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A caderneta de apontamentos de meu bisavô Pedro de 

Melo –  notas   de  viagem  à  Europa  datadas  dos  anos  1907-1908   

 (2ª e última parte) 

 

                                                                                                                                   Arq. Eudes Campos 

 

 

 

Transcrição do conteúdo da caderneta 

com a ortografia e pontuação originais.     

Entre colchetes, esclarecimentos e 

informações adicionais feitas por mim. 

Há, além disso, notas indicadas por 

asteriscos.  

 

 

 

1º Caderno 

Santos, Viagem, Madeira, Lisboa, Tanger, Marselha, Napoles. Vesuvio, 

Pompei, Capri. Viagem até Roma 

1907 – 

Dez 26 

Vapor allemão Prinz Adalbert [Companhia Hapag] [fig.1] 

[capacidade para 1.157 passageiros] 

Cap. Dügge    
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Fig.1- Imagem do vapor alemão Príncipe Waldemar, irmão gêmeo do Príncipe Adalbert. 

Foi neste último navio que meu bisavô e sua família embarcaram em viagem à Europa no 

final de 1907. 

O Prinz Adalbert foi construído em 1895 e posto na linha Hamburgo-sul da América Latina em 

1903. Retirado dessa linha pela companhia Hapag em 1904, retornou a ela em 1906 e nela 

permaneceu até 1910, quando foi de novo transferido. Apreendido num porto inglês como 

presa de guerra em 1914, foi posteriormente vendido. Passou então a pertencer a uma 

companhia naval francesa, tendo sido bombardeado pelos alemães e ido a pique em 1917. 
Fonte:< http://www.novomilenio.inf.br/rossini/padalber.htm> 
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26 Dez  – Partida de Santos 

Apezar da formidável chuva tivemos gente em penca a bordo. Sahimos ás 6 horas e 

jantamos mas depois enjoamos muito. 

_______________________________________________ 

27 Dez. – Vemos ao longe o Corcovado. Todos enjoados 

_______________________________________________ 

28 Dez. –  Hoje passaram á vista 3 vapores.  

Ainda enjoados 

_______________________________________________ 

29 Dezbro  Nada, só enjôo 

_______________________________________________ 

30 Dez – Dia estúpido. Continuamos enjoados. O pessoal que veio de B. Aires continua 

arredado. Nós só nos relacionamos com a Sra. Arens* (Fernando) [fig.2] e com o Dr. 

Giordano medico de bordo (italiano)         

* Lavínia Caldas, a sra. Arens, era natural de Vassouras e estava casada com Fernando Arens desde 1904. 

_______________________________________________ 

31 Dez – Acordamos mais tarde. Eu e Hortencia  muito enjoados. À tarde melhoramos. Ás 

8 horas da noite cahiu um marinheiro de 18 annos no fundo do porão ficando 

immediatamente  morto.  Apezar disso tornou-se á noite o respectivo local  punsh  e 

pfannküchen [sic, por Punsch und Pfannküchen, tradução: ponche e bolinhos fritos 

berlinenses]*  em honra do Anno Novo. Egoismo  humano! [fig.3] 

* Uma variante desse doce é conhecida em Portugal p0r bola de Berlim e no Brasil por sonho. 

______________________________________________ 

1º Janeiro. Felizmente ninguém enjoado. Passamos Fernando de Noronha ás 3 1/2 da 

tarde. Ilha de pedra sem vegetação. Villinha de uma rua subindo o morro, uma igrejinha e 

casarão grande amarello que parece ser prisão ou quartel [fig.4]. 

Com o assumpto de Fernando [de] Noronha, os passageiros vão se desatando um 

pouco  mais.  Hoje  ao  jantar  não  houve  musica em honra ao defunto.  As  8 ½  parou 
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Fig.2- Retrato do engenheiro Fernando Arens Júnior (1880-1942), enquanto jovem. Idealizador 

da cidade  de Artur Nogueira (1905)  e de Monguaguá (1911). Fundador do bairro paulistano de 

Indianópolis (1913), hoje mais conhecido pelo nome de Moema. 
Deduzo que meu bisavô mantinha boas relações com o jovem engenheiro Arens, porque uma prima em 2º grau, a 

professora primária Ismênia Vaz de Castro, solteira (c. 1882-1936), filha de Filomena Castro Leite e de Tibúrcio Vaz 

Pacheco, sendo Filomena  irmã de sua prima e esposa Hortência, adquiriu terreno em Indianópolis, depois herdado pelo 

meu tio-avô Milton de Castro Melo, filho de meu bisavô Pedro. Meu pai adquiriu-o do tio em 1950, construiu nele  e aí 

morou com a família. Hoje no local existe um recente prédio comercial. Ismênia aparece erradamente em Genealogia 

Paulistana de  Silva Leme, tit. Freitas, como Ismázia Vaz de Castro. 

Fonte:< http://nogueirense.com.br/se-nao-fosse-este-homem-artur-nogueira-provavelmente-nao-existiria/> 
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Fig.3-Berliner Pfannküchen. Bolo  frito  recheado com geléia de frutas vermelhas, de abricós ou 

de ameixas, conforme o gosto regional. Guloseima ainda hoje servida na Alemanha na  

passagem do Ano Novo. 
Fonte:< http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Pfannkuchen> 
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Fig.4-Desenho da Ilha de Fernando de Noronha, Brasil. Executado por autor desconhecido por 

volta de 1903. 
Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Noronha#mediaviewer/File:Fernando_de_Noronha_circa_1903.jpg 

 

o vapor  e lançaram o corpo ao mar. Fomos nos deitar no novo camarote que nos 

deram em cima e dormimos bem  

__________________________________________________ 

2 Janeiro – Hortencia continua a não querer fallar allemão, hoje ficou em jejum só para 

não dizer “ Eine Tasse   gern”* [fig.5] o que ella sabe muito bem fallar  Bom dia, 

passamos a linha do  meio-dia, a tarde jantar com o salão enfeitado e illuminado a 

grosso. Em enjôo não se falla mais. Comecei hoje a jogar as rodas [jogo de roleta] 

*A frase entre aspas foi escrita conforme a caligrafia germânica da época, bastante diferente da 

empregada no resto do mundo ocidental. Ver fig.5. 

__________________________________________________ 

3 Janro – Vae tudo na mesma. Um passageiro e o commisario zangaram-se hoje por 

causa d abacaxi [sic]! Depois estavam bem!  O Snr. Kemptor  [cavalheiro morador na 

Basileia, Basel, com endereço no final da caderneta] me diz que eu não ficarei 

descançado viajando, me aconselha de logo que passe o frio va ficar parado na Suissa 

__________________________________________________               
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Fig.5- No tempo do meu bisavô a língua alemã, quando escrita à mão, possuía signos 

gráficos específicos, hoje de difícil leitura.  Essa caligrafia foi sistematizada no início do 

século XX pelo gráfico berlinense Ludwig Sütterlin (1865-1917) e ensinada nas escolas 

públicas entre 1915 e 1940. Mas séculos antes já era empregada na Alemanha, 

apresentando porém algumas variações conforme o tempo e o espaço.  
Acima, vemos as correspondências entre as letras de forma latinas atuais, minúsculas e maiúsculas, e as letras 
minúsculas e maiúsculas da caligrafia alemã segundo Süderlin. 
Abaixo, à esquerda vemos a frase que minha bisavó não queria dizer e o nome de uma rua da cidade de Hamburgo, 
onde morava uma senhora conhecida de meu bisavô, tal como ele escreveu e sua transcrição em letras do alfabeto 
latino corrente. 
Fonte:< http://www.suetterlinschrift.de/> 
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4 Janro – Cassia teve quase uma vertigem. Tivemos um almoço muito bom (feijão e 

arroz) e mais nada aconteceu a não ser uma molleza e desanimo no pessoal todo. 

Porque? 

__________________________________________________ 

5 Janro –  Nada, só começou a esfriar e appareceram os primeiros casacos de lã. 

__________________________________________________ 

6 Janro  –  Frio. Nada de novo. O Dr. Giordano de noite brincando com Edina deu um 

clarim.* Tive bastante enjôo e passei mal á noite. 

* Episódio jocoso de que minha avó Edina se recordava, bastante divertida, mais de 50 anos depois, 

durante as conversas com a família reunida em torno da mesa da copa, após o jantar.  

__________________________________________________ 

7 Janro – Dia infame, mar muito forte, o sol não appareceu. Felizmente á noite 

começaram os passageiros todos a brincar e assim fomos até 11 da noite. De hontem 

a hoje 195 milhas [palavra ilegível] 

__________________________________________________ 

8 Janro – Mar bom outra vez. Creio que antes de domingo não chegamos a Madeira. O 

pessoal está todo muito relacionado. Dançou-se até 10 1/2. 

__________________________________________________ 

9 Janro – Nada de novo. Dia lindo, noite estrellada. Jogo de prendas. 

__________________________________________________ 

10 Janro – Chuva, vento etc até as 3 horas, depois melhorou. Amanhã de tarde decerto 

alcançamos Madeira. Mar péssimo de noite. 

__________________________________________________ 

11 – Dia horrível, mar medonho como não tínhamos tido até aqui. Todos enjoados e 

aborrecidos. As oito da noite animação com a chegada em Madeira. Dormimos 

fundiados em frente Funchal. 

__________________________________________________ 

12 Desembarcamos as 8 da manhã. Fomos almoçar no Monte Palace Hotel [fig.6] e 

fomos ver a N. S. do Monte* [fig.7]. Que consolo comer comida da nossa. Funchal é 

uma cidade curiosa pelos costumes e velha por edifícios.Todo o mundo falla um pouco 

de inglês. Crianças de 3 ou 4 annos com camelias offerecendo e dizendo One penny, 

sir! Homens fortes de barba na cara pedindo  esmola!   Igreja   do   Collegio   com   duas  
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Fig.6- Estação ferroviária construída em fins do século XIX, perto do Hotel Monte Palace, 

onde meu bisavô e sua família almoçaram em 1908. À direita, a maneira mais rápida de 

descer o Monte, nos carros de cesto, montados sobre esquis, impulsionados por dois 

homens e manejados por cordas.  
Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_%28Funchal%29> 
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Fig.7- Igreja de Nossa Senhora do Monte, Funchal, Ilha da Madeira. Aspecto atual. 
Fonte:< http://www.prof2000.pt/users/avcultur/Postais3/Madeira/085_Madeira.jpg> 

 

 

figuras horriveis!  Santo Ignacio e S. Franco Xavier. Cathedral com túmulos 

antiqüíssimos 1532 e 1608 etc etc etc Passei telegr. pa  Santos pelo qual paguei 127 

[palavra ilegível rasurada] Quase ficamos em terra porque o capitão perguntou se 

estavam todos a bordo  e o ober-steward respondeu que sim e o capitão mandou 

levantar ferro, felizmente perceberam a tempo e esperaram um pouco. 

*Havia na família a tradição oral de que os Melos haviam descido do Monte até o Funchal acomodados 

nos tradicionais trenós da ilha, chamados carros de cesto. No entanto, meu bisavô nada fala sobre esse 

curioso meio de transporte madeirense em seus sucintos apontamentos. 

__________________________________________________ 

 

13 – Mar explendido nada de novo. 

__________________________________________________ 

14 Janro – Mar muito bom ao meio dia enchergamos terra, porem só entramos e 

fundiamos as 3 ½ Tivemos [sic] de esperar  visita e lancha de agencia de modo que só 

as 5 ½ já noite chegamos no caes da rocha do Conde de Obidos  tendo nossa 

bagagem entrado para o posto da Alfandega que ahi há, e sendo conferida com uma 

facilidade muito defferente de que me tinham dito no Brazil. Viemos de carro ao 
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hotel, paguei 1200 pelo carro. O carroceiro cobrou-me 2500, achei desaforo e 

encarreguei um condutor [?] do hotel de segundar [?], este cobrou-me os mesmos 

2500 e acredito que só pagasse a metade aos homens. Não achamos no França Hotel 

resposta ao telegramma que passei de Madeira. Tratei a diaria no Hotel por 6$000. 

Não achamos quase frio e porisso fomos ainda á noite passear na Rua Augusta até o 

arco Triumphal. A entrada do porto é muito bonita e a torre de Belem faz um figurão. 

__________________________________________________ 

15 Janeiro – Passeamos hoje pela cidade baixa e ao Chiado (R. Garret) Fizemos 

algumas compras indispensáveis, achamos tudo muito caro. Algumas cousas quase 

preço de S. Paulo. Extranhando que todas as casas na Baixa fossem iguaes e do 

mesmo tamanho me explicaram que o Marquez de Pombal reedificou tudo que o 

terremoto destruiu por uma só planta [sic],o que enfeia muito  a cidade  e não pintam 

as casas e quando o fazem é de cor muito escura. Recebemos telegrama. Gostei do 

Mercado da [Praça da ] Figueira [mercado central de Lisboa, inaugurado pela família 

real portuguesa em 1885 e demolido em 1949] [Fig.8] 

 

 

Fig.8- Antigo cartão–postal colorizado à mão, mostrando pavilhão de esquina do antigo 

mercado lisboeta. 
Fonte:< http://gocitygo.wordpress.com/2012/05/07/praca-da-figueira-mercado-central-de-lisboa/ 

__________________________________________________ 
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16 Janro –  Entreguei  as cartas que trouxe de Bento de Souza & C. pr  J. Santos Lima 

(Largo S. Julião 19) e Arthur Pinto Nunes (Leitão & Irmão – ao Chiado) ambos fizeram 

muitos offerecimentos. Fomos de electrico [palavra anterior rasurada]  até o C ampo 

Pequeno passando pelas avenidas Liberdade, Fontes   Pera de Mello e Rossano Garcia.  

As ruas 1as  tem alguns predios bonitos e todos bem decentes e a ultima é toda nova 

tendo muitos predios de gosto moderníssimo e muito chics; pela fama que Lisboa tem 

de feia estas avenidas nos deixaram admirados pois não as esperávamos. Gostei  da 

estação   do Rocio [fig.9] e dos Monumentos, muito especialmente da estatua de D. 

José no terreiro do Paço onde fui lançar no Correio os postais (45). O arco do 

Triumpho também me agradou [fig.10], vi a estatua do Duque da Terceira e de Eça de 

Queiróz (bonita concepção) [fig.11].       

 

 

 

 

Fig.9- Estação ferroviária do Rossio, Lisboa, construída entre 1886 e 1891, projetada em 

estilo manuelino pelo arquiteto português José Luís Monteiro (1848-1942).     
Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Ferrovi%C3%A1ria_do_Rossio> 
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Fig.10-Terreiro do Paço (atual Praça do Comércio), com o Arco Triunfal da Rua Augusta 

ainda em construção, Lisboa, 1873. 
O arco, substituindo um original do século XVIII, demolido em 1777, foi projetado entre 1843 e 1844 pelo arquiteto 

português Veríssimo José da Costa e construído entre 1873 e 1875. `A direita da imagem, vê-se a estatua de D. José 

I, erguida em 1775, pelo escultor português Joaquim Machado de Castro (1731-1822).  

Fonte:< http://mvieiradacruz.wix.com/quatro-almas> 
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Fig. 11- Escultura representando o escritor Eça de Queirós (1845-1900), a observar o 

Espírito da Verdade, encarnado numa mulher nua envolta no véu da fantasia. Versão em 

bronze instalada em 2001 substituindo o original de pedra removido para ambiente 

interno de museu. Autoria de Teixeira Lopes (1866-1942), inaugurada no Largo Barão da 

Quintela, em Lisboa, em 1903. 
Fonte:< http://www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/a-verdade-eca-de-queiroz > 

__________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

17 Comprei uma dúzia de peras por 800 [reis] fortes! Fui ao Consulado e Legação 

procurar cartas. No 1º fui tratado muito seccamente com quanto com urbanidade e na 

2ª com muita delicadeza. Fui ao banco de Lisboa e Açores receber 70 £, fiquei pasmo 

diante do bom gosto do edifício e luxo lá por dentro. Tomamos o Americano (Bond) 

para o Arco do Cego, passamos por umas ruas bem feias e avistamos algumas 

travessas e beccos medonhos (Exo . travessa do Forno aos Anjos) [fig12].  

__________________________________________________ 

 

18 Janro – Amanheceu chovendo. Depois do almoço fui ao museu archeologico do 

Carmo [fig.13]. Vi lá muitas curiosidades históricas cumprindo-me porem voltar lá  por 

só ter visto a navis [sic] aberta  e uma sala tendo ainda de ver mais 3 salas. A tarde 

chuva outra vez. 
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Fig.12- Aspecto contemporâneo da Travessa do Forno aos Anjos. Estreita e ladeada de 

antigos edifícios a travessa no tempo de meu bisavô devia ser suja, com predios mal 

conservados. 

Fonte:< http://imganuncios.mitula.net/travessa_do_forno_aos_anjos_99972500808216866.jpg> 
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Fig.13- Ruínas da nave central da Igreja do Carmo em Lisboa (fins do séc.XIV),mostrando 

pilares e arcos neogóticos de uma reconstrução interrompida no tempo da rainha Maria I 

(1734-1816). Desde 1864 transformada em sede do Museu Arqueológico do Carmo. 
Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_do_Carmo_%28Lisboa%29#mediaviewer/File:Alameda_de_pedra.jpg> 
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__________________________________________________              

[A seguir vêm as anotações do dia 20 de janeiro, que foram rasuradas, pois o autor, por distração, pulou 

as  do dia 19. A folha que segue acha-se solta  e está bastante suja e danificada]    

 

19 Janro – Fomos á igreja de S. Vicente de Fora [fig.14] ver os reis e o imperador do 

Brazil. Só vimos D. Fernando 2º (2º marido de D. Maria 2ª) e D Pedro 2º do Brazil. Os 

outros  caixões  estão  todos  fechados  e já  muitos [?]  mostram  [ruína]  por  estarem 

muito estragados mesmo o de D. Luis e o da imperatriz que são relativamente novos 

[o precário estado em que se encontrava o panteão dos Bragança no tempo do meu 

bisavô levou à criação de adequadas instalações no antigo refeitório do convento, 

obras realizadas em 1933 e que hoje ainda permanecem]. Nas fitas que estão sobre o 

tumulo [palavra anterior rasurada] caixão do imperador há pregados com alfinetes 

uma porção de cartões de nomes mais ou menos desconhecidos, único nome 

conhecido que vi foi o de Mivan Catif [nada descobrimos sobre esse personagem] que 

nada representa pois não é brazileiro.  Deixo  aqui  registrado  o  facto  que  o príncipe 

D. Luiz de Bragança  e Orleans a volta da viajem a America esteve em Lisboa, onde 

pernoitou e não foi visitar nem o avô em S. Vicente nem o primo D. Carlos]. O pátio do 

Convento de S. Vicente tem paredes abarreadas com quadros de azulejos 

representando fabulas de Lafontaine [sic] muito curiosos [fig. 15], a ingreja [sic] tem 

muitos altares antigos mas vulgares mas tem um de mármore branco com mosaicos 

de mármore preto e vermelho formando desenho miudo de flores, obra antiga e 

curiosa. Quizemos voltar a pé para ver a Sé mas descendo pela calçada de S. Vicente 

fomos parar no bairro de Alfama e descemos e subimos ladeiras medonhas de predios 

antiqüíssimos e horríveis. A rua da Penha em Santos é um paraiso em comparação 

com o que vimos. Saímos a final na Sé, que não pude ver por [que] estava fechada. 

Passamos pelo Limoeiro, que por fora é medonho. Em caminho notei um edifício 

velho com armas do bispo e que esta agora servindo de prisão civil (aljube0). Depois 

de jantar fui  no poço do bispo de americano [palavra anterior rasurada] electrico 

passei por Xabregas e beato Tudo velho sujo e medonho mas alguma cousa curiosa 

como por exemplo uma casinha muito velha e exquisita com um enorme brazão no 

canto. Na volta notei que na altura do caminho de ferro  estava   no Bond um  fiscal  do  
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Fig.14- Fachada principal da Igreja de São Vicente de Fora (1582-1627), obra hoje atribuída 

aos arquitetos Juan de Herrera (1530-1597) e Filipe Terzi (1520-1597).  
Fonte:< http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-

de-classificacao/geral/view/71213/> 
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Fig.15- Painel de azulejos de estilo joanino que decora um dos tramos do claustro do 

Convento de São Vicente de Fora, Lisboa. 
Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Igreja_de_S%C3%A3o_Vicente_de_Fora_- 

_pormenor_de_azulejos_no_claustro_do_mosteiro.jpg> 

 

imposto a ver se alguem ia entrar na cidade com vinho sem pagar imposto. Quando 

voltamos de S. Vicente achamos cartão do Nunes Pinto e Snra.  

20 Janro – Fui ao Castello S. Jorge, onde vi um bairro tão horrível como Alfama, é 

curiosa a muralha velha principalmente sabendo-se que tem [espaço em branco] 

annos de existencia. Desci pelo bairro de Alfama passando pelos fundos da Sé. Que 

fique aqui registrado a celebre Travessa de D. João ou Praça cousa horrível e 

inacreditável. Fui a ruas dos Bacalhaus ver a decantada casa dos Bicos, grande 

porcaria, e que não valeria o trabalho de ver se não servisse para nos provar a 

estupidez dos antigos portugueses {meu bisavô talvez não soubesse que esse edifício 

manuelino muito sofrera com o terremoto de 1755 e tenha se decepcionado com o 

que viu. Hoje o predio encontra-se restaurado, dada sua  grande importância 

arquitetônica] [figs.16 a a 16 c].  Voltei hoje ao Muzeu do Carmo ver o resto que ainda 

não tinha visto. 
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 Fig.16a- Representação artística da Casa dos Bicos em estado anterior ao terremoto de 

Lisboa. Pormenor de painel de azulejos do primeiro terço do século XVIII. Acervo do 

Museu da Cidade, Lisboa, Portugal. 
Fonte:<http://www.museudacidade.pt/Coleccoes/Azulejaria/Paginas/Mercado-da-Ribeira-Velha.aspx 
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Fig.16b- Casa dos Bicos em 1954. Em estado, pós-terremoto de 1755, não muito diferente 

daquele conhecido por meu bisavô em 1908. 
Fonte:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_Bicos#/media/File:Casa_dos_Bicos_1954.jpg> 
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Fig. 16c - Fachada da Casa dos Bicos (1523), restaurada em 1983, hoje sede da Fundação 

José Saramago.  

Notar a interpretação assimétrica e modernizada das molduras manuelinas dos vãos reconstituídos (terceiro e 

quarto pisos), como forma de assinalar o fato de que se trata de uma reconstituição contemporânea. 

Com o terremoto de 1755, os dois andares mais altos desabaram, restando em pé apenas os dois primeiros 

pavimentos. No início do século XX, o prédio, cujos andares inferiores tinham pé direito muito baixo, devia 

estar sendo usado como armazém e sede de comércio de bacalhau, o que dá a medida do desabafo irado 

externado por meu bisavô, incapaz de entender a importância do remanescente arquitetônico. 

Nessa fachada, os bicos traduziam a influência da recente arquitetura de Ferrara (Primeiro Renascimento da 

Itália Setentrional), retendo porém a assimetria de vãos, típica da arquitetura medieval. As molduras, no 

entanto, eram de inspiração manuelina, caracteristicamente portuguesa.   
Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_Bicos#mediaviewer/File:CasaBicos1.jpg> 
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Não  gostei  da  colleção  de moedas que achei insignificante.  Muitas  curiosidades  

mas de muito menos interesse do que as pedras que estão na nave central. A noite 

cinematographo do Rocio - 100 reis por pessoa 

 

__________________________________________________ 

21 – Apezar das colicas que me perseguem há dias voltei [palavra anterior rasurada] 

fui ver o Museu de Bellas Artes [atual Museu de Arte Antiga] na Rua [das] Janellas 

Verdes. Quadros de pintores portuguezes e hespanhoes, entre elles o retrato de 

Almeida Jor  (quando moço) com o do autor na mesma tela, parece-me ser Bruno [?] 

de Tal. Na entrada quadros de Siqueira [sic, por Sequeira]. Mais adiante quadros mais 

antigos entre outros alguns de Vinci, Del Piombo, Miguel Angelo, Rubens e mais 2 que 

não me lembro. Grande porção de quadros trazidos de conventos, cujos autores não 

se conhecem, Silicios [sic], disciplinas, e outras curiosidades, bíblias e outros livros, 

manuscriptos. Grande colleção de louças e vidros antiquissimos e muito interessantes. 

Trajes de fidalgos e fidalgas antigos riquissimos de trabalho. Custodias riquissimas e 

joias de santos trazidas dos conventos muitas de alto valor pelas pedras preciosas. 

Cadeiras ricas de couro gravado com armas. Sala de quadros de Domingos de Siqueira 

[sic, por Sequeira]. Um relogio de torre [?] muito antigo trabalhando com peso e corda 

de linho. Grande porção de portas-missaes e missaes, tudo de luxo, contadores e 

escrivaninhas de obra de talha delicadissima. Uma cama enorme de prata e 

madreperola, offerta de um papa a um ministro portuguez conde não sei quem 

[Conde de Sabugal e de Óbidos, segundo ficha da MatrizNet; artefato hoje exposto no 

Palácio Nacional de Sintra] [Fg.17]. Uma liteira muito bonita de um antigo fidalgo 

portuguez, etc, etc, etc. Pena não haver catalogo e as minhas colicas não me 

permittirem ver tudo com mais vagar. – O predio é o antigo palacio do marquez de 

Pombal. –    

Fomos a praça da Estrella ver a igreja do Coração de Maria e vimos também o jardim 

da Estrella nada de admirável. –    

Cinematographo. 

__________________________________________________ 
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Fig.17- Leito neorenascentista visto por meu bisavô no   Museu de Belas-Artes, atual 

Museu de Arte Antiga.   Hoje a peça encontra-se exposta no Palácio Nacional de Sintra.  

Durante certo tempo, considerou-se o móvel um artefato original do período 

renascentista. 
Fonte:<www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1006510> 
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22 Janeiro 

 Fomos a casa do Snr. Coimbra- Avenida Rossano Garcia. AMC. Predio novo, bonito 

com elevador, mora no 4º andar, fomos muito bem recebidos e La estivemos umas 2 

horas. Fomos convidados a jantar amanhã. Á noite fomos ao Dª. Maria 2ª  assistir a 

comedia de Sardou – Os solteirões, gostei da peça  excepto do desenlace muito 

vulgar, voltando do espetáculo Hortencia veio bem adoentada, com muita  dor de 

cabeça Lendo o “Novidades” vi que era dia de S. Vicente padroeiro de Lisboa e achei 

interessante a lenda dos 2 corvos que acompanharam as relíquias do Santo, do cabo 

de S. Vicente  até a Sé. Agora acho explicação para as armas de Lisboa que é um 

escudo com um navio tendo um corvo na ré outro na proa [Fig.18], mais vontade 

tenho de voltar á Sé. 

__________________________________________________ 

23 Janro. Hortencia doente. Fui com Cassia e Decia  ao consulado onde achei carta do 

Cel  Izil  [?], de lá fui me informar sobre o vapor  pa. Cadiz e soube que o vapor que para 

chegar hoje já tinha chegado e partido hontem. Não tenho outro remédio senão ficar 

aqui até 3 de Fevo. Fomos eu Cassia e Decia jantar em casa de Coimbra, Hortencia e 

Edina ficaram por estar Hortencia doente.       

__________________________________________________ 

24 Janro – Sahi com Edina e fui ver a igreja de Santos  o velho e o palacio do Marquez 

de Abrantes, antigo paço de Santos [atual embaixada da França]  . Na volta vim [sic, 

por vi] na Rua Poço dos Negros e na Calçada do Combro 2 ou 3 palacios antigos com 

brazões. Fui á Calçada de Santa Anna nº. 139/141 ver a casa onde morreu Camões 

[Fig.19] e tirei photographia do mesmo [sic, por mesma]. É um predio velho, como 

quase todos dessa rua, na esquina do becco de S. Luiz da Pena pelo geral desci 

continuando pelas escadinhas de S. Luis até sahir na rua Jardim do Regente (Avenida 

Liberdade). Fui ver as obras de Santa Engracia [Figs.20a e 20b] que se tivessem 

concluídas seria a egreja [sic]  mais bonita de Lisboa, passei pelo hospital da marinha e 

fui sahir na bica do Sapato de onde fui no museu da Artilharia onde vi muita cousa 

curiosa em armas antigas e modernas, infelizmente nas ultimas salas tive de ver ás 

pressas por já ser 3 ½, hora de fechar.  A noite, cinematographo.     

__________________________________________________ 
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25 Janeiro – Fomos a Cintra {sic, por Sintra], ficamos já sabendo que as estradas de 

ferro portuguezas são muito ordinárias. Chegando apparecem-nos logo um carro 

offerecido pa. ir ao Castello de Pena por 3$ooo, lá fomos levamos 1 ¼ hora na subida. 

Ao chegarmos em cima surgiu-nos um saloio velho com uma placa grande de metal 

amarello ao peito em que se lia: Ciceroni nº1, delegado pela Associação de 

propaganda  de Portugal. Está [aí] um velho, quiçá analphabeto, ao mostrar-nos as 

ruínas do Castello dos Mouros [Fig. 21], mostrou-nos uma gruta onde costumam fazer 

pic-nics e perguntou-nos muito  inseguramente si nós   sabíamos o  que isso  era! As 

ruínas do Castello dos Mouros é [sic ,por são]  interessantíssimas  tendo  800  annos de  

 

 

Fig.15- Armas da cidade de Lisboa, trazendo como elementos constitutivos os corvos da 

lenda de São Vicente (século III), padroeiro da cidade. 
Fonter:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%A3o_de_Lisboa> 
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Fig.19 – Casa onde, segundo a tradição, o poeta Luís de Camões (1524-1580) viveu seus 

últimos dias. Na fachada há inscrição datada de 1867 assinalando o fato. Pela aparência 

arquitetônica do imóvel trata-se de uma reconstrução muito posterior à data de 

falecimento do grande artista. 
Fonte:< http://nospassosdepessoa.blogspot.com.br/2014/01/nos-passos-de-pessoa-iii-e-estefania-20.html> 
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Fig. 20a- Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa, projeto do arquiteto português João 

Antunes (c.1643-1712). Um dos primeiros exemplares de arquitetura barroca em Portugal. 

Iniciada em 1682 e vista ainda inacabada em foto de 1910. 
Fonte:< http://lisboahojeeontem.blogspot.com.br/2012/11/igreja-de-santa-engracia-panteao.html> 
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Fig. 20b- Aspecto atual da Igreja de Santa Engrácia, Lisboa, Portugal. Convertida em 

Panteão Nacional em 1916 e inaugurada em 1966.  
Fonte: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Santa_Engr%C3%A1cia#mediaviewer/File:Pante%C3%A3o_Nacional_Mosteiro_de_Sa

o_Vicente_de_Fora_zoom.JPG>   
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Fig.21- Castelo dos Mouros, Sintra, Portugal. Estado atual. 
Fonte:< http://en.wikipedia.org/wiki/Castle_of_the_Moors#mediaviewer/File:Castle_of_the_Moors_-_Sintra.JPG 

 

existência e ve-se lá uma cisterna, uma ruina de mesquita e a entrada de um 

subterraneo  que segundo informou o guia  ia antigamente sahir em Cacem quase a 

meio caminho de Lisboa. O Castello da Pena [fig.22] antigo convento construído por 

D. Manoel e reconstruído e augmentado por D. Fernando marido de Da Maria 2a   em 

1858 [sic], tendo porem sido feita a parte nova no mesmo estylo e nunca pintado 

difficilmente se pode distinguir a parte nova da velha não pudemos ver o interior do 

Castello que serve de residência ao rei durante o verão, essa visita depende de 

autorização. Vimos a capella onde há um bello crucifixo de alabastro. Começou a 

chuviscar e  descemos o parque do Castello pa.  ir tomar o carro na estrada. 

Admiramos as bellas camelias que lá existiam. 

Descemos  a serra ás pressas debaixo de chuva  e não pudemos ver  o palacio real  em 

Cintra [sic] onde passam o verão D. Maria Pia que também  é antigo e curioso.Se me 

sobrar tempo  voltarei vel-o. chegando a Lisboa já achamos aqui bom tempo. A 

lavadeira trouxe a roupa e a conta. Cobrou 12$300. Gastamos por toda a parte!    

__________________________________________________       
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Fig.22- Palácio da Pena, em Sintra, Portugal. Estado atual.  
Construção iniciada como um pequeno convento no tempo de D. Manuel I (1496-1521) e terminada como palácio 
real,  entre 1842 e 1854, por ordem do rei consorte de origem austríaca D. Fernando II (1816-1885). Projeto de estilo 
romântico de autoria do arquiteto alemão Barão Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855). 
Fonte:<http://en.wikipedia.org/wiki/Pena_National_Palace#mediaviewer/File:Ippar-palacio-pena-aerea.jpg> 
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26.  Fui com Edina visitar a Sé  [Fig.23] onde vimos os famosos corvos na torre um dos 

quais sabe dizer: Oh Sé!  Vimos muitas sepulturas antiquissimas, na entrada uma 

inscripção em latim antiquissima. Nas paredes lateraes ladrilhos a azulejo [sic] como 

se vêem toda parte em Lisboa*. Depois do almoço fomos a Rua da Escola 

Polytechnica no 255 retribuir a visita do Arthur  Nunes Pinto [páginas atrás disse Pinto 

Nunes] e Snra, elle não estava e a Snra nos recebeu muito amável. Sahindo de lá as 

colicas extorvaram –me um pouco – pagamos 500 por 3 leites e 3 cafes (cartões) mas 

afinal ás 3 horas tomamos um bond electrico pa Belem. Passando pelo jardim 

Zoologico resolvemos descer e fomos visital-o. Depois de ter de [?] dar 2 shil 

[shillings?] ou 400 reis (roubo outra vez) entramos para ver um jardim zoológico 

muito ordinário, quase igual ao [...]  do Rio há annos atrás, tudo sujo, mal tratado, 

matto crescendo em toda [a] parte, que porcaria! Tarde perdida. A noite fomos ao 

Colyseu dos Recreios boa companhia de acrobatica, gymnastica e cançonettistas 

tendo alem disto o lutador japonês RaRu [sic].  

* Azujelos removidos em posteriores campanhas de restauração. 

 

                                               

Fig. 23- Fachada principal da Sé, também conhecida como Igreja de Santa Maria Maior, 

Lisboa , Portugal. Aspecto atual.  
Construção românica iniciada em 1147, atingida por vários terremotos, inclusive o de 1755, e restaurada segundo 

critérios cenográficos entre 1902 e 1911, época da visita de meu bisavô. A partir de 1911 até 1929 e de 1929 a 1940, 

o edifício sofre, em duas etapas, uma polêmica restauração, objetivando a radical reintegração estilística do 

templo.  Suprimidas inúmeras contribuições artísticas importantes  datadas do período pós-medieval, a edificação 

adquiriu então o aspecto, sem muita autenticidade, que hoje se vê. 

Fonte:http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Cathedral#mediaviewer/File:Lisboa_May_2013-1.jpg 

__________________________________________________ 
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27 – Não sahimos, passei o dia de cama por causa das colicas  

Cassia consultou a Dra  Adelaide Cabette [fig.24] 

 

 

 

 

                                   

 

 

         Fig.24– Doutora Adelaide Cabete (1867-1935), médica portuguesa,               

ginecologista e importante feminista. 
             Fonte:< http://lagosdarepublica.wikidot.com/adelaidecabete> 
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_________________________________________________ 

28. Fomos a casa do Coimbra, não os encontramos, voltamos pa  casa por estar Cassia 

tossindo muito, logo depois elles appareceram nos visitar. Não sahimos mais este dia, 

por estar muito frio. combinamos com a família Coimbra de irmos juntos 6a feira a 

Cascais. 

__________________________________________________ 

29 – Não sahimos Cassia passou o dia de cama com bronchite, chuva e sol alternados. 

__________________________________________________ 

30 – Dia limpo, muito frio não sahimos hoje também, só fui ao consulado. Estive  no 

hotel dos Snr Astolpho e Dr. Alvaro Noronha.  Li hoje que o Cerquinho chegou 

hontem procurei-o em alguns hotéis e não o achei. Ao jantar Hortencia teve uma 

especie de vertigem mas passou 2 horas depois que se deitou.  

Recebi hoje carta do Castanho [provavelmente Elisiário de Arruda Castanho, seu 

cunhado, marido de sua irmã Vitalina, ?-1955, pais de Dieno Castanho, 1901-1972, 

poeta, jornalista e letrista de música popular brasileira].     

   

__________________________________________________ 

31 – Fui de manhã até ao Dafundo e na volta fui ver a torre de Bellem, bonita e 

interessantissima. Subi até o alto. Fiquei pasmo quando o guarda me disse que  quem 

assignou o contracto para a Comp de Gaz estabelecer ali  junto o deposito de carvão 

foi o grande Fontes Pera de Melo com cujo nome os portugueses enchem a bocca*. Da 

Julia e Da Flora vieram jantar com nosco [sic],o Snr. Coimbra e o genro estão na aldeia.  

*Antônio Maria de Fontes Pereira de Melo (1819-1887), presidente do conselho de ministros de 

Portugal, grande defensor da modernização do país, aqui aludido por ter consentido que o gazômetro 

fosse construído, em 1887, vizinho à torre de Belém, prejudicando artística e ambientalmente a 

aclamada construção histórica, e desencadeando uma polêmica que só desapareceu com a demolição 

das altas chaminés, e de todo o resto da construção fabril, em 1950. 

__________________________________________________ 

1º Fevo – Fui ao banco tirar £ 20 e fui comprar passagem  £ 39    

1º Fevo [sic] com as crianças (Decia e Edina porque Cassia continua a não sahir) ver o 

convento dos Jeronymos e admirar essa obra toda em marmore bruto. Há la as 

tumbas com os ossos de diversos reis antigos anteriores a casa dos Bragança, pois 

estes estão em S. Vicente.  Há  também  os  de Garrett,   Camões   e    Vasco da Gama,  
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destes 2 os ossos não estão  ainda dentro [?] porque se diz que os ossos trazidos não 

pertencem a elles. Na parte lateral da igreja há a sala de Alexandre Herculano com o 

tumulo do mesmo muito bonita. Vimos também o refeitorio do Asylo da Casa Pia, 

estabelecido no convento e que dá [palavra anterior rasurada] conta [com] mais de 

700 meninos. 

As 4 horas fomos a legação, nada achamos. Quando íamos jantar notamos que  os 

negócios na rua [da] Betesga em frente ao nosso quarto fechavam-se todos, 

soubemos depois do assassinato do rei e do príncipe real [fig.25]. A noite 

aquartelaram forças no largo do Rocio e eu fiquei até 1 hora na janella mas nada vi 

porque nada aconteceu 

__________________________________________________ 

2 Fevo Devido   aos factos de hontem ficamos com medo de mecher muito e só fomos 

em casa de Coimbra  despedir-nos mas não quizemos ficar para jantar, nem pudemos 

ir a casa do Nunes Pinto.        

__________________________________________________ 

3 Fevo  Viemos para bordo as 9 da manhã, foi custoso arranjar  sulo [?], guia e o diabo, 

pagamos de imposto de caes 100 reis por pessoa e 40 reis cada volume de bagagem. 

O vapor  sahiu a 1 ½, apreciamos, mais uma vez a soberba vista de Lisboa vista do rio 

muito mais do que vista por dentro. Ao jantar fizemos relação com os Snrs Gonçalo de 

Repazaz, diplomata hespanhol que ia para Tanger em missão do seu governo. Vinha 

com a senhora e o filhinho gonçalito. Seu endereço é Paris – 13 rue de l’ Yvette  (XVI) 

__________________________________________________  

4 Fevro – Ao meio dia avistamos Tanger (Marrocos). O vapor parou longe só fundiando 

ás 2 horas. Descemos em botes e levamos ½ hora para chegar em terra. A bordo 

tínhamos comprado bilhetes de ida e volta (2 MKS). Desembarcamos na alfândega e 

um guia hespanhol levou-nos para ver a cidade. O que vimos é indiscriptivel e 

inacreditável, nunca pensei que houvesse uma cidade assim suja, porca, indecente! 

Desde a Alfandega já se era atropellado por burricos e cavallos carregados, homens 

com pelles de cabrito cheios de água, vendendo-a e annunciando-a  com uma 

campainha  gente de todas as cores e de todos os feitios, mulheres todas de capuz 

brancos, umas bem vestidas, outras quase nuas, as  de  melhor casta tapavam  o  rosto 

ao encontrar com nosco. No mercado (Soco) vimos algumas vendedeiras de frutas [?]  
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Fig. 25- Reconstituição de época do assassinato do rei D. Carlos I (1863-1908)  e do 

príncipe herdeiro (1887-1908), seu filho. 
Fonte:< http://www.aeproencaanova.pt/actividades_149x.htm> 
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de roupa rasgada e uma dellas com um perna toda de fora e as roupas  com    Grandes 

manchas de sangue, Tanger visto por dentro dá uma impressão dos  presépios  feitos 

por pessoas ignorantes, com as casas feitas de papelão e pintadas a tinta de tijolinhos 

 [fig. 26a]. As mesquitas, e especialmente a casa da justiça e o tesouro são 

simplesmente cômicos. Na casa da justiça estava o vice governador, ou o juiz, 

julgando os criminosos. Um moço que o guia nos disse ser um ladrão, foi julgado e 

sahiu seguro por 2 soldados, chorando e pedindo perdão. Fomos a um bazar, e 

passamos pela rua mais comercial, no bazar pouco compramos porque o preço que 

nos pediam eram absurdos. Frutas que se vendiam em Tanger eram só laranjas, mas 

não Tangerinas! Aqui como em Madeira, bandos de criança a pedir em inglez: –  one 

penny sir! É notável que parece que os árabes todos fallem hespanhol ou francez. O 

patrão do bote que nos levou para terra fallou durante a viajem inglez, francez 

[palavra anterior rasurada], allemão, francez, hespanhol e portuguez! E era arabe 

malvestido! As ruas estreitissimas e todas em curva não há a menor idéa de 

arruamento (como Alfama em Lisboa) portas por toda a parte por baixo das quais 

passam as ruas [fig 26b]. Com a enorme quantidade  de burricos as ruas são muito 

sujas apesar da grande quantidade de varredores que punham o lixo em cestos de 

palha varrendo a cidade a toda hora e levantando nuvens de pó; de duas [ palavra 

anterior rasurada] três uma : ou a theoria dos micróbios é falsa ou em Tanger não 

existiria gente ou árabe não é gente Mas os estrangeiros que lá moram? Por toda 

parte letreiros em hespanhol, francez e inglez. Voltando para bordo paguei pelo 

direito de [...] na ponte [?] na chegada e na sahida (0,25) e pelo serviço do guia paguei 

12,50 francos. Roubado sempre! Os Snrs Felix Saraiva e Pedro Burnay que são 

passageiros para Marselha contaram-me que foram ver uma dançarina, contaram-me 

mais ou menos o mesmo que Eduardo Prado [escritor brasileiro, 1860-1901] viu no 

Egypto. 

__________________________________________________  

5 Fevo – O mar continua calmo, viajamos o dia todo á vista da costa hespanhola.  

__________________________________________________ 

6 Fevo  – Mar horrível a noite toda. Hortencia enjoou muito e passou o dia de cama. eu 

[sic]  enjoei também mas pouco, fiquei entretanto  todo o dia na cama com muitas 

dores nas costas, nem eu nem ella comemos nada. As crianças não enjoaram nada. 
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Fig.26a- Cartão-postal colorizado à mão com uma vista de Tânger, início do século XX. 

Ao fundo, no centro, a porta monumental do mercado (grande Soco), em estilo mourisco. Em primeiro plano, a 
algaraviada da multidão  diversificada, que tanta aversão provocou em meu bisavô, enquanto outros estrangeiros, 
como o pintor francês Delacroix (1798-1863), se extasiaram diante do exotismo colorido e ensolarado do Oriente. 
Fonte:< http://www.darnna.com/phorum/read.php?2,7766,page=4> 
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Fig.26b- Cartão-postal de Tânger, datado seguramente do princípio do século XX.  

Na imagem aparecem vários elementos citados pelo meu bisavõ: o burrico usado como meio de transporte, as 
mulheres cobertas com panos brancos, escondendo o rosto, o casario mal conservado, a rua estreita e suja, e, ao 
fundo, um portão interceptando a passagem da via pública. 
Fonte:< http://elghoulmohamed.canalblog.com/> 

__________________________________________________ 

7  Fevo  – O mar não amanheceu muito bom mas levantamo-nos e fomos pa cima. Ao 

meio dia avistamos Marselha onde atracamos as 2 horas. Muito interessante e bem 

feito o serviço do porto.  Ficamos na bacin [sic, por bassin] d’Arenc 6a secção 

Tomamos um carro por 3 horas e fizemos um grande passeio pela cidade, indo ate o 

Parque Longchamps. Não chegamos até ao jardim zoológico porque estava muito frio 

e ficamos com medo. Vimos um lago com água que em parte me parecia estagnada e 

disse-me depois o official portuguez que veio a bordo tel-a visto gelada! 

Não sentimos frio que desse para gelar água as 3 tres horas da tarde. Verdade é que 

tanto aqui como em Lisboa a hora em que se sente mais frio é das 3 as 5 horas. 

Marselha [fig.27] é bonita especialmente os edifícios públicos que são todos novos e 

limpos  o que não acontece em Lisboa. Os predios no centro da cidade são em geral 
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encardidos de fumaça mas a arquitetura é bonita. Negocios muito grandes e bem 

arranjados. Cafés por toda a parte. Paguei por 5 leites e 3 cafes 2,50 frs. absurdo! 

Voltamos a bordo as 4 ½ e não tornamos a sair 

 

 

Fig 27 - Cartão-postal colorizado à mão com vista da cidade de Marselha, França. Início do 

século XX. 
Fonte:<http://jlcharvet.over-blog.com/article-marseille-vieux-port-debut-xx-siecle-120254949.html>  
 

__________________________________________________ 

 

 8 Fui de manhã com Hortencia á cidade onde compramos um vestido por 69 frs 

Pareceu-nos caro mas não temos tempo. Voltamos ás 10 ½ horas e como o vapor só 

sahia as 3 voltei eu a cidade e fui procurar o Paul Laurin [?], na place de la Bourse não 

vi seu nome, na lista dos correctores no Indicateur de Marseille também não. Afinal 

achei o seu nome como proprietário residente a Rue du Paradis, nº 258, não tendo 

mais tempo voltei para bordo sem o ver. Hoje está muito menos frio do que hontem, 

apezar disso os cafés todos tem fogões acesos. Estive na bolsa, bello edifício, vi a 

venda de fundos [?], feita em altos gritos, que só elles ouvem pois para mim era uma 

barulhada sem significado. Os correctores que estão em negocio estão dentro de uma 

grade circular, por dentro da qual há ainda outra onde estão os empregados que 

tomam as notas dos negócios. 
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__________________________________________________ 

9  Fevo  – Passamos em frente a Córsega, vimos uma cidade no alto do barranco que 

julgamos ser Bonifacio [fig.28]. Passamos no estreito mais ou menos a 1 hora da 

tarde. Nada mais aconteceu. A noite um inglez que embarcou em Marselha me fallou 

portuguez disse-me ter nascido no Rio de Janeiro e ser filho de um sócio da Quayle 

Davis &C. 

__________________________________________________ 

10. Amanhecemos á vista de Napoles. A bordo vieram muitos agentes de hotéis. 

Como não veio nenhum dos que o Dr. Giordano me recommendou, vim para o 

Hassler, rua Chiatamone. O hotel é bom porem muito caro para mim. Tomei 2 quartos 

no 4º andar pediu-me pelos dois 16 £ mas eu preferi pensão e cobram-me 50 liras [a 

partir daqui sempre será usado o nome por extenso da antiga moeda italiana, ao invés 

do simbolo usado no original por meu bisavô: um L do tipo da libra esterlina sem 

nenhum traço], fico aqui por enguanto. Tomamos um bond na porta e fomos ate a 

Praça S. Ferdinando [fig. 29] onde descemos e fomos pela Via Roma acima. No sol 

estava muito agradável mas ao atravessar as ruas ventava muito frio. Não sei como 

meu relógio estava muito atrazado de modo que viemos muito tarde para o lunch e 

tomamos um pito. Não sahimos mais hoje. 

Só eu fui ao consulado e não tendo achado nem um cartão postal e nem um 

telegram...[palavra anterior rasurada] jornal fui passar um telegramma para Santos. 

Achei o escriptorio do Consulado muito apertado e feio. Vi la amostras de cafe da 

propaganda Demetrio Ribeiro. Que lojas de propaganda dentro do consulado para só 

ser visto [sic, por  só serem vistas] por brasileiros. 

__________________________________________________ 

11  Fevo . Fomos a casa Boconi [sic, talvez Bocconi, comerciantes milaneses com 

negócios de roupas feitas em grandes cidades da Itália] onde comprei um terno de 

roupa por 44 liras e um sobretudo por 55 liras. Tudo com preço marcado. Demos um 

pequeno passeio pela rua Roma mas devido a estar muito frio voltamos logo para 

casa. A tarde juntou-se n’uma arvore no jardim do hotel tal quantidade de pássaros 

que parece um enxame de abelhas. 
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Fig.28 - Aspecto do casario de Bonifacio, cidade da Córsega, instalado sobre uma falésia 

de arenito que avança sobre o mar. Imagem de autoria desconhecida, datada de 2010. 
 Extraordinária paisagem avistada por meu bisavô e sua família ao atravessarem de vapor o estreito existente a 

Córsega francesa a Sardenha italiana.   

Fonte:<fr.wikipedia.org/wiki/Bonifacio#mediaviewer/File:Toulon...Corse...Nice_(Septembre_et_octobre_2010)_401.JPG> 
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Fig.29- Cartão-postal com vista da Piazza  San Ferdinando, Nápoles, Itália. Início do século 
XX. 
Fonte:< http://www.famigliadalessandro.it/palazzo.html> 
 

 

______________________________________________ 

12  Fevo  –  Continua muito frio, quasi não sahimos por causa da Cassia. Fui com 

Hortencia ao Magazini [sic, por Magazzini] Italiani (E. e A. Mele & Comp.) [primeiro 

grande magazine de Nápoles, contemporâneo do Alle Cittá d’Italia, dos irmãos 

Bocconi em Milão], onde compramos lenços e uma boneca.  

__________________________________________________ 

13. Fomos de tram [bonde, em italiano]  e demos a volta ao corso Vittorio Emanuele  e 

não sahimos mais. A vista da cidade vista do corso é linda. Compramos um bandolim 

de Gardelli Federico por 30 liras [fig.30].   
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Fig. 30- Exemplar de bandolim fabricado pelo luthier Federico Gardelli, de Nápoles, 

datado de c. 1930. Provavelmente de modelo não muito diferente do adquirido pelo meu 

bisavô, para distração das mulheres da família. 
Fonte:< http://www.mandolinluthier.com/neapolitan-makers-alphabetic-2.htm> 

 

 

__________________________________________________ 

14. Sahimos para o lado da Villa Nazionale, ate a praça dos Martyres. compramos [sic] 

umas miudezas na casa Ibach [loja de instrumentos musicais] e na casa Michaelsen 

[de Franz Michaelsen, representante oficial da  renomada marca de relógios suíços 

Patek Philippe S. A.  em Roma e em Nápoles, fornecedor de Sua Majestade a rainha-

mãe].  

Fomos ate via Calabrito [sic, por Calabritto] ver os lindos armazens  as cascas de 

tartaruga tomamos café na casa dos cafés brazileiros do Buscagliori na praça dos 

Martyres [fig.31]. Café soffrivel porem fraco, mas bem barato (só 10 c). 
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Fig.31- Cartão-postal com vista da Piazza dei Martiri, Nápoles, Itália. Meados do século 

XX. 
Fonte:< http://www.clamfer.it/10_Tram/Tram%20Napoli%20Bene/Napoli%20Bene.htm> 

 

Á noite subi para ir ao salão Margherita [notável sala de café-concerto napolitana 

inaugurada em 1890 e instalada na Galeria Humberto I]* [figs.32a e 32b] quando ia 

subindo o agenciador do hotel que estava na porta me convidou para ir ver a Tarantela 

[sic, por Tarantella] dançado [sic, por dançada] a nú, seria um espectaculo 

curiosíssimo mas recusei, deixemo-nos de tentações. Assisti o espectaculo do Arturo 

Marghanti só ate o intervallo porque ficava muito tarde. Vim encontrar ahi o trio 

Florence que tanto apreciava em S. Paulo. Jantei com o Snr. Franco. Della Rosa (Vico 

Purgatorio ad Arco 13 onde fui de manhã, becco horrível) para dar 12 licções  de 

bandolim por £ 100 [aqui meu bisavô usa o símbolo da libra esterlina. Te-lo-ia usado 

por engano no lugar do símbolo da moeda italiana?] Começou hoje de tarde tendo 

dado licção a Hortencia e Decia. Só porq- Cassia esta adoentada. 

*O café-concerto era um tipo de divertimento essencialmente masculino. Sendo uma importação 

francesa, os cartazes e até os funcionários da casa falavam francês. De origem francesa eram também 

muitas das atrações, algumas das quais bastante picantes como, por exemplo, as grandes coccottes da 

cena francesa: Belle Otero (1868-1965) e Cléo de Mérode (1875-1966). Com esse gênero de 

apresentação, era impossível para meu bisavô que ele se fizesse acompanhar da esposa. 
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Fig.32a- Cartaz do teatro de variedades ou café-concerto Salão Marguerita de Nápoles, 

Italia. A primeira casa de espetáculos a exibir dançarinas de cancan, tal como vemos na 

imagem.  
Fonte:< http://www.positanonews.it/articolo/70139/il-variet-agrave-e-l-rsquo-avanspettacolo-a-napoli-dagli-inizi-del-900-la-

difficile-ascesa-degli-artisti-ndash-il-salone-margherita#prettyPhoto> 
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Fig.32b- Galleria Umberto I, construída em Nápoles entre 1887 e 1890. Arquiteto: 

Emmanuelle Rocco.  Aspecto atual. 

Um tipo de centro comercial que exercia grande fascínio sobre as camadas de mais alto poder aquisitivo de então. 

Teve seu período áureo na Europa entre a segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século seguinte. 

De aspecto luxuoso e impactante, com uma arquitetura de linhas nobres, abóbadas e cúpula de vidro inundadas de 

luz, reunia lojas de tecidos finos, joalherias, elegante comércio de roupas feitas, restaurantes, cinematógrafos, 

cafés, teatros de variedades, etc. Um irresistível mundo de consumo, inteiramente desconhecido tanto de meu 

bisavô,  quanto de sua família.   
Fonte:http://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_Umberto_I#mediaviewer/File:Naples_galleria_umberto_I_bis.JPG 

http://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_Umberto_I#mediaviewer/File:Naples_galleria_umberto_I_bis.JPG
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________________________________________________ 

15. Fomos de manhã a galleria [Galeria Humberto I] onde comprei 2 vasinhos etruscos 

e fomos a casa Bosconi [sic] comprar miudezas. Depois do almoço sahi com Hortencia 

e ella foi comprar cameos  [sic, por camafeus, artefatos então em moda, fabricados 

em Torre Del Greco, nas cercanias de Nápoles] [fig. 33]. Comprei um adereço por 100 

liras. Depois de jantar veio um bando de  italianos  ao  salão  do  hotel  cantar,  tocar   e  

 

 

 

                                        

                            

 

 

 

Fig. 33- Pequeno camafeu com formato circular, sem engaste, um dos vários adquiridos 

por meus bisavós em Nápoles, em 1908. Traz o perfil de uma mênade, com os cabelos 

recobertos de parras.  Dimensão: 2,5 cm de diâmetro. Propriedade e foto do Autor 

 

 

 

dançar a tarantela [sic], dança interessantíssima e muito figurada. Apreciamos muito 

[esta passagem me traz à memória a cena do filme Morte em Veneza (1971), de 

Luchino Visconti (1906-1976), quando um estrepitoso grupo de músicos napolitanos 

se exibe no hotel onde está hospedado o sisudo compositor Von Aschenbach] [fig.34].  
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Fig.34- Cena do filme Morte em Veneza, baseado no conto homônimo de autoria de 

escritor alemão Thomas Mann (1875-1955). Direção de Luchino Visconti, realização de 

1971. 
Fonte:< http://i.ytimg.com/vi/Nu2j3OvIzhs/0.jpg > 

 

__________________________________________________ 

16 – Sahimos já quase ao meio dia porque estava chovendo de manhã cedo. Fomos 

fazer lunch no Hotel Milan Schweizerhof para ver se serve; achamol-o tolerável, tenho 

de lá voltar amanhã e se for barato vamos para lá [fig. 35 ]. Fomos com as crianças aos 

cinematographos da Galleria e do Salão Margherita. 

__________________________________________________ 

17  Fevo .As 10 horas 2ª lição  [sic, licção] de bandolim, depois do almoço fomos as lojas 

fazer compras e mais nada. Paguei a conta do hotel 450 lire. Estamos procurando 

pensão. Comprei outro bandolim por 35 lire –  

__________________________________________________ 

18 Fev. Viemos para a pensão Freimann via Santa Lucia 25 lire por dia sem 2º almoço. 

Comida boa mas muito mais escassa do que no hotel. Comprei um violino para Cassia 

por 50 lire. Já tomamos café feito no quarto. Estamos achando o quarto muito frio. 

Carta de Edgard 

__________________________________________________ 

19 Deram 3ª lição [sic] de bandolim e sahimos tomamos um café num dos kiosque da 

casa Miccio na praça Municipio [Piazza del Municipio] [fig.36] e vimos lá a machina de 

fazer o café por pressão da agua contra o pó. Vimos um bando de crianças tocando 

musica em que havia um pequeno tocando bandolim, pequeno que não podia ter mais 

de 3 ou 4 annos.  
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Fig.35- Rótulo de bagagem do Hotel Milan Schweizerhof de Nápoles, Itália. Dimensões: 

12,38 x 7,7 cm. Primeira metade do século XX. 
Fonte:< http://www.worthpoint.com/worthopedia/luggage-label-hotel-milan-97347652> 

 

 

                

Fig. 36- Foto da Piazza del Municipio, Nápoles, Itália. Início do século XX. 
Ao fundo, o Vesúvio fumegante. No centro da praça, a estátua  equestre do rei  Vitor Emanuel II (1820-1878). 
Fonte:< http://www.mentinfuga.com/web/index.php/napoli-immagini-di-una-piazza-tra-settecento-e-novecento-raccolta-di-
documenti-oe-letteratura-per-rivivere-la-storia-di-una-citta/> 
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Fomos  a Posilippo [sic, por Posillipo] ate Capo. Passeio realmente bonito mas está 

longe de ser o mais encantador do mundo como dizem os guias, pois os autores 

desses não conhecem a Tijuca nem o Corcovado [fig.37]. 

As 5 horas cinematographo a chiaia [por Chiaia, bairro napolitano] [fig.38]. Comprei 

na via Calabrito [sic, por Calabritto] um pequeno pescador de Martino [Giovanni di 

Martino, 1870-1935, escultor napolitano especializado em peças decorativas feitas de 

metal, em geral figuras de jovens pescadores] fundido em arame com bronze por 100 

lire [Fig.39].                        

Ia me esquecendo de deixar aqui notada a ma. admiração pela coragem do zé povinho 

napolitano de morar em casas como vi em Posilipo [sic] cavadas dentro do barranco 

verdadeiras tocas de tatús, decididamente este clima é mto bom 

__________________________________________________ 

20- Mudamos amanhã para o Hotel Milano onde tratei 2 quartos e café da manhã por 

15 liras. Fomos ao aquário [fig.40] sobre o qual não fallo porque o catalogo que 

comprei falla melhor do que eu. 

__________________________________________________ 

 

 

 

Fig.37- Vista do Vesúvio, ao fundo, a partir de Posillipo, Nápoles, Itália. Aspecto atual,  

No centro,vê-se o porto de Mergelina. 

Fonte:< http://it.wikipedia.org/wiki/Posillipo#mediaviewer/File:Napoli5.jpg> 
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Fig.38- Trecho de antiga planta de Nápoles (início do século XX), mostrando o bairro 

napolitano chamado Chiaia. 
Nessa planta acha-se assinalado dentro de um círculo vermelho o aquário junto ao mar, visitado por meu bisavô. 

Fonte:< http://www.clamfer.it/10_Tram/Tram%20Napoli%20Bene/Napoli%20Bene.htm> 



53 
 

 

Fig.39- Escultura metálica de autoria do artista napolitano Giovanni di Martino, 1870-

1935, representando um jovem pescador. Figura do gênero foi comprada pelo meu bisavô 

em loja da Via Calabritto, Nápoles, em 1908. 
Fonte:< http://www.ebay.it/itm/GIOVANNI-DE-MARTINO-SCULTORE-NAPOLETANO-il-pescatore-1870-1935-
/111516261128?pt=Sculture&hash=item19f6e31b08&_uhb=1> 
 

21 – A família não sahiu eu fui a Nardones, Consulado e esperar o Dela [sic, por Della] 

Rosa para trazel-o  ao Hotel Milano [afinal, parece que meu bisavô fixou-se nesse 

hotel] . A noite cinematographo  

22 – Fomos ao Museu [Museo Archeologico Nazionale di Napoli] [figs.40a e 40b]] 

começou a chover na chegada. Vimos só metade do rez-do-chão, temos de voltar. 

Almoçamos as 2 horas na Galeria Principe de Napoles [fig.41]. 

As meninas mandaram fazer 1 duzia de cartões postaes com retratos, fomos jantar na 

pensão Freimann e paguei £30 [sic, por 30 liras] que tinham cobrado de menos. 
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Fig.40a- Fachada principal do Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Aspecto atual.  

Um dos museus mais importantes da Europa, dedicado á arte antiga encontrada nas escavações de Herculano e 
Pompeia, principamente. 
Fonte:< http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_di_Napoli#mediaviewer/File:Archeonap.jpg> 
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Fig.40b- Foto antiga mostrando a decoração interna de estilo pompeano de um dos salões 

e a respectiva disposição das peças, tal como poderiam ter sido vistas pelo meu bisavô. 

Autoria da imagem : Giorgio Sommer  (1834-1914). 
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Fig.41- Vista interna da Galeria Príncipe de Nápolis (1870-1883), em Nápoles, Itália. 

Arquitetos: Nicola Breglia e Giovanni De Novellis. Estado atual.  
Fonte:< http://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_Principe_di_Napoli> 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicola_Breglia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_De_Novellis&action=edit&redlink=1
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__________________________________________________ 

23 Fevo – Sahimos as 2 horas fomos ver o corso em Via Roma depois de ter ido ao 

cinematographo da Strata San Felice. As 6 horas fomos assistir o Othello pela compa  

dramática  Novelli  no theatro  Mercadante  [fig.42]  visinho ao hotel   [endereço atual:   

 

 

 

Fig.42- Fachada de Il Teatro Mercadante (1777-1778), em Nápoles, Itália. Arquiteto: 

Coronel Francesco Sicuro (1746-1826), natural de Messina. Estado atual.  
Fonte:< http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Mercadante> 

 

Piazza  Del Municipio, 46]. Nunca vi cousa mais estúpida do que o corso, a rua 

immunda, os carros passando por essa tijuqueira e que carros grande parte de aluguel 

velhos e cheios de gente barata. Passam alguns carros completamente fechados e 

cheios de gente por cima dando vivas e gritando (não entendi). O povo a pé em 

grande parte estacionado a beira da calçada para ver passar os carros, pisando na 

lama e quase aos empurrões, pelo meio do povo rebanhos de cabras! Oh terra única 

no mundo! Soube que os rapazes eram barbeiros que reclamavam augmento de ord. 

[ordenado]*  

* Vindo de um Brasil predominantemente rural, meu bisavô não compreendia a manifestação rebelde 

das camadas inferiores por melhores condições de trabalho. Ainda ia demorar para acontecer a grande 
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greve operária de 1917, promovida na cidade de  São Paulo por influência dos imigrantes italianos  de 

tendência anarquista. 

__________________________________________________ 

24 – Dia estúpido, chuva o dia todo, a família não sahiu eu fui entregar ao Falci alguns 

jornaes que me tinha emprestado. Encontrei na via Roma o Dr. Alvaro Noronha e fui 

com elle ao consulado onde demos uma enorme prosa com o Almino Azevedo nosso 

cônsul, homem muito bem educado e viajado. Fallou do Japão mais de uma hora. 

Jantamos no restaurant Leão de Ouro e fomos ao infallivel cinematographo. Carta de 

Coimbra. 

__________________________________________________ 

25 e 26 Fomos ao museu já muito tarde e só vimos duas salas ficando para ver quase 

todos os imperadores romanos. 

26 – Nada fizemos 

__________________________________________________ 

27. Tomamos café e fomos ao Museu onde estivemos até as 4 horas d’ahi é que fomos 

almoçar. Não acabamos de ver tudo ainda. Eu fiquei muito resfriado [frase anterior 

rasurada] Fomos ao Mercado [Fig. 43] 

Eu fui ao Theatro Fenice {teatro napolitano inaugurado em 1806 e definitivamente 

fechado na década de 1970]  e voltei muito resfriado e tive muito frio mas passei sem 

maior novidade. 

__________________________________________________ 

28 – Fui ao consulado, nada achei ! [sic, com reforço no ponto de exclamação] 

Eu fui dar um passeio pelo bairro velho (Porta Capuana) [expressão entre parênteses 

rasurada] & Decumanos  [fig.44] e Universitá. A noite o infallivel cinemat. Quando  

fomos almoçar no Leoni d’Oro o garçon me disse que um marinheiro nos procurou 

dizendo-se nosso parente. As crianças estão com muito medo que seja algum ladrão. 

__________________________________________________ 

29. Fui ao consulado e achei carta de Chico e cartão de Ozorio. Dos outros nada! Dia 

chuvoso e muito frio só fomos a Chiaia e voltamos, fomos ao cinematografo e 

jantamos no hotel 

__________________________________________________ 
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Fig.43- Vista da Piazza del Mercato,Nápoles, Itália. Imagem do início do século XX. No 

centro, ao fundo, Igreja de Santa Cruz e Purgatório do Mercado, consagrada em 1791. 
O casario antigo que cercava a praça foi em grande parte bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial, 
havendo hoje nas cercanias várias edificações altas construídas no pós-guerra. 
FONTE:< http://napolibella.bravepages.com/Stampe/1995/Piazza%20e%20Chiesa%20del%20Vecchio%20Mercato.jpg> 
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Fig.44- Vista atual do Decumano Maggiore, Nápoles, Itália. 

Os chamados Decumani  são três vias públicas do centro velho de Nápoles  que correm paralelas de leste para o 
oeste, cuja criação remonta aos tempos da antiga Neapolis, colônia grega fundada no final do século VI  a. E. C. 
Fonte:< http://it.wikipedia.org/wiki/Decumani_di_Napoli> 

 

 

1º Março – Domingo Chuva , colica e cinematographo 

__________________________________________________ 

2 Segunda Feira chuva e colica, Tomamos café no Falci – 10 c Rua Roma 353 A 

__________________________________________________ 

3 Março – Ainda chuva. Fui com Hortencia no consulado onde achei carta do Luciano, 

depois fomos de Bond ao Rione Amedeo [fig. 38] e voltamos para o Hotel 

__________________________________________________ 

4 Março. Fui com Hortencia  ao Rione Vomero [bairro densamente ocupado, instalado 

nas encostas de uma colina desse nome, em cujo alto se veem o Castel Sant'Elmo, 

fortaleza medieval, e a cartuxa de São Martinho], fomos por uma funicular e voltamos 

por outra. Comprei 2 bilhetes Cook pa  o Vesuvio amanhã. 
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__________________________________________________ 

 

5 Março – Fui ao Vesuvio com Hortencia e o Dr. Alvaro Noronha. Como a erupção de 

abril de 905 destruiu a funicular tivemos de subir  uma grande parte a Cavallo ( o Dr  foi 

a pé como mtos outros) chegando ao cone Hortencia foi de cadeirinha e eu ajudado por 

um homem. O espetáculo que se goza do alto do Vesuvio é maravilhoso e a cratera é 

medonha [fig.45].  O cheiro de enxofre da fumaça e asphixiante. Durante a subida 

passou-se por cima de camadas de lava que ainda estavam fumegando. O passeio é 

caríssimo aqui vae uma nota das despezas a que se está sujeito quando não se pode 

discutir preços: 

2 passagens Cook de Napoles ate estação superior    30 

2 cavallos                                                                                          10 

1 cadeirinha                                                                                     10 

1 guia pa 2 pessoas                                                                          5 

1 ajudante pa  mim                                                                          2 

Gorgetas                                                                                             2 

1 tufo de cinza                                                                                   1                        

2 moedas [achadas nas escavações?] sem lava                  2       

                                                                                                       __________ 

Despesa total                                                                                     62          

 

 

[junto da margem direita da página, no sentido vertical, meu bisavô acrescentou o que 

se segue] soube hoje que o cônsul é Aluisio [sic, por Aloisio] Azevedo [dias antes, 

porém, afirmou que o cônsul brasileiro em Nápoles era Almino Azevedo]  porisso é que 

acheio-o mto talentoso     

__________________________________________________ 

6 Março – Fomos ao Muzeu ver o resto – pintura e vasos. Os quadros não podemos 

apreciar bem porque havia pouco tempo e porque não há catalogo depois do ultimo 

arranjamento e o que nos guias Trevis e Baedecker  dão não regulam mais. Admiravel 

collecção de objectos de ouro e prata e simplesmente primorosos [?] os cameos.  

Voltamos        para     o     hotel     as   3    horas   e   não   sahimos    mais    porque      havia   
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Fig.45- Vista aérea do monte Vesúvio e sua terrível cratera, que tanto impressionou o meu 

bisavô. Estado atual (2007).  
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/Vesuvio?uselang=it#mediaviewer/File:Vesuvius_from_plane.jpg> 

 

 

licção das 4 horas as 6 e eu não quero que Cassia tome sereno porque está se 

queixando de dor no peito. Encontrei no museu o Snr. Bocayuva Cunha e sua senhora 

(sem claramente se perceber que ficavam atrapalhados de encontrar patrícios, porque 

não sei nem me importo    [sic, sem fechar com parêntese ]               

__________________________________________________ 

7 Março – Amanheceu chovendo. Cassia continua com dor de peito e porisso hoje 

Hortencia [nome rasurado] e as crianças não sahiram. Fui com Hortencia na loja e no 

Consulado onde achei carta do Silvio e do Edgard. A noite fui no Fenice, não prestou 

para nada . 

Os padeiros estão em greve. O pão está sendo feito e vendido pela policia. 

__________________________________________________ 

8 Março – Cassia continua a queixar-se. Demos uma volta na cidade e Hortencia foi 

com as crianças no cinematographo e eu fui ao Salão Margarida [sic]. Fui com 

Hortência de manhã ver as igrejas vimos diversas entre ellas Gesú Nuovo, Santa 
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Chiara, S. Domenico Maggiore e a Cathedral. Quem vê as igrejas por fora não é capaz 

de imaginar a riqueza interior das mesmas*, tudo mármore, prata e ouro. Quadros de 

pintores celebres, esculptores refinadissimos [?] , túmulos de príncipes e nobres. 

Mandamos um cartão de felicitações pelo anniversario a Mamãe. 

* Meu bisavô talvez pensasse neste ponto no interior da Igreja de Santa Clara. Sua aparência externa 

era severamente gótica, mas seu interior surpreendia, rebrilhando numa explosão de esfuziante 

barroco, criado no século XVII por Domenico Antonio Vaccaro (1678-1745). Decoração infelizmente 

destruída em 1943 durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Hoje a igreja restaurada 

apresenta-se internamente com grande simplicidade, de gosto medieval, já que a decoração barroca foi 

inteiramente perdida. Ver fig.46. 

 

 

 

 

 

 

Fig.46- Acima, gravura do século XIX (1855) mostrando a densa e exuberante decoração barroca 

existente na parte interna da igreja medieval de Santa Clara e vista por meu bisavô em 1908. Ao 

fundo, percebe-se o baldaquino gótico original sobre o altar-mor, elemento decorativo que 

sobreviveu aos bombardeios. 
Fonte:<<http://www.antiquaprintgallery.com/italy-festival-church-of-santa-chiara-napoli-antique-print-1855-145643-p.asp> 

 

__________________________________________________ 
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9 Março – Sahimos já um pouco tarde e só acabamos de almoçar as 2 horas. Fomos 

pela via Roma ate a Praça Dante.  

Por causa da dor de barriga de Edina demoramos tomar uma resolução, alem disso no 

Bond não havia logar pa ir a San Martino [antigo convento cartuxo, depois 

transformado em museu, ao qual já se fez referência], afinal resolvemos ir pelo 

funicular do Vomero. Iam no mesmo compartimento 4 senhoras allemãs conversando 

sem se importarem comnosco. Ao chegar ao alto nos  íamos sahindo quando a mais 

velha me perguntou: S. Martino? Quando eu respondi em allemão que ellas 

precisavam andar ainda um pedaço a pé, só vendo a cara de espanto que ellas fizeram 

porque parece que não esperavam que tivéssemos ouvido toda a prosa, que alias nada 

tinha de inconveniente. Quando chegamos a comprar bilhete na porta do museu 

faltava só ¼ para fechar mas assim mesmo entramos, vimos a igreja que tem muitos 

quadros importantes e fomos ver o museu, vimos o presepe, as reproduções  em 

miniatura das fortalezas de Napoles e Sicilia , e a parte do Museu  que não está em 

concerto isto é: Lanças [sic, por Lanchas] de Capodimonte, vidros de Veneza, retratos 

bustos e autographos de celebridades litterarias, musicos, pintores, patriotas, 

ministros, reis de Nápoles, tudo  isso foi aberto de novo pa. vermos pois já estava se 

fechando quando chegamos mas a mancia [gorgeta, em italiano] faz muito (apezar de 

prohibida). Fomos ao belvedere passando pelo pateo onde há sepulturas e onde a 

grade do jardim tem uma caveira de marmore em cada pilar [fig.47]. A vista que se vê 

do Belvedere é superior a tudo quanto vi até hoje em Napoles e mesmo em toda 

parte.   

Voltamos jantar e viemos para casa. Não sei quando, como, e nem porque estamos 

todos constipados. 

__________________________________________________ 

10 Março. Ameaçando chuva não quizemos ir a Pompeia e afinal o tempo firmou outra 

vez. Fomos ver o Museu Filangieri [museu particular criado em 1881 em um palácio 

quatrocentesco em ruinas e cujo acervo foi quase todo destruído na Segunda Guerra 

Mundial. Ficou fechado durante 13 anos, tendo sido reaberto em 2013], cuja  

descripção consta do catalogo que comprei. Voltamos para casa e não sahimos mais 

porque tendo ido ao Consulado achei 6 cartas e como eu estava muito constipado 

fiquei respondendo as cartas. 
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________________________________________________________________________ 

 

Fig.47- Aspecto das áreas cercadas por balaustrada destinadas a sepulturas no  jardim do 
claustro da antiga cartuxa de San Martino, atual museu, situada no alto do Monte 

Vomero, Nápoles, Itália. 
 Como descrito por meu bisavô, as terminações decorativas dos pilaretes  figuram crânios esculpidos em mármore. 
Tétrica decoração de sentido escatológico, de gosto tipicamente barroco.  
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Napoli_s_Martino_chiostro_grande_cimitero_dei_monaci_1050065-6.JPG> 

 

11. Ultima lição [sic] de bandolim, sahimos para almoçar e como eu continuo com dor 

de peito demos uma pequena volta e viemos pa casa 

__________________________________________________ 

12 Março. Continuo com dor de peito - perdemos mais um dia. Consultei o Dr. 

Teodoro Cioffi que achou que não era nada e deu-me uma infusão de tília com 

antipyrina e salicyluto. Dia perdido. 

__________________________________________________ 

13 Sahimos tarde mas assim mesmo fomos ainda a Pompeia onde chegamos as 12/2. 

Vimos quase tudo que há de principal como Casa de Marcos [sic, por Marcus Lucretius 

Fronto], Nozzi Argento [sic, por Nozzi d’Argento], Veetii [sic, por Vetii], Salustio [sic, 

por Sallustius], Poeta Trágico, os 2 theatros, forum, museu, [espaço em branco para 

preencher com outros exemplos]* Na volta compramos no restaurant da estação 

cartões e uma caixa de segredo. estou outra vez com colicas. O edifício de Eumachia 

[citado como acréscimo às atrações vistas em Pompeia] 

* Meu bisavô omitiu aqui o fato de ter adquirido catálogos  e álbuns dedicados às ruínas de Pompeia, dos quais dois,  de pequenas 

dimensões, conservo até hoje.Ver figs.48a a 48c. 
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Fig.48a- Ilustrações de um pequeno álbum comprado por meu bisavô em Pompeia 
em 1908. Dimensões do artefato: 185 x 125 mm. Acervo do Autor. 
Vista da casa dos Vettii e dois fragmentos de pintura decorativa parietal encontrados nessa casa: bacanal de 
amores e amores na vindima. 
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Fig.48b- Capa de pequeno álbum com fotos de Pompeia, adquirido por meu bisavô 
em 1908. Composto de tira sanfonada com 20 vistas das famosas ruínas. Artefato 
produzido na Itália, c. década de 1900. Dimensões: 54 x 38 mm. Acervo do Autor. 
 
 
 

 
 
 
 
Fig.48c- Sequência das cinco primeiras imagens  que constituem o pequeno álbum 
de Pompeia: Panorama; Interno del Museo; Ilegível [figuras de gesso reproduzindo 
cadáveres de pompeanos mortos durante a erupção de 79 d.C.]; Basilica e  Foro 
Civile. Acervo do Autor. 
 
 
__________________________________________________ 
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14 Muito doente com colicas tomei um banho bem  quente que nada me fez por ellas e 

me fez voltar a constipação. Sahi num pouquinho á rua mas voltei logo e fui para a 

cama. Dia totalmente perdido. Hortencia foi com as meninas ao consulado onde já 

fiquei dispensado [?]. 

__________________________________________________ 

15 – continuo adoentado. Fomos dar uma volta no Parque Nacional mais nada. 

16 Março– Levantamos cedo para ir para Roma mas achamos  o dia tão bom que 

resolvemos ir para Capri e fomos. Embarcamos em Santa Lucia as 9 horas da manhã. 

O vapor era Regina Helena da Comp. Napolitana. Paramos em Sorrento e Marina 

Grande e depois seguimos para a Gruta Azul onde entramos. Devido o dia estar um 

pouco nublado não estavão [sic, por estavam] muito azul  [sic, por azuis] as paredes da 

gruta, só a água é que estava de um azul espantoso [fig.49], mas isso não é só na 

gruta, ao redor todo de Capri há manchas completamente azues de um effeito 

admiravel vistas de cima da montanha no caminho de Anacapri . Voltando da Gruta 

Azul o vapor parou em Marina Grande 3 horas. Desembarcamos, almoçamos no Hotel 

Vesuvio onde bebemos uma garrafa de vinho tinto de Capri, do qual nunca mais hei de 

esquecer tão delicioso o achei. Depois do almoço tomamos um carro e fomos a Capri e 

Anacapri. O caminho para este ultimo margea um precipicio enorme sendo em alguns 

lugares o caminho cortado na pedra que era a prumo, faz lembrar a estrada de 

Paranaguá a Corityba N S de Lourdes [acréscimo do qual não entendi o sentido]. Foi 

um passeio delicioso e mais seria se não fosse o medo do frio fazer mal a mim e a 

Cassia, que ainda não estamos bem sãos. Estamos preparados para partir amanhã 

para Roma.  

__________________________________________________ 

17  Embarcamos pa Roma as 11 horas*. Passamos Madaloni [sic, por Maddaloni] , com 

1 igreja em cima da montanha. Anuncio de Melle [sic, por Mele dos Magazzini Italiani, 

estabelecidos em Nápoles] pela estrada em placas. Os Apeninos ao longe cobertos de 

neve. Effeito ao sol lindo. Passamos [espaço a ser preenchido pelo nome da 

localidade]  que  tem  armazém  Magazzini  Guardi [?]  chovendo.  S. Maria  [S.  Maria a  
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Fig.49  – Interior da Gruta Azul. Aspecto atual. 

Fonte:< http://www.occhidaviaggiatore.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/800px-Grotta_azzurra.capri_.jpg> 

 

Vico] (feia) [espaço a ser preenchido] com 2 torres redondas. Rio atravessamos. 

Sparanise. Teano. Caianello. Vairano. Cassino. Uma estação antes de Cesario [sic, por  

Ceccano] compramos 2 cestinhas com o rotulo de Colazione completa £2 [sic , por 2 

liras?], que veio muito a propósito pela fome que tínhamos (12,45) continha cada uma 

um pão com mortadella outro com carne fria, um pedaço de queijo outro de pão de lot 

[ló] uma garrapha de vinho outra de agua.  Cesario [sic, por Ceccano] Segni-Paliano. 

Valmontone, vila com casas muito antigas telhados cobertos com limo; triste porem 

pittoresca. Labico idem idem. Palestrina – vê-se a povoação ao longe. Vemos 2 

povoações a esquerda que dizem ser Colonna [e] M. Porzio. Vemos agora Frascati. Até 

a chegada a Roma annuncio do Mele! Aqueducto antigo [provavelmente referência ao 

longo e imponente trecho da Aqua Claudia, 38 d. E.C-47 d. E.C., no atual Parque dos 

Aquedutos, na altura da Via Lemonia] [fig.50] parte mais nova com placa Gregorio 

XVIII [sic, o último papa católico com esse cognome é Gregório XVI]. Entramos na 

estação Termini de baixo de uma chuva medonha.  

*A letra irregular e às vezes muito tremida de meu bisavô indica que as anotações foram tomadas 

durante a viagem de trem. 
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Fig. 50- Aqua Claudia (38 d. E.C- 47 d. E.C), Parco degli Acquedotti, nas proximidades da 

Via Lemonia, Roma, Itália.  
 O mais longo trecho ininterrupto de um aqueduto romano ao ar livre, com 1375 metros de extensão. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aqua_Claudia_16.jpg?uselang=pt-br> 

 

 

 

 

 

                                                     (segue-se no 2º caderno) * 

 

 

 

 

 

*  Como dissemos na  primeira parte desse trabalho, o segundo caderno, e eventualmente outras 

cadernetas de notas usadas para os apontamentos da viagem de 1907/1908, não sobreviveram ao 

tempo, constituindo a aqui apresentada   o único registro da grande viagem à Europa feita por meu 

bisavô e sua família. 
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[anotações feitas na parte traseira da caderneta, de cabeça para 

baixo] 
 

 

Bertha Rahe 

Sierichstrasse 44I 

Uhlenhorst 

Hamburg 

__________________________________________________ 

Pension Kirstein  

Potsdamerststrasse 13 

Berlin 

__________________________________________________ 

  [Croquis de brasão não identificado] [fig.51] 

__________________________________________________ 

Carlos Bolle 

Berlin W30 

Gotzstrasse 

__________________________________________________ 

Casa Cocito 

Carlo Alberto 19 Genova 

__________________________________________________ 

Dr. Sophia Rofrano  

Napoli 

[anotações ilegíveis] 

__________________________________________________ 

Celso e Agostinho College International 

Geneve                        [anotações ilegíveis] 

__________________________________________________ 

Chegando em Lisboa indagar se há logar no Meteor que vai passar em Gilbratar em 22 

de Jano e vae por Oran, Algier, Tunis, Palermo e Napoles. 

[trecho acima rasurado] 
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Fig.51- Imagem da caderneta de viagem de meu bisavô, mostrando abaixo, à esquerda do 

observador, um esboço de brasão, provavelmente visto em fachada de antiga casa em 

Lisboa, demonstrando o seu interesse por heráldica. 
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__________________________________________________ 

Cook’s Programme of tours in South Spain diz que Magalhães nasceu em Sevilha? *                                                                                                                                                              

*Hoje se acredita que Fernão de Magalhães nasceu em Sabrosa ou Ponte da Barca, Portugal.                                                                                                                  

__________________________________________________ 

Informações Sr. Cafe [?]                                     

[ilegível]      E. Kempter Soller  

Basel 

__________________________________________________ 

Veja no Guide of Lisbon as notas que escrevi sobre Santos o velho .  

__________________________________________________ 

Film n.1  

Luis Camões Limoeiro       [fig.19] 

__________________________________________________ 

Film nº.2  

Castello S. Jorge      [fig. 52] 

Becco do Bugio 

Aljube  [fig.53] 

__________________________________________________ 

Film nº.3 

Travessa do Borracho 

Largo S. Barbara 

Largo S. Barbara    [sic] 

Palacio Marquez [de] Alegrete [figs. 54a e 54 b ] 

Rua Mouraria   / Capela N. S. da Saude    [fig.55]   

__________________________________________________ 

Guida Baccelli 

Guida  di   Pompei  

Auriemna   [?]                                                                              

__________________________________________________ 

Dr. José Maria Dias Ferrão          

Rua do Crucifixo 50 2º 
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Fig.52- Castelo de São Jorge e trechos de velhas muralhas, Lisboa, Portugal. Vista atual, 

depois dos extensos trabalhos de reintegração ocorridos nos anos de 1940. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castelo_de_S%C3%A3o_Jorge_e_restos_das_cercas_de_Lisboa1.jpg> 
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Fig.53- Cadeia do Aljube, Lisboa, Portugal. Foto do início do século XX. Autor: Joshua 

Benoliel (1873-1932), jornalista e  fotógrafo português. 
O aljube era uma antiga prisão eclesiástica, depois transformada em Palácio Episcopal, mas retendo ainda a função 
prisional. Com o tempo, a cadeia passou a receber os inimigos do Estado Novo (1933-1974), tornando-se símbolo 
da violenta repressão promovida pelo regime político então instaurado. Depois de 1965, o edifício foi destinado a 
outras atividades.  Embora construção antiga, teve sua fachada refeita em virtude de um alargamento viário 
ocorrido depois do terremoto de Lisboa de 1755.  
Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_do_Aljube#mediaviewer/File:AljubeSecXX.jpg> 
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Fig. 54a- Fotografia do início do século XX. À direita, Palácio Marquês de Alegrete, Lisboa,  

Portugal.  Demolido para alargamento viário em 1946. 
Fonte:< http://jorgesilva.fotosblogue.com/7818/Martim-Moniz-1899-Antigo-arco-do-palacio-do-Marques-do-Alegrete/> 
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Fig. 55b- Fotografia do início do século XX. À direita, Palácio Marquês de Alegrete.   

Parcialmente reconstruído depois do terremoto de Lisboa de 1755.  
Fonte:< http://biclaranja.blogs.sapo.pt/118421.html> 
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 Fig. 55. Fotografia do início do século XX.  Capela de N. S. da Saúde, Lisboa, Portugal. 

Edifício até hoje existente. 
Fonte:< http://lisboahojeeontem.blogspot.com.br/2012/11/capela-de-nossa-senhora-da-saude.html> 
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