quando o MEC exti nguiu, em nível nacional, os cursos de 
Engenharia Operacional, o Utam passou a oferecer cursos de 
Tecnologia de Nível Superior. 

Os cursos de Engenharia Plena foram disponibilizados em 
1986 e, em 1992, criou-se o de Processamento de Dados. No ano 

seguinte, o MEC reconheceu todos os cursos desse Insti tuto. Os 
de Engenharia de Produção e da Computação datam de 1997. 

No início dos anos 2000, em consequência da criação da 
UEA, o Insti tuto de Tecnologia da Amazônia entrou em um 
processo de anexação à nova Universidade e foi incorporado 
defi niti vamente em 2005, quando o Governo do Estado, por 
meio do Decreto 24.844, de 9 de março desse ano, o exti nguiu.

Vista aérea dos blocos do Utam, quando em construção. Acervo: Arquivo Público Municipal.

Vista da aérea da UEA, na avenida Darcy Vargas, área antes ocupada pelo Utam. 
Acervo: Amazonas Em Tempo. 
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INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE
ENSINO SUPERIOR

CIESA 

Com mais de vinte anos de funcionamento, o Centro 
Universitário de Ensino Superior do Amazonas – Ciesa foi a 
primeira insti tuição parti cular de ensino superior a se instalar 
em Manaus. Nasceu de um projeto elaborado por um grupo de 
professores, em 30 de junho de 1974, e suas ati vidades foram 
iniciadas doze anos mais tarde, em 23 de junho de 1986.

Essa insti tuição começou com três cursos de Graduação: 
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Administração. 
Posteriormente, passou a contar com os cursos de Secretariado 
Executi vo, Turismo, Direito, Matemáti ca e Educação Artí sti ca. 
Hoje, o Ciesa oferece quatorze cursos de graduação, além dos 
cursos sequenciais.  

Seu campus universitário, localizado na travessa Dois de 
Agosto, bairro Parque Dez de Novembro, está estruturado com 
mais de oitenta salas de aula, além de laboratórios e auditórios, 
entre outros espaços.

UNINILTON LINS

Fundada em 21 de agosto de 1988 pelo professor Nilton 
Costa Lins, essa insti tuição possuía a denominação inicial 
Faculdades Nilton Lins. Em seu primeiro vesti bular, ocorrido em 
1989, ofereceu vagas apenas para dois cursos de Graduação: 
Administração de Empresas e Ciências Contábeis.

Suas ati vidades foram iniciadas no mesmo prédio em que já 
funcionava o Colégio Anglo-Americano, atual Escolas Nilton Lins, 
situado na rua Marquês de Monte Alegre, na área conhecida por 
Parque das Laranjeiras, bairro Flores. 

Mais tarde, essa insti tuição teve sua nomenclatura 
modifi cada para Centro Universitário Nilton Lins – Uninilton Lins 
e foi transferida para a avenida Professor Nilton Lins, naquele 
mesmo bairro, onde está instalado o seu campus universitário de 
mais de cem mil metros quadrados de área construída. Dentro 
do Campus, existe, ainda, um Hospital Universitário, inaugurado 
em 1º de novembro de 2006, com cerca de oitenta leitos e três 
centros cirúrgicos.

A estrutura fí sica do Centro Universitário Nilton Lins também 
é composta por mais duas unidades acadêmicas na Cidade, uma, 
situada na avenida Santa Cruz Machado, bairro Japiim, Zona Sul, 
e a outra, na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona 
Oeste. Atualmente, o Centro Universitário Nilton Lins oferece 
mais de quarenta cursos de graduação nas áreas de Ciências 
Humanas, Biológicas e Exatas.

CEULM/ULBRA

A Universidade Luterana do Brasil – Ulbra, manti da pela 
Comunidade Evangélica Luterana São Paulo – CELSP, iniciou suas 
ati vidades em Manaus no dia 5 de março de 1992 com os cursos 
de Arquitetura e Urbanismo e de Psicologia.

O Campus da Universidade Luterana do Brasil em Manaus 
foi construído em uma área doada em 1988 pelo Governo 
do Estado, terreno situado na avenida Carlos Drummond de 
Andrade, no Conjunto Atí lio Andreazza, bairro Japiim, Zona Sul 
da Cidade, em que funciona até os dias atuais. 

Em 1996, o Ministério da Educação transformou a Ulbra em 
Insti tuto Luterano de Ensino Superior de Manaus – ILES/MAO. 
Cinco anos depois, em 26 de março de 2001, esse Insti tuto 
passou a ser credenciado pelo Governo Federal como um centro 
de ensino superior e recebeu sua atual denominação: Centro 
Universitário Luterano de Manaus – Ceulm/Ulbra. 

O Ceulm/Ulbra oferece, atualmente, mais de vinte cursos 
de Graduação, distribuídos por três áreas do conhecimento: 
Ciências Humanas, Biológicas e Exatas.

UNINORTE

Fundado em 1991, o Uninorte originou-se das Faculdades 
Objeti vo, manti das pela Sociedade de Desenvolvimento Cultural 
do Amazonas – Sodecam e cujas ati vidades foram iniciadas em 
13 de julho de 1994, com três cursos de Graduação: Turismo, 
Administração, com ênfase em Análise de Sistemas, e Tecnologia 
em Processamento de Dados.

A primeira sede dessa insti tuição funcionou na rua Frei 
Lourenço, Centro. Em 1996, seus cursos foram transferidos 
para a sua atual unidade, na avenida Joaquim Nabuco, 
também no Centro. Oito anos mais tarde, em 15 de abril de 
2004, as Faculdades Objeti vo foram transformadas em Centro 
Universitário do Norte – Uninorte. 

O Uninorte passou a integrar a Laureate Internati onal 
Universiti es – rede educacional norte-americana, presente em 
dezoito países – em 2007. 

Essa Universidade oferece, atualmente, mais de quarenta 
cursos/habilitação nas áreas de Ciências Sociais e Humanas, 
Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências Exatas e da Terra e 
Engenharia. Possui oito unidades e mais duas, em que funcionam 
os Órgãos complementares dessa insti tuição.

CESF

Criado e manti do pela Fundação Centro de Análise, Pesquisa 
e Inovação Tecnológica – Fucapi, o Insti tuto de Ensino Superior 
Fucapi – Cesf dispõe de cursos nas áreas de Tecnologia, Gestão 
e Informáti ca. Suas ati vidades acadêmicas foram iniciadas em 
março de 1998.

Quando da sua fundação, a sigla Cesf signifi cava Centro de 
Ensino Superior, nomenclatura que, em 1999, foi alterada para 
Insti tuto de Ensino Superior Fucapi, por orientação da Secretaria 
de Educação Superior. A sigla, no entanto, foi conservada.

O Cesf disponibiliza, atualmente, os cursos de Graduação 
em Administração, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 
Design de Interface Digital, Engenharia de Comunicações e 
Engenharia de Produção Elétrica. Sua sede está localizada na 
avenida Governador Danilo Areosa, bairro Distrito Industrial I, 
Zona Sul da Cidade.
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A
s bibliotecas podem ser classifi cadas como Públicas 
(municipais, estaduais, federais, especializadas, 
iti nerantes ou digitais), Acadêmicas (escolares ou 
universitárias) e Parti culares (privadas ou pessoais).

De maneira simplifi cada, consideram-se como bibliotecas 
públicas aquelas que possibilitam o acesso livre ao seu acervo 
e cujos tí tulos podem ser emprestados ou não. As bibliotecas 
acadêmicas funcionam em escolas e universidades e, em sua 
maioria, desti nam-se apenas ao seu público interno. Já as 
bibliotecas parti culares, são manti das pela iniciati va privada, por 
fundações, por insti tuições de pesquisa ou por colecionadores. 

A Biblioteca Nacional do Brasil, sediada no Rio de Janeiro, foi 
fundada em 29 de outubro de 1810. Em Manaus, possivelmente 
a primeira insti tuição a organizar um acervo bibliográfi co foi o 
Seminário Episcopal de São José, fundado em 1848. Três décadas 
depois, em 1870, a administração estadual criou uma sala de 
leitura – que mais tarde se transformaria na atual Biblioteca 
Pública do Estado do Amazonas.

No decorrer dos anos, especialmente entre 1920 e 1970, 
houve diversas tentati vas de instalação de bibliotecas em 
centros acadêmicos – como a Biblioteca Análio Rezende, do 
curso de Direito –, grêmios estudanti s, sindicatos patronais e 
de trabalhadores, além de associações culturais. Algumas foram 
desati vadas e outras ainda existem.

No início da década de 50, na publicação inti tulada Guia 
das Bibliotecas Brasileiras, aparecem as bibliotecas da Academia 
Amazonense de Letras; a Bordeaux Rêgo, do Departamento 
Estadual de Estatí sti ca; a Vivaldo Palma Lima, do Ginásio 
Brasileiro; a da Força Policial do Amazonas, e a Francelina Dantas, 
da Sociedade Amazonense de Professores.

Completa-se essa lista com as bibliotecas Francisco 
Montojos, da anti ga Escola Técnica de Manaus; do Luso Sporti ng 
Clube; Marciano Armond, da União dos Estudantes do Amazonas; 
do Sindicato dos Empregados do Comércio do Amazonas; 
Tenreiro Aranha, do Centro Estudantal Plácido Serrano, e a do 
Tribunal de Justi ça do Estado do Amazonas. 

Neste Capítulo, foram selecionadas dezoito unidades 
de informação, sendo doze Públicas, uma Acadêmica e cinco 
Parti culares. Porém, antes de conhecê-las, cabe aqui um 
pequeno histórico do surgimento das primeiras bibliotecas 
móveis em Manaus. 

Em 1940, o então Juiz de Menores, André de Araújo, criou 
uma biblioteca circulante, a primeira iniciati va de que se tem 
notí cia sobre a existência de uma biblioteca móvel em Manaus. 

Na década de 70, a anti ga Fundação Cultural do Amazonas, 
Órgão vinculado à então Secretaria de Educação e Cultura, 
organizou o serviço de bibliotecas volantes, que serviria de 
extensão da Biblioteca Pública do Estado. 

Nos dias de hoje, o Serviço Social do Comércio – Sesc, 
localizado na rua Henrique Marti ns, Centro, mantém, por meio 
do projeto BiblioSesc, uma biblioteca iti nerante que percorre, 
em um caminhão, os bairros das áreas periféricas da Cidade.

Fachada da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas.
In: Álbum Vistas de Manaus, [s. n.].
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS

BIBLIOTECA PÚBLICA DO
ESTADO DO AMAZONAS

A história da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas – 
primeiro espaço público organizado para consulta de livros em 
Manaus – inicia em 1870, quando o presidente da Província, 
Clementi no José Pereira Guimarães, por meio da Lei 205, de 17 
de maio daquele ano, insti tuiu uma Sala de Leitura originada de 
um projeto do deputado Aprígio Marti ns de Menezes.

Com um acervo aproximado de 1.200 tí tulos, a inauguração 
dessa Biblioteca deu-se quase um ano depois, em 19 de março 
de 1871, no então Liceu Provincial Amazonense (ver Capítulo 
Escolas). No fi nal de 1873, essa Sala de Leitura foi transferida, 
junto com o Liceu, para o térreo do Palacete Provincial, que 
estava para ser inaugurado. Sete anos depois, em 1880, ela 
acompanhou novamente aquela escola secundarista e passou a 
funcionar no prédio do Seminário São José. 

Em 1882, por meio da Lei 582, de 27 de maio, o presidente 
da Província, José Paranaguá, criou a Biblioteca Pública Provincial 
do Amazonas – primeira nomenclatura ofi cial dessa insti tuição. 
Sua inauguração ocorreu quase um ano depois, em 25 de março 
de 1883, no aniversário de 59 anos da Consti tuição Políti ca do 
Império do Brasil. Instalada de maneira provisória em um salão 
no lado leste da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, foi 
aberta ao público dois dias após ser inaugurada. Para facilitar o 
acesso dos visitantes, mandou-se construir uma escada de pedra 
nos fundos da igreja, no extremo oriental do muro.

Boa parte do acervo dessa biblioteca fundada por José 
Paranaguá era procedente da anti ga Sala de Leitura. Seu quadro 
de pessoal era composto por Lourenço Pessoa, bibliotecário, e 
Miguel Pereira Franco, porteiro. Até dezembro de 1883, perto de 
1.900 pessoas já haviam a frequentado. 

Em 1888, a Biblioteca Pública Provincial foi transferida para 
uma das salas do recém-inaugurado prédio do Liceu, situado 
na rua Municipal, atual avenida Sete de Setembro, sendo seu 
novo diretor o bacharel Jorge Augusto de Brito Inglez. Seu 
funcionamento teve início no dia 31 de julho daquele ano.

Decorridos sete anos, em 1895, em razão do estado de 
precariedade em que se encontrava o acervo, o governador 
Eduardo Ribeiro transferiu o que havia restado das obras – 
muitas, incompletas ou deterioradas – para um armazém 
localizado na praça da Consti tuição, atual Heliodoro Balbi, 
próximo à rua Guilherme Moreira. Nessa época, o bibliotecário 
era Pedro Regalado Epiphanio Bapti sta.

A Biblioteca perdeu a sua autonomia como reparti ção 
pública em 1897, visto que a administração estadual, pelo fato de 
considerá-la onerosa para os cofres do governo, a transformou 
numa seção do Departamento de Estatí sti ca. Nascia, então, a 
Reparti ção de Estatí sti ca, Arquivo Público e Biblioteca e, mais 
uma vez, o acervo – que à época conti nha 3.165 volumes e 131 
mapas – mudou de lugar, sendo transferido, em 1898, para uma 
casa na rua do Progresso, hoje, Monsenhor Couti nho. 

O Legislati vo Estadual, por meio da Lei 254, de 9 de agosto 
de 1899, autorizou o então governador Ramalho Júnior a 
reorganizar a Biblioteca Pública e a desanexá-la da reparti ção a 
que pertencia e tornou-a novamente uma diretoria autônoma. 
Tal medida foi regulamentada no ano seguinte, em 3 de janeiro, 
pelo Decreto 375-B. No entanto, somente em 1902 é que a 
Reparti ção de Estatí sti ca deixaria o prédio da rua do Progresso. 
Permaneceram nesse local o Arquivo e a Biblioteca.

Em 1905, no governo de Antônio Constanti no Nery, foram 
iniciadas as obras da construção do prédio – projetado pelo 
arquiteto paraense José Castro de Figueiredo – que iria abrigar 
defi niti vamente a Biblioteca Pública e onde seriam também 
instaladas as seções de Arquivo e de Estatí sti ca. No terreno, 
situado na rua Barroso, esquina com a anti ga rua Municipal, 

Vista da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Cartão-postal Foto Manaus.
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Área interna do segundo pavimento da Biblioteca Pública, alto da escada principal. Destaque, à esquerda, para o quadro da obra A Lei Áurea (1884),
 de Aurélio de Figueiredo, pintada em óleo sobre tela. In: Manaus – amor e memória, 2004. Thiago de Mello.

atual avenida Sete de Setembro, funcionava o Estábulo Público, 
ao lado do palacete da Imprensa Ofi cial do Estado. Nessa época, 
o acervo da biblioteca já havia sido novamente transferido e 
instalado em uma casa da avenida Eduardo Ribeiro.  

Enquanto prosseguia a construção do edifí cio, também 
se cuidava de melhorar o seu acervo bibliográfi co, já bastante 
desfalcado. Para tanto, em 1906, a administração estadual 
adquiriu mais de 2.600 tí tulos que pertenciam a Fernando de 
Castro Paes Barreto. Entretanto, a Biblioteca foi fechada no 
governo de Constanti no Nery e fi cou assim até ser transferida 
para sua sede própria. Durante esse período, ela foi dirigida e 
reorganizada pelo jornalista Bento Aranha, fi lho do primeiro 
presidente da Província, Tenreiro Aranha.

A solenidade de instalação da Biblioteca Pública do Estado 
em seu prédio próprio ocorreu na administração estadual de 
Antônio Bitt encourt, em 5 de setembro de 1910, dia em que se 
comemora a Elevação do Amazonas à Categoria de Província. No 
início de suas ati vidades, funcionava na ala sul do andar térreo.

Decorridos três anos da inauguração ofi cial desse edifí cio, 
em 1913, a Assembleia Legislati va passou a ocupar a ala sul do 
2º andar do prédio. Nessa época, a administração do Estado 
estava a cargo de Jonathas Pedrosa e a direção da biblioteca era 
de responsabilidade de José Chevalier Carneiro de Almeida.

Entre 1914 e 1915, frequentaram essa unidade de 
informação perto de 9.800 pessoas. Em março de 1925, ela 
passou a funcionar também no horário noturno, durante os 
dias úteis, de 19 às 21h. No início da década de 30, o seu acervo 
aproximado era de dez mil tí tulos, porém, menos de cinquenta 
por cento dessas obras se encontravam catalogadas. 

Em 1931, os familiares do escritor Antônio Brandão de 
Amorim, conhecido como o colecionador das histórias e lendas, 
doaram à Biblioteca Pública todo o acervo a ele pertencente. A 
coleção foi instalada no dia 27 de abril daquele ano, em uma 
estante que recebeu o nome do escritor. Aliás, vale ressaltar que, 

ao longo dos anos, a Biblioteca Pública recebeu algumas doações 
de acervos parti culares, os quais também eram organizados em 
estantes que levavam a denominação de seus patronos.

Com a criação do Departamento Estadual de Imprensa e 
Propaganda – Deip, em 1943, a Seção de Imprensa Pública foi 
desanexada da Biblioteca e do Arquivo e essas duas últi mas 
passaram a compor uma única diretoria. O responsável pela 
Biblioteca era o jornalista Genesino Braga. A frequência de 
leitores, registrada entre junho de 1943 e maio de 1944, foi de 
mais de 34 mil pessoas.

A década de 40 reservaria ao palacete da rua Barroso e, 
principalmente, à Biblioteca Pública do Estado, uma triste 
passagem na história: na madrugada de 22 de agosto de 1945, 
um incêndio iniciado no segundo piso – que, desde 1913, 
estava sendo ocupado pela Assembleia Legislati va – alastrou-se 
rapidamente e destruiu toda a ala sul do prédio, lado que dá para 
a avenida Sete de Setembro. Da Biblioteca, o fogo consumiu os 
móveis e o acervo de mais de trinta mil tí tulos que nela existi am 
na época do sinistro. 

O incêndio foi tão intenso que a estrutura metálica do 
telhado da ala sul desabou e destruiu os pisos do 2º andar e 
do térreo. A área norte não sofreu danos estruturais. De todo 
o acervo, salvou-se apenas uma coleção de sessenta livros 
raros, transferidos, dias antes do desastre, para um estande da 
Biblioteca, montado na 1ª Exposição-Feira da Amazônia. 

O processo de recomposição do acervo bibliográfi co foi 
iniciado já no dia seguinte à tragédia. A primeira ação realizada 
nesse senti do parti u do próprio interventor federal Álvaro Maia, 
que doou cerca de 2.500 livros de sua coleção parti cular.

Alunos do Colégio Estadual e da Faculdade de Direito 
andavam em um caminhão a fi m de recolherem os livros doados 
pela população. As doações eram feitas, não somente pela 
sociedade amazonense, mas vinham, também, de insti tuições 
culturais de outros Estados e até de outros países. 
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Decorrido pouco mais de um mês do incêndio, o jornal 
Amazonas anunciava, em matéria veiculada em 30 de setembro 
de 1945, que a diretoria da Biblioteca já havia recebido cerca 
de dez mil tí tulos. Além de Álvaro Maia, ao longo dos anos, a 
Biblioteca Pública recebeu doações de livros de Arthur Reis, 
Alfredo da Matt a, Agnello Bitt encourt, Mário Ypiranga, Ruy 
Araújo, André Araújo, Henoch Reis, entre outros. Essas obras 
existem até os dias de hoje e são classifi cadas como Coleções 
Especiais. Ao todo, são quase trinta coleções, que, juntas, contém 
um acervo de, aproximadamente, cinco mil tí tulos.

As portas da Biblioteca Pública Estadual seriam novamente 
franqueadas ao público no dia 21 de novembro de 1947, no 
governo de Leopoldo Neves, com um acervo aproximado de 
45 mil tí tulos. O salão de leitura, juntamente com a seção de 
referência, foi instalado na ala norte do andar térreo, lado que dá 
para a rua Henrique Marti ns. A seção de periódicos, a diretoria, 
a secretaria, os setores de aquisição, catalogação e classifi cação 
e os cursos passaram a funcionar no outro extremo do prédio. 
Nessa mesma área, em fevereiro de 1949, foi inaugurada a 
Biblioteca Infanti l, com mais de setecentos livros.

Em 1950, por meio da Lei Estadual 677, de 18 de agosto, 
a Biblioteca foi desanexada da reparti ção do Arquivo Público 
e voltou a ser uma enti dade autônoma. Nascia, então, a 
Diretoria da Biblioteca Pública. No ano seguinte, o governador 

Área interna da biblioteca infanti l. Acervo: CCPA.

Álvaro Maia, por meio da Lei 45, de 6 de agosto de 1951, deu a 
denominação Palácio Ruy Barbosa ao prédio da rua Barroso. Em 
1955, o Insti tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa, em 
parceria com essa unidade de informação, promoveu um curso 
de Biblioteconomia que funcionou na própria Biblioteca.

Na administração estadual de Arthur Reis (1964-1967), 
quando a Biblioteca já era um Órgão subordinado à então 
Secretaria de Educação e Cultura, passou por novas reformas, 
principalmente no andar superior, área onde foram inaugurados 
o Auditório Alberto Rangel e a Pinacoteca do Estado. Nessa 
mesma restauração, uma das suas salas de leitura recebeu a 
denominação José Chevalier.

Aliás, vale ressaltar que, ao longo dos anos, outras 
seções dessa unidade de informação receberam nomes de 
personalidades que fazem parte da história da Biblioteca, como o 
salão para estudos em grupo, denominado Thália Pedra, e a sala 
para pesquisa com material da Biblioteca, inti tulada Genesino 
Braga, ambas no térreo. No 2º piso, existe o salão José Lindoso 
– Biblioteca Luso-Brasileira Ferreira de Castro, em que são 
encontrados livros e documentos sobre a cultura portuguesa.

Em 1988, por meio do Decreto 11.033, de 12 de abril, o 
prédio da Biblioteca Pública foi tombado como Monumento 
Histórico do Estado. No terceiro mandato de Gilberto Mestrinho 
como governador (1991-1995), o palacete sofreu nova reforma. 
Entre os melhoramentos realizados, adaptou-se o porão da ala 
norte do edifí cio para instalação da Biblioteca e Teatrinho Infanti l 
Alfredo Fernandes. Posteriormente, em 1999, esse espaço 
passou a ser ocupado pela biblioteca Braille.

Desde janeiro de 2007, a Biblioteca Pública do Estado do 
Amazonas, localizada na rua Barroso, n. 57, Centro, encontra-se 
fechada em razão de uma “reforma” em seu prédio. Contudo, 
passados dois anos, essa obra sequer foi iniciada. Enquanto 
isso, seu acervo encontra-se espalhado entre a Casa da Cultura, 
o Centro de Convenções, popularmente conhecido como 
Sambódromo, e o Centro Cultural Povos da Amazônia – CCPA, 
onde fi cará armazenado até a conclusão das obras.

Detalhe da fachada principal da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Foto: Alex Pazuello. 
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AGOSTINHO CABALLERO MARTIN
28 8 1882 A 19 12 1962

Agosti nho Caballero Marti n nasceu 

na aldeia d’Ávila, na cidade de Salamanca, 

Espanha. Realizou seus primeiros estudos 

na sua cidade natal, mas formou-se em 

Teologia e Pedagogia na Argenti na, onde 

ingressou na vida religiosa e entrou para a 

Ordem de Dom Bosco, em 1910. Chegou a Manaus em julho de 

1921 e foi um dos fundadores do Colégio Dom Bosco. Recebeu o 

tí tulo de cidadão honorário da cidade de Manaus, onde faleceu 

aos 80 anos. Está sepultado no cemitério São João Bati sta.

BIBLIOTECA BRAILLE

Manti da pelo Governo do Estado, a Biblioteca Braille foi 
fundada em 8 de novembro de 1999 e desti na-se aos portadores 
de defi ciência visual. São oferecidos mais de dez mil livros entre 
acervo em Braille, em ti nta, livros falados e digitais.

Além de emprésti mos de livros falados, essa Biblioteca 
oferece ao público a gravação de livros e textos em fi tas cassete, 
a transcrição de livros e aposti las impressos para o Braille e duas 
lupas eletrônicas – uma em mouse e outra em pedestal. 

Há, também, seção de vídeos com fi lme dublado, centro de 
apoio pedagógico, reforço de Braille para alunos da Escola Joanna 
Rodrigues Vieira e visitantes, concurso de Sorobã – aparelho 
de origem grega uti lizado para cálculos matemáti cos –, cursos 
de violão, teclado e inglês e um computador com programas 
específi cos para uti lização por defi cientes visuais: DOS, VOX e 
Virtual Vision.

Em 2004, essa Biblioteca passou a produzir livros falados e a 
transcrever para o sistema Braille as aposti las do Aprovar, curso 
Pré-Vesti bular criado pelo Governo do Estado. Esse trabalho 
levou a Braille a ser premiada, no ano seguinte, com a Ordem 
Legislati va do Mérito, concedida pela Assembleia Legislati va do 
Estado do Amazonas – Aleam.

Atualmente, essa unidade de informação funciona em um 
dos blocos do Centro de Convenções – Sambódromo –, situado 
na avenida Pedro Teixeira, n. 2.565, no bairro Flores.

BIBLIOTECA PADRE AGOSTINHO
CABALLERO MARTIN

Criada para dar suporte à Biblioteca Pública do Estado, a 
unidade de informação denominada Padre Agosti nho Caballero 
Marti n foi instalada no dia 27 de novembro de 2001 na Casa da 
Cultura, situada na rua da Instalação, n. 70, Centro.

Possui uma galeria com uma exposição permanente 
e didáti ca sobre a história da arte e atende a estudantes, 
professores e ao público em geral, com pesquisas bibliográfi cas 
nos níveis Médio e Suplementar.

O seu acervo é composto por, aproximadamente, dez 
mil tí tulos – entre livros didáti cos, paradidáti cos, obras de 
referência, folhetos, periódicos, arti gos de jornais e revistas – 
que permitem a facilidade nas consultas diárias de alunos dos 
ensinos Fundamental e Médio.

Para garanti r um melhor aprendizado aos seus usuários, 
é disponibilizado um salão de pesquisas onde qualquer pessoa 
pode realizar estudos com seu próprio material.

Entrada da biblioteca. Foto: Thiago Duarte.

Usuário, no detalhe, fazendo leitura em Braille. 
Foto: Alex Pazuello.   

Fachada principal do prédio da Casa da Cultura, onde funciona a biblioteca. 
Foto: Durango Duarte.
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BIBLIOTECA EMÍDIO VAZ D’OLIVEIRA

Biblioteca administrada pelo Governo do Estado, funciona 
agregada a um centro de artes infanti l e é dirigida a crianças de 
cinco a dez anos de idade, da Alfabeti zação a 5ª série do Ensino 
Fundamental. Foi inaugurada no dia 28 de novembro de 2001 e 
situa-se na rua Doutor Almínio, n. 73, Centro.

Além de disponibilizar tí tulos de suporte à educação e 
revistas em quadrinhos, essa Biblioteca, também, oferece 
ati vidades recreati vas e de arte-educação. 

O acervo e as ati vidades recreati vas são divididos por 
estações: da Astronomia, da Ciência, do Vídeo, das Artes, do 
Teatro, da Brincadeira, do Conto, da Leitura e da Internet.

O prédio da Biblioteca Emídio Vaz d’Oliveira foi residência 
do homenageado entre as décadas de 30 e 60. Cada uma das 
suas dependências foi aproveitada para a instalação dessa 
unidade de informação e do centro de artes. Seu acervo atual é 
composto por, aproximadamente, nove mil tí tulos.

BIBLIOTECA GENESINO BRAGA

Inaugurada no dia 21 de agosto de 2002, a Biblioteca 
Genesino Braga, manti da pelo Governo do Estado, é a primeira 
de Manaus a funcionar dentro de um centro de compras – o 
Shopping Grande Circular – localizado na avenida Autaz Mirim, 
n. 6.250, bairro São José Operário, Zona Leste da Cidade. 

Seu acervo, composto por, aproximadamente, dez mil 
tí tulos, é formado por obras literárias sobre Sociologia, Políti ca, 
Literatura, Línguas e Teologia. Possui, também, diversas 
obras técnicas, como dicionários e enciclopédias. Em suas 
dependências funciona, ainda, uma pequena hemeroteca com 
arti gos de jornais e revistas. 

Estudantes, professores e o público em geral têm acesso 
gratuito ao acervo para emprésti mos e consultas no local e 
podem também acessar a internet para pesquisas. Atualmente, 
além do serviço de consulta e emprésti mo de obras, a Biblioteca 
desenvolve projetos de incenti vo à leitura.

Fachada principal da biblioteca. Foto: Durango Duarte. 

EMÍDIO VAZ
19 1 1910 A 29 12 1996

Emídio Vaz d’Oliveira nasceu na 

cidade de Vila Real, em Trás-os-Montes, 

Portugal. Chegou a Manaus no dia 9 

de fevereiro de 1932, aos 22 anos de 

idade. Em 21 de novembro de 1936, 

bacharelou-se em Direito pela Faculdade 

de Ciências Jurídicas e Sociais de Manaus. Recebeu a comenda 

Equitem Ordinis Sancti  Silvestri Papae e fez parte da Ordem dos 

Cavalheiros de Concórdia, de Roma, Itália. Foi presidente da Real 

e Benemérita Sociedade Benefi cente Portuguesa do Amazonas 

e do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira no Amazonas, 

além de ter sido diretor, vice-presidente e membro efeti vo do 

Conselho Superior da Associação Comercial do Amazonas, da 

qual recebeu, em 1988, a Medalha do Mérito Empresarial J. G. 

Araújo. Também foi condecorado pela Câmara Municipal com o 

tí tulo de Cidadão de Manaus.

GENESINO BRAGA
6 12 1906 A 19 6 1988

O jornalista Genesino dos Santos 

Braga nasceu em Santarém/PA e chegou a 

Manaus em 1927. Trabalhou nos matuti nos 

Jornal do Commercio e A Tarde e entrou 

no serviço público como assistente de 

gabinete no Palácio Rio Negro. Transferiu-

se, depois, para o Arquivo Público Estadual. Em 1943, assumiu 

a direção da Biblioteca Pública do Estado, cargo que deixaria 

somente em 1965, quando se aposentou. Ingressou na Academia 

Amazonense de Letras em 1951, onde ocupou a Cadeira de 

número 19. Escreveu quatro livros: Nascença e vivência da 

Biblioteca do Amazonas, de 1957; Fastí gio e sensibilidade do 

Amazonas de ontem, de 1960; Chão e graça de Manaus, de 

1975, e Assim nasceu o ideal, de 1979. Foi professor do curso 

de Biblioteconomia na então Universidade do Amazonas e 

presidente do Atléti co Rio Negro Clube.

Espaço interno da biblioteca. Foto: Thiago Duarte.
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BIBLIOTECA ESTADUAL DO
CENTRO CULTURAL THIAGO DE MELLO

Criada com o Centro Cultural Thiago de Melo por meio do 
Decreto Estadual 24.150, de 12 de abril de 2004, essa Biblioteca 
Estadual foi inaugurada, ofi cialmente, em 8 de março de 2004 e 
funciona na avenida Autaz Mirim, n. 9.018, bairro Cidade Nova, 
Zona Norte da Cidade.

O seu acervo contém mais de trinta mil tí tulos, distribuídos 
em oito salas temáti cas: biblioteca infanti l, biblioteca dos ensinos 
Fundamental e Médio, biblioteca juvenil, biblioteca do professor 
e da Melhor Idade, sala Amazoniana, hemeroteca, sala Troca-
Troca e laboratório de internet.

THIAGO DE MELLO
30 3 1926

Amadeu Thiago de Mello nasceu em 

Barreirinha/AM e seus primeiros estudos 

foram realizados em Manaus. Ingressou 

na Faculdade Nacional de Medicina do Rio 

de Janeiro, mas deixou o curso no 4º ano 

para dedicar-se à poesia e ao jornalismo. 

É um dos poetas mais renomados e mais traduzidos do País. 

Alguns de seus livros foram editados em francês, inglês, alemão 

e espanhol. Uma de suas principais obras, Os estatutos do 

homem, foi publicada pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco em mais de trinta 

idiomas. Iniciou sua vida literária em 1951 com o livro de poemas 

Silêncio e palavra. Ingressou na Academia Amazonense de Letras 

em 1954, sendo empossado na Cadeira de número 29. Nos anos 

60, por causa da ditadura militar, exilou-se no Chile. Em 1999, 

recebeu o Prêmio Jabuti  pelo livro Campo de milagres.

RAMAYANA DE CHEVALIER
24 9 1909 A 3 8 1972

Walmik Ramayana Paula e Souza de 

Chevalier nasceu em Manaus e realizou 

seus estudos Primários no anti go Insti tuto 

Universitário Amazonense. Concluiu o 

curso de Humanidades no então Ginásio 

Amazonense D. Pedro II. Em 1931, 

graduou-se pela Faculdade de Medicina da Bahia. De volta a 

sua terra natal, tornou-se médico da Santa Casa de Misericórdia 

e médico suplente da Benefi cente Portuguesa. Representou o 

Amazonas na Primeira Conferência Interamericana de Higiene 

Mental, no Rio de Janeiro. Na Argenti na, representou o nosso 

País como membro da Delegação Brasileira de Intelectuais. 

Professor contratado de Medicina Legal da Faculdade de Ciências 

Jurídicas e Sociais de Manaus, foi também membro da Academia 

Amazonense de Letras – ocupando a Cadeira de número 2 –, do 

Igha e da Sociedade Brasileira de Geografi a.

Fachada principal da biblioteca. Foto: Maurília Gomes.

BIBLIOTECA RAMAYANA DE CHEVALIER

A biblioteca especializada pertencente ao Insti tuto 
Geográfi co e Histórico do Amazonas – Igha deu início a suas 
ati vidades na mesma data da fundação desse insti tuto, em 25 de 
março de 1917. A denominação Ramayana de Chevalier passou 
a ser adotada seis décadas mais tarde, em 20 de maio de 1982.

Essa unidade de informação possui um acervo signifi cati vo 
sobre a história do nosso Estado. Destaque para coleção de 
jornais publicados entre 1852 e 1946, adquirida junto aos 
herdeiros do colecionador J. B. Farias e Souza.

A Ramayana de Chevalier também dispõe de algumas 
raridades entre suas coleções, como manuscritos do século XIX, 
Relatórios, Mensagens e Regulamentos Governamentais, Leis 
Orgânicas e Orçamentárias, publicações de viajantes naturalistas 
e um acervo fotográfi co dos séculos XIX e XX.

O atual acervo dessa Biblioteca detém mais de 16 mil 
tí tulos. Funciona no andar superior do prédio do Igha, localizado 
na rua Frei José dos Inocentes, n. 131, Centro.

Fachada do Igha, onde funciona a biblioteca. Foto: Durango Duarte.
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BIBLIOTECA DO INSTITUTO NACIONAL
DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

A biblioteca especializada do Insti tuto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia – Inpa foi inaugurada em 1º de novembro de 1954, 
quatro meses após a instalação desse insti tuto. Originou-se do 
acervo parti cular do botânico João Barbosa Rodrigues, fundador 
do Museu Botânico do Amazonas (ver Capítulo Museus).

Com mais de cinquenta anos de ati vidade, essa Biblioteca 
possui um amplo acervo sobre a fl ora e a fauna da região 
amazônica, além de obras de naturalistas como Darwin, Bates, 
Spix & Marti us, Agassiz, Goeldi, entre outros.

Sua estrutura é composta por três pavilhões: no primeiro, 
são disponibilizadas salas para leitura – individual e em grupo – 
além de ser oferecido, gratuitamente, o serviço de internet.

No Pavilhão II, encontra-se a Divisão de Publicações 
Seriadas, que reúne um acervo de, aproximadamente, 7.400 
tí tulos de publicações periódicas técnico-cientí fi cas, além 
de livros, teses, separatas, materiais especiais, como mapas, 
CD-ROM, DVD, microfi lmes, fotografi as e slides, entre outros 
documentos cientí fi cos. 

A secretaria, o auditório e os setores de processamento 
técnico de material bibliográfi co, de vendas e de intercâmbio 
funcionam no Pavilhão III, onde também é realizada a assinatura 
e a distribuição da revista Acta Amazônica. Nesse pavilhão, 
disponibiliza-se, ainda, o Programa de Comutação Bibliográfi ca – 
Comut, que permite a qualquer pessoa, por meio da interligação 
de várias bibliotecas em todo o País, a aquisição de cópias de 
documentos técnico-cientí fi cos, nacionais e estrangeiros.

A sede do Inpa está localizada na avenida André Araújo – 
também conhecida como estrada do Aleixo –, n. 2.936, bairro 
Aleixo, Zona Centro-Sul, e sua biblioteca dispõe, nos dias de 
hoje, de, aproximadamente, duzentos mil tí tulos.

BIBLIOTECA AMBIENTAL
DO PARQUE DO MINDU

Com um acervo voltado para a temáti ca do meio ambiente, 
essa biblioteca especializada denominada Biblioteca Ambiental 
do Parque do Mindu foi criada, inicialmente, para atender a 
pesquisadores da área ambiental. Hoje, o seu acervo – disponível 
apenas para consulta local – é muito procurado por estudantes 
dos ensinos Fundamental e Médio, além de visitantes de outros 
Estados e até de outros países.

Fundada em 5 de junho de 1996, essa Biblioteca está 
vinculada à Rede Nacional de Informações Ambientais – 
Renima, que permite, por intermédio da página do Ibama na 
internet (www.ibama.gov.br) o acesso à pesquisa bibliográfi ca, 
elaboração de bibliografi as especializadas, consultas à legislação 
ambiental e a outros documentos importantes. 

O Parque do Mindu está localizado na avenida Perimetral, 
s/n, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, e sua 
biblioteca é composta, atualmente, por um patrimônio de mais 
de 2.500 tí tulos.

Espaço interno. Foto: Alex Pazuello.

Pavilhão onde funciona a biblioteca do Inpa. Foto: Fabio Nutti  .

Vista da entrada da biblioteca. Foto: Thiago Duarte.

Espaço interno da biblioteca. Foto: Thiago Duarte.
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BIBLIOTECA ARTHUR REIS

A inaguração da Biblioteca Arthur Reis ocorreu no dia 6 de 
novembro de 2001, em um prédio situado na avenida Sete de 
Setembro, n. 444, Centro. Antes de ser cedido para abrigar essa 
unidade de informação, existi a, nesse edifí cio, o Insti tuto de 
Resseguros do Brasil – IRB, do qual o professor e ex-governador 
Arthur Cezar Ferreira Reis foi vice-presidente. 

Seu acervo bibliográfi co atual reúne mais de vinte mil 
tí tulos. Possui, ainda, uma coleção especializada em assuntos 
da Amazônia e de conhecimentos gerais no campo da História, 
Políti ca, Geografi a, Economia, Antropologia, Sociologia, Direito, 
Folclore, Artes e Filologia, além de uma compilação de periódicos 
brasileiros e da América Lati na.

Entre as coleções, destaque para os vários originais de obras 
de escritores nacionais, autografados e presenteados pelos 
próprios autores ao patrono dessa biblioteca especializada. O 
acervo dessa unidade de informação é disponibilizado somente 
para consulta local. Os visitantes podem realizar pesquisas 
bibliográfi cas em sua base de dados ou em mídia digital.

Detalhe da fachada principal da biblioteca. Foto: Fabio Nutti  .

ARTHUR REIS
8 1 1906 A 7 2 1993

Arthur Cezar Ferreira Reis nasceu em 

Manaus e realizou seus estudos iniciais nos 

anti gos grupos escolares Marechal Hermes 

e Saldanha Marinho, e no então Ginásio 

Amazonense D. Pedro II. Foi empossado 

no Insti tuto Geográfi co e Histórico do 

Amazonas – Igha em 25 de março de 1926. Em 1927, formou-se 

bacharel em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro. Em sua 

cidade natal, foi redator-chefe do Jornal do Commercio, professor 

do Colégio Dom Bosco, da Escola Normal, da Escola de Comércio 

Solon de Lucena e da Faculdade de Direito do Amazonas. Também 

dirigiu o Insti tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa. Em 

1964, a Assembleia Legislati va do Estado o elegeu governador do 

Amazonas. Assumiu o cargo em 27 de junho daquele mesmo ano 

e nele permaneceu até 31 de janeiro de 1970. Publicou diversos 

livros, entre eles, Súmula da história do Amazonas, de 1965. Em 

1967, ingressou na Academia Amazonense de Letras e assumiu a 

Cadeira de número 13. Faleceu no Rio de Janeiro.

JOÃO BOSCO EVANGELISTA
7 3 1938 A 4 8 1973

O manauense João Bosco Pantoja 

Evangelista graduou-se em Administração 

pela Escola Brasileira de Administração 

Pública da Fundação Getúlio Vargas, do 

Rio de Janeiro. Foi técnico da Comissão de 

Desenvolvimento do Estado do Amazonas 

– Codeama, professor de Ciências Políti cas na Faculdade de 

Ciências Econômicas da Universidade do Amazonas e professor 

da Escola de Serviço Público do Estado do Amazonas – Espea. 

Escritor e poeta, foi um dos fundadores do Clube da Madrugada 

e presidiu a União Brasileira de Escritores – UBE, seção do 

Amazonas. Idealizou o jornal literário Nossos Dias, editado em 

1956 na capital amazonense, e foi assessor especial do Governo 

do Amazonas, cargo que exercia na época de seu falecimento.

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO
BOSCO PANTOJA EVANGELISTA

A Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista foi 
criada por meio da Lei 971, de 2 de janeiro de 1967, e sancionada 
pelo Decreto 27, de 12 de março de 1975. Sua primeira sede foi um 
prédio alugado na avenida Joaquim Nabuco, Centro. Após várias 
mudanças de endereço, passou a funcionar na rua da Instalação, 
onde permaneceu até 1997, quando foi transferida para a sua 
atual sede, na rua Monsenhor Couti nho, s/n, também no Centro, 
próximo à praça Antônio Bitt encourt (ou do Congresso). 

Sua estrutura é composta por recepção, referência e acervo 
geral, acervo amazônico, periódicos, entre jornais e revistas, e 
documentação especial. Contém, ainda, um auditório e o espaço 
Multi meios, desti nado a reuniões e demais eventos. 

O patrimônio atual dessa Biblioteca é formado por mais 
de treze mil exemplares, entre documentos sobre a Amazônia, 
jornais, revistas, CD-ROM com documentários e enciclopédias e 
fi tas VHS. Reúne, também, mais de oitenta mil tí tulos, inclusive 
obras do século XVII. Oferece acesso gratuito à internet.

Vista do prédio da biblioteca. Foto: Alex Pazuello.
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BIBLIOTECA VIRTUAL DO AMAZONAS

A Biblioteca Virtual do Amazonas iniciou suas ati vidades 
em 28 de novembro de 2001 e foi criada pelo Governo Estadual 
para preservar e resgatar o acervo de documentos da Biblioteca 
Pública e do Insti tuto Geográfi co e Histórico do Amazonas.

No ano 2000, realizou-se a primeira tentati va de tratamento 
e registro documental em CD-ROM. No entanto, somente a parti r 
de 2001 é que esse material passou a ser disponibilizado pela 
internet. Tal iniciati va permiti u o acesso às informações sobre o 
Amazonas – população, etnias, cultura, literatura e história – de 
qualquer lugar do mundo que esteja interligado à rede mundial 
de computadores.

Por intermédio do síti o www.bv.am.gov.br, a Biblioteca 
Virtual oferece o acesso a cópias de documentos raros para 
pesquisas e reproduções, produções contemporâneas sobre a 
cultura regional e downloads de livros inteiros produzidos por 
escritores amazonenses e autores de todo o mundo. 

Além de obras da Biblioteca Pública do Estado e do Igha, 
seu acervo também é composto por tí tulos da biblioteca Arthur 
Reis, onde funciona a sua estrutura fí sica. Essa biblioteca digital 
tem, atualmente, cerca de 150 obras literárias e vinte revistas 
históricas, todas digitalizadas, na íntegra.

BIBLIOTECA ACADÊMICA

BIBLIOTECA DA UFAM

O atual sistema de bibliotecas da Universidade Federal 
do Amazonas possui uma provedora, a Biblioteca Central – BC, 
e mais oito setoriais. A Biblioteca Central foi criada em 12 de 
setembro de 1974, na gestão do reitor Anderson Pereira Dutra, 
e é responsável pelo controle de catalogação, pela classifi cação 
e pela distribuição do acervo bibliográfi co e audiovisual de todas 
as bibliotecas setoriais. 

Funciona, atualmente, no prédio da Faculdade de Ciências 
da Saúde, localizado na avenida Waldemar Pedrosa, n. 1.033A, 
bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. Entretanto, há alguns 
setores da BC no Campus Universitário, instalados no prédio da 
Faculdade de Estudos Sociais – FES.

As oito unidades setoriais que fazem parte da Biblioteca 
Central da Ufam são: a Biblioteca Setorial do Campus, a da 
Faculdade de Tecnologia, a do Minicampus, a da Escola de 
Enfermagem, a de Ciências da Saúde – denominada Professor 
Manoel Bastos Lira –, a do Curso de Farmácia, a da Faculdade de 
Direito e a do Museu Amazônico.

A Biblioteca Central também está conectada às unidades 
dos campi avançados existentes no interior do Estado: Benjamin 
Constant, Itacoati ara, Coari, Parinti ns, Humaitá e São Gabriel 
da Cachoeira. Atualmente, o acervo total da BC é formado por, 
aproximadamente, 227 mil tí tulos.

Imagem da página inicial do síti o da Biblioteca Virtual.

BIBLIOTECA DA FACULDADE DE DIREITO

É a mais anti ga das bibliotecas setoriais da Ufam. Seu 

patrimônio começou a ser organizado a parti r de 1910, época 

em que a Faculdade de Direito – FD ainda se chamava Faculdade 

de Sciencias Juridicas e Sociaes e fazia parte da anti ga Escola 

Universitária Livre de Manáos. Entre as décadas de 40 e 60, o 

acervo da Biblioteca foi bastante enriquecido. Hoje, essa unidade 

de informação é denominada Bibliotecária Marieth Neves.

Estantes da Biblioteca Setorial Professor Manoel Bastos Lira, na 
Faculdade de Ciências da Saúde. Foto: Fabio Nutti  .
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BIBLIOTECAS PARTICULARES 

BIBLIOTECA ÉMINA BARBOSA MUSTAFA

Criada e manti da pelo Serviço Social da Indústria no 
Amazonas – Sesi-Am, a Biblioteca Émina Barbosa Mustafa foi 
inaugurada no dia 28 de setembro de 1980 e funciona no Clube 
do Trabalhador do Amazonas – CTAM, localizado na avenida 
Cosme Ferreira, n. 7.399, bairro São José Operário, Zona Leste.

Essa Biblioteca, que dispõe também de internet, tem um 
acervo de mais de quatro mil tí tulos e uma videoteca com 
250 fi tas VHS. A consulta local aos livros é permiti da somente 
às pessoas que possuem a carteira de sócio do Clube do 
Trabalhador, entretanto, apenas os tí tulos de Literatura podem 
ser emprestados.

BIBLIOTECA COSME FERREIRA FILHO

Apesar de a Associação Comercial do Amazonas – ACA ter 
sido fundada em 1871, somente três décadas mais tarde, em 
1902, é que surgiria a ideia de se organizar a biblioteca dessa 
insti tuição. Nesse mesmo ano, os seus associados começaram 
a reunir o acervo para a organização da futura unidade de 
informação, cujo patrimônio inicial era composto por centenas 
de publicações e tí tulos históricos.

Após sofrer algumas reestruturações entre as décadas de 40 
e 80, no dia 20 de setembro de 1985, a Biblioteca foi inaugurada, 
com a denominação Cosme Ferreira Filho. O emprésti mo das 
obras é vedado, porém, é oferecido um serviço de reprografi a 
para a ti ragem de cópias de parte da coleção. 

A sede da ACA está localizada na rua Guilherme Moreira, 
n. 281, Centro, e sua biblioteca detém, atualmente, acima de 
dezessete mil tí tulos.

Interior da biblioteca, no Clube do Trabalhador do Amazonas. Foto: Fabio Nutti  .

ÉMINA BARBOSA MUSTAFA
30 11 1926

Natural da cidade de Lábrea/AM, 

Émina Barbosa Mustafa formou-se como 

professora pelo Insti tuto de Educação 

do Amazonas – IEA e graduou-se como 

advogada pela então Faculdade de Direito 

do Amazonas, que hoje faz parte da Ufam. 

Em 1951, ingressou no Sesi-Am, onde permaneceu por 41 

anos. Passou por todos os escalões técnicos e administrati vos 

dessa insti tuição até chegar aos cargos de diretora da Divisão 

Socioeducacional, superintendente do Departamento Regional e 

coordenadora das Delegacias do Acre e Roraima. Em 8 de agosto 

de 1975, na gestão do governador Henoch Reis, assumiu o cargo 

de subsecretária estadual de Educação e Cultura e foi ti tular 

dessa Pasta entre 10 de janeiro de 1978 e 15 de março de 1979.

COSME FERREIRA
18 11 1893 A 1 10 1976

Cosme Ferreira Filho nasceu em 

Fortaleza/CE e chegou a Manaus em junho 

de 1901, onde realizou seus estudos e 

iniciou suas ati vidades como comerciante, 

jornalista e escritor. Exerceu o cargo de 

diretor da ACA, em cuja gestão publicou-

se o livro Primeiro Centenário da Associação Comercial do 

Amazonas: 1871-1971. Foi deputado estadual, depois, federal. 

Defendeu a questão da goma elásti ca na Assembleia Legislati va 

do Estado, na Câmara Federal e no Jornal do Commercio, no qual 

era arti culista. Em 1959, ingressou na Academia Amazonense de 

Letras e ocupou a Cadeira de número 1. Faleceu aos 83 anos e 

foi homenageado com o seu nome em uma das principais vias 

públicas da Zona Leste de Manaus, a avenida Cosme Ferreira.

Espaço interno da biblioteca. Foto: Alex Pazuello.
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BIBLIOTECA MAÇÔNICA MÁRIO VERÇOSA

Essa biblioteca pertence à Grande Loja Maçônica do 
Amazonas – Glomam, que está localizada na rua Comendador 
Clementi no, n. 296, Centro, e cuja inauguração ocorreu em 18 
de setembro de 1996. No início de suas ati vidades, o acervo 
era disponibilizado apenas para o público interno e conti nha 
somente tí tulos maçônicos.

Entre as obras específi cas existentes, há, por exemplo, os 
registros de todos os maçons do Amazonas e das primeiras lojas 
existentes no Estado, bem como as atas e cartas de alforria da 
época da libertação dos escravos – que possuem relevância 
histórica, porque a então Província do Amazonas foi a segunda 
do País a abolir a escravidão, em 10 de julho de 1884, conquista 
que teve a parti cipação efeti va dos maçons.

Posteriormente, foram agregadas bibliografi as de diversas 
áreas e permiti da a sua visitação ao público em geral. O atual 
acervo da Biblioteca Mário Verçosa dispõe de mais de cinco 
mil tí tulos e abrange as áreas de Filosofi a, História, Geografi a, 
Matemáti ca, Física, Biologia e Moral e Cívica. Podem ainda ser 
encontradas obras de escritores amazonenses, entre outras.

BIBLIOTECA SENADOR BERNARDO CABRAL

De propriedade da Fundação Rede Amazônica, a Biblioteca 
Senador Bernardo Cabral foi inaugurada em 30 de abril de 
2004 e está localizada em um edifí cio de dois andares, na praça 
Francisco Pereira da Silva – popularmente conhecida como Bola 
da Suframa –, n. 149, bairro Crespo, Zona Sul.

Seu público é composto, principalmente, por alunos dos 
cursos oferecidos pela Fundação Rede Amazônica, mas atende, 
também, a estudantes de escolas públicas e pesquisadores 
de modo geral. Ao todo, a Biblioteca tem, aproximadamente, 
seiscentas obras em seu acervo, como vídeos, livros, jornais dos 
anos de 1919 a 1959 e documentos.

Mesmo especializada nos temas Amazônia e Comunicação 
Social, a Biblioteca Senador Bernardo Cabral é detentora de 
obras relacionadas a outras áreas do conhecimento: Literatura 
Brasileira e Regional, História, Economia, Indústria de Plásti co e 
Ciências Jurídicas, sendo que as obras referentes a esse últi mo 
tema foram doadas pelo próprio Bernardo Cabral. Seus usuários 
podem dispor, ainda, de computadores para acesso à internet, 
mediante o pagamento de uma taxa/hora.

Fachada da biblioteca. Foto: Maurília Gomes.

BERNARDO CABRAL
27 3 1932

José Bernardo Cabral nasceu em 

Manaus e estudou, entre 1943 e 1949, 

no Colégio Estadual do Amazonas, atual 

Colégio Amazonense D. Pedro II. Em 

1954, concluiu o curso de bacharel pela 

anti ga Faculdade de Direito do Amazonas. 

Posteriormente, concluiu os cursos de Psicologia e Serviço Social. 

Assumiu diversos cargos públicos, dentre eles o de secretário 

de Segurança Pública do Estado, em 1957. Elegeu-se deputado 

estadual, depois, federal. Ingressou na Academia Amazonense 

de Letras em 1982, na Cadeira de número 1. Foi relator-geral 

da Consti tuição Federal de 1988. Em 1990, assumiu o cargo de 

ministro da Justi ça e em 1994 foi eleito senador da República. 

Publicou diversas obras sobre os temas Direito Administrati vo, 

Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável, entre outros.

MÁRIO VERÇOSA
20 6 1924 A 18 6 1989

O manauense Mário Sílvio Cordeiro 

de Verçosa bacharelou-se pela Faculdade 

de Direito do Amazonas nos anos 40. 

Entrou para a Magistratura no início da 

década de 50 e ocupou o cargo de Juiz de 

Direito da Comarca de Humaitá. De volta a 

Manaus, tomou posse, em 1959, como desembargador. Em 1965, 

tornou-se presidente do Tribunal de Justi ça do Estado, após ter 

passado por vários cargos nessa mesma insti tuição. Destacou-se 

na Maçonaria, sendo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do 

Amazonas entre 1962 e 1977 e presidente da Confederação da 

Maçonaria Simbólica do Brasil. Ajudou, ainda, a criar a Academia 

Amazonense Maçônica de Letras. Integrou o Igha e ingressou, 

em 1989, na Academia Amazonense de Letras, onde ocupou a 

Cadeira de número 17. Faleceu em Manaus.

Vista do prédio da biblioteca. Foto: Maurília Gomes.
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SAMUEL BENCHIMOL
13 7 1923 A 5 7 2002

Nascido em Manaus, Samuel Isaac 

Benchimol realizou seus estudos no Ginásio 

Amazonense D. Pedro II e no Colégio Dom 

Bosco. Ingressou na Faculdade de Direito 

do Amazonas em 1942 e, nesse mesmo 

ano, fundou o grupo Bemol/Fogás com seus 

irmãos Israel Benchimol e Saul Benchimol. Em 1946, foi estudar 

nos Estados Unidos da América, onde, no ano seguinte, formou-

se mestre em Sociologia e Economia na Miami University. De 

volta ao Amazonas, tornou-se doutor em Economia Políti ca, na 

Faculdade de Direito, na qual lecionou até 1998. O conjunto de 

sua obra literária é composto por 109 publicações, com destaque 

para Eretz Amazônia: os judeus na Amazônia. Samuel Benchimol 

ingressou na Academia Amazonense de Letras em 2001 e ocupou 

a Cadeira de número 11.

BIBLIOTECA SAMUEL BENCHIMOL

Inaugurada no começo de 2005, a Biblioteca Samuel 
Benchimol foi idealizada, inicialmente, apenas para catalogar e 
preservar as obras que o seu patrono adquiriu ao longo de sua 
vida, juntamente com a sua produção intelectual e o arquivo de 
documentos da família. A catalogação do acervo, realizada por 
uma equipe de bibliotecários e auxiliares, iniciou em novembro 
de 2003 e terminou em dezembro de 2004.

No mesmo ano de sua inauguração, essa unidade de 
informação fi rmou acordo de cooperação técnica com três 
insti tuições: Universidade Federal do Amazonas, Secretaria de 
Estado da Cultura e Universidade do Estado do Amazonas.

Atualmente, seu acervo bibliográfi co é composto por, 
aproximadamente, seis mil tí tulos, distribuídos entre livros, 
folhetos, periódicos, jornais, revistas, fi tas VHS e K7, CD-ROM, 
DVD, condecorações, diplomas, homenagens, mapas, fotografi as, 
disquetes, plantas, documentos especiais e arquivo pessoal. 

As obras conti das nessa Biblioteca abordam, em especial, 
a Economia, as Ciências Políti cas e Sociais, além de assuntos 
relacionados à Amazônia. Localiza-se na rua Miranda Leão, n. 41, 
nos altos da loja Bemol, Centro e o acesso ao acervo é permiti do 
somente por meio de solicitação por escrito.

OUTRAS BIBLIOTECAS

Além das unidades de informação já destacadas, existem, 
ainda, algumas outras em ati vidade, como a biblioteca do Serviço 
Social do Comércio do Amazonas – Sesc-Am, criada em 1971 e 
que funciona na sede da própria insti tuição, na rua Henrique 
Marti ns, Centro. Seu acervo contém perto de vinte mil tí tulos.

A biblioteca existente na Assembleia Legislati va do Estado 
do Amazonas foi inaugurada em 18 de julho de 1983 e seu 
acervo é disponibilizado ao público somente para consultas 
locais. Entretanto, vale ressaltar que a intenção de se organizar 
uma  biblioteca dentro da Assembleia já existi a desde 1951, 
quando o então presidente da Casa, Raymundo Nicolau da Silva, 
uti lizando-se da Portaria 15, criou uma para os parlamentares. 

Em 1957, pela Resolução Legislati va 1, de 12 de junho, essa 
unidade de informação recebeu a denominação Deputado Vital 
de Mendonça. Dos quase dois mil tí tulos disponíveis atualmente, 
entre livros de Direito, Contabilidade, Economia, Administração 
e outros, apenas deputados e funcionários podem fazer 
emprésti mo. A sede atual da Assembleia Legislati va fi ca na 
avenida Mário Ypiranga Monteiro, Parque Dez de Novembro.

Criada em 1992 e inaugurada em 1994, a biblioteca do 
Insti tuto Superior de Administração e Economia da Fundação 
Getúlio Vargas – Isae/FGV atende, principalmente, aos alunos de 
Pós-Graduação dessa insti tuição. Possui cerca de vinte mil tí tulos 
nas áreas de Ciências Contábeis e Ciências Sociais, com ênfase 
em Administração, Economia e Direito. O Isae/FGV funciona na 
avenida Djalma Bati sta, Chapada.

A unidade de informação da 1ª Superintendência Regional 
do Insti tuto do Patrimônio Histórico e Artí sti co Nacional – 
Iphan, na travessa Vivaldo Lima, Centro, denomina-se Centro de 
Informação do Patrimônio – CIP. Funciona desde 1997 e possui 
um acervo de mais de mil volumes, entre documentos históricos, 
livros técnicos, arti gos de jornais e revistas.

Com, aproximadamente, quatro mil livros, a biblioteca 
do Insti tuto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – 
Ipaam, também na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no bairro 
Parque Dez de Novembro, foi aberta ao público em 1998 e é 
especializada em meio ambiente. Contém algumas obras raras 
sobre a Amazônia.

Em 17 de setembro de 2001, a Biblioteca Central da UEA 
iniciou suas ati vidades. Contém mais de sete mil tí tulos e atende 
ao público em geral. Além da Biblioteca Central, localizada no 
edifí cio Professor Samuel Benchimol, na avenida Leonardo 
Malcher, Centro, a UEA possui mais cinco setoriais em Manaus 
e três no Interior.

O Banco de Textos Aldísio Filgueiras, instalado no Centro 
Cultural Usina Chaminé, na avenida Lourenço da Silva Braga, 
Centro, foi inaugurado em 14 de novembro de 2002. Especializado 
em artes cênicas, contém mais de mil peças teatrais, além de 
outras obras vinculadas ao tema. 

Na Imprensa Ofi cial do Estado do Amazonas, situada na rua 
Doutor Machado, Centro, é possível consultar, além dos Diários 
Ofi ciais do Estado, diversas obras, que vão desde a área jurídica 
até a literatura infanto-juvenil.

Espaço interno da biblioteca. Foto: Durango Duarte.



Manaus − Entre o Passado e o Presente 222

A 
Museologia, área do conhecimento que estuda os 
museus, classifi ca esses espaços culturais de acordo 
com o conteúdo do acervo que eles possuem. 
Existem, por exemplo, museus de História, de Artes, 

de Etnografi a e Antropologia, de Arqueologia e de Ciências, entre 
outros. Há situações em que uma mesma insti tuição museológica 
pode reunir coleções caracterizadas em mais de uma ti pologia, 
como é o caso do Museu Amazônico, que contém um acervo 
classifi cado em quatro diferentes ti pos.

A ideia inicial de se criar um espaço dessa natureza em 
Manaus ocorreu em 1883: o Museu Botânico Provincial do 
Amazonas. A parti r desse marco, órgãos e enti dades criaram 
novos espaços museológicos na capital amazonense.

Entretanto, algumas dessas iniciati vas não se concreti zaram 
– ou, ao menos, não se tem registro de que tenham ocorrido. 
Em 1957, por exemplo, houve a intenção de se instalar o Museu 
do Petróleo, cujo objeti vo seria expor a produção petrolífera do 
País. Com o apoio da Petrobras, esse museu iria funcionar no 
prédio da Associação Comercial do Amazonas.

Outros dois que também não chegaram a concreti zar-se 
foram o Museu e Jardim Zoológico de Manaus, criado pela Lei 
Municipal 612, de 10 de julho de 1957, com instalação prevista 
para um edifí cio próprio, a ser construído nas proximidades do 
balneário Parque Dez de Novembro, e a Pinacoteca do Município 
de Manaus, criada pela Lei 519, de 7 de agosto de 1958.

O Governo Federal, em 2004, uti lizou o Decreto 5.264, de 
5 de novembro, e criou o Sistema Brasileiro de Museus – SBM, 
vinculado ao Ministério da Cultura e administrado pelo Insti tuto 
do Patrimônio Histórico e Artí sti co Nacional – Iphan e cujo 
principal objeti vo é o de promover a interação entre o poder 
público e as insti tuições museológicas de todo o País. 

Entre os principais museus existentes no País, podem ser 
destacados o Museu Histórico Nacional, em funcionamento 
desde 1922, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e o Museu Oscar 
Niemeyer, o maior da América Lati na, inaugurado em 22 de 
novembro de 2002, em Curiti ba/PR. 

Segundo o mapeamento do Cadastro Nacional de Museus, 
realizado pelo Sistema Brasileiro de Museus, existem mais de 
2.500 espaços desse ti po em todo o Brasil. Manaus, possui, hoje, 
23 espaços museológicos, entre públicos e parti culares.

Este Capítulo tem como ponto de parti da dois museus que 
já funcionaram em Manaus e que hoje estão exti ntos, seguidos 
pelas histórias de mais onze museus públicos – três Federais, 
sete Estaduais e um Municipal – e de oito parti culares. 

São destacados, ao fi nal, os projetos de instalação do 
Museu da Cidade e do Museu da Amazônia, já criados e em 
fase de implantação, além de citar outros espaços museológicos 
formados por acervos pessoais.

Ressalte-se que os centros culturais Povos da Amazônia, 
Palácio Rio Negro, Usina Chaminé, entre outros existentes na 
Cidade, não ti veram seus históricos destacados neste Capítulo 
porque deverão compor o segundo volume desta obra.

Moedas do Museu de Numismáti ca Bernardo 
Ramos em detalhe. Foto: Fabio Nutti  .
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MUSEUS EXTINTOS

MUSEU BOTÂNICO DO AMAZONAS

O Museu Botânico Provincial do Amazonas foi criado pela 
Lei 629, de 18 de junho de 1883, na administração provincial de 
José Paranaguá e instalado somente no ano seguinte, em 16 de 
fevereiro, na chácara Caxangá, alugada pela Província. 

Seu funcionamento foi estabelecido pelo Regulamento 49, 
de 22 de janeiro de 1884, que defi niu, entre outras coisas, as 
normas de visitas ao museu, aberto ao público geral apenas aos 
domingos, sendo o restante dos dias da semana desti nados aos 
naturalistas nacionais e estrangeiros.

Dirigido por João Barbosa Rodrigues, pesquisador botânico 
dedicado ao estudo das orquídeas – entre outras espécies da 
fl ora brasileira –, desti nava-se, originalmente, à realização de 
um trabalho voltado para a catalogação da fl ora amazonense e 
à extração e ao estudo de material botânico para a aplicação na 
medicina e na indústria, além de executar estudos voltados para 
a etnologia das tribos indígenas da região amazônica.  

Em 1884, o Museu Botânico foi transferido do seu local 
inicial para outra chácara, de propriedade do Barão de São 
Leonardo, localizada na rua Ramos Ferreira, com 126 metros de 
frente e 324 de fundo, prédio ocupado pelo Insti tuto Benjamin 
Constant desde a sua criação.

Dois anos depois, esse espaço museológico já conti nha um 
acervo formado por uma coleção de plantas – também chamada 
de erbário –, com 1.281 espécies amazônicas e oitocentas 
espécies dos Estados Unidos da América, doadas à Província 
pelo botânico John Donnell Smith, além da seção de Etnografi a, 
com mais de 1.100 objetos indígenas, oriundos de sessenta 
tribos amazônicas. 

Em 6 de julho de 1888, quando o presidente da Província era 
o padre Raimundo Amâncio de Miranda, o Museu Botânico foi 
transferido do palacete do Barão de São Leonardo para o porão 
do prédio do Liceu – hoje denominado Colégio Amazonense D. 
Pedro II (ver Capítulo Escolas).

Decorridos três dias dessa mudança de endereço, foi 
publicado o Regulamento 63, que reorganizava o museu e 
determinava, em seu arti go 9º, a publicação de uma revista em 
que seriam divulgados os trabalhos realizados pela insti tuição. 

A publicação recebeu a denominação Vellosia, em 
homenagem ao frei José Mariano da Conceição Velloso, 
considerado o primeiro botânico do Brasil. Contudo, a revista 
teve curta passagem pelo meio cientí fi co, visto que foram 
publicadas somente duas edições: a primeira, em 1888, e a 
segunda, em 1891.

Após a mudança para o prédio do Liceu, o Museu Botânico 
do Amazonas passou por grandes difi culdades fi nanceiras, até 
que, em 1890, foi exti nto pelo governador Ximeno de Villeroy, 
pelo Decreto 42, de 25 de abril. Thaumaturgo de Azevedo, assim 
que assumiu o desti no da Província em 1891, restabeleceu o 
museu, mas a efeti va reorganização desse espaço museológico 
somente ocorreria em 1897, no governo de Fileto Pires Ferreira, 
reinstalado em um próprio estadual. Nesse mesmo ano, recebeu 
a denominação de Museu Amazonense e passou a ter como 
anexo um horto botânico.

As últi mas referências encontradas sobre o seu 
funcionamento datam da primeira década do século XX, quando 
estava prevista sua transferência para o Bosque Municipal, situado 
na avenida Constanti no Nery, nas proximidades do igarapé da 
Cachoeira Grande. Nessa época, o Museu Amazonense, cuja 
direção estava confi ada a J. Bach, recebeu de empresários locais 
doações de alguns espécimes da fauna amazônica.

Plano do Laboratório do Museu Botânico do Amazonas (pavimento térreo). In: Revista Vellosia, 1891.
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Peças de cerâmica indígena. In: Revista Vellosia, 1891. Vista do edifí cio da ACA. In: Annuario de Manáos 1848-1948. 

MUSEU COMERCIAL DO AMAZONAS

A criação de um Museu Comercial, desti nado à exposição de 
produtos regionais, foi proposta em 1912 por Joaquim Gonçalves 
de Araújo, mais conhecido como J. G. Araújo.

Entre as décadas de 10 e 30, foram aprovadas, pelo Poder 
Público, ao menos três leis de incenti vo para que a Associação 
Comercial do Amazonas – ACA pudesse implantar esse espaço 
museológico, o que não ocorreu.

A primeira delas foi a Lei 988, de 15 de outubro de 1918, 
sancionada pelo governador Pedro Bacellar, que criava uma 
taxa de 5%, calculada sobre o lançamento do então Imposto de 
Indústria e Profi ssão. Esse auxílio seria aplicado na manutenção 
do Museu Comercial, cuja fi scalização fi caria a cargo da seção 
de Agricultura, do Governo do Estado. Os recursos seriam 
entregues mensalmente à ACA, para assegurar o fi nanciamento 
do museu.

Quase uma década depois, o Legislati vo Municipal aprovou 
a Lei 1.447, de 14 de maio de 1927, que autorizava a doação 
de dez contos de réis como auxílio à instalação do museu. 
Decorridos cinco anos, em virtude de o museu ainda não ter 
sido concreti zado, insti tuiu-se o Ato Consti tucional 1.682, de 4 
de agosto de 1932, que assegurava o benefí cio de 0,5% sobre a 
produção exportada pelo Estado.

Apesar dessas iniciati vas, o Museu Comercial entraria em 
funcionamento somente na primeira semana do ano de 1942, 
após a mudança da ACA para o seu atual endereço, na rua 
Guilherme Moreira, n. 281, instalado no térreo do edifí cio.

Há registros de que, em 1952, o Museu Comercial do 
Amazonas possuía um patrimônio de 244 mostruários, que 
reuniam mais de quatorze mil peças. Em 16 de janeiro de 1957, 
após algumas adequações no seu espaço de exposição, o museu 
foi reinaugurado.

Sua desati vação ocorreu em 1970 e o seu acervo foi 
transferido para um depósito de propriedade da ACA, situado 
na rua dos Andradas. Após essa remoção, suas peças se 
deterioraram, até se perder todo o acervo do anti go museu.  
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MUSEUS PÚBLICOS FEDERAIS

MUSEU DE MINERAIS E ROCHAS
CARLOS ISOTTA

Arqueologia, Ciências Naturais 
e História Natural

O Museu de Minerais e Rochas Carlos Isott a foi inaugurado 
em 13 de maio de 1982 e possui um acervo composto por 
amostras dos principais minerais e rochas encontradas em todos 
os Estados brasileiros e também em outros países.

Esse espaço cultural é vinculado ao Departamento Nacional 
de Produção Mineral – DNPM, Órgão fi scalizador do Ministério 
das Minas e Energia, e recebe auxílio fi nanceiro de empresas 
que atuam na área de mineração em cassiterita.

Seu acervo foi adquirido por meio de doações diversas 
– de geólogos e de companhias de mineração, entre outros 
colaboradores – e está instalado nas dependências do prédio do 
DNPM-Am, 8º Distrito, localizado na avenida André Araújo, n. 
2.150, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

CARLOS ISOTTA
21 12 1940 A 20 1 1981

O paulista Carlos Augusto Luciano 

Isott a graduou-se em Geologia, em 1965, 

pela Universidade de São Paulo – USP. 

Quatro anos depois, concluiu o mestrado 

e tornou-se, em seguida, professor 

assistente do Departamento de Geologia, 

do Insti tuto de Geociências. Mudou-se, em 1971, para o então 

Território Federal de Rondônia, onde atuou, até 1974, no Grupo 

Brumadinho. Em setembro desse mesmo ano, ingressou na 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, onde 

exerceu a função de Chefe da Divisão de Prospecção e Pesquisas 

Próprias, da Superintendência Regional de Porto Velho, além 

de ter sido o responsável pela organização de uma coleção 

representati va de todos os ti pos de cassiterita da Amazônia. 

Faleceu em Rondônia, em um acidente aéreo.

Mostruário com fragmentos de minerais. Foto: Fabio Nutti  .

Fragmento de um mineral. Foto: Thiago Duarte. 

Peixe fóssil icti ólito em detalhe. Foto: Fabio Nutti  .
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MUSEU AMAZÔNICO
Antropologia e Etnografi a,

Arqueologia, História 
e Imagem e Som

O Museu Amazônico é um Órgão suplementar da 
Universidade Federal do Amazonas – Ufam. A implantação 
desse espaço iniciou em 1989 com a fi nalidade de dar apoio 
à pesquisa, ao ensino e à extensão nas áreas de Arqueologia, 
História e Antropologia e sua inauguração aconteceu no dia 21 
de junho de 1991.

Localizado na rua Ramos Ferreira, n. 1.036, Centro, o Museu 
Amazônico possui oito salas, em que são realizadas exposições 
temáti cas especiais – de longo e médio prazos ou, até mesmo, 
iti nerantes – sobre a região Amazônica. Sua organização está 
dividida em quatro setores: Biblioteca, Divisão de Pesquisa e 
Documentação Histórica, Divisão de Museologia e Divisão de 
Paleontologia e Mineralogia.

Seu acervo é composto por coleções de fotografi as de 1911 
e 1970 do cineasta Silvino Santos, do fotógrafo alemão George 
Huebner, dos municípios amazonenses e da própria Ufam. 
Contém, ainda, peças etnográfi cas das etnias tukano, baniwa, 
kubewa, marubo, yanomami, karajá, mati , ti kuna, sateré-mawé 
e maku – armas, máscaras e bastões rituais, enfeites plumários, 
utensílios de madeira, de fi bras vegetais e de cerâmica –, peças 
artesanais populares de vários municípios do Amazonas, além 
de peças e materiais arqueológicos, como vasos, cachimbos, 
estatuetas, rodelas de fuso, urnas funerárias, apliques, pães-de-
índio, quebra-cocos, machados de pedra, entre outros.

Em sua parte documental, o Museu possui, ainda, as 
coleções Amazônia Colonial, Província do Amazonas e Firma 
J. G. Araújo, além de jornais do Amazonas, entre outros. Boa 
parte desse acervo foi adquirida pela Universidade por meio de 
convênios fi rmados com outras insti tuições.

Conjunto de vesti mentas da Festa da Menina Moça Nova, ritual de 
iniciação feminino do povo Ticuna (rio Solimões). Foto: Fabio Nutti  .

Detalhe da fachada do museu. Foto: Alex Pazuello.

Urna funerária indígena de dois mil anos, encontrada durante a reforma da praça Dom Pedro II, em 2003. Foto: Fabio Nutti  .
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MUSEU MOACIR ANDRADE
Antropologia e Etnografi a, Artes Visuais, 

Ciência e Tecnologia, História,
 Imagem e Som e Virtual

O Museu Moacir Andrade foi inaugurado no dia 27 de 
maio de 1994, na então Escola Técnica Federal do Amazonas 
– Etf am, atual unidade sede do Insti tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Amazonas – Ifam, cujo diretor, à época, 
era Raymundo Luiz de Salles Dias. Seu acesso, inicialmente, era 
permiti do só ao público interno da Etf am.

Esse espaço cultural se confi gura como um museu biográfi co 
e se desti na à preservação das obras de Moacir Andrade, além 
de servir como fonte de pesquisas para a comunidade. Ao todo, 
entre a produção artí sti ca e o acervo pessoal que pertencia ao seu 
patrono, o patrimônio desse museu contém mais de cinquenta 
mil peças, entre quadros, desenhos, esculturas, fotografi as, 
livros, medalhas, placas, moedas, livros, miniaturas e outros.

Localiza-se na avenida Sete de Setembro, n. 1.975, Centro, 
em um prédio anexo ao Ifam, que serviu por muitos anos de 
residência para os diretores da insti tuição e cuja estrutura fí sica 
original foi manti da para garanti r a sua caracterização como um 
museu-casa. 

Antes da instalação do museu, funcionava, nesse mesmo 
espaço, a Sala Memória, criada em 1º de outubro de 1986 
pelo então diretor Jorge Humberto Barreto. O acervo da Sala 
Memória, com fotos, fardamento, documentos e outros objetos 
que registram a história da Escola, foi incorporado pelo Museu. 

Para facilitar a organização das peças, em 1996, os acervos 
das duas salas foram separados, de modo que fi cou a Sala 
Memória no térreo e o Museu Moacir Andrade, no pavimento 
superior. Em 1997, ano em que o arti sta plásti co se aposentou do 
cargo de professor da Escola, o museu foi aberto para visitação 
do público em geral.

Mostruário com as obras literárias de Moacir Andrade. 
Foto: Maurília Gomes.

Pinturas e outros desenhos do arti sta amazonense. Foto: Alex Pazuello.

Busto de Moacir Andrade, rodeado de fotografi as e certi fi cados do 
homenageado, em exposição no museu. Foto: Maurília Gomes.

MOACIR ANDRADE
17 3 1927

O manauense Moacir Couto de 

Andrade é arti sta plásti co de renome 

internacional. Estudou no Grupo Escolar 

Ribeiro da Cunha e no Ginásio Amazonense 

D. Pedro II. Em 10 de novembro de 1941, 

realizou sua primeira mostra de desenhos 

e pinturas durante a inauguração das novas instalações do Lyceu 

Industrial de Manaus – anti go Cefet-Am e atual Ifam –, no qual se 

matriculou em 1942. Foi desenhista de construção da empresa 

Mario Novelli em 1948 e atuou, também, como professor 

em escolas da Capital, entre elas a Escola Técnica Federal do 

Amazonas. É membro do Insti tuto Geográfi co e Histórico do 

Amazonas, da União Brasileira de Escritores, da Associação dos 

Escritores do Amazonas e da Academia Amazonense de Letras 

(Cadeira de número 2). É fundador do Clube da Madrugada e 

idealizador da Pinacoteca do Estado do Amazonas.
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MUSEUS PÚBLICOS ESTADUAIS

MUSEU DE NUMISMÁTICA
BERNARDO RAMOS

História

A história desse museu inicia em 1899, quando o Governo 
do Estado foi autorizado a adquirir uma coleção numismáti ca 
que pertencia ao comerciante amazonense Bernardo Ramos.

A coletânea era composta por, aproximadamente, dez 
mil peças, entre as quais, uma variedade de moedas – gregas 
e etruscas, bizanti nas dos anos 700 a.C., espanholas com 
inscrições, orientais e de porcelana (do anti go Sião) –, além de 
medalhas da França, do Vati cano e do Japão.

Antes, porém, da efeti vação da compra, as peças foram 
transferidas para o Rio de Janeiro, à época, Capital Federal, 
onde foram expostas de 5 a 31 de maio de 1900 no Externato 
do Ginásio Nacional, atual Museu Nacional, por ocasião das 
festi vidades dos 400 anos do Descobrimento do Brasil. 

Ainda em 1900, criou-se a Seção de Numismáti ca, anexa à 
Imprensa Ofi cial, que estava, àquele tempo, na rua Municipal, 
atual avenida Sete de Setembro, fundos para a Henrique Marti ns 
– prédio ocupado, hoje, por uma agência bancária. Contudo, a 
nova seção foi inaugurada somente em 26 de maio de 1901, 
sendo seu primeiro diretor Carlos Dias Fernandes. 

A primeira vez em que se referiu a essa reparti ção como 
Museu de Numismáti ca foi na Mensagem de 1903 do então 
governador Silvério Nery. Segundo ele, o Museu enfrentava 
difi culdades devido às condições precárias do prédio em que 
estava instalado, que necessitava de sérios consertos para a sua 
conservação e segurança.

No mês de outubro de 1908, Estatí sti ca, Biblioteca, Arquivo 
Público, Imprensa Ofi cial e Numismáti ca foram reunidas em 
uma única reparti ção. Com essa reorganização, a Seção de 
Numismáti ca passou a funcionar anexa à Biblioteca Pública do 
Estado. Em 1910, a Imprensa Ofi cial deixou esse agrupamento 
e voltou a ser uma insti tuição autônoma. Passados quatro anos, 
foi novamente anexada à Seção de Numismáti ca.

Mostruário de moedas do museu. Foto: Alex Pazuello.

Durante as suas duas primeiras décadas de funcionamento, a 
Seção de Numismáti ca era relatada, em documentos ofi ciais, como 
um espaço de pouca visitação devido, provavelmente, ao local em 
que estava instalada: um salão nos altos do prédio da Imprensa 
Pública. Por esse moti vo, em Mensagem datada de 15 de dezembro 
de 1925, o interventor Alfredo Sá informou que a Seção havia sido 
repassada ao Departamento de Arquivo e Biblioteca.

Ao fi nal de 1928, o presidente Ephigênio de Salles criou a 
Diretoria de Estatí sti ca, Museu e Numismáti ca, subordinada à 
então Secretaria-Geral do Estado. Sua inauguração ocorreu em 1º 
de janeiro de 1929, em um prédio situado na rua Ramos Ferreira, 
na esquina com a Tapajós, onde hoje funciona a Academia 
Amazonense de Letras. Entretanto, por falta de acomodações 
no edifí cio da nova diretoria, a coleção numismáti ca conti nuou 
exposta na Imprensa Pública, em um salão gradeado.

Considerada, em 1932, a quarta maior coleção numismáti ca 
do mundo, seu acervo já era composto por exemplares raros de 
moedas maometanas, egípcias, sírias, persas e da Numídia, atual 
Argélia, todas do período a.C.; moedas indianas do século III; 
moedas americanas do século XVII; moedas de ouro do século 
XVIII; moedas brasileiras e espanholas do século XIX; moedas 
de couro, vidro, esmalte e conchas, além de barras de ouro de 
22 e 23 quilates, datadas de 1816 e 1830, respecti vamente, e 
fundidas na anti ga Província de Minas Gerais.

Por considerar o local em que estava instalada a coleção 
numismáti ca inadequado à visitação pública, em 1939, o 
interventor Álvaro Maia autorizou a sua mudança para o Palácio 
Rio Branco, localizado na avenida Sete de Setembro. Quase 
três décadas depois, a coleção numismáti ca ganhou status de 
museu. De acordo com o Regulamento aprovado em 1965, 
o Museu Numismáti co do Estado do Amazonas – MNEA fi cou 
subordinado ao Departamento de Cultura, Órgão da então 
Secretaria de Educação e Cultura – SEC.

A Fundação Cultural do Amazonas, enti dade vinculada à 
SEC e responsável pela execução da políti ca cultural do Estado, 
inaugurou as novas instalações desse Museu em 13 de novembro 
de 1970, em um prédio situado na rua Henrique Marti ns, n. 538, 
Centro, de propriedade do anti go Banco do Estado do Amazonas 

Moedas asiáti cas: canoa, de porcelana e outras. Foto: Fabio Nutti  .
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BERNARDO RAMOS
12 11 1858 A 5 2 1931

Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, 

conhecido entre os mais ínti mos como Beré 

Ramos, nasceu e realizou seus estudos em 

Manaus. Parti cipou, em 29 de junho de 

1889, da fundação do Clube Republicano 

do Amazonas, do qual foi vice-presidente. 

Após ter sido proclamada a República, foi eleito intendente 

municipal, cargo, hoje, equiparado ao de presidente da Câmara 

Municipal. Proprietário de uma loja de roupas denominada A 

Noiva, Bernardo Ramos já era um comerciante bem-sucedido 

na primeira década do século XX. Dedicou-se ao estudo de 

monumentos e línguas anti gas – como hebreu, fenício, sânscrito, 

entre outras – e, em suas viagens, sobretudo pela Europa e 

Oriente Médio, formou uma preciosa coleção numismáti ca. Foi 

membro fundador e presidente da Associação dos Proprietários 

de Manaus e do Insti tuto Geográfi co e Histórico do Amazonas 

– Igha. Entre as obras de sua autoria, destaque para Inscrições 

e tradições da América pré-histórica, dividida em dois volumes 

e que foram editados pela Imprensa Nacional. Bernardo Ramos 

faleceu no Rio de Janeiro.

– BEA e alugado àquela Fundação. No mês de abril de 1971, 
transferiu-se para outro edifí cio, naquela mesma rua, n. 458, 
onde permaneceu até ser desati vado em 1980.

Em 4 de setembro de 1990, ano em que o Museu de 
Numismáti ca completou 90 anos de fundação, foi ele reaberto 
– já com a nomenclatura Bernardo Ramos – pela então 
Superintendência Cultural do Amazonas, que recebeu o apoio 
da Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj e dos anti gos BEA e 
Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e Artí sti co 
do Amazonas – CEDPHA. 

O acervo, já um pouco subtraído, foi instalado em um dos 
salões do prédio do então Comando-Geral da Polícia Militar, 
atual Centro Cultural Palacete Provincial, na praça Heliodoro 
Balbi (da Polícia).

No ano 2000, o Museu de Numismáti ca Bernardo Ramos 
passou por mais uma mudança de endereço, visto que foi 
instalado no Complexo Cultural Palácio Rio Negro – CCPRN, no 
pavimento inferior da Vila Ninita, na avenida Sete de Setembro, 
n. 1.546, Centro, onde funcionou até 17 de setembro de 2008.

O seu acervo de mais de dezessete mil peças foi transferido 
para o Centro Cultural Palacete Provincial, na praça Heliodoro 
Balbi, e sua reabertura para visitação pública ocorreu no mesmo 
dia da inauguração daquele espaço, em 25 de março de 2009. 
Além do Museu de Numismáti ca e de outros três museus, esse 
centro cultural abriga, também, o Museu de Arqueologia.

Fachada do Centro Cultural Palacete Provincial, na praça Heliodoro Balbi (da Polícia). Foto: Durango Duarte.
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Estado para exposições e cursos de artes. O local escolhido para 
a instalação desse novo centro de artes foi o prédio da anti ga 
Usina de Esgotos, na rua Isabel, n. 42, Centro.

Em 1997, após cinco anos de funcionamento nesse 
local, a Pinacoteca foi desati vada e seu acervo fi cou sob a 
responsabilidade do Ateliê de Restauro de Obras de Arte, onde 
foram realizados serviços de recuperação e conservação das 
peças artí sti cas.

A Pinacoteca Estadual passou a integrar, em 2000, o 
Complexo Cultural Palácio Rio Negro – CCPRN e ocupou o 
pavimento superior da Vila Ninita, situada na avenida Sete de 
Setembro, n. 1.546, no Centro. Oito anos depois, seu acervo 
foi transferido para o Centro Cultural Palacete Provincial, cuja 
inauguração deu-se em março de 2009.

O patrimônio dessa pinacoteca é formado por pinturas, 
esculturas, desenhos, gravuras e instalações, entre outras 
técnicas, e cabe à Secretaria de Estado da Cultura – SEC a 
responsabilidade por sua administração. Seu acervo é composto 
por, aproximadamente, mil obras de arti stas nacionais e 
estrangeiros, objetos de doações e de aquisições realizadas pela 
SEC e pela Associação de Amigos da Cultura – AAC.

Obra inti tulada Imortalidade, de autoria do arti sta plásti co Branco e Silva. Foto: Fabio Nutti  .

Vista da Vila Ninita, onde a pinacoteca funcionou de 2000 a 2008. Foto: Fabio Nutti  .Centro de Artes Chaminé, que abrigou a pinacoteca na década de 90. Foto: Alex Pazuello.

Interior da pinacoteca, quando a mesma funcionava na Vila Ninita. Foto: Alex Pazuello.

PINACOTECA DO ESTADO DO AMAZONAS
Artes Visuais

Criada pelo governador Arthur Reis por meio da Lei 223, 
de 18 de junho de 1965, a Pinacoteca do Estado do Amazonas 
é um museu de artes plásti cas – desenhos, pinturas, gravuras, 
esculturas e colagens, entre outros. Surgiu da necessidade de 
um espaço em Manaus, em que os arti stas plásti cos regionais 
pudessem expor suas obras.

Sua inauguração aconteceu no dia 7 de setembro daquele 
mesmo ano e seus primeiros diretores foram Moacir Andrade, 
Álvaro Páscoa, Afrânio de Castro e Helena Genti l. Nessa época, 
a Pinacoteca, assim como o museu de numismáti ca, era 
subordinada ao Departamento de Cultura da SEC e seu acervo 
era consti tuído por noventa obras de artes de arti stas de todo 
Brasil, entre pinturas a óleo, bico de pena, xilogravuras e talhas.

Inicialmente, a Pinacoteca Estadual foi instalada no 
pavimento superior do prédio da Biblioteca Pública do Estado 
do Amazonas, localizada na rua Barroso, n. 57, Centro, onde 
permaneceu até 1992, quando teve seu acervo transferido para 
o Centro de Artes Chaminé – espaço criado pelo Governo do 
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MUSEU ETNOGRÁFICO CRISANTO JOBIM
Arqueologia e Antropologia e Etnografi a

A origem desse espaço cultural está vinculada ao Museu 
Rondon, criado e organizado pelo pesquisador Crisanto Jobim. 
Em 25 de outubro de 1926, com o objeti vo de adquirir essa 
coleção parti cular, a Intendência Municipal concedeu ao Insti tuto 
Geográfi co e Histórico do Amazonas – Igha um auxílio fi nanceiro 
no valor de cinco contos de réis.

Contudo, a compra do anti go Museu Rondon foi efeti vada 
somente em 1934, quando o Governo do Estado o adquiriu e o 
repassou ao Igha, à época, dirigido por Agnello Bitt encourt.

Nesse período, o Igha já possuía algumas peças de 
referências históricas, etnográfi cas e arqueológicas sobre a 
região, reunidas desde a fundação do insti tuto, em 1917. Com 
a incorporação da coleção do Museu Rondon, foram adquiridos 
novos mostruários que serviram para a exposição das peças, na 
sede própria do Igha, na rua Bernardo Ramos, n. 117, Centro – 
local em que se encontra até hoje.

Em 1976, o museu foi reorganizado pelo Insti tuto Joaquim 
Nabuco de Pesquisas Sociais, atual Fundação Joaquim Nabuco, 
em conjunto com a Fundação Universidade do Amazonas, atual 
Universidade Federal do Amazonas. Após esse trabalho de 
recuperação, sua reabertura foi realizada no dia 7 de setembro 
daquele mesmo ano.

No início da década de 80, época em que o seu acervo 
era de, aproximadamente, 450 peças, esse espaço cultural 
passou a contar com o serviço de profi ssionais especializados 
em Museologia e Arqueologia. No dia 20 de maio de 1982, Objetos de uso coti diano de diferentes etnias do Amazonas. Foto: Fabio Nutti  .

Vista geral do interior do museu. Foto: Alex Pazuello.

Vitrine com urnas funerárias da subtradição Guarita. Foto: Fabio Nutti  .
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Fachada do prédio do Igha, onde funciona o museu. Foto: Durango Duarte.

MUSEU TIRADENTES
História

Com o objeti vo de preservar e retratar a história da Polícia 
Militar do Amazonas, o Museu Tiradentes foi inaugurado no dia 
24 de abril de 1984 e instalado no Palacete Provincial, então 
sede do Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas, na 
praça Heliodoro Balbi (da Polícia).

O acervo desse museu, que começou a ser reunido desde 
a década de 30, é composto por peças que contam a história 
da corporação policial amazonense: desde a parti cipação em 
guerras até exemplares de fardamento, armas, documentos, 
livros raros, medalhas, condecorações e fotografi as.

Entre outras peças, o Museu Tiradentes guarda uma 
armadura da França Medieval, datada do século XV e adquirida 
no governo de Eduardo Ribeiro; a estátua de um soldado do 
exército regular francês; a Bandeira do Brasil conduzida pela 
tropa amazonense na Campanha de Canudos, além de telas de 
F. Machado, pintadas em 1908.

O Museu Tiradentes, que, por vários anos abrigou o 
Museu de Numismáti ca, foi desati vado no início deste século 
e permaneceu assim até setembro de 2008, quando iniciou-se 
a transferência de seu acervo para o Centro Cultural Palacete 
Provincial, sendo reaberto ao público em março de 2009.

CRISANTO JOBIM
18 11 1879 A 14 8 1940

Crisanto Maria de Souza Moreira 

Jobim nasceu em Anadia/AL e iniciou sua 

carreira profi ssional em Maceió/AL, onde 

ocupou a função de guarda da Alfândega, 

e ascendeu, posteriormente, ao posto de 

sargento. Chegou a Manaus em 1915 para 

assumir o cargo de escriturário da Delegacia Fiscal do Amazonas. 

Também exerceu o magistério e fundou o Colégio Marti us, que 

funcionou na rua Ramos Ferreira, Centro. Foi secretário da 

prefeitura do anti go município de Moura, hoje, comunidade 

pertencente a Barcelos, e de Coari. Após a Revolução de 1924, 

liderada por Ribeiro Júnior, foi convocado para o cargo de 

secretário-geral do Estado. Formou-se engenheiro agrônomo e 

dedicou-se à Etnografi a e à Arqueologia. Faleceu em Manaus.

sua denominação foi alterada pela diretoria do Igha e passou a 
chamar-se Museu Etnográfi co Crisanto Jobim.

Seu patrimônio atual contém mais de mil peças, entre 
cerâmicas, instrumentos de madeira, ossos, arcos, fl echas, 
objetos de adornos de guerra, cocares, igaçabas, conchas de 
moluscos etc. Entre elas, destaque para uma estatueta de pedra 
antropozoomorfa – a peça mais rara desse museu –, as urnas 
funerárias da subtradição Guarita, os muiraquitãs (amuletos 
indígenas, em pedra), além de diversos objetos relacionados à 
Revolução Acreana.

Armadura da França Medieval. Foto: Fabio Nutti  .
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MUSEU DO TEATRO AMAZONAS
História e Imagem e Som

Instalado em 1991, o Museu do Teatro Amazonas detém 
um acervo que remete os seus visitantes a todo o charme do 
período histórico que conhecemos como Belle Époque, em 
pleno Ciclo da Borracha, época em que o nosso maior símbolo 
cultural, o Teatro Amazonas, foi construído.

Esse museu-monumento funciona na parte térrea do 
teatro, situado na praça São Sebasti ão, Centro. Entre as peças 
que podem ser encontradas em seu acervo, destaque para os 
vasos de porcelana chinesa, os jarros ingleses, as escarradeiras 
holandesas, as plantas originais da construção do teatro e os 
programas do fi nal do século XIX, além de fi gurinos de ópera, de 
instrumentos musicais e da maquete do Teatro Amazonas.

O acesso ao museu é gratuito somente para estudantes que 
necessitem realizar pesquisas escolares. Aos outros visitantes, é 
cobrada uma taxa.

Vista geral do interior do museu. Foto: Fabio Nutti  .

Escarradeiras holandesas. Foto: Fabio Nutti  . Instrumentos musicais. Foto: Fabio Nutti  .

Figurinos de óperas. Foto: Fabio Nutti  .
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MUSEU BIBLIOTECA DA IMAGEM E DO
SOM DO AMAZONAS  MISAM

Imagem e Som

A ideia de se instalar um museu da imagem e do som em 
Manaus data da década de 70, conforme matéria publicada 
no matuti no O Jornal, de 20 de novembro de 1976. Nesse 
periódico, a anti ga Fundação Cultural do Amazonas informava 
que, em 1977, haveria a implantação – com a colaboração da 
Televisão Educati va do Amazonas – de um espaço cultural com 
essas mesmas característi cas.

Entretanto, o primeiro Museu da Imagem e do Som seria 
inaugurado somente na década seguinte, em 25 de março de 
1987, nas dependências do prédio do Insti tuto Geográfi co e 
Histórico do Amazonas, sendo fi nanciado pela administração 
estadual, por meio do Centro de Desenvolvimento, Pesquisas 
e Informações do Estado do Amazonas – Codeama. Não foi 
possível precisar quando esse espaço foi desati vado.

Em 1999, com a missão de guardar, conservar e preservar 
acervos audiovisuais – cinema, vídeo, fotografi a e música – 
voltados para temas regionais e gerais, a Secretaria de Estado 
da Cultura criou o Museu-Biblioteca da Imagem e do Som do 
Amazonas – Misam. Instalado em um prédio anexo ao Palácio 
Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, n. 1.546, Centro, sua 
inauguração ocorreu em 6 de novembro de 2000 e teve como 
primeira diretora Vera Ferreira de Souza.

Quando da sua abertura ofi cial para visitação pública, o 
Museu-Biblioteca da Imagem e do Som do Amazonas oferecia 
projeções de cinema e TV, exposições temporárias e visitas Vista geral do interior do museu, quando instalado no CCPRN. Foto: Fabio Nutti  .

guiadas às dependências do espaço. Seu acervo inicial reunia, 
aproximadamente, duzentas mil peças, de fotografi as e discos de 
vinil a fi tas de áudio e vídeo, adquiridas por meio de produções 
feitas pela própria Secretaria de Cultura e doações de diversas 
enti dades e colecionadores.

Esse espaço museológico funcionou no Complexo Cultural 
Palácio Rio Negro – CCPRN até setembro de 2008, e, a exemplo 
do que ocorreu com o Museu de Numismáti ca Bernardo Ramos 
e a Pinacoteca do Estado do Amazonas, também transferiu-se 
para o Centro Cultural Palacete Provincial, na praça Heliodoro 
Balbi (da Polícia), e foi reaberto em março de 2009.

Seu acervo detém, aproximadamente, 245 mil peças, 
que estão disponíveis para consulta, mas que não podem ser 
copiadas devido à Lei do Direito Autoral – à exceção do material 
que seja de domínio público.

Fachada do prédio em que funcionava o Misam, no CCPRN. Foto: Fabio Nutti  .
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Pélas ou bolas de borracha expostas na entrada do ecomuseu. Acervo: SEC-Am.

MUSEU SERINGAL VILA PARAÍSO
História

O objeti vo do Museu Seringal Vila Paraíso é remeter os seus 
visitantes aos tempos áureos do ciclo da borracha e dar-lhes uma 
visão de como era um seringal naquela época. Apesar de sua 
inauguração ter ocorrido em 16 de agosto de 2002, esse espaço 
cultural já recebia excursões antes mesmo de ser ofi cialmente 
aberto ao público. 

Sua origem está vinculada às gravações do fi lme A Selva, 
de 2002, do diretor português Leonel Vieira, cuja produção 
recebeu auxílio fi nanceiro do Governo do Estado. Encerradas 
as fi lmagens em 2001, a Secretaria de Estado da Cultura – SEC 
aproveitou o espaço cenográfi co e transformou em museu a 
Vila Paraíso, sede do fi ctí cio Seringal Paraíso, onde se passa a 
trama do longa-metragem. Localiza-se na Zona Rural de Manaus, 
no igarapé de São João, afl uente do igarapé do Tarumã-Mirim, 
margem esquerda do rio Negro. 

Entre as peças em exposição, podem ser encontrados 
os objetos usados pelos personagens na gravação do fi lme, 
o casarão do seringalista, a casa de farinha, o barracão de 
aviamento, a capela em honra a Nossa Senhora da Conceição e 
a casa do seringueiro. Através de trilhas, os visitantes também 
podem conhecer a seringueira – Hevea brasiliensis – e assisti r ao 
processo da coleta do látex e defumação da borracha.

As visitas a esse ecomuseu são realizadas com agendamento 
prévio e há cobrança de ingresso individual. O acesso é realizado 
por meio de barco, cuja viagem tem duração de vinte a trinta 
minutos. Até 2006, o navio-museu Justo Chermont também era 
uti lizado para a travessia dos visitantes. No decorrer da viagem, 
havia a apresentação de atores e atrizes caracterizados com 
fi gurinos de época.

Vista geral do ecomuseu. Acervo: SEC-Am.

MUSEU DA BORRACHA

Em 1974, a administração estadual propôs a criação do 

Parque Museu da Borracha, cuja implantação ocorreria com 

recursos da exti nta Superintendência da Borracha – Sudhevea. 

Contudo, depreende-se que a sua instalação não ocorreu nessa 

época, porque, seis anos depois, em matéria publicada no Jornal 

do Commercio, de 2 de outubro de 1980, o governador José 

Lindoso afi rmava que iria aproveitar a área do Seringal Mirim 

para ali organizar o Museu da Borracha. Ao que tudo indica, 

esse projeto também não foi executado. Duas décadas depois, 

o Governo do Estado do Amazonas inaugurou o Museu Seringal 

Vila Paraíso, que, na práti ca, possui a mesma fi nalidade que se 

idealizara para o anti go Museu da Borracha.
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MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL

MUSEU DO HOMEM DO NORTE
Antropologia e Etnografi a e Arqueologia

Pertencente à Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj, 
insti tuição vinculada ao Ministério da Educação – MEC, o 
Museu do Homem do Norte foi criado com a fi nalidade de 
valorizar e preservar o patrimônio cultural da região, por meio 
da localização, da coleta, do estudo, da documentação e da 
preservação de peças representati vas da cultura e do viver do 
homem amazônico. 

Sua inauguração ocorreu no dia 13 de março de 1985 com 
a exposição fotográfi ca Ecologia, Exóti ca, Eróti ca e Sabrecada, 
de Normandy Litaiff . Nessa época, esse espaço cultural era 
administrado pelo Insti tuto de Estudos sobre a Amazônia – 
Iesam, enti dade manti da pela Fundaj, e contava, também, com 
o apoio do Governo do Estado do Amazonas, da Prefeitura 
Municipal de Manaus e do Insti tuto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia – Inpa, entre outros. 

Em 2003, a Fundaj foi reformada e deixou de atuar na 
Região Norte, sendo o Iesam, consequentemente, exti nto. O 
Museu, mesmo ainda vinculado ao MEC, passou a enfrentar 
difi culdades. A parti r de julho de 2006, a Prefeitura assumiu sua 
direção, subordinando-o à recém-criada Secretaria Municipal de 
Cultura – SEMC. Entretanto, seu acervo ainda é de propriedade 
daquela insti tuição federal.

De sua fundação até 2006, o Museu do Homem do Norte 
funcionou na avenida Sete de Setembro, n. 1.385, Centro, em 
um prédio que antes já havia abrigado o quartel do Corpo de 
Bombeiros, construído no início do século XIX e cedido pela 

Fachada do atual prédio do museu. Foto: Durango Duarte.

Peças da Coleção Noel Nutels. Foto: Fabio Nutti  .

Prefeitura de Manaus, em regime de comodato, para a instalação 
desse espaço cultural.

Devido à necessidade de restauração do prédio original, 
o Museu foi fechado em novembro de 2006 e seu acervo 
transferido para outro edifí cio, localizado nas esquinas das ruas 
Quinti no Bocaiúva e Doutor Almínio, no Centro. Sua reabertura 
aconteceu no dia 16 de maio de 2008.

O patrimônio do Museu do Homem do Norte é composto 
por mais de duas mil peças relacionadas à Arqueologia, à 
Etnografi a, ao artesanato, ao extrati vismo e ao folclore regional, 
das danças até à medicina popular. Entre elas, está a renomada 
Coleção Noel Nutels, organizada por esse médico indigenista 
brasileiro junto aos povos indígenas do Xingu.
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MUSEUS PARTICULARES

MUSEU DO ÍNDIO
Arqueologia e Antropologia e Etnografi a

A fundação do Museu do Índio ocorreu em 19 de abril de 
1952 pelas irmãs salesianas da congregação Filhas de Maria 
Auxiliadora. Tem como principal objeti vo proporcionar aos 
seus visitantes o acesso a informações sobre os indígenas que 
vivem no Alto Rio Negro, região próxima ao Pico da Neblina e 
que compreende os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio 
Negro e São Gabriel da Cachoeira.

A criação de um museu indígena em Manaus foi uma 
iniciati va da madre Madalena Mazzone. No início, foi instalado 
em duas salas de aula do Patronato Santa Teresinha e era 
denominado Museu Indígena Salesiano. Posteriormente, fi cou 
conhecido como Museu do Índio.

Em 1962, transferiu-se para o seu prédio próprio, na 
rua Duque de Caxias, n. 356, Centro, ao lado do Santuário do 
Sagrado Coração de Jesus, área do Patronato Santa Teresinha, 
onde permanece até os dias atuais. Em setembro de 1979, o 
Museu foi fechado devido a uma reforma e reaberto em 31 de 
dezembro daquele mesmo ano.

Após essa reforma, seu acervo, atualmente formado por 
mais de três mil peças, foi organizado em seis salas de exposição 
permanente. A primeira, que antes abrigava os objetos fúnebres, 
é denominada Sala Organização Social e expõe a representação 
de uma maloca Yanomami, além de instrumentos musicais e 
objetos de adornos. 

A Sala Cerâmica, a segunda delas, expõe objetos fabricados 
pelas mulheres indígenas, entre os quais se destacam os dos 
povos Baniwa pela qualidade e variedade. Já os Trançados são Vista de uma sala do museu. Foto: Alex Pazuello.

expostos na terceira sala, que reúne uma variedade de peças de 
artesanato, como cestos, balaios, redes, tapetes, entre outras.

Na quarta sala, são apresentadas ao público as peças que 
representam os Usos e Costumes do coti diano de diversas etnias 
regionais: objetos de caça e pesca, bancos, além de outros 
objetos domésti cos.

A quinta sala, denominada Ritos, Música e Danças, é 
composta por objetos uti lizados nas cerimônias religiosas, nas 
cenas fúnebres, nos rituais de iniciação masculina, entre outros. 
Podem ser encontradas máscaras, instrumentos musicais, 
bebidas alucinógenas e demais utensílios místi cos.

A últi ma sala desti na-se à memória da atuação missionária 
dos salesianos junto aos povos indígenas da região do Alto Rio 
Negro. Destaque para o instrumental clínico e cirúrgico usado 
pelas primeiras missões que realizaram serviços na área da 
saúde indígena. As salas são decoradas com pinturas dos arti stas 
José Araújo e Roland Stevenson.

Fachada do prédio das irmãs salesianas. À esquerda, a entrada do Museu do Índio. Foto: Alex Pazuello.



Museus Manaus − Entre o Passado e o Presente 239

MUSEU DO PORTO
História

Criado com a fi nalidade de resgatar não só a história do 
Porto de Manaus, mas também a da navegação e do comércio 
no período áureo da borracha, o Museu do Porto teve seu 
acervo reunido a parti r de 1981, por iniciati va da Administração 
do Porto de Manaus – APM. Sua inauguração aconteceu em 28 
de janeiro de 1985, nas comemorações de 117 anos da abertura 
dos portos brasileiros às nações amigas.

Seu acervo era composto por, aproximadamente, trezentas 
peças, entre documentos, móveis, máquinas e outros. Em sua 
coleção, existem mapas e plantas originais, como os desenhos 
que serviram para as obras de construção da anti ga Alfândega, 
e uma anti ga locomoti va, restaurada nas cores originais e que 
havia sido uti lizada no serviço de aterramento do Porto e de 
algumas ruas de Manaus.

Há, também, fotografi as, anti gos relógios de parede, 
instrumentos de engenharia, além de um espaço onde foi 
recriado o ambiente de um armazém de aviamentos e de um 
escritório da fi rma inglesa Manáos Harbour Limited, responsável 
pela construção do porto.

Instalado na esquina da rua Governador Vitório com a 
Boulevard Vivaldo Lima, s/n, Centro – em um prédio construído 
em 1903 e que abrigava as máquinas geradoras da Manáos 
Harbour –, o Museu do Porto foi fechado “para reforma” no fi nal 
da década de 90. 

No entanto, somente no ano de 2008 é que foi iniciada, 
efeti vamente, a recuperação do prédio e do acervo do Museu, 
graças a um contrato de comodato fi rmado entre a Empresa de 
Revitalização do Porto de Manaus S. A. – arrendatária do Porto 
– e o Insti tuto Amazônia. Sua reinauguração deverá ocorrer 
durante o ano de 2010.

MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS
DA AMAZÔNIA

Ciências Naturais

Instalado na rua Cachoeira de São Gabriel, s/n, no bairro 
Cidade Nova, Zona Norte, o Museu de Ciências Naturais 
da Amazônia foi fundado no dia 15 de junho de 1988 em 
comemoração aos oitenta anos da imigração japonesa no Brasil. 
Sua inauguração contou com a presença do príncipe do Japão, 
Akishino-No-Miya Shinno Denka.

Administrado pela colônia japonesa em Manaus por meio 
da Associação Naturalista do Amazonas, esse museu tem como 
objeti vo divulgar e conscienti zar a sociedade sobre a importância 
da preservação da riqueza da biodiversidade da Amazônia.

Seu acervo é composto por mais de duzentas peças de 
diversos espécimes da fauna amazônica, todos embalsamados, 
além de peixes, como a piraíba, o tucunaré e o tambaqui. 

O Museu de Ciências Naturais contém, ainda, acima 
de 150 ti pos de insetos da Amazônia, entre os quais podem 
ser encontradas coleções de borboletas, besouros, cigarras, 
gafanhotos, baratas, barbeiros e aranhas. Destaque para o 
besouro Hércules, com dezesseis centí metros de comprimento.

Um dos principais atrati vos desse Museu é um complexo 
de tanques. No principal, de 170 toneladas de água, podem ser 
observados exemplares do pirarucu, um dos maiores peixes de 
água doce do mundo, que chega a medir até dois metros de 
comprimento e a pesar mais de 125 quilos. 

O complexo possui, também, mais cinco aquários com 
outras espécies de peixes amazônicos, como carás e piranhas.

Fachada do edifí cio do Museu do Porto. Foto: Durango Duarte. Fachada do prédio do museu. Foto: Thiago Duarte.

Coleção de borboletas. Foto: Fabio Nutti  .
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MUSEU MAÇÔNICO MÁRIO VERÇOSA
História

Criado e administrado pela Grande Loja Maçônica do 
Amazonas – Glomam, situada na rua Comendador Clementi no, 
n. 296, Centro, o Museu Maçônico Mário Verçosa teve sua 
fundação ocorrida no dia 18 de setembro de 1996.

Seu acervo contém uma signifi cati va coleção de objetos 
referentes à história da Maçonaria, como paramentos e insígnias 
dos grão-mestres e peças de arquitetura (escritos maçônicos).

Também são encontrados nesse museu diplomas, placas, 
medalhas, selos comemorati vos, atas de fundação das lojas 
maçônicas centenárias, decretos anti gos e a documentação de 
instalação da Glomam, no dia 22 de setembro de 1904.

MUSEU FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
BENEFICENTE PORTUGUESA

História

Inaugurado em 31 de outubro de 1997, o principal objeti vo 
do Museu Fernando Ferreira da Cruz é o de preservar a história 
do Hospital da Sociedade Benefi cente Portuguesa, o primeiro 
hospital do Amazonas – fundado em 1873 e que está em 
ati vidade até os dias de hoje.

O Museu, inicialmente, foi instalado em uma ala do 
hospital e sua denominação – Fernando Ferreira da Cruz – é 
uma homenagem a um dos sócios-fundadores da Benefi cente 
Portuguesa. Reúne peças ligadas não só à história do hospital, 
mas também ao desenvolvimento da Medicina e aos fatos 
importantes registrados no Amazonas durante os mais de cem 
anos de existência dessa casa de saúde.

Em seu acervo, são encontradas a primeira cama de parto 
e o primeiro aparelho de Raios-X do hospital, a imagem de São 
João de Deus e o altar da anti ga capela da Benefi cente, além da 
pedra fundamental do prédio da insti tuição, lançada em 16 de 
agosto de 1874.

O Museu Fernando Ferreira da Cruz é manti do pela 
Sociedade Benefi cente do Amazonas e funciona no Centro 
Cultural Luso-Brasileiro, na rua Ferreira Pena, n. 37, Centro.

Vista de algumas peças do museu. Foto: Fabio Nutti  .

FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
25 10 1909 A 8 3 1997

O português Fernando Ferreira da 

Cruz era natural da freguesia de Nogueiró. 

Veio para Manaus em 5 de maio de 1928, 

onde parti cipou da formação da equipe 

de náuti ca esporti va. Foi um dos grandes 

colaboradores dos clubes Luso Sporti ng 

Club e União Esporti va Portuguesa. Seu primeiro contato com 

a Sociedade Benefi cente Portuguesa ocorreu em virtude da 

necessidade de o mesmo ser internado no hospital da referida 

insti tuição. A parti r desse episódio, integrou o quadro de sócios 

daquela Sociedade. Era membro do conselho fi scal quando 

faleceu em um acidente automobilísti co, em Manaus.

Escritos maçônicos. Foto: Fabio Nutti  .

Medalhas e outras peças. Foto: Fabio Nutti  .

Mostruário de peças do museu. Foto: Fabio Nutti  .
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MUSEU DA CATEDRAL
História

A criação de um museu de artes sacras originou-se da 
visita do Papa João Paulo II a Manaus em julho de 1980. A 
iniciati va parti u do então governador José Lindoso, que assinou 
um decreto, naquele mesmo mês, que dava tombamento a 
todos os objetos usados pelo líder da Igreja Católica e criava, 
simultaneamente, conforme matéria publicada no Jornal do 
Commercio, de 17 de julho daquele mesmo ano, o Museu de 
Artes Sacras do Amazonas – que não se consolidou.

Contudo, sua instalação efeti vou-se somente duas décadas 
depois, em 25 de dezembro de 2000, após a restauração da 
Igreja Matriz. Durante as obras de recuperação do templo, 
diversas peças uti lizadas na construção foram encontradas e 
incorporadas ao patrimônio do Museu. 

Funcionando em uma sala da Catedral de Nossa Senhora da 
Conceição, esse espaço cultural é administrado pela Arquidiocese 
de Manaus e possui, em seu acervo, além dos utensílios aqui 
uti lizados por João Paulo II em 1980, os paramentos e as vestes 
litúrgicas uti lizadas nas celebrações.

Escavação arqueológica realizada durante a restauração da igreja em 2002.
Foto: Fabio Nutti  .

Vista geral do interior do museu. Foto: Fabio Nutti  .
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MUSEU DA REDE AMAZÔNICA
História e Imagem e Som

O Museu da Rede Amazônica foi criado com o objeti vo de 
preservar a história dessa rede televisiva. Sua missão é pesquisar, 
coletar, conservar, comunicar e expor tudo sobre a história e 
memória das comunicações na Amazônia.

Inaugurado em 18 de outubro de 2002, esse museu é uma 
iniciati va do Insti tuto Cultural Fundação Rede Amazônica e surgiu 
da necessidade de dar um desti no às peças e objetos que, ao 
longo dos anos, devido aos avanços tecnológicos, foram sendo 
substi tuídos por aparelhos mais modernos e se amontoavam 
pelas dependências dessa empresa de comunicação.

Distribuído por seiscentos metros quadrados de área 
construída, o Museu da Rede Amazônica é composto por mais 
de quinhentas peças, as quais retratam a evolução do sistema 
de comunicação na região, como os primeiros equipamentos 
adquiridos para transmissão. Contém, ainda, rolos de fi lmes, 
fotografi as, documentos, livros e reportagens.

Seu acervo inclui, também, objetos e documentos pessoais 
e profi ssionais do jornalista Phelippe Daou, um dos fundadores 
da Rede Amazônica. Entre as peças, estão os primeiros 
equipamentos uti lizados pela emissora de TV, além do Decreto 
Federal de concessão da Rádio TV do Amazonas, de 1970.

Algumas imagens são disponibilizadas ao público em 
monitores especiais e servem de importante fonte de pesquisa 
para estudantes da área de Comunicação Social. Também 
oferece aos visitantes a trajetória das famílias que iniciaram as 
telecomunicações no Amazonas e na Região Norte.

O Museu da Rede Amazônica, localizado na praça Francisco 
Pereira da Silva, mais conhecida como Bola da Suframa, n. 149, 
no bairro Crespo, Zona Sul, é o primeiro de todo o Norte e 
Nordeste a expor a história da Comunicação. 

Vista do interior do museu. Foto: Fabio Nutti  .

Vista geral do interior do museu. Foto: Fabio Nutti  .

Fachada do Museu da Rede Amazônica. Foto: Durango Duarte.

LUSO SPORTING CLUB

Fundado no dia 1º de maio de 1912 pela comunidade 

portuguesa residente em Manaus, o Luso Sporti ng Club foi 

idealizado por Francisco Gomes Rodrigues e denominado, 

inicialmente, Luso Futebol Club. Até 1916, a única ati vidade 

do clube era o futebol. A diversifi cação de suas ati vidades foi 

iniciada em 1917 com a criação de uma escola de dança, de um 

grupo de teatro e de uma escola de música. Em 1918, criou-se 

a Escola Primária João de Deus, a banda de música do Luso e a 

escola de ginásti ca. A primeira sede do Luso localizava-se na rua 

Monsenhor Couti nho, Centro. Depois, o clube passou por vários 

endereços até instalar-se em seu prédio próprio, cuja pedra 

fundamental foi lançada em 5 de outubro de 1936. O edifí cio foi 

ocupado somente em 12 de fevereiro 1938. Nos dias atuais, esse 

prédio está alugado a uma universidade parti cular. Entretanto, o 

Luso mantém sua sede campestre em ati vidade.

MUSEU IVAN FERREIRA VALENTE
LUSO SPORTING CLUB

História

Com a intenção de registrar e preservar a história do 
clube e expor aos seus visitantes a evolução do Luso desde a 
sua fundação, a comunidade portuguesa radicada em Manaus 
fundou o museu do Luso Sporti ng Club, cuja denominação é Ivan 
Ferreira Valente.

Esse espaço cultural manti do pelo Luso Sporti ng Club foi 
inaugurado em 22 de dezembro de 2001 e funcionava na anti ga 
sede do clube, nas esquinas das ruas Monsenhor Couti nho e 
Tapajós, Centro. 

O acervo conta a história da agremiação e foi organizado 
com doações oriundas das tradicionais famílias portuguesas 
aqui residentes. Dispõe de documentos, fotos do clube, troféus, 
livros, instrumentos musicais da banda de música, mobiliário da 
exti nta Escola Primária João de Deus, entre outras peças. 

Em 30 de abril de 2005, seu acervo foi transferido para o seu 
prédio atual, no Centro Cultural Luso-Brasileiro, situado na rua 
Ferreira Pena, n. 37, Centro. A área do térreo é ocupada por este 
e por outro museu, o Francisco Ferreira da Cruz, pertencente à 
Sociedade Benefi cente Portuguesa.
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Fachada da Galeria Olímpica. Foto: Thiago Duarte.

Vista geral do interior da galeria. Foto: Thiago Duarte.

MUSEU DA AMAZÔNIA
Ciências

O Museu da Amazônia – Musa foi projetado em março 
de 2008 e será um espaço desti nado à exposição e ao estudo 
da biodiversidade da região, uma espécie de observatório da 
fl oresta consti tuído de laboratórios de pesquisas e exposições 
interati vas que deverá ser instalado em uma área próxima à 
reserva fl orestal Adolpho Ducke.

A criação desse museu é uma iniciati va do Governo do 
Estado por meio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, 
da Universidade do Estado do Amazonas e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. 

Entretanto, o Museu da Amazônia também contará com 
a parti cipação direta do Insti tuto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia e com a colaboração de outras insti tuições regionais, 
federais e até internacionais.

A primeira peça do acervo do Musa é um fóssil de quase 
dez milhões de anos: a vértebra da calda de um jacaré gigante, 
doada pelo geólogo Marco Oliveira, representante do Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM.

MUSEUS EM PROCESSO
DE INSTALAÇÃO
MUSEU DA CIDADE

História

O Museu da Cidade foi criado pela Lei 1.616, de 17 de junho 
de 1982, na administração municipal de João de Mendonça 
Furtado, com a missão de divulgar a cultura manauense e a 
evolução histórica da Cidade. 

De acordo com o projeto de implantação, o museu seria 
inaugurado naquele mesmo ano, em 24 de outubro, dia do 
Aniversário de Manaus, e instalado em um prédio localizado nas 
esquinas das ruas da Instalação e Frei José dos Inocentes – na 
anti ga Casa Havaneza, atual Teatro da Instalação. No entanto, 
essa iniciati va não se concreti zou.

O Executi vo Municipal retomou a ideia de implantar esse 
Museu em 2006. O projeto previa sua instalação em diversos 
pontos do centro histórico de Manaus, que foram denominados 
células pela Fundação Municipal de Turismo – Manaustur, 
responsável pelo projeto. A principal deverá funcionar no Paço 
Municipal, anti ga sede da Prefeitura, na praça Dom Pedro II. 

As demais unidades deverão ser instaladas no Mercado 
Adolpho Lisboa, na rua dos Barés; no anti go prédio da Câmara 
Municipal, na avenida Sete de Setembro (sede da Manaustur); 
no Pavilhão Universal, instalado na praça Tenreiro Aranha, e em 
duas casas de taipa na rua Bernardo Ramos. No salão nobre 
do Mercado Grande, por exemplo, serão expostas cédulas de 
dinheiro, moedas, balanças e pesos anti gos.

O Museu da Cidade será inaugurado assim que forem 
concluídas as obras de restauração dos prédios determinados 
para o seu funcionamento.

OUTROS ESPAÇOS
MUSEOLÓGICOS

Além dos espaços já mencionados, Manaus também dispõe 
de outros museus – que, em realidade, são salas de memória 
ou memoriais – instalados em insti tuições parti culares, como o 
do Insti tuto Cultural Brasil Estados Unidos – Icbeu, localizado na 
avenida Joaquim Nabuco, n. 1.286, Centro, e o do Atléti co Rio 
Negro Clube, situado na avenida Epaminondas, n. 570, Centro.

Existem, ainda, os acervos de colecionadores que reúnem 
verdadeiras relíquias em suas residências ou em espaços 
específi cos. É o caso da coleção pessoal do empresário Robert 
Daou, falecido em 2007, cujo acervo é formado por raridades, 
como uma bicicleta Raleigh, da década de 30; um M2000, um 
dos primeiros computadores a chegar à Manaus, comprado em 
1972 pela empresa da família; um exemplar da Consti tuição 
Federal de 1946, autografado pelos consti tuintes, e outras.

Outro exemplo é o acervo pertencente a Roberto Gesta, 
presidente do Comitê Brasileiro de Atleti smo – CBAT. Instalado na 
residência desse dirigente esporti vo, esse museu – denominado 
Galeria Olímpica – contém a segunda maior coleção olímpica 
do mundo e perde apenas para a do próprio Comitê Olímpico 
Internacional – COI, em Lausanne, na Suíça.

O acervo da Galeria Olímpica é composto por tochas, selos, 
porcelanas, mascotes, camisas, medalhas e pôsteres dos Jogos 
Olímpicos, desde 1896 até 2008. Entre os itens, destaque para 
uma peça única, que nem mesmo o COI possui: uma medalha da 
Olimpíada de 1916, que iria acontecer em Berlim, na Alemanha, 
mas que não ocorreu devido à Primeira Guerra Mundial.
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A  
referência que se tem conhecimento sobre um 
primeiro espaço específi co para abrigar pessoas 
temporariamente foi uma hospedaria construída 
alguns séculos antes de Cristo, na Grécia Anti ga, no 

santuário de Olímpia, local onde ocorriam os jogos olímpicos.
O primeiro hotel comercial do mundo – o Wekalet-Al-Ghury 

– foi edifi cado no começo do século XVI, no Cairo, Egito, e, nos 
dias de hoje, funciona como um centro cultural. Já o início da 
hotelaria como indústria moderna ocorreria somente no século 
XIX com a construção do Hotel Tremont House, em Boston, 
Estados Unidos da América.

O Hotel Ritz, primeiro estabelecimento hoteleiro da 
França,  foi construído em 1870 e é considerado o marco inicial 
da hotelaria planejada. As primeiras redes de hotéis, como a 
francesa Ritz-Carlton e a inglesa Trust Houses, foram criadas no 
início do século XX.

Marco Antonio Serafi n (2005), em seu arti go inti tulado A 
história da hotelaria no Brasil e no mundo, afi rma que a hotelaria 
brasileira teve início com a chegada da Família Real, em 1808. Isso 
incenti vou a instalação de hospedarias no Rio de Janeiro, então 
Capital Federal, já que, até a metade do século XVIII, não existi a 
esse ti po de estalagens por aqui. Exatamente um século depois, 
em 1908, o Brasil conheceria o seu primeiro hotel moderno: o 
Hotel Avenida, no Rio de Janeiro. 

Ainda em âmbito nacional, segundo Duarte (2005), podem 
ser destacadas outras importantes construções, como o anti go 
Hotel Terminus, em São Paulo, e o Copacabana Palace e o Hotel 
Glória, no Rio de Janeiro.

Em Manaus, o crescimento econômico ocorrido nas últi mas 
três décadas do século XIX, desencadeado pelo interesse 
internacional sobre a nossa goma elásti ca, fez com que surgissem 
pensões, hospedarias e estalagens para atenderem à demanda 
de pessoas que aqui chegavam, a negócios ou a passeio. No 
entanto, alguns desses estabelecimentos eram chamados de 
hotéis, mesmo sem a estrutura que os caracterizasse como tal.

Para exemplifi car a evolução do sistema hoteleiro na Cidade, 
este Capítulo foi dividido em duas fases. Na primeira, apresenta-
se uma lista de estabelecimentos encontrados em anúncios de 
jornais, documentos ofi ciais e guias turísti cos e telefônicos do 
período que vai de 1877 até a década de 40 do século XX.

Destaque para o projeto de criação da Hospedaria de 
Imigrantes – que, na práti ca, nem chegou a funcionar como 
hotel – e para o Hotel Cassina e o Grande Hotel, dois ícones do 
início da hotelaria em Manaus e que, hoje, não existem mais.

A segunda fase estende-se da década de 50 aos dias atuais, 
período em que Manaus, na tentati va de suprir a defi ciência 
existente no setor hoteleiro local, começou a receber, além 
de iniciati vas locais, a instalação de muitos empreendimentos 
de redes internacionais. Foi nessa época que surgiram o Hotel 
Amazonas – já desati vado –, o Palace Hotel, o Lord Hotel e o 
Tropical Hotel Manaus, quatro grandes empreendimentos que 
terão suas histórias contadas nessa últi ma parte do Capítulo. 

Vista da fachada do prédio do Grande Hotel.
 In: Álbum Vistas de Manaus, [s. n.].



HOTÉIS

CAPÍTULO XI
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DO INÍCIO DO CICLO DA
BORRACHA ATÉ A DÉCADA DE 40

Entre 1877 e 1898, registra-se a existência do Hotel de 
França, pertencente a Dino Monti ni & Cia; do Hotel Protetor 
dos Seringueiros, de Gomes & Almeida, na rua da Instalação, n. 
26; do Hotel Nova Esperança, de Domingos Garcia Esteves, na 
rua da Matriz, atual Lobo D’Almada, n. 18; do Hotel Avenida, de 
Francisco Alves da Costa, na avenida do Palácio, atual Eduardo 
Ribeiro, n. 14; do Hotel Rio Lessa, de Gonçalves & Bapti sta, 
também na avenida do Palácio, e do Grande Hotel Internacional, 
de A. Sinot & Cia., na rua dos Remédios, atual Miranda Leão.

Completam essa lista o Hotel Europeu, na rua Saldanha 
Marinho e o Grande Hotel Central, na avenida Eduardo Ribeiro,  
ambos de propriedade de Antônio Soares Maganinho; o Hotel 
Cova da Onça, na rua Guilherme Moreira, de Alves & Cia.; o 
Hotel Pingarilho, na rua Guilherme Moreira; o American Hotel 
Familiar, na avenida Eduardo Ribeiro, n. 39; o Splendide Hotel, 
na rua Municipal, atual avenida Sete de Setembro, n. 143 e 144; 
o Hotel Cearense, na rua dos Barés, n. 25; o Hotel Madeira, 
de Manoel Francisco Dias; o Grande Hotel Familiar, de Manoel 
Ferreira Bulcão, e mais os hotéis do Comércio, Faneco e o famoso 
Hotel Cassina (ver página 249).

Em 1899, a Intendência Municipal aprovou a Lei 178 que 
obrigava os proprietários de hotéis, hospedarias, estalagens 

ou qualquer casa pública de aposentos a terem um livro de 
registro com os nomes de todas as pessoas hospedadas. Além 
disso, os estabelecimentos deveriam apresentar à Secretaria de 
Segurança, todos os dias, até as 9h da manhã, um boleti m com 
as ocorrências do dia anterior. Aos que abrigassem meretrizes 
e fosse comprovada a uti lização dos seus aposentos para “atos 
contrários a moral pública e aos bons costumes”, o fechamento 
seria a punição imposta pela Superintendência Municipal.

Em 1900, a Diretoria de Estatí sti ca fez um levantamento 
sobre a movimentação de hóspedes nos hotéis existentes na 
Cidade. Dessa relação, em que aparecem os nomes de trinta 
estabelecimentos, os cinco mais frequentados durante aquele 
ano foram o Hotel Restaurante Central, com 883 hóspedes; o 
Hotel do Porto, de Teixeira Felix & Cia, na rua dos Remédios, n. 
22, com 515; o Hotel de França, com 423; o Hotel Cassina, com 
386, e o Hotel Français, na avenida Eduardo Ribeiro, esquina 
com a rua Saldanha Marinho, com 377.  

Até 1920, além dos estabelecimentos já citados 
anteriormente, aparecem, também o Hotel Esperança, cujo 
proprietário era Rufi no Correia da Silva e se situava na rua da 
Matriz, atual Lobo D’Almada, n. 28; o Hotel Universal, do Careca 
Velho, na rua da Instalação, n. 22; o Hotel Internacional, de 
Antônio Borsa, na rua Marechal Hermes, atual Miranda Leão, 
n. 13, 15 e 17; Hotel Familiar, de A. Gonçalves, entre as ruas 
Municipal e Demétrio Ribeiro; Hotel Adamastor, de Francisco 

Da esquerda para a direita: Anúncios do Hotel Français e do Hotel da Madama. In: Annuario de Manáos 1913-1914. 
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De cima para baixo: Fachada do edifí cio em que funcionou a Pensão Excelsior (Acervo: 
Biblioteca Samuel Benchimol) e anúncio (In: Jornal O Tempo, de 01.01.1918).

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO HOTELEIRA

A primeira classifi cação hoteleira do Brasil data do século 

XVIII e foi realizada por Charles Burton para as hospedarias 

paulistanas: 1ª Categoria – Simples pouso de tropeiro; 2ª 

Categoria – Telheiro coberto ou rancho ao lado das pastagens; 3ª 

Categoria – Venda, mistura de venda e hospedaria; 4ª Categoria 

– Estalagens ou hospedarias, e 5ª Categoria – Hotéis. Em 

Manaus, no início do século XX, os estabelecimentos hoteleiros 

eram classifi cados em três escalas: até dez quartos, de dez a 

vinte quartos e mais de vinte quartos. A simbologia estrela é 

uti lizada desde a década de 70 como parâmetro ofi cial para as 

categorias do Sistema Brasileiro de Classifi cação de Meios de 

Hospedagem. Pela legislação atual, essa classifi cação é dividida 

em seis categorias: Simples, uma estrela; Econômico, duas 

estrelas; Turísti co, três estrelas; Superior, quatro estrelas; Luxo, 

cinco estrelas, e Superluxo, cinco estrelas mais as letras S e L.

HOTEL DA MUNICIPALIDADE DE MANÁOS

Em 1927, o Projeto de Lei 26, aprovado pela Assembleia 

Legislati va do Estado em 23 de setembro daquele ano, autorizou 

o governo a doar um terreno no Centro da Cidade para a 

construção de um hotel-restaurante. Decorridos dez anos, 

o Legislati vo Estadual aprovou outra lei em que autorizava a 

abertura de concorrência pública para a construção imediata de 

um hotel com as mesmas característi cas daquele primeiro. Em 

Relatório apresentado à Interventoria Estadual em 31 de março 

de 1938, o prefeito Antônio Maia informava que havia nomeado 

uma comissão – formada pelos engenheiros Maximino Corrêa, 

Ubirajara Sevalho, Luiz Brandão Venti lari e Tupinambá de Melo 

Nogueira – para estudar a construção do hotel, a qual indicou, 

como local mais apropriado para sua construção, uma área 

situada na praça Dom Pedro II, entre a avenida Sete de Setembro 

e as ruas Governador Vitório, Visconde de Mauá e Taqueirinha, 

local hoje ocupado pelo prédio do INSS. Entretanto, conforme 

Edital de Concorrência Pública para a construção do referido 

hotel, de 18 de abril de 1927, a Prefeitura optou por outra 

localização: um terreno de propriedade do Município, localizado 

entre a então praça João Pessoa, a avenida Sete de Setembro e a 

rua José Paranaguá – área que, mais tarde, foi transformada na 

praça Roosevelt (ver Capítulo Praças). Apesar dessas tentati vas, 

o hotel municipal não se concreti zou. Em 1946, registra-se outra 

iniciati va do Município para viabilizar a construção de um novo 

hotel na Cidade. No dia 30 de janeiro daquele ano, o Executi vo 

Municipal publicou dois decretos-leis seguidos, o 278 e o 279, 

sendo que o primeiro exti nguia a praça Tenreiro Aranha e o 

segundo, doava o terreno do logradouro exti nto à Associação 

Comercial do Amazonas – ACA para nele construir um hotel. No 

entanto, essa tentati va também não se concreti zou e, no ano 

seguinte, o ato de exti nção da praça foi revogado.

Gellotti  , na rua dos Barés, n. 25; o Hotel da Madama, que depois 
mudou para Hotel Brasileiro, de Domingos Esteves, na rua dos 
Remédios, e o Hotel Manáos, que ti nha entrada pela rua Ramalho 
Júnior, atual Barão de São Domingos, e pela rua dos Barés.

Acrescente-se a essa lista o Hotel Popular, na rua dos 
Remédios, o Hotel América do Sul, na rua dos Andradas, o 
Hotel do Comércio e o Grande Hotel (ver página 250). São 
mencionadas, ainda, nesse mesmo período, a Pension Moderne, 
na rua Barroso; a Pensão Moderna, de Eduard Laff orgue, na 
então praça da Consti tuição, atual Heliodoro Balbi,  esquina 
com a rua Doutor Moreira; a Pensão Elvira Carneiro, na rua dos 
Barés, e as pensões Alemã e Excelsior, as duas na rua Municipal, 
atual avenida Sete de Setembro. Vale ressaltar que o prédio 
desta últi ma foi residência do ex-governador Jonathas Pedrosa, 
depois, sede do anti go Colégio São Francisco de Assis.

Dos anos 1920 a 1940, funcionavam a Pensão Excelse, de 
propriedade de Amália de Sena, situado na rua Dez de Julho; 
o Hotel Malheiros, de J. Malheiros, na rua Miranda Leão; o 
Palace Pensão, de Marieta Ribeiro, na rua Luiz Antony; a Pensão 
Maranhense, na avenida Eduardo Ribeiro; a Pensão Baturité, na 
avenida Joaquim Nabuco, e a Pensão Hotel Santos.

Nesse mesmo período, também estão em ati vidade a 
Casa de Cômodo Vila Araújo, na rua Guilherme Moreira, o 
Central Hotel, o Hotel Brasil, a Moradia dos Pilotos e o Hotel O 
Esquadrão; as hospedarias Quim Regina, na rua Miranda Leão, 
e Garrido, na rua Doutor Moreira; as pensões Andrade, na rua 
Doutor Moreira, Grajahú, na rua Henrique Antony, Royal, na 
rua Joaquim Sarmento, Síria, na rua da Instalação; a Pensão dos 
Pilotos, na avenida Sete de Setembro, e o Hotel Central.
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Hospedaria de Imigrantes em construção. In: Album do Amazonas 1901-1902.

HOSPEDARIA DE IMIGRANTES
LEPROSÁRIO BELISÁRIO PENNA

Em 1897, na administração estadual de Fileto Pires, 
o Governo Estadual foi autorizado a adquirir o terreno de 
propriedade de João P. Machado – área situada na margem 
direita do rio Negro, em Paricatuba, hoje, um distrito da cidade 
do Iranduba – para construir a Hospedaria de Imigrantes. 

As obras desse prédio foram iniciadas em 1898 e concluídas 
somente em 1905 pelo governador Antônio Constanti no Nery, 
porém, não mais desti nado a uma hospedaria, mas sim, a um 
insti tuto agrícola industrial denominado Aff onso Penna (ver 
Capítulo Escolas), que ali funcionou até 1914. 

Em 1916, devido às condições precárias da Casa de 
Detenção, na avenida Sete de Setembro, local ocupado 
atualmente pela Penitenciária Raimundo Vidal Pessoa, o prédio 
do Paricatuba recebeu a transferência dos presos que estavam 
confi nados naquele presídio – que lá permaneceram até 1925, 
quando foram transferidos de volta ao lugar de origem. 

Um ano antes, pelo Decreto 1.479, de 1º de julho de 1924, 
o prédio do Insti tuto Aff onso Penna e os terrenos adjacentes 
já haviam sido repassados à Diretoria de Serviço Sanitário, a 
cargo da Comissão de Profi laxia Rural, para nele ser construído 
um lazareto onde seriam instalados os infectados pela lepra 
que estavam na colônia do Umirisal, próximo ao hospital dos 
variolosos (ver Capítulo Cemitérios). 

Contudo, o presidente do Estado, Ephigênio de Salles, não 
concordou em “sacrifi car” aquele valioso prédio e decidiu, em 
1926, construir um leprosário modelo, no sistema de vila, em 
um lugar denominado Paredão, situado na margem esquerda do 
rio Negro, a nove quilômetros de Manaus por via fl uvial, próximo 
a confl uência do rio Solimões com a ilha de Marapatá. 

Essa vila-leprosária, que recebeu a denominação Belisário 
Penna em homenagem ao mineiro Belisário Augusto de Oliveira 
Penna, médico sanitarista, foi inaugurada em 28 de novembro 
de 1929, mas sem nunca ter recebido nenhum doente, sendo, 
posteriormente, desti nada a outro fi m.  

Decorridos dois anos, no governo interventorial de Álvaro  
Botelho Maia, o prédio localizado em Paricatuba recebeu 
melhoramentos e foi adaptado para um hospital de hansenianos. 
Com capacidade para trezentos enfermos, a inauguração desse 
leprosário, que também recebeu a nomenclatura Belisário 
Penna, ocorreu em 14 de junho 1931 e seu funcionamento se 
estendeu até a década de 60. 

Atualmente abandonado, esse prédio centenário, 
construído com material europeu e desti nado, em sua gênese, 
para a hospedagem de imigrantes, é conhecido, hoje, como 
Ruínas de Paricatuba. Há possibilidades de ele ser revitalizado 
e transformado em um memorial, pois Paricatuba é o ponto 
de parti da do Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Gasoduto Coari-Manaus e será uma das localidades que irão 
receber benefí cios desse projeto socioeconômico e ambiental.

Projeto (planta baixa) da Hospedaria de Imigrantes. In: O Estado do Amazonas, 1899.



Hotéis Manaus − Entre o Passado e o Presente 249

Anúncio do Hotel Cassina. In: Album Descripti vo Amazônico, 1899. Arthur Caccavoni.

Anúncio. In: Album Descripti vo Amazônico, 1899. Arthur Caccavoni.Fachada do edifí cio do Hotel Cassina. In: O Estado do Amazonas, 1899.

Vista das ruínas do anti go Hotel Cassina. Acervo: Jornal do Commercio.

HOTEL CASSINA

Situado na anti ga praça da República, atual Dom Pedro II, 
em um prédio de dois andares erguido nas esquinas das ruas 
Frei José dos Inocentes e Governador Vitório, no Centro, o 
Hotel Cassina teve como primeiro proprietário o italiano Andréa 
Cassina. A referência mais anti ga que existe sobre o início de 
suas ati vidades é um anúncio publicado no jornal Amazonas, de 
1º de setembro de 1897.

Em 1905, o hotel já estava sob a gerência da empresa Luiz 
Pinto & Cia., quando passou por reformas e foi reinaugurado na 
véspera de Natal daquele ano, com uma nova denominação: 
Grande Hotel Cassina.

Devido ao declínio da economia gumífera em Manaus, 
o estabelecimento, outrora frequentado pelos barões da 
borracha, transformou-se em uma hospedaria e casa de jogos. 
De Cassina, o hotel passou a ser chamado, popularmente, de 
Cabaré Chinelo, denominação que uti lizou até o encerramento 
de suas ati vidades.

Atualmente, o prédio encontra-se em ruínas e somente as 
quatro paredes externas ainda permanecem de pé. No entanto, 
a Secretaria de Estado da Cultura – SEC pretende restaurar o 
imóvel e transformá-lo no Centro de Arte Contemporânea Hotel 
Cassina, que será um espaço para exposições, ao esti lo do Centro 
Cultural Palácio Rio Negro. 
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FLAT

Apesar de existi r um estabelecimento que já uti lizava a 

palavra fl at em sua denominação desde 1985, o primeiro hotel 

da Cidade a funcionar realmente com as característi cas de um 

fl at – condomínio integrado por apartamentos desti nados à 

estada temporária ou moradia, que inclui estrutura hoteleira 

parcial ou total – foi inaugurado em 1989: o Saint Paul Apart 

Service. Localizado na rua Ramos Ferreira, n. 1.115, Centro, é 

administrado pela empresa Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. 

– HTS, pertencente ao grupo Unipar.

GRANDE HOTEL

O registro mais anti go do funcionamento do Grande 
Hotel encontra-se em uma nota do jornal Amazonas, de 1º de 
novembro de 1907, onde era anunciado que o estabelecimento 
havia passado por novas e grandes reformas. De propriedade do 
italiano Antônio Borsa, funcionava em um prédio de dois andares, 
na então rua Municipal, atual avenida Sete de Setembro, n. 80, 
esquina com a rua Marechal Deodoro, Centro.

Seus móveis e utensílios foram leiloados em 1912 e, 
dois anos depois, após sofrer nova reforma, o hotel voltou a 
funcionar, com a capacidade ampliada para, aproximadamente, 
cem apartamentos. Três décadas depois, em 1943, o então 
proprietário do hotel, Ramon Telles, vendeu-o para Craveiro 
Frota, que o reinaugurou em 10 de outubro daquele ano.

Durante a primeira metade do século XX, o Grande Hotel 
confi gurou-se como um dos principais hotéis de Manaus, mas 
perdeu essa condição com o surgimento do Hotel Amazonas, em 
1951. Mesmo assim, conti nuaria funcionando até os primeiros 
anos da década de 70, quando foi vendido. Atualmente, o prédio 
está ocupado por uma loja de departamentos.

DA DÉCADA DE 50 
AOS DIAS ATUAIS

A parti r da inauguração do Hotel Amazonas (ver página  
251) no início da década de 50, o setor hoteleiro da Cidade 
recebeu a instalação de outros empreendimentos de relevância, 
como o Palace Hotel, em 1953, e o Lord Hotel, em 1959, ambos 
em funcionamento até os dias de hoje (ver página 252).

Com a implantação da Zona Franca de Manaus em 1967, 
a Cidade passou por um novo período de crescimento, um 
novo boom de turistas nacionais e estrangeiros que contribuiu 
para a ampliação do setor hoteleiro, visto que surgiram, nessa 
época, diversos estabelecimentos de pequeno porte. Na década 
seguinte, mais precisamente em 1976, inaugurou-se um dos 
principais hotéis da Cidade ainda em funcionamento: o Tropical 
Hotel Manaus (ver página 253).

Em meados da década de 80, conforme dados da exti nta 
Empresa Amazonense de Turismo – Emantur, Manaus possuía 
24 hotéis classifi cados pelo sistema de estrelas, embora apenas 
um deles fosse certi fi cado com cinco estrelas.

Nos dia de hoje, existem mais de trinta estabelecimentos na 
Cidade vinculados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
– ABIH, que disponibilizam cerca de três mil apartamentos, 
chamados, tecnicamente, de Unidades Habitacionais – UH.

Vista da fachada do Grande Hotel. In: Álbum Vistas de Manaus, [s. n.].

Vista do Saint Paul Apart Service. Foto: Durango Duarte.

Restaurante do Grande Hotel. In: Álbum Vistas de Manaus, [s. n.].
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Vista do edifí cio ampliado na década de 70. Acervo: Biblioteca Samuel Benchimol. 

Vista do Hotel Amazonas (edifí cio Ajuricaba). Foto: Coleção Silvino Santos. 
Acervo: Museu Amazônico.

ADALBERTO VALLE
2 6 1909 A 6 2 1963

Adalberto Ferreira do Valle nasceu 

em Belém/PA e ainda criança mudou-se 

para Manaus, onde realizou seus estudos 

Primários. Retornou, depois, a sua cidade 

natal para concluir o curso Secundário. 

Bacharelou-se pela Faculdade de Direito de 

São Paulo e tornou-se empresário de renome nacional. Assumiu 

a presidência da Prudência Capitalização S. A., primeira empresa 

a atuar no ramo da capitalização no Brasil, e foi um dos pioneiros 

do segmento turísti co em nosso Estado com a construção do 

Hotel Amazonas, na década de 50. Além disso, também fez outros 

investi mentos, como a instalação da Companhia Brasil Juta e 

a fundação da Companhia de Petróleo da Amazônia – Copam. 

Eleito deputado federal pelo Amazonas, exerceu mandato no 

período de 1959 a 1963. Foi homenageado pelo prefeito Edson 

de Melo em 1955 com a denominação da, hoje exti nta, praça 

Adalberto Valle (ver Capítulo Praças), em que, na década de 70, 

também instalou-se um busto desse empresário.

HOTEL AMAZONAS

O primeiro hotel moderno a ser erguido em Manaus logo 
após o período áureo da borracha foi o Hotel Amazonas. De 
propriedade da empresa Prudência Capitalização, funcionava 
entre a avenida Floriano Peixoto e as ruas Marcílio Dias e 
Theodoreto Souto, ao lado da praça Tenreiro Aranha.

O prédio, denominado Edifí cio Ajuricaba, foi construído 
pelos engenheiros Luís da Costa Leite e Helmut Quacken. Sua 
pedra fundamental foi lançada em 29 de abril de 1947 com a 
presença de Adalberto Valle, idealizador do projeto do hotel e 
presidente da Prudência Capitalização.

Inaugurado em 7 de abril de 1951, o Hotel possuía 49 
apartamentos, distribuídos em quatro andares, além de 
elementos decorati vos, como jardins e gravuras internas, 
assinados pelo paisagista Burle Marx. 

Em 1963, o Hotel foi levado a leilão e arrematado 
pelo empresário Vasco Vasques, que conseguiu adquirir o 
empreendimento com o apoio do, hoje exti nto, Banco do Estado 
do Amazonas – BEA. Para melhorar o atendimento aos hóspedes, 
foi criada uma agência de turismo, a Selvatur. 

Na década de 70, com a implantação da Zona Franca, o 
Hotel foi ampliado. Nessa época, funcionava, no térreo desse 
edifí cio, o Mandy’s Bar, onde se organizou, no início dos anos 80, 
um dos blocos de carnaval de rua mais conhecidos da Cidade.

Em maio de 1980, o Hotel Amazonas foi incluído na 
categoria quatro estrelas e recebeu a certi fi cação pela então 
Empresa Brasileira de Turismo, atual Insti tuto Brasileiro de 
Turismo – Embratur.

A parti r de 1991, esse estabelecimento começou a 
enfrentar problemas fi nanceiros. Entretanto, ainda funcionaria 
até 1996, quando foi novamente leiloado e transformado em um 
condomínio residencial e comercial. Nos dias de hoje, o prédio é 
denominado Condomínio Ajuricaba.

Fachada recente do edifí cio. Foto: Durango Duarte.
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PALACE HOTEL

O Palace Hotel localiza-se na avenida Sete de Setembro, n. 
593, esquina com a rua da Instalação, Centro. De propriedade 
de Jaber e Abrahim Nadaf, sua inauguração ocorreu em 31 de 
janeiro de 1953, com quarenta apartamentos. Seu primeiro 
gerente foi Diaz Gobinez. 

Esse hotel foi instalado em um prédio quase centenário, 
onde funcionou, por um longo período, a exti nta Casa Kahn 
Polack. Apesar do seu edifí cio ter sofrido algumas reformas e 
adaptações ao longo dos anos, seu esti lo arquitetônico, com 
dezesseis portas em forma de arcos, no térreo, foi manti do.

Em 2001, após a revitalização do centro anti go de Manaus, 
sua fachada foi recuperada por meio do Projeto Manaus Belle 
Époque, coordenado pela Secretaria de Estado da Cultura – SEC. 
O prédio pertence, hoje, ao Patrimônio Cultural de Manaus 
(Decreto Municipal 7.176, de 10 de fevereiro de 2004).

Atualmente, o Palace oferece 68 leitos, distribuídos por 33 
Unidades Habitacionais. Além da ati vidade hoteleira, esse prédio 
abriga, em seu térreo, uma fi nanceira e algumas lojas.

LORD HOTEL

O Lord Hotel foi fundado em 23 de novembro de 1959, 
por David e Maria Tadros, e sua construção foi fi nanciada pelo 
anti go Banco do Estado do Amazonas – BEA. Ressalte-se que 
a empresa Tadros & Cia. já atuava no mercado de Manaus no 
ramo de exportação de produtos regionais e comercialização da 
borracha. O Hotel foi inaugurado em 13 de junho de 1960, na 
rua Marcílio Dias, n. 118, Centro.

Posteriormente, com a aquisição de um terreno localizado 
também na rua Marcílio Dias, esquina com a Quinti no Bocaiúva, 
os proprietários iniciaram a construção do atual edifí cio, cuja 
inauguração aconteceu em 8 de outubro de 1965. A solenidade 
teve a presença de diversas autoridades, como o então 
governador Arthur Reis, sua esposa Graziela Reis – a quem 
coube a responsabilidade de cortar a fi ta inaugural – e, ainda, a 
Miss Brasil 1965, Maria Raquel.

Esse novo prédio conti nha 53 Unidades Habitacionais, das 
quais trinta estavam equipadas com ares-condicionados, além 
de um restaurante internacional no 6º andar. A gerência do hotel 
fi cou sob o comando de Paulo da Costa Góes.

No início da década de 70, passou a oferecer aos hóspedes 
os serviços de lavanderia e telefones nos apartamentos. A 
parti r de janeiro de 1980, construiu-se mais um andar, até hoje 
ocupado pelo salão de reuniões, com capacidade para oitenta 
pessoas. O restaurante foi transferido do 6º andar para o térreo. 
Anos mais tarde, o Lord Hotel associou-se à rede Best Western 
Internacional e a ela permaneceu vinculado de 1991 a 2007.

Atualmente, o prédio desse hotel disponibiliza 191 leitos, 
distribuídos em 103 Unidades Habitacionais, que ocupam os seis 
primeiros andares do edifí cio.

Fachada atual do edifí cio do Palace Hotel. Foto: Alex Pazuello.

Vista das esquinas das ruas da Instalação e Municipal, do início do 
século XX. À direita, o prédio da Kahn Polack, hoje, ocupado pelo 

Palace Hotel. À esquerda, a Casa 22 Paulista. Acervo: CCPA.

Fachada atual do prédio do Lord Hotel. Foto: Durango Duarte.
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TROPICAL HOTEL MANAUS

Localizado na avenida Coronel Teixeira, n. 1.320, no bairro 
Ponta Negra, Zona Oeste, o Tropical Hotel Manaus é um hotel 
resort e pertence à rede Tropical Hotels & Resorts Brasil. A 
construtora responsável pela obra foi a Adolpho Lindenberg, 
por encomenda da Companhia Tropical de Hotéis, empresa do 
Grupo Varig. Com a presença de oitocentos convidados, inclusive 
o então presidente da República, Ernesto Geisel, esse hotel foi 
inaugurado no dia 26 de março de 1976. 

O Tropical Hotel, projetado pelo arquiteto Arnaldo Furquim, 
possuía, inicialmente, cerca de quarenta mil metros quadrados 
de área construída, em esti lo colonial espanhol. Oferecia 358 
Unidades Habitacionais distribuídas em quatro blocos – entre as 
quais, dezessete suítes de luxo e uma presidencial. 

Sua estrutura dispõe, até hoje, de um centro de convenções 
com sete salas de apoio e mais dois salões com capacidade para 
até 1.500 pessoas, além de um centro de compras, espaços 
de lazer, área verde com quatrocentos mil metros quadrados 
e o Zoológico Tropical, com mais de cem espécies da fauna 
amazônica, entre aves, mamíferos e répteis.

Até 1990, o Tropical Hotel manaus passou por duas 
ampliações e recebeu mais dois blocos. Dispõe, atualmente, 
de 594 Unidades Habitacionais e oferece 1.200 leitos. Os 
apartamentos são distribuídos nas categorias standard, superior 
e luxo, além das suítes nobre, júnior, presidencial e dúplex.

Em 2005, esse estabelecimento passou por um processo de 
revitalização: os apartamentos receberam, além da recuperação 
do piso, a instalação de fechaduras eletrônicas, acionadas por 
cartão magnéti co, e internet banda larga. Nesse mesmo ano, o 
Tropical foi classifi cado na categoria Luxo e tornou-se o primeiro 
da Região Norte a receber a placa de cinco estrelas.

Fachada atual do Tropical Hotel. Foto: Alex Pazuello.

Vista aérea do Tropical Hotel em dois momentos: na 
década de 80... Acervo: Moacir Andrade.

...e hoje. Acervo: Amazonas Em Tempo.
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Fachada do Cine-Theatro Guarany. 
Acervo: Otoni Mesquita.

A
pesar de ter surgido no fi nal do século XIX, o cinema 
tem se caracterizado como uma arte tí pica do 
século XX. Também conhecido como a séti ma arte, 
seu marco inicial foi a invenção do cinematógrafo, 

aparelho que projetava fotografi as, criado pelos irmãos franceses 
Auguste e Louis Lumière.

A primeira exibição nesse equipamento ocorreu no dia 28 
de dezembro de 1895, no Salão Indiano, situado no subsolo 
do Grand Café, em Paris. Por um franco, pouco mais de trinta 
pessoas pagaram ingresso para assisti r à sessão inaugural, em 
que foram mostrados dez fi lmes de dois minutos de duração. 

Nos grandes centros urbanos e países industrializados, 
como Inglaterra, França e Estados Unidos da América, as sessões 
ocorriam em casas de espetáculos de variedades, chamadas de 
music-halls pelos ingleses, de café-concerts pelos franceses e de 
vaudevilles ou smoking concerts pelos norte-americanos. 

Já nas zonas suburbanas ou rurais, nas pequenas cidades do 
interior e nos países economicamente atrasados, os fi lmes eram 
apresentados nos intervalos de apresentações ao vivo em circos, 
feiras ou em carroças, condição que se manteria ao menos até 
a década de 60. 

Aqui no Brasil, a primeira projeção de cinema ocorreu na 
cidade do Rio de Janeiro, em 8 de julho de 1896. No ano seguinte, 
a então Capital Federal recebeu a primeira sala de projeção 
cinematográfi ca do País, o Salão de Novidades Paris, situado na 
rua do Ouvidor, de propriedade do italiano Paschoal Segreto e 
do pernambucano José Roberto Cunha Sales.

Em Manaus, o primeiro contato da Cidade Sorriso com 
a séti ma arte aconteceu em 11 de abril de 1897, com o 
funcionamento do cinematógrafo no Teatro Amazonas. Nessa 
apresentação, o equipamento apresentou problemas técnicos, 
um fato que se repeti ria em outras exibições na Cidade.

Mesmo com essas falhas de funcionamento, a novidade 
provocou o surgimento de exibições em vários espaços, como 
hotéis, confeitarias, botequins, praças, cafés e, até mesmo, em 
navios. Em alguns desses lugares, as apresentações aconteciam 
apenas em um dia, em geral, em datas comemorati vas. 

Somente no ano de 1907 é que seria inaugurado o primeiro 
espaço fi xo de cinema em Manaus, o Casino-Theatro Julieta – 
sala que mais tempo permaneceu em ati vidade: 77 anos. 

O Capítulo a seguir foi dividido em duas partes. Na primeira, 
são apresentadas, além do Casino Julieta, as histórias de outras 
quatro grandes salas: Cinema Avenida, Cinema Polytheama, 
Cinema Odeon e Cine Éden.

Na segunda parte, faz-se uma síntese histórica, dividida 
em quatro fases, de algumas salas que já existi ram e das que 
funcionam nos dias de hoje. Na maioria dos casos, procurou-se 
identi fi car as empresas/proprietários das salas, as localizações, 
os fi lmes de estreia e as capacidades de lotação.

Ao fi nal do Capítulo, são trazidas informações sobre os 
principais festi vais de cinema realizados na Cidade, dos mais 
anti gos aos mais recentes.



CINEMAS

CAPÍTULO XII
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Vista da fachada do então Cine-Theatro Alcazar. In: Jornal A Críti ca, de 29.11.1999.

CASINO THEATRO JULIETA / GUARANY

Apesar de ter sido inaugurado em maio de 1907, o Casino-
Theatro Julieta somente viria a se tornar uma sala de cinema 
propriamente a parti r de agosto daquele ano. Até então, os 
fi lmes dividiam espaço na programação com os diverti ssements 
– números teatrais, musicais ou de humor. A projeção de 
fi lmes ganhou mais espaço na programação em razão do 
descontentamento do público com os cancionistas.

A casa de espetáculos possuía 1.500 lugares e funcionava 
na rua Municipal, hoje, avenida Sete de Setembro. Sua entrada 
principal fi cava de frente para a praça da Consti tuição, atual 
Heliodoro Balbi. A denominação Julieta foi uma homenagem 
à fi lha do engenheiro Lauro Bapti sta Bitt encourt, dono do 
estabelecimento e o arquiteto responsável pela construção do 
prédio. Esse cinema deixou de aparecer nos periódicos locais a 
parti r de novembro de 1911.

Em 17 de fevereiro de 1912, sob a gerência da Empresa 
Luso-Amazonense, essa sala reabre como Cine-Theatro Alcazar. 
Com essa nova denominação, deixa de ser mencionado nos 
jornais em 1938. Teve ainda mais dois locatários: a Empresa J. 
Fontenelle & Cia. e a Empresa de Diversões Amazônia Ltda.

Em 6 de agosto de 1938, foi reinaugurado como Cine-
Theatro Guarany e arrendado para a Empresa Cinema Avenida 
Ltda. – que, em 1942, se tornou a Empresa A. Bernardino. O 
fi lme de estreia foi A Carga da Brigada Ligeira. 

Sua venda foi anunciada em maio de 1983 e sua últi ma 
projeção de fi lmes aconteceu no dia 31 de agosto de 1984. 
Nesse dia, exibiu-se o fi lme eróti co A Ilha dos Mil Prazeres – 
segmento que o Cine Guarany explorou nos seus últi mos anos 
de funcionamento. 

A notí cia da demolição do prédio foi seguida de protestos 
de arti stas da área teatral, cineclubistas, cineastas, críti cos de 
arte, jornalistas e anti gos frequentadores. Esse grupo solicitou 

ao Governo Estadual – por meio de abaixo-assinado, cartas e 
matérias em jornais – que intercedesse pelo tombamento do 
imóvel e o transformasse em um espaço cultural. 

No entanto, essa iniciati va não vingou e a demolição do 
prédio deu-se entre 23 de setembro e 8 de outubro de 1984.  
Em seu lugar, foi construída uma agência bancária.

Vista aérea do cruzamento das avenidas Sete de Setembro e Floriano Peixoto, onde se vê os prédios dos cinemas Guarany (1) e Polytheama (2). Acervo: Museu Amazônico.

Vista da fachada principal do Cine Guarany. Década de 70. Foto: Nonato Oliveira.

1

2
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CINEMA AVENIDA

Em toda sua história, o Cinema Avenida passou por três 
fases, mas sempre na avenida Eduardo Ribeiro. Na primeira, 
foi inaugurado em 28 de novembro de 1909 e desapareceu dos 
jornais em dezembro do mesmo ano. Funcionava em um prédio 
ao lado do Canto das Novidades.

Depois, em 20 de outubro de 1912, a Empresa J. Moraes 
& Cia. abriu um outro cinema com a mesma denominação, ao 
lado do Restaurant Français – em que, atualmente, funciona 
uma agência bancária. Esse Cinema Avenida desaparece dos 
anúncios no início do ano seguinte.

Em sua últi ma fase, é inaugurado em 27 de março de 1936 
pela Cinema Avenida Ltda., de Antônio Lamarão e de Aurélio 
Antunes, e funcionava no prédio da Manaus Arte – loja de 
equipamentos cinematográfi cos e fotográfi cos, da fi rma J. G. 
Araújo. Sua capacidade era de 642 lugares e seu fi lme de estreia 
foi Voando para o Rio. Permaneceu ati vo até 2 de julho de 1973, 
depois, o imóvel foi vendido para o Grupo Benchimol.

Fachada principal do Cinema Avenida, na década de 30... Acervo: Joaquim Marinho.

...e na década de 70. Foto: Nonato Oliveira.

CINEMA POLYTHEAMA

Existi ram dois estabelecimentos com a denominação 
Polytheama. Um deles foi uma casa de diversões e botequim, 
inaugurada em agosto de 1899, na esquina da avenida Eduardo 
Ribeiro com a rua Henrique Marti ns. As projeções de fi lmes nesse 
local iniciaram somente em outubro de 1900. Em novembro 
de 1906, foi transferido para outro ponto da avenida Eduardo 
Ribeiro, esquina com a rua 24 de Maio. Nesse novo endereço, 
recebeu a denominação Theatro Polytheama e ali funcionou até 
janeiro de 1907.

 Como sala propriamente para exibição, o Cine-Theatro 
Polytheama – que não ti nha relação alguma com o anterior, a 
não ser o nome – foi inaugurado em 14 de julho de 1912 pela 
Empresa J. Fontenelle & Cia. Funcionava na esquina da rua 
Municipal com a avenida 13 de Maio, respecti vamente, as atuais 
avenidas Sete de Setembro e Getúlio Vargas. Sua capacidade de 
lotação era de 1.500 lugares.

Esquinas das atuais avenidas Sete de Setembro e Getúlio Vargas, com vista da 
fachada do Cine Polytheama, à direita. Cartão-postal Livraria Acadêmica. 

Foto: G. Huebner & Amaral. Acervo: Joaquim Marinho.

Detalhe da fachada do prédio em que funcionou o Cine Polytheama. Foto: Durango Duarte.

Em 1959, esse cinema passou por uma reforma completa 
e sua capacidade foi reduzida para 1.200 lugares. A sala reabriu 
em 1º de agosto desse mesmo ano, com maquinário de projeção 
moderno e automáti co, novo sistema sonoro e iluminação 
indireta. O fi lme exibido na reestreia foi Guerra e Paz, que contou 
com a presença dos representantes, no Brasil, da Paramount e 
da Metro Goldwyn-Mayer.

Em 1973, o Polytheama cedeu lugar a uma rede de 
eletrodomésti cos. Em seguida, foi uma agência bancária, depois, 
uma empresa de câmbio e turismo e, atualmente, é uma loja 
de departamentos. De sua arquitetura original, hoje resta-lhe 
apenas o frontão, ornado com uma lira e duas sereias.
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ODEON

No dia 21 de fevereiro de 1913, a empresa Moreira, Lages 
& Cia. inaugurou o Cinema Odeon, na avenida Eduardo Ribeiro, 
esquina com a rua Saldanha Marinho. O primeiro fi lme a ser 
exibido foi Os Filhos do General e sua capacidade de lotação era 
de 380 lugares. O Cine Odeon foi o único espaço, à época, que 
oferecia somente fi lmes e, por isso, foi construído sem palco.

Esse cinema funcionava ao lado da Casa de Schopps – de 
propriedade do industrial Maximino de Miranda Corrêa –, 
onde era produzida a cerveja XPTO. Em 1914, Corrêa comprou 
o cinema, reformou-o e reinaugurou-o em 3 de maio. No fi m 
desse ano, arrendou a sala para a empresa J. Fontenelle & Cia. 
Em 1943, essa empresa comprou o Odeon e a Casa de Schopps. 

Em 22 de janeiro de 1952, essa sala foi fechada. Depois de 
passar por uma grande reforma, com signifi cati vas alterações 
em suas característi cas arquitetônicas, tornou-se a primeira 
sala exibidora da Cidade a possuir sistema de ar-condicionado. 
A reinauguração aconteceu no dia 14 de agosto de 1953 com a 
exibição do fi lme Ivanhoé, o Vingador do Rei.

O Grupo Severiano Ribeiro – Empresa de Cinemas São Luiz – 
em 1963, arrendou esse cinema por dez anos. Em 1969, o Odeon 
foi sede do 1º Festi val Norte de Cinema Brasileiro, realizado em 
comemoração ao aniversário de 300 anos de Manaus. 

Quatro anos depois, em 22 de junho de 1973, a sala encerrou 
suas ati vidades, sendo A Mancha do Passado seu últi mo fi lme 
em cartaz. O prédio, de propriedade de Alberto Carreira da Silva, 
foi vendido e a Construtora Adolpho Lindenberg o demoliu para 
a construção do edifí cio Manaus Shopping Center.

Cartaz do Cinema Odeon. Década de 20.

Fachada do Cine Odeon. In: Jornal do Commercio, de 16.05.1973. 

ÉDEN / VENEZA

Inaugurado em 23 de novembro de 1946 na rua Jonathas 
Pedrosa, n. 166/170, Centro, ao lado da casa do cineasta Silvino 
Santos, o Cine Éden possuía capacidade para mil lugares. O 
primeiro fi lme exibido nessa sala foi Brazil, produção norte-
americana dirigida por Robert North e musicada por Ary Barroso. 
Inicialmente, era de propriedade da Empresa Cine Éden Ltda., 
de Aníbal Augusto Bati sta e Oscar Antunes Ramos. Em 23 de 
julho de 1948, foi comprado pela Empresa J. Fontenelle & Cia. 
Funcionou como Éden até 30 de junho de 1973.

Três meses depois, a Empresa A. Bernardino & Cia. Ltda./
Grupo Daou comprou o prédio e o reformou em seguida. A sala 
reabre como Cine Veneza em 10 de abril de 1974 com o fi lme O 
Desti no do Poseidon. Possuía seiscentos lugares e permaneceu 
com esse nome até 3 de março de 1984.

Sob a administração da Empresa Cinemas de Arte Ltda. – de 
Joaquim Marinho e Antônio Gavinho –, foi reinaugurado em 10 
de março de 1984 com a denominação Cine Novo Veneza. Em 
sua estreia, foi exibido o fi lme Águia na Cabeça. Encerrou suas 
ati vidades em 30 de março de 1985.

Em outubro de 1987, o empresário Dahilton Cabral adquiriu 
o prédio e deu início a reformas no edifí cio. A reinauguração 
do cinema ocorreu quase dois anos depois, em 21 de junho de 
1989, com o nome Cine Teatro Guarany, uma homenagem ao 
anti go Cine Guarany, demolido em 1984. O fi lme exibido em sua 
abertura foi Princesa Xuxa e Os Trapalhões.

 A ideia de Dahilton Cabral era levar ao público sessões 
de cinema com lançamentos de fi lmes inéditos, além de 
apresentações teatrais. O Cine Teatro Guarany aparece em 
anúncios de jornais até novembro de 1990. Depois, foi sede de 
uma igreja evangélica e, atualmente, serve como depósito para 
uma empresa do Pólo Industrial de Manaus.

Cine Veneza, com a fachada principal modifi cada. Década de 70. 
Acervo: Jornal do Commercio.

Vista do Cine Éden, com sua fachada original. À esquerda, a residência do cineasta 
Silvino Santos. Década de 50. Foto: Coleção Silvino Santos. Acervo: Museu Amazônico.
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CINEMA EQUITATIVA

O Cinema Equitati va pertencia à Empresa de Seguros 
Equitati va do Brasil e é mecionado nos jornais de julho a agosto 
de 1911. Situava-se na rua Municipal, hoje, avenida Sete de 
Setembro, n. 90, em frente ao atual Banco da Amazônia.

Fachada principal do Cinema Equitati va. In: Álbum Vistas de Manaus, [s. n.].

CINEMA RIO BRANCO

O Cinema Rio Branco localizava-se na rua Barroso, no 
bairro Centro, e permaneceu aberto entre 12 de março e 14 
de novembro de 1912, quando foi a leilão. Na década seguinte, 
em março de 1928, a fi rma Weyti ngh & Cia. abriu um cinema 
naquela mesma rua, também denominado Rio Branco. Seu fi lme 
de estreia foi A Boneca de Paris. Durou menos de dez meses.

ATÉ A DÉCADA DE 20

A inauguração do Casino Julieta, em 21 de maio de 1907, 
incenti vou o surgimento de mais espaços específi cos para cinema, 
como o Salão Amazonas, que começou suas ati vidades em 24 de 
junho de 1908. Funcionou por sete meses e se localizava na rua 
Governador Vitório, Centro, próximo à estação dos bondes.

RECREIO AMAZONENSE 

O Recreio Amazonense, da empresa Botelho & Mendes, 
foi inaugurado em 6 de março de 1909, na rua Municipal, atual 
avenida Sete de Setembro, Centro. Em 16 de junho, passou a 
funcionar em um arraial realizado próximo à Capela de Santo 
Antônio do Pobre Diabo, na, hoje exti nta, praça Floriano Peixoto, 
no bairro Cachoeirinha. Deixa de ser citado nos jornais em 
setembro de 1909. Suas sessões aconteciam ao ar livre.

Nota publicada no dia seguinte à inauguração. In: Jornal Amazonas, de 07.03.1909.

TEATRO CINEMA ALHAMBRA

O Teatro Cinema Alhambra, localizado na avenida Eduardo 
Ribeiro, Centro, próximo ao Palácio da Justi ça, abriu suas portas 
em 18 de dezembro de 1909. É mencionado pela últi ma vez 
nos jornais em meados de 1913. Pertenceu às empresas Paul 
Bonneterre & Frères e Roussel & Cia.

Vista lateral da fachada do Cine Rio Branco. In: Album do Amazonas 1901-1902.Anúncio do Cinema Alhambra. In: Jornal Folha do Amazonas, de 02.11.1912.
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CINEMA OLYMPIA

O Cinema Olympia, de propriedade da empresa Newton 
& Cia, foi inaugurado em julho de 1912, na esquina da avenida 
Eduardo Ribeiro com a rua Quinti no Bocaiúva, no Centro. 
Funcionou apenas algumas semanas e fechou em 3 de agosto.

CINEMA RIO NEGRO

O Cinema Rio Negro, de J. Couto, inaugurou-se em 1º de 
agosto de 1912 e encerrou suas ati vidades no fi m desse mesmo 
mês. Funcionava na rua Joaquim Sarmento, n. 16, Centro.

CINEMA POPULAR / CINE POP

O primeiro Cinema Popular iniciou suas ati vidades em 1º 
de janeiro de 1920, na avenida Joaquim Nabuco, n. 157, Centro. 
Pertencente a Álvaro do Rego Barros, deixou de ser mencionado 
pelos jornais no mesmo ano da sua inauguração.

Em 14 de novembro de 1926, a empresa J. Fontenelle & Cia. 
inaugurou uma sala com a mesma denominação Cinema Popular, 
na rua Silva Ramos, n. 190, no bairro Alto de Nazaré, área que, 
hoje, faz parte do Centro. O fi lme de estreia foi O Prêmio da 
Vitória. Permaneceu em ati vidade até 28 de junho de 1972.

Sob a administração de Luiz de Moraes, essa mesma sala é 
reaberta em 6 de janeiro de 1977 com o nome Cine Pop e seu 
primeiro fi lme exibido foi Simbad, O Marujo Trapalhão. Possuía 
capacidade para trezentas pessoas, sendo mencionado pela 
últi ma vez nos jornais em outubro de 1979. Em seu lugar existe, 
atualmente, uma loja de ti ntas.

Fachada do Cinema Popular. Acervo: Jornal do Commercio.

CINE MANÁOS

O Cine Manáos, primeiro cineclube da Cidade, foi criado 
em 1921 e funcionava em uma das dependências do Colégio 
Dom Bosco. Inicialmente, suas exibições eram exclusivas aos 
alunos e aconteciam ao fi nal do Oratório Festi vo, realizado 
aos domingos pelos padres salesianos. Seu primeiro fi lme foi 
Sinfonia Inacabada. A parti r de 22 de junho de 1924, passou 
a ser frequentado pelo público em geral. Em março de 1926, 
recebeu o nome defi niti vo de Cine-Theatro Manáos e manteve 
suas ati vidades até 1943.

Vista da avenida Epaminondas. À direita, edifí cio do Cine Manáos. Acervo: Moacir Andrade.

CINEMA NATUREZA

O Cinema Natureza era uma sala ao ar livre. Inaugurado 
em 3 de outubro de 1927, na praça da Vila, hoje, praça Nossa 
Senhora de Nazaré, na então Vila Municipal, atual bairro 
Adrianópolis, Zona Centro-Sul, suas sessões eram acompanhadas 
de execução de música pela Jazz Band Sucupira. Exibia os fi lmes 
da programação da empresa J. Fontenelle & Cia.

IDEAL CINE THEATRO

De propriedade de Aprígio de Menezes, o Ideal Cine-
Theatro foi inaugurado em 24 de março de 1928 com o fi lme 
A Filha da Lua. Localizava-se no anti go bairro dos Tócos, atual 
Nossa Senhora Aparecida, Zona Sul. Deixou de ser mencionado 
nos jornais em 1930. O cinema realizava as suas sessões na sala 
de uma casa situada na rua Xavier de Mendonça.

CINE GLÓRIA

Existi ram dois cinemas denominados Cine Glória, no bairro 
de mesmo nome. O primeiro, da empresa J. Fontenelle & Cia., 
aparece em anúncios de jornais em março de 1928 e desaparece 
no fi nal dos anos 40. Já o segundo, surgiu em 11 de julho de 1959, 
na rua São Bento, n. 30, com o fi lme Víti mas do Desti no. Durante 
o mês de fevereiro de 1960, funcionou,  provisoriamente, na rua 
Major Gabriel, n. 763, no bairro Praça 14 de Janeiro, e retornou 
ao seu bairro de origem no mês seguinte. É mencionado pela 
últi ma vez em anúncios de jornais em setembro de 1962. 

CINEMA ÍRIS

O Cinema Íris aparece em periódicos a parti r de junho de 
1929 e funcionou somente por alguns meses, quando deixou 
de ser mencionado no noti ciário. Localizava-se na rua Cinco de 
Setembro, no bairro São Raimundo.

CINE AMAZONAS

O Cine Amazonas aparece em jornais a parti r de junho de 
1929. Em sua estreia, foi exibido o fi lme Carinhos de Pai, dividido 
em seis partes. Funcionou na anti ga Boulevard Amazonas, atual 
avenida Álvaro Botelho Maia, no bairro Praça 14 de Janeiro, 
onde hoje existe a sede do Fast Clube.
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ATÉ A DÉCADA DE 70

CINE PAROQUIAL

O Cine Paroquial foi fundado em maio de 1936, ao lado da 
igreja de São Raimundo Nonato, no bairro homônimo. O local 
era um galpão de madeira coberto com telhado de zinco e servia 
como uma escola de catecismo, antes de ser arrendado pelos 
padres holandeses para a empresa Cinema Avenida Ltda. Deixa 
de ser anunciado no início da década de 50.

CINE OPERÁRIO

O Cine Operário data de 5 de outubro de 1946 e funcionou 
na sede do Círculo Operário de Manaus, no bairro Cachoeirinha. 
Era patrocinado e organizado pela União de Moços Católicos 
de Manaus, sob a administração da Diocese do Amazonas, e 
oferecia entretenimento a preços mais baixos para os operários. 
Estreou com a exibição do fi lme A Vida de Dom Bosco.

CINE TEATRO RIO NEGRO

O Cine-Teatro Rio Negro, inaugurado em 1949, na rua 
Amâncio de Miranda, esquina com o beco dos Passos, bairro 
Educandos, comportava duzentas pessoas e funcionou até 
1951. Em seus dois anos de existência, teve dois proprietários: 
o ex-prefeito Walter Rayol e o senhor Gonçalo dos Santos, 
popularmente conhecido como Marreteiro.

CINE CONSTANTINÓPOLIS / REX

O Cine Constanti nópolis situava-se na avenida Leopoldo 
Péres, n. 499, também em Educandos, onde hoje é uma loja de 
departamentos. De propriedade da empresa Cine Suburbana 
Ltda., manteve-se aberto, com essa denominação, entre 19 de 
agosto de 1952 e 12 de março de 1953. Com apenas oitenta 
lugares, seu fi lme de estreia foi O Fim da Noite.

No dia 11 de fevereiro de 1954, essa sala voltou a aparecer 
nos jornais, porém, com o nome Cine Rex, de Pedro Telles de 
Casti lho Cruz. Na sua estreia, foi exibido O Exilado do Planalto, 
mais a 1ª e a 2ª séries de O Disco Voador. O Cine Rex deixou de 
ser anunciado nos periódicos em novembro daquele ano.

Fachada principal do Cine Constanti nópolis, depois Cine Rex. In: O Jornal, [s. n.]. 

CINE VITÓRIA

O Cine Vitória, na avenida Leopoldo Péres, ao lado da Usina 
Americana, em Educandos, pertencia à empresa A. Bernardino 
& Cia. Ltda. e estreou com o fi lme A Floresta Maldita. Com 
1.116 lugares, funcionou de 11 de dezembro de 1954 a 1º de 
maio de 1973. Depois foi um supermercado, uma loja de arti gos 
importados, uma igreja evangélica e, por últi mo, uma casa de 
leilões. Atualmente, o lugar encontra-se fechado.

Fachada principal do Cine Vitória. Acervo: A Críti ca.

SALÃO NAZARÉ

No anti go bairro Vila Municipal, área hoje pertencente ao 
Adrianópolis, surgiu o Salão Nazaré, ao lado da igreja Nossa 
Senhora de Nazaré. Aparece em anúncio de jornais locais em 
fevereiro de 1954.

CINE IDEAL

No bairro São Raimundo, existi u o Cine Ideal, pertencente 
à empresa A. Bernardino & Cia. Ltda. Aparece em jornais em 
janeiro de 1955. Situava-se nas esquinas das ruas Cinco de 
Setembro e Boa Vista. Com 405 lugares, era todo em alvenaria e 
funcionou até 31 de janeiro de 1972. Hoje existe, em seu lugar, 
uma academia de artes marciais.

Fachada principal do Cine Ideal. Década de 70. Acervo: Jornal do Commercio.
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AUTO CINE MARROCOS

O Auto-Cine Marrocos, da empresa Mazaltob Ltda., de 
Abraham Benmuyal e Syme Pazzuello, foi inaugurado no dia 
1º de setembro de 1975 com o fi lme Contrato em Marselha. 
Localizava-se na estrada Torquato Tapajós, no bairro Flores, Zona 
Centro-Sul, ao lado do Clube Municipal.

Foi o primeiro cinema do gênero drive-in no Amazonas 
e no Norte do Brasil, com capacidade para trezentos carros. 
Possuía tela panorâmica, medindo 18x10m, considerada uma 
das maiores do País, à época. Seu últi mo anúncio em jornal data 
de 1º de setembro de 1976.

STUDIO CENTER

Em 20 de abril de 1977, a empresa A. Bernardino & Cia. 
Ltda. inaugurou a sua últi ma sala de cinema – o Studio Center 
– no segundo andar do edifí cio Manaus Shopping Center, na 
esquina da avenida Eduardo Ribeiro com a rua Saldanha Marinho, 
mesmo local onde antes existi u o Cine Odeon. O fi lme de estreia 
foi Shampoo. Com capacidade para 185 espectadores, deixa de 
ser mencionado nos jornais no fi nal de 1989.

CINEMA 2

O Cinema 2 foi inaugurado em 23 de julho de 1977, na 
rua José Clemente, Centro, no subsolo do prédio da rádio Rio 
Mar, local antes ocupado por um auditório. O fi lme exibido em 
sua inauguração foi Tubarão. Pertencia à empresa Cinema do 
Amazonas Ltda., de Jesus W. Leong e Orsine Oliveira. Em 1981, 
a razão social dessa empresa mudou para J. W. Leong Ltda. Com 
314 lugares, esse cinema encerrou as suas ati vidades em 3 de 
outubro de 1987.

Detalhe da fachada do Cinema 2, com cartazes dos fi lmes em exibição.
In: Jornal do Commercio, de 04.01.1987.

CINE IPIRANGA

O Cine Ipiranga foi inaugurado em 8 de outubro de 1959, 
na anti ga praça General Carneiro, no bairro Cachoeirinha. O local 
possuía, aproximadamente, 1.500 lugares e estreou com o fi lme 
Adeus às Armas. A sala pertencia à empresa A. Bernardino & 
Cia. Ltda. Entre janeiro e outubro de 1980, o Ipiranga passou 
por algumas reformas e teve sua capacidade reduzida para 
quinhentos lugares. Deixa de ser mencionado nos jornais em 
novembro de 1983 e torna-se, posteriormente, uma fi lial de 
uma rede de eletrodomésti cos.

Fachada principal do Cine Ipiranga. Década de 70. Acervo: Jornal do Commercio.

CINE PALACE

Outro cinema de propriedade da empresa A. Bernardino 
& Cia. Ltda., o Cine Palace funcionava na anti ga Boulevard 
Amazonas, atual avenida Álvaro Botelho Maia, esquina com a rua 
Ferreira Pena, no Centro. Sua inauguração aconteceu no dia 18 
de novembro de 1965 com o fi lme A Queda do Império Romano. 
Em 20 de dezembro de 1966, o desabamento de parte do seu 
teto ocasionou a paralisação temporária das sessões. O Palace 
seria reaberto somente em julho de 1967. Suas ati vidades foram 
encerradas no primeiro semestre de 1973. Em seguida, cedeu 
lugar a um supermercado. Hoje, esse prédio está fechado.

Fachada principal do Cine Palace. Década de 70. 
Acervo: Jornal do Commercio.
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DA DÉCADA DE 80 A 1990

Além do Cine Novo Veneza (ver página 258), a empresa 
Cinemas de Arte Ltda. abriu mais cinco salas de exibição na 
década de 80 – Chaplin, Oscarito, Grande Otelo, Carmem 
Miranda e Canti nfl as – e mais quatro na década de 90 – Renato 
Aragão, uma sala no exti nto Nova Shopping e mais duas em um 
centro comercial da Zona Leste da Cidade.

CINE CHAPLIN

O Cine Chaplin foi inaugurado em 21 de abril de 1980 com 
o fi lme Bye, Bye Brasil, de Cacá Diegues. Em sua avant-première, 
realizada no dia anterior, foi exibido o documentário Chaplin, seus 
Filmes, sua Comédia, sua Arte. Localizado na avenida Joaquim 
Nabuco, Centro, ti nha capacidade para trezentos lugares. Deixa 
de ser anunciado nos jornais a parti r de novembro de 2002. 

Fachada principal do Cine Chaplin. Década de 80. Acervo: A Críti ca.

CINEMA NOVO

O Cinema Novo, localizado também na avenida Joaquim 
Nabuco, foi a segunda sala de Jesus Leong e Orsine Oliveira 
e inaugurou-se em 15 de abril de 1981 com o fi lme O Nimitz 
Volta ao Inferno. Funcionou até 26 de dezembro de 1991, depois  
ocupou uma igreja evangélica e hoje abriga um teatro de uma 
universidade parti cular. Sua capacidade era de 404 lugares.

CINE OSCARITO

Localizado na rua Ramos Ferreira, Centro, o Cine Oscarito 
exibiu, em sua pré-inauguração, no dia 20 de setembro de 
1981, o documentário Assim Era a Atlânti da. Na plateia, estava 
presente a viúva de Oscarito, Margot Louro. No dia seguinte, 
foi exibido ao público o fi lme A Dama das Camélias. A parti r 
de novembro de 2001, não há mais registro de anúncio desse 
cinema em jornal. Nesse mesmo ano, foi transferido para a rua 
Dez de Julho e substi tuiu o Cine Renato Aragão (ver página 264). 
Funciona até os dias atuais com sua denominação original.

CINE GRANDE OTELO

O Cine Grande Otelo, na avenida Getúlio Vargas, Centro,  
exibiu em sua avant-première, em 25 de fevereiro de 1983, o 
fi lme Macunaíma. O ator Grande Otelo, homenageado com o 
nome da sala, fez questão de comparecer à sessão inaugural. No 
dia seguinte, foi aberto ao público com o fi lme Amor, Estranho 
Amor. Possuía 170 lugares e deixa de ser citado nos jornais a 
parti r de dezembro de 2002.

Cartaz original do fi lme de estreia do Cine Chaplin: Bye, Bye Brasil. Fila na entrada do Cine Grande Otelo. Acervo: A Críti ca.
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Vista da fachada principal do Cine Renato Aragão, em 2000.
Acervo: Jornal do Commercio.

CINE CARMEN MIRANDA

O Cine Carmen Miranda inaugurou-se no dia 20 de 
novembro de 1986, na rua 24 de Maio, esquina com a rua 
Joaquim Sarmento, Centro. Em abril de 1992, não aparece mais 
em anúncios de jornal. O fi lme exibido em sua estreia foi A Hora 
do Lobisomem.

CINE QVA NON

A única sala criada especifi camente para a exibição de fi lmes 
de arte em Manaus foi o Cine Qva Non, na avenida Joaquim 
Nabuco, próximo ao Cine Chaplin. O cinema, que dispunha 
de oitenta lugares, foi inaugurado em 9 de maio de 1987 com 
o fi lme A História Ofi cial. A proposta dos seus proprietários, o 
casal Jesus e Leyla Leong, era integrar, em um mesmo espaço, 
cinema, locadora de vídeo, galeria de arte e café. Deixa de ser 
anunciado nos periódicos a parti r de janeiro de 1989. Depois, foi 
sede da Associação dos Importadores da Zona Franca de Manaus 
– AIZFM e, hoje, está abandonado.

Detalhe da fachada principal do Cine Qva Non. 
In: Jornal A Notí cia, de 10.05.1987.

CINE CANTINFLAS

O Canti nfl as foi inaugurado em 8 de outubro de 1987 e 
funcionava no mesmo local onde existi u o Cinema 2 (ver página 
262). Seu fi lme de estreia foi Uma Noite Alucinante – A Morte do 
Demônio. Desaparece dos anúncios em abril de 1992. 

CINE RENATO ARAGÃO

O Cine Renato Aragão iniciou suas ati vidades no dia 12 de 
abril de 1990, na rua Dez de Julho, próximo à avenida Getúlio 
Vargas, Centro. Seu fi lme de estreia foi Kickboxer, o Desafi o do 
Dragão. Sua capacidade era de 301 lugares e funcionou nesse 
local até novembro de 2001. Atualmente, em seu lugar, funciona 
o Cine Oscarito.

Detalhe da fachada principal do Cine Canti nfl as.
Década de 90. Acervo: A Críti ca.

Fachada principal do Cine Carmem Miranda. Década de 80.
Acervo: Jornal do Commercio.
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CINEMARK

A Rede Cinemark de Cinema passou a operar em Manaus 
em dezembro de 2001, e sua avant-première ocorreu no dia 20, 
com o fi lme Monstros S. A., exibido na sala 7. Suas oito salas 
funcionam no Studio 5 Festi val Mall Manaus, na avenida General 
Rodrigo Otávio, n. 555, bairro Distrito Industrial I, Zona Sul, e sua 
capacidade é de, aproximadamente, 2.400 espectadores.

Entrada do Cinemark. Acervo: A Críti ca.

CINE PREMIÈRE

O Cine Première, da empresa Estação de Cinema e Vídeo 
Ltda., foi inaugurado em 10 de julho de 2002 e ocupa o prédio 
do anti go Cine Oscarito. Esse cinema funciona até os dias atuais 
e exibe fi lmes eróti cos. 

CINEMAIS

A rede de cinemas Cinemais iniciou suas ati vidades em 
Manaus em 11 de novembro de 2005, nas instalações do 
TVLândia Mall, na avenida Djalma Bati sta, n. 2.100, no bairro 
Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul. O estabelecimento 
possui oito salas, que disponibilizam cerca de 1.600 lugares. 

No dia 12 de outubro de 2007, foram inauguradas, no 
Millennium Center, na avenida Djalma Bati sta, n. 1.661, no bairro 
Chapada, Zona Centro-Sul, mais oito salas da rede Cinemais, 
sendo que uma delas é desti nada a sessões Vip, com assentos 
marcados, além de bar-café exclusivo. Ao todo, a capacidade  
dessas salas é de 1.800 lugares.

Entrada do Cinemais. Foto: Durango Duarte.

A PARTIR DA DÉCADA DE 90

CINEMAS AMAZONAS

Os Cinemas Amazonas, de propriedade do Grupo Severiano 
Ribeiro, ocupam seis salas do Amazonas Shopping Center, 
situado na avenida Djalma Bati sta, n. 482, bairro Parque Dez 
de Novembro, Zona Centro-Sul. As três primeiras salas foram 
inauguradas em 19 de dezembro de 1991. As salas 4, 5 e 6 foram 
inauguradas em 8 de maio de 1992. Ao todo, são oferecidos, 
hoje, cerca de 1.400 lugares nas seis salas.

CINEMA DO NOVA SHOPPING

Em 2 de dezembro de 1993, foi inaugurada uma sala que 
funcionou em um exti nto centro comercial situado no bairro 
Cidade Nova, Zona Norte. O primeiro fi lme a ser exibido nesse 
cinema foi A Sombra de um Disfarce. Sua capacidade era de, 
aproximadamente, 250 espectadores. Durou pouco tempo.

CINEMAS DO SHOPPING GRANDE CIRCULAR

Os Cinemas do Shopping Grande Circular, que funcionavam 
nesse centro comercial na avenida Autaz Mirim, n. 6.250, no 
bairro São José Operário, Zona Leste, eram duas salas exibidoras, 
denominadas Cinemas 1 e 2.

 Ambas foram inauguradas no mesmo dia – 17 de julho 
de 1998 – e com o mesmo fi lme: Godzilla. Desapareceram dos 
anúncios de jornais a parti r de maio de 2001. Em seus lugares 
funciona, atualmente, o Teatro Luiz Cabral. O Cinema 1 possuía 
180 lugares e o Cinema 2 comportava oitenta poltronas.

Entrada das salas 1, 2 e 3 dos Cinemas Amazonas. Década de 90. Acervo: A Críti ca.
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FESTIVAIS DE CINEMA

O primeiro festi val de cinema a ser realizado na Cidade foi o 
Festi val de Cinema Amador do Amazonas, ocorrido entre 17 e 23 
de novembro de 1966 e no qual parti ciparam apenas fi lmes de 
curta-metragem. As sessões de exibição aconteceram em dias 
alternados e em locais diferentes: 17 e 18, no auditório Alberto 
Rangel, localizado na Biblioteca Pública do Estado; 21, no Cinema 
Avenida, e 23, na praça Heliodoro Balbi.

Dos seis fi lmes concorrentes, os premiados foram Carniça, 
de Normandy Litaiff , 1º lugar; Um Pintor Amazonense, de 
Roberto Kahane e Felipe Lindoso, vice-campeão, e Harmonia 
dos Contrastes, de Ivens Lima, Cezidio Barbosa e Luiz Saraiva, 
terceiro colocado. 

Os demais foram: A Grande Enchente, de Guilherme 
Shermuly Santos e Joaquim Bernardo Dias dos Santos; Igual a 
Mim, Igual a Ti, de Roberto Kahane e Plásti ca e Movimento, de 
Felipe Lindoso e Roberto Kahane. Os fi lmes parti cipantes foram 
produzidos em 16 milímetros, mudo, e oito milímetros, sonoro.

Entre 19 e 26 de outubro de 1969, no Cinema Odeon, 
foi realizado o 1º Festi val Norte de Cinema Brasileiro em 
comemoração ao Tricentenário de Manaus, organizado pelo 
Departamento de Turismo e Promoção do Estado – Depro. 

A obra vencedora foi a comédia Macunaíma, fi lme dirigido 
e roteirizado por Joaquim Pedro de Andrade. Aliás, ressalte-
se que esse fi lme foi apresentado sem cortes, na abertura do 
festi val, em plena ditadura militar. 

Na categoria curta-metragem, o fi lme A Coisa mais Linda 
que Existe ou A Trajetória do Seringueiro, do cineasta Roberto 
Kahane, recebeu o Prêmio Especial do Insti tuto Nacional de 
Cinema – INC e o Prêmio Manaus 300 Anos, insti tuído pelo 
Governo do Estado.

Cartaz ofi cial do festi val. In: Jornal do Commercio, de 17.10.1969.

FESTIVAIS DE CURTAS METRAGENS

No segmento de curtas em vídeo – formatos Beta, HI-8, 
Dvcam, MiniDV, VHS ou Super-V –, Manaus possui os festi vais 
UM Amazonas e o CuRta 4, competi ti vos e com premiação. 

O UM Amazonas foi criado em 2002 e nele parti cipam fi lmes 
de um minuto produzidos no Amazonas e em outros Estados. Já 
o CuRta 4, no qual concorrem fi lmes de três a quatro minutos 
de duração, foi lançado em 2004. Ambos são organizados pelo 
Movimento AmaCine Futuros Cineastas.

Em 2008, realizou-se a séti ma edição nacional do Festi val 
UM Amazonas, entre 15 e 22 de novembro, com premiações nas 
categorias Melhor Filme Nacional, Melhor Filme Nacional de Júri 
Popular, Melhor Filme Nacional de Campanha Social, Melhor 
Filme Nacional de Animação, Melhor Filme do Interior e Melhor 
Filme UMzinho.

O vencedor como melhor fi lme foi a produção manauense 
O Engano, de Mariza Rodrigues, enquanto que Não Era Seu, de 
Wander Luís, ganhou o prêmio do júri popular. 

Na edição do CuRta 4 ocorrida de 27 a 31 de agosto de 2008,   
foram exibidos vinte fi lmes em sua Mostra Ofi cial Competi ti va. 
Além das categorias Melhor Filme do Grande Júri e Melhor 
Filme do Júri Popular, vencidas, respecti vamente, pelos curtas 
Inteligência é Fundamental, de Michelle Andrews, e O Últi mo 
Sem Terra, de Admilson Santarém, também foram premiadas as 
categorias Roteiro, Direção, Ator e Atriz, entre outras.

Gravação de cena do fi lme Um Pintor Amazonense. Acervo: Roberto Kahane.

Gravação de cena de fi lme. Acervo: Roberto Kahane.
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SILVINO SANTOS
29 11 1886 A 14 5 1970

Nascido na freguesia de Cernache 

do Bonjardim, Concelho da Sertã, Distrito 

de Castelo Branco, região central de 

Portugal, Silvino Simões dos Santos e Silva 

– o pioneiro do cine-documentário na 

Amazônia – chegou ao Brasil por volta de 

1899, no navio alemão Amazonas. No Pará, trabalhou por três 

anos em uma livraria e aprendeu a fotografar com o pintor e 

fotógrafo Leonel Rocha. Aos 17 anos, retornou ao seu país de 

origem e regressou ao Brasil em 1903, novamente para o Estado 

do Pará. Veio a Manaus em 1910 para trabalhar na loja do seu 

irmão Carlos, situada na rua da Instalação, Centro. Após deixar 

esse estabelecimento comercial, Silvino instalou-se em uma 

sala na rua Henrique Marti ns e passou a exercer a profi ssão de 

fotógrafo e pintor. Em 1912, seu estúdio recebeu a visita do cônsul 

peruano em Manaus, D. Carlos Rey de Castro, que o convidou 

para viajar a Putumayo, na fronteira entre o Peru e a Colômbia, 

para fotografar o coti diano dos índios ali existentes. Passou um 

mês nesse local, sendo custeado pela Peruvian Amazon Rubber 

Company, empresa cujo acionista majoritário era Júlio Cesar 

Arana. Foi Arana que enviou Silvino a Paris, em 1913, para os 

estúdios da Pathé-Frères e ao laboratório dos irmãos Lumière, os 

inventores do cinematógrafo. Lá, o cineasta aprendeu a fi lmar e, 

de volta a Putumayo, roda seu primeiro fi lme: Índios Witotos do 

rio Putumayo – exibido somente em 1916, em Manaus, no salão 

nobre do Ideal Club. O marco inicial da produção cinematográfi ca 

amazonense data de 1917, quando Silvino realizou um fi lme 

sobre o Horto Florestal, à pedido do então governador Pedro 

Bacellar, que foi exibido no Cinema Polytheama. No ano 

seguinte, nasce a primeira produtora de fi lmes do Amazonas, a 

Amazônia Cine-Film, dos comerciantes Mendes & Cia., Manoel 

Gonçalves, M. Corbacho e Avelino Cardoso e com Silvino Santos 

como cinegrafi sta. Instalada em uma casa alugada na rua Dez 

de Julho, também no Centro, a Amazônia Cine-Film chegou 

a produzir mais de doze fi lmes, entretanto, em 1920, foi à 

falência, sendo arrematada pelo empresário Joaquim Gonçalves 

de Araújo, que passou a patrocinar as produções do cineasta. 

Ressalte-se que o comendador J. G. Araújo e o seu fi lho Agesilau 

Araújo também o auxiliavam na roteirização e nas gravações. Em 

1921, Silvino Santos começou a fi lmar No Paiz das Amazonas, 

primeiro longa-metragem rodado inteiramente no Amazonas 

e que foi produzido para exibição em 1922, no Rio de Janeiro, 

então Capital Federal, pelas comemorações do Centenário da 

Independência do Brasil. Posteriormente, esse fi lme teve versões 

em francês, inglês e alemão e foi exibido na Europa e nos Estados 

Unidos da América. O Cineasta da Selva deixou um legado de 

milhares de imagens fotográfi cas em negati vo de vidro, cerca 

de oitenta curtas-metragens, cinco documentários de média 

metragem e oito longas-metragens, como Terra Encantada, No 

Rastro do Eldorado, Miss Portugal e Terra Portuguesa.

AMAZONAS FILM FESTIVAL

A primeira edição do Amazonas Film Festi val – AFF foi 
organizada em 2004, em uma parceria do Governo do Estado e o 
grupo francês de comunicação e produção audiovisual Le Public 
Système Cinéma.

Realizado entre 26 de novembro e 2 de dezembro daquele 
ano, o fi lme de abertura foi Tainá 2: A Aventura Conti nua, de 
Mauro Lima, exibido no Teatro Amazonas. Algumas sessões do 
festi val também ocorreram no Hotel Tropical e no Cinemark.

Houve, ainda, a exibição – em terminais de integração de 
ônibus coleti vos e em algumas feiras públicas da Cidade – de 
setenta fi lmes de um minuto, selecionados das edições de 2000 
a 2004 do Festi val UM Amazonas.

Nessa primeira edição do AFF, foram premiadas as 
categorias Filmes de Ficção e Filmes Documentários Etnológicos 
e Etológicos. Entre os nove longas de fi cção que concorreram, 
o vencedor de melhor fi lme, na opinião do grande júri, foi a 
produção brasileira Quase Dois Irmãos, de Lúcia Murat. 

Já a produção franco-canadense Other Worlds, de Jan 
Kounen, foi a vencedora de melhor documentário etnológico, 
enquanto que o melhor documentário de temáti ca etológica 
foi Born Among Wild Animals – Litt le Buddhas and The Tigers, 
dirigido por Eti enne Verhaegen. O prêmio especial foi entregue 
a Lions: Spy in the Den, do inglês John Downer.

Em 2008, a quinta edição do Amazonas Film Festi val 
apresentou cinco mostras competi ti vas. Os vencedores de melhor 
longa de fi cção e melhor documentário foram, respecti vamente, 
For a Moment, Freedom, de Arash T. Riahi, e End of the Rainbow, 
de Robert Nugent.

Cartaz da 5ª edição do Amazonas Film Festi val. Acervo: SEC-Am.
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A CRÍTICA. Manaus, jan./abr. 1973.

A CRÍTICA. Manaus, 1974 e 1975.
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AMAZONAS. Manaus, set. 1912 e 1913.
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AMERICAN Hotel. Diário de Notí cias, Manáos, 03 nov. 1899. 

Jornal DIÁRIO DO AMAZONAS

DIÁRIO DO AMAZONAS. Manaus, 2008.
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ESTADO DO AMAZONAS. Manaus, nov. 1929. 
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JORNAL DO COMMERCIO. Manaus, set./out. 1969.

JORNAL DO COMMERCIO. Manaus, 1973 a 1977.

JORNAL DO COMMERCIO. Manaus, jul./out. 1978.

JORNAL DO COMMERCIO. Manaus, 1979.

JORNAL DO COMMERCIO. Manaus, 1985.

JORNAL DO COMMERCIO. Manaus, 1987. 

JORNAL DO COMMERCIO. Manaus, nov. 2002. 

JORNAL DO COMMERCIO. Manaus, out. 2006. 

Jornal O ESTADO DO AMAZONAS

O ESTADO DO AMAZONAS. Manaus, dez. 2005.

O ESTADO DO AMAZONAS. Manaus, set./nov. 2006.

O ESTADO DO AMAZONAS. Manaus, mar. 2007.

Jornal “O JORNAL”.

O JORNAL. Manáos, dez. 1908.

O JORNAL. Manaus, jan. 1937.

O JORNAL. Manaus, nov. 1939.

O JORNAL. Manaus, jun. 1942.

O JORNAL. Manaus, 1943.

O JORNAL. Manaus, nov. 1945.

O JORNAL. Manaus, jul./ago. 1946.

O JORNAL. Manaus, 1947.

O JORNAL. Manaus, out./dez. 1948.

O JORNAL. Manaus, 1951. 

O JORNAL. Manaus, fev. 1953. 

O JORNAL. Manaus, set./out. 1955.

O JORNAL. Manaus, set. 1957.

O JORNAL. Manaus, abr./ago. 1958.

O JORNAL. Manaus, mar./maio. 1959.

O JORNAL. Manaus, 1960.

O JORNAL. Manaus, 1963. 

O JORNAL. Manaus, 1965.

O JORNAL. Manaus, 1968 e 1970.

O JORNAL. Manaus, 1972 e 1976.

Jornal O TEMPO

O TEMPO. Manáos, jun. 1914.

O TEMPO. Manáos, nov. 1915.

O TEMPO. Manáos, nov. 1917. 
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Brasil. Diário Ofi cial. Manáos, 1890.

Brasil. Diário Ofi cial. Manáos, 1891.

Brasil. Diário Ofi cial. Manáos,, 1895.

Brasil. Diário Ofi cial. Manáos, 1897 e 1902.

Brasil. Diário Ofi cial. Manáos, 1904 e 1905.
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Brasil. Diário Ofi cial. Manáos, 1907 e 1908.

Brasil. Diário Ofi cial. Manáos, 1910 e 1914.

Brasil. Diário Ofi cial. Manáos, 1917.

Brasil. Diário Ofi cial. Manáos, 1920 e 1921.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1925 e 1933.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1936 e 1937.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1939 e 1940.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1941 e 1942.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1948 e 1949.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1951.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1955 e 1958.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1961.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1963 e 1964.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1966.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1970 e 1973.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1975.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1977 e 1981.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1983.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 1987.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 2002.

Brasil. Diário Ofi cial. Manaus, 2005 e 2007.
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Relatórios

Relatório da Presidência da Província do Grão-Pará. Pará, 1850 e 1852.

Relatório da Presidência da Província da Barra do Rio Negro. Barra do 
Rio Negro, 1856.

Relatório da Presidência da Província da Barra do Rio Negro. Barra do 
Rio Negro, 1858 e 1859.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manáos, 1862 e 
1866.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manáos, 1868 e 
1872.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manáos, 1874 e 
1876.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manáos, 1878.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manáos, 1880.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manáos, 1882 e 
1884.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manáos, 1886 e 
1889.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manáos, 1893 e 
1894.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manáos, 1901.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manaus, 1931 e 
1932.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manaus, 1955.

Relatório da Presidência da Província do Amazonas. Manaus, 1968 e 
1969.

Relatório do Governador Danilo Duarte de Matt os Areosa 1967- 1971. 
Manaus, 1971.

Exposições

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Pará, 
1851.

Exposição apresentada ao Vice-Presidente da Província do Amazonas. 
Cidade da Barra do Rio Negro, 1853.

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Cidade 
da Barra do Rio Negro, 1856 e 1857.

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Manáos, 
1860.

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Manáos, 
1867 e 1870.

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Manáos, 
1876.

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Manáos, 
1878 e 1879.

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Manáos, 
1882.

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Manáos, 
1884 e 1885.

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Manáos, 
1887 e 1888.

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Manaus, 
1933.

Exposição apresentada ao Presidente da Província do Amazonas. Manaus, 
1938 e 1944.

Fallas

Falla dirigida à Assembleia Legislati va da Província do Amazonas. Cidade 
da Barra do Rio Negro, 1852.

Falla dirigida à Assembleia Legislati va da Província do Amazonas. Cidade 
da Barra do Rio Negro, 1855.

Falla dirigida à Assembleia Legislati va da Província do Amazonas. Cidade 
da Barra do Rio Negro, 1858.

Falla dirigida à Assembleia Legislati va da Província do Amazonas. Cidade 
da Barra do Rio Negro, 1860 e 1861.

Falla dirigida à Assembleia Legislati va da Província do Amazonas. Cidade 
da Barra do Rio Negro, 1875.

Falla dirigida à Assembleia Legislati va da Província do Amazonas. Cidade 
da Barra do Rio Negro, 1877 e 1879.

Falla dirigida à Assembleia Legislati va da Província do Amazonas. 
Manáos, 1881 e 1882.

Falla dirigida à Assembleia Legislati va da Província do Amazonas. 
Manáos, 1885.

Mensagens

Mensagem do Presidente da Província. Manáos, 1866.

Mensagem do Presidente da Província. Manáos, 1868.

Mensagem do Presidente da Província. Manáos, 1873 e 1875.

Mensagem do Presidente da Província. Manáos, 1877 e 1879.

Mensagem do Presidente da Província. Manáos, 1880.

Mensagem do Presidente da Província. Manáos, 1883 e 1884. 

Mensagem do Presidente da Província. Manáos, 1888 e 1889.

Mensagem do Governador do Estado. Manáos, 1893 e 1898.

Mensagem do Governador do Estado. Manáos, 1900 e 1903.

Mensagem do Governador do Estado. Manáos, 1905.

Mensagem do Governador do Estado. Manáos, 1915.
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