2014

CfoH\a da Cidade

'Fol ada Cidade
Histórias e imagens do bairro da Cidade Yellia •Belém• Pará
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projeto Folhas Impressas é um conjunto de ações que vêm
sendo realizadas no Centro Histórico de Belém (PA) desde
2006. O principal objetivo é documentar e divulgar o patrimônio imaterial e material dessa área da cidade, por meio de
imagens e memórias orais, editadas em jornais tablóides com
circulação gratuita. A partir do cotidiano dos moradores e frequentadores desses bairros, vai se formando uma espécie de
"tecido de lembranças", que se materializa nas Folhas Impressas.
A primeira ação realizada foi no bairro do Comércio, e teve
como resultado a Folha do Ver o Peso, que circulou com um
conjunto de entrevistas e fotografias dos trabalhadores e frequentadores do Complexo do Ver-o-Peso, que falam das transformações ocorridas no local e das disputas pela manutenção do
espaço, da tradição e da memória. Os exemplares foram distribuídos durante o 25º Salão Arte Pará, como parte do processo
de intervenções urbanas realizadas no local . Em 2007, veio a
Folha da Campina, editada com depoimentos de moradores que
se entrelaçam com a história do bairro e seu patrimônio. Esta
Folha fez parte de um projeto mais amplo denominado No Porão, subsidiado pela Bolsa Ipiranga de Artes Visuais. A ação foi
conjugada à uma instalação montada no Porão 619, no bairro
da Campina, com imagens e objetos de acervos de famílias do
bairro, criando nesse ambiente um espaço de memória e reconstrução poética de uma parte do patrimônio de saudades do
centro histórico da cidade de Belém.
A bolsa IAP de Divulgação e Mediação viabilizou a realização de mais uma etapa deste projeto em 2014, com a impressão
e distribuição gratuita de 1000 exemplares da Folha da Cidade,
editada com ênfase nos depoimentos e nas imagens de quem
vive o cotidiano do bairro da Cidade Velha. A intenção é contribuir com a documentação e divulgação desse patrimônio, com
especial atenção para as memórias orais, que guardam imagens
de tudo que, materialmente, já não existe mais e nos levam a
passear por uma certa Belém, como tão bem sugere o pesquisador Fábio Castro:

Concepção, entrevistas e fotografias
Paula Sampaio
Consultoria e revisão
Adolfo Gomes
Projeto gráfico
Sâmia Batista
Tratamento de imagens
Ezequiel Noronha
Impressão
RM Graph
Edição compartilhada com os entrevistados

Fotografias e entrevistas realizadas no bairro da Cidade Velha
entre maio e novembro de 2014.

~gradecimentos
A meus pais Maria Helena e Laudemiro e irmãos Júnior e
Adolfo, pelo amor.
Aos protagonistas deste impresso pela generosidade em
compartilhar suas imagens e histórias: Alberto Lins da Silva
Leal, Artur Pastana Ataíde, Dulce Rosa de Bacelar Rocque, Francisco de Oliveira, Tadeu Antunes da Cruz, Maria Chaves Lopes,
Filipe Alves Sanches, Célia Fernanda Trindade Lima Sanches,
Francisco Lima Sanches, Ione Sueli Ramos Casseb, Maria Chaves Lopes, Raquel de Almeida Lins Leal, Ruben Estevan Lobato, Salomão Soares Casseb, Gabriel Loran Cardoso Casseb e
Thiago Lopes da Silva.
A Adolfo Gomes, Ezequiel Noronha, Fábio Castro, Flávio
Sidrin Nassar, Iraci Pimentel, Geraldo Ramos, Leo Bitar, Marcelo Rodrigues, Maria Adelina Amorim, Maria Simone Silva Gomes Barbosa, Sérgio Barbosa, Lana Machado, Maria Christina,
Sâmia Batista e Suely Nascimento, por tudo.
Aos meus colegas do Centro Cultural Sesc Boulevard, do
Jornal O Liberal e a equipe do IAP e da ORM Graph, pela colaboração na realização deste trabalho.
Ao Instituto de Artes do Pará por viabilizar, por meio de
seu programa de bolsas, uma importante etapa deste projeto.

"...Proponho ver que sobre Belém e~iste uma outra Belém - imaginária. E que esta Belém imaginária (que precisa ser conhecida) surge
daquela outra (dentre outras mais) de cem anos atrás.
O que seguem, são anotações para que s~am inscritos túmulos no ar.
Adentro da cidade havia cidades transeuntes e adentro dos fantasmas havia várias histórias perpassadas. A concretude da história, as
várias versões sobre os fatos, a velha fé nos anjos-custódias, alguns odores misturados e, enfim, todas as outras coisas que faziam a cidade, estavam em permanente suspensão e, para todas aquelas pessoas era como
se o passado transitasse por instantes" 1.
Seguimos então, guiados pelas memórias de Alberto, Artur,
Célia, Dulce, Francisco, Tadeu, Maria, Filipe, Salomão, Ione,
Raquel, Rubão; os poemas de Maria Adelina e Flávio, por esta
Cidade, que guarda em seu corpo tantas lembranças e saudades.

Projeto contemplado pela 13ª edição da Bolsa de Criação,
Experimentação, Pesquisa e Divulgação Artística do
Instituto de Artes do Pará - 2014.

Paula Sampaio
Belém, novembro de 2014

Secretaria
-....... GOVERNO DO
Especial de Estado ~ * ~
de Promoção Social -..._

nARA
r""

Fábio Fonseca de Castro, em "A Cidade Sebastiana . Era da borracha, memória
e melancolia numa capital da periferia da modernidade". Belém, Edições do
Autor, 2010, p.22.
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<Fragmento um

Flávio Sidrim Nassar
Arquiteto, Professor da UFPa

Por aqui passava um rio
Aqui há uma cidade vazia
Há ou havia?
Vazia ou cheia de gente vazia?
Ou cheia de sombras?
Ou cheia de prédios cheios de gente vazia?
Cobertos de sombras
Das árvores que havia
Quando por aqui passava um rio
Cheio de águas
Cheio de peixes
Cheirando a peixe
Cheirando a pixé de peixe
Suave perfume da maresia
Significado que desde sempre se sabia
Palavra de encantaria
Explicar nunca
Confundir
Fica segredo entre quatro paredes
Nesta cidade vazia
"Onde ninguém mora mais"
Vazia de almas
Ou gente com almas vazias
que e a mesma cmsa
"É sempre bom lembrar
Que um copo vazio
Está cheio de ar"
Diferente de pessoa
Pode estar vazia de tudo
Ou
Cheia de nada
Peixe fora d'água.
I

Ou ainda serão sombras de almas, como
aquelas petrificadas em Hiroshima, no Japão
onde o dia começa a espocar?
Na Terra ainda anoitecida
Surgiu um sol mais brilhante que mil sois
(APOCALIPSE ???)
Foi a manhã mais doidavarida
O diabo na rua no meio do redemoinho ...
O dia mais porco que floresceu de merda a
nossa já parca espécie gente-homem-bicho-escroto
que comemora a bomba AAAAA, tomba.
Sobre as pedras das ruas
impressos
não mais que o estampido do sopro de Deus
no ouvido de adão
E essas que vejo na fotografia
Fazem moer a alma também
Alma éter que flutua, que por definição não moeria
Crueldade, fel com vinagre e sal em uma
esponja na ponta da lança
gente-homem -bicho-escroto

•

Lá o Grande Satã fez maldade muita de manhã
cedinho
Aqui fica fazendo sempre e devagarinho.
Quem tiver esperança para usar
Vá buscar no fundo do mais amargo betume
uma réstia de LUZ

Vejo mais do que prometia a força
Uuuuhmana!
Vejo seres ou vejo sombras?
Ou vejo alma?
Uuuuiih mana!!!!

PLANTE UM RIO
ÁRVORES
CHAME PEIXES
MATE A CIDADE VELHA.
Eu, imprudente, gastei toda minha'sprança.
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Cidade Vel.f\_a
ressentiam-se rumores no porão da casa antiga. Cheiro de bolo quente na azáfama da
Pcozinha.
Meninos brincavam no quintal escondendo-se atrás dos tanques de roupa ou dos

troncos de frondosas mangueiras. De repente, um esvoaçar de pássaros, chilreio alvoroçado,
grasnados a rasgar as nuvens.
Chovia!
Uma agitação quotidiana, rapidamente esquecida. Voltavam as correrias e a gritaria
virgem das crianças. No velho fogão o cheiro do bolo ...
A mãe chamando!
Nas ruas estreitas, as pessoas todas se conheciam. Sabiam de cor o nome umas das
outras, as perdas e os lutos, o casamento anunciado dos filhos, as riquezas e misérias de
cada um.
Bom-dia!
Era tempo de conversas à soleira das portas, entre fachadas cobertas de azulejos de
padrões variados, familiares. Cores quentes, ruas estreitas,janela com janela, telhas com telhas e a
pedra do chão. Memórias antigas para quem nascera e envelhecera na Cidade Velha.
Na sacada da casa, a avó espreitava o burburinho familiar, a roda dos vizinhos.
Tempo em que a cidade e o rio se casavam num matrimónio perfeito. A presença das
águas, caminhos de vida, frenesim no porto fluvial, mercancia de produtos ribeirinhos. Tão
profunda a sua presença que nem se questionava como podia a terra ser lugar. Respirar não
é preciso! O mesmo com o rio. Não pensar nele, como não se pensa no sangue que corre
nas veias. Elas são a vida, o pulsar, a alma. Não há vida sem sangue, não há cidade sem água.
Esta cidade - velha - sem rio.
Água, elemento primordial.
Tensão entre o burgo edificado em plena e contínua luta contra o rio, em eterna sedução,
domínio e pacificação. Apascentar as águas. O rio penetrando a terra em suas margens
caudalosas, seus igarapés, seus lagos. Tudo era água e selva, natureza e natureza.
E de repente, homens calçados trajando roupas pesadas e escuras (nossa nudez ?)
desceram de seus navios, maiores que as malocas das famílias grandes.
Olhar com olhar, olhar a olhar.
Num ápice, no milenar quotidiano dos homens, animais e selva, inscreveu-se um tempo
novo. À beira do rio, antes de ser cais de trapiche, uma pequena urbe lançava os seus fundamentos:
o Forte do Presépio, o sinal da cruz, um projecto de rua, um risco de praça.
Nascia a "Feliz Lusitânia".
Um ideário a cumprir, mítica representação, apropriação de um espaço para enfrentar a
grande Amazónia. A marca de um tempo histórico.
Projectava-se um "Império" em terras insondáveis e pujantes de força telúrica, de gente
indomável, de água que respirava como um gigante adormecido. A cidade foi crescendo, as
muralhas do forte pequenas para albergar os adventícios, as ruas bordejando o rio e seus
braços, as lojas de comércio, o lugar das cerimónias ... E a cidade foi germinando, a terra
ganhando o lugar do rio.
Incontáveis vontades fizeram aumentar a urbe, "desceram" gente, acrescentaram
o casario, edificaram igrejas e conventos, edifícios públicos, prisões, obras assistenciais.
Ampliava-se mais e mais o perímetro urbano. O perímetro humano.
A cidade cresceu e fez-se mulher.
A madeira deu lugar à alvenaria, as pedras de liós atapetavam os lajados, as pequenas
construções deram lugar a obras majestosas: a Catedral, o Colégio de Santo Alexandre, o
Convento do Carmo, o das Mercês, Santo António... a Alfândega, e mais tarde o Palácio dos
Governadores, o Mercado de Ver-o-Peso, os jardins e o grande porto no cais ...
E os meninos correndo no quintal, o avô remexendo as velhas ferramentas no porão
da casa, a mãe pondo o bolo na toalha de renda, a avó lançando um último olhar pela rua
estreita antes de tomar o lugar à mesa. Um canto de sabiá...
Memórias da Cidade Velha.
Nesta cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, em Novembro de dois mil e catorze.

Maria Adelina Amorim

Historiadora vinculada ao Centro de História da Universidade de Lisboa, Grupo de
Investigação: Novos Mundos e Conexões Mundiais
Texto escrito com ortografia de Portugal
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Luto arduamente
para defender o
bem-viver de quem,
desde sempre, optou
por morar aqui,
desde quando ainda
tinha bonde ...

na Cidade Velha é bom, mas na Praça do Carmo é
M orar
muito melhor, apesar das mudanças. Cheguei na Cidade

Orgânica do Município de Belém) que fala em"[ ... ] preservar o
patrimônio ambiental e valorizar o patrimônio arquitetônico,
artístico, cultural e ambiental do Município, através da proteção
ecológica, paisagística e cultural."
O que fizeram ao longo dos anos que seguiram à entrada
em vigor dessa lei? Esse patrimônio citado e que deveria ter
sido valorizado, continua desprezado, ignorado, seja pelos
órgãos públicos e por muitos proprietários. Vemos casarões
antigos serem demolidos de forma ilegal e irregular; azulejos
serem retirados de dentro e de fora das casas; garagens sem
permissão ... Modificarem as fachadas dos prédios sem que
alguma providência seja tomada.
Essa mesma lei fala também de "livre acesso" a orla. Saber,
portanto, que a lei determina que são considerados: "bens de
uso comum do povo, as praias e os terrenos marginais aos
rios e lagos, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso
a eles, em qualquer direção e sentido". E que: § 1º "Não será
permitida a urbanificação ou qualquer forma de utilização do
solo que impeça ou dificulte o acesso assegurado" no "caput"
deste artigo. § 2°: ''Ao longo das águas correntes e dormentes,
será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificanlii
Nos perguntamos: mas quem respeitou essa lei?
Pois é, lendo isso não podemos deixar de pensar nas ruas
fechadas abusivamente há vários anos na Cidade Velha, tirando
o acesso a um bem que deveria ser de uso comum do povo:
pedaços da nossa orla fechados ao uso dos cidadãos.
O silêncio é um direito do cidadão, mas o agente policial
sabe disso? Ele é obrigado a coibir essa prática desrespeitosa e
promover a paz pública, porém não vemos isso acontecer.
E as cores das casas? Desde quando foram assim tão fortes?
Tão carnavalescas? E os vidros fumê que rodeiam a obraprima de Landi? Vão ficar na lembrança dos jovens, mas sem
salvaguardar a nossa verdadeira memória histórica.
Apesar de tudo isso, morar aqui ainda é uma glória.

Velha lá por 1948. Morava na 16 de Novembro, nº 28, onde hoje
tem um Ministério Público, com vidro fumê no janelão. Cresci
ali, e no tempo da universidade já estava na Praça Amazonas,
naquele casarão que virou um cartão postal e, depois, deu lugar
a um edifício ... A tranquilidade me fez voltar. Desta vez, pra
Praça do Carmo, depois de muitos anos de ausência de Belém.
Hoje, luto arduamente para defender o bem-viver de
quem, desde sempre, optou por morar aqui, desde quando
ainda tinha bonde; quando não passava ônibus; quando a linha
Bagé nos levava da Praça do Relógio até o Arsenal; quando o
carvão se comprava no porto do Sal, assim como o açaí e o
caranguejo; quando tinha o coreto e a bica d'água na Praça
do Carmo; quando a (rua) 16 tinha duas mãos... Apesar das
investidas de quem só pensa na Cidade Velha como local onde
ganhar dinheiro, com comércios sem estacionamento para os
clientes, ainda temos resquícios de bem -estar, de tranquilidade,
de usanças do passado: ainda vemos os "carros de mão" cheios
de frutas e verduras passarem, assim resolvendo o problema de
quem esqueceu de alguma coisa. Ouvimos o toque dos sinos
das igrejas de Landi e vemos passar as procissões. O jornaleiro
ainda passa, agora em bicicleta, gritando o nome dos jornais,
visto que as ruas são estreitas, não passa ônibus em todas elas.
Assim, a poluição é menor e a trepidação das casas também.
Infelizmente, os caminhões e carretas com cerca de 30
pneus, apesar das proibições, continuam a passar por esta
área tombada, procurando estacionamento sobre as calçadas
de Liós ... Assim como aqueles "motoristas letrados" que têm a
ver com o Palácio de Justiça, os vários prédios do Ministério
Público, a Alepa, a Prefeitura e os Museus também o fazem.
Se não fosse a violência e o aumento da insegurança,
ainda poderíamos ficar sentados na porta "pegando vento"
ou conversando. Se não fosse a falta de vontade política, até
o nosso patrimônio agradeceria. De fato, tem uma lei (Lei

Dulce Rosa de Bacelar Rocque

Economista e presidente da Associação Cidade Velha - Cidade Viva, 70, nasceu em Belém
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telhado é saber pisar. Se não souber pisar, vara. Tem que
subir e ficar em cima da perna-manca. Não gosto muito
é de ajudante. Trabalho só, meu servente é Deus. Faço
tudo.
Trabalhei mais de cinquenta anos para a família
Bulhosa. Até hoje eu tomo conta da casa deles aqui na
Cidade Velha. Já trabalhei muito em prédio também.
No Gilberto Mestrinho fiz o reboco. No Ministério da
Fazenda também. Nesse caiu um cara de lá que até hoje
tão procurando os olhos dele. Caiu de cabeça. Só fiquei
meio sismado com um edifício: o Manuel Pinto da Silva.
Lá fui pintor, trabalhei amarrado e com óculos, porque
era uma ventania danada.
Na vida não tenho medo não. Já dormi até com um
defunto. Foi numa casa lá em Mosqueiro. Dormi pr'um
lado e ele pro outro. Então, medo de quê? Na vida o
cara tem que se virar. Enquanto tô andando, fazendo as
coisas, tô bem, se paro, crio ferrugem , aí pode plantar
meu caixão.

ra vim pra cá foi o seguinte: Vivia em um lugar sem
Pemprego
e com um monte de irmão. Aí apareceu
uma família que me convidou pra trabalhar pra eles
aqui em Belém. Comecei vendendo pirulito, pipoca...
Trabalhei de tudo. E até hoje sou assim. Telhado eu
aprendi a fazer porque as pessoas iam me pedindo pra
consertar goteira, fazer calha. Olha, eu já trabalhei em
quase todos os telhados por aqui. O mistério de um
Francisco de Oliveira
Artífice, 84, natural de Ponta de Pedra (PA)

N

Enfim, saí da loja e fiz o primeiro bar, em Salinas, ajudado
pelo Sr. Jorge (dono das lojas Caçula). Depois fiz outro na
Cidade Nova. Lá era o bar do Negão. Mas acabei voltando
pra Cidade velha e abri um depósito. Vendia cerveja
também e foi assim que o pessoal começou a frequentar
e acabaram descobrindo que eu fazia bem tira-gosto.
Pronto! Abri o bar e estou aqui até hoje. Vieram os prêmios
(Revista Veja/Melhor Buteco) e aí o Rubão desabrochou.
Já tem 20 anos. Tenho o carinho dos meus vizinhos, que
são grandes amigos, e isso nos protege, porque hoje em
dia, em qualquer lugar, falta segurança. Infelizmente, não
sei o que essa juventude quer. ..O mundo tá tão aberto, tão
bom, com tantas possibilidades, informação, as pessoas
poderiam aproveitar tudo isso pra viver melhor...Mas, não,
é uma violência só.
No mais, eu amo estar aqui neste bar, que é como
um filho que eu criei e dou o melhor de mim. Só tenho
a agradecer ao público, que tem a confiança no meu
trabalho, que é a minha vida. Aqui, na Cidade Velha.

asci aqui na Cidade Velha, naquele tempo em que
os partos eram feitos em casa. Nunca saí daqui...A
infância foi maravilhosa porque tinha liberdade. As
casas cheias de arvoredos. Bagé, Zeppelin, os leiteiros, as
vacarias ... Uma vida provinciana.
Aqui tinha famílias tradicionais, como o pessoal do
Palacete Pinho, que promoviam saraus... Uma coisa linda.
Até os meus 12 anos, eu vivia aqui solto. Trabalhava pra um
e pra outro, fazendo mandados pra famílias importantes
(Rocha, Alves Maia, Toda, Braga e tantos outros), todos
maravilhosos. Encerei com escovão a casa de muita gente,
que naquele tempo não tinha nem enceradeira.
Daí eu estudava no Colégio Rui Barbosa, trabalhava
numa mercearia lá na Alcindo Cacela. Foi quando comecei
a estudar à noite, fazendo o Ginásio. Vinha à pé pra casa,
eu e Deus, e nada acontecia.
Consegui me formar em contador, mas fiquei mesmo
foi na cozinha (risos). A cozinha foi minha universidade.
Trabalhei também na rede de lojas Caçula, fui gerente.

Ruben Estevan Lobato (o Rubão)
Comerciante, 64, nasceu , vive e trabalha no bairro da Cidade Velha
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rabalho há 40 anos aqui
na ladeira do Castelo e
meu sonho é ganhar na loteria e comprar um casarão na
Cidade Velha, pra nunca mais
sair daqui.
O problema aqui é segurança. Pra ver um policial, só
quando ancora um navio de
turismo na Baía do Guajará.
No mais, é tudo de bom viver
aqui. A gente fica perto dos
barcos, do centro comercial,
dos visitantes que vêm de outras partes do Pará, do Brasil
e do mundo.

asci na Cidade Velha, onde
todos da minha família sempre

moraram. Pela janela do quintal da
casa da minha avó, na Cintra, onde
passava a maior parte do tempo
quando criança, eu via uma árvore
enorme, por cima de um muro. Era a
copa de uma goiabeira que, de tempos
em tempos, ficava colorida. A árvore,
hoje menos frondosa, ainda cresce no
quintal da casa da dona Geisa, uma
senhora que andava sempre de saias e,
quando podia, trazia uma sacola cheia
de goiabinhas, e também bacuris.
Pela janela, por cima da árvore, via
também o telhado e a chaminé de
uma fábrica de velas que, não sei o

Tadeu Antunes da Cruz
Mecânico, 63, nasceu em Belém

motivo, nunca vi cuspir fumaça.
É como se cada esquina do

P

assei a minha infância
toda na Cidade Velha. Eu
vim bebê, fui criada por uma
família portuguesa.
Cresci, me batizei e fiquei
até os meus 13 anos aqui.
Depois meus avós de criação faleceram e eu tive que
mudar de bairro. Foi uma
tristeza. Acabei voltando pra
trabalhar. Fui funcionária da
Assembleia Legislativa, onde
conheci a dona 'Baixinha',
que tinha barracas de venda
de coco. Desde esse tempo ficamos amigas.
Quando o esposo dela faleceu, me chamou pra trabalhar com ela. E estou aqui, na
Praça Frei Caetano Brandão,
diante de um verdadeiro patrimônio: o Feliz Lusitânia, a
Igreja da Sé, o Casarão das 11
Janelas, o Forte.
Sou feliz trabalhando aqui,
que, por sinal, além de ser o
bairro mais antigo de Belém, é
também o mais bonito.
Maria Chaves Lopes
Autônoma, 62, nasceu em Irituia
(PA) e foi criada em Belém, na

Cidade Velha, em Belém.
Na foto com o seu neto
Thiago Lopes da Silva, 6 anos
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bairro guardasse uma história. Não a
história da cidade, que aqui nasceu,
mas das famílias

que por aqui

viveram, das crianças que cresceram
nestas ruas e as levam na memória.
A minha pode ser contada pela
Cintra (hoje apelidada de Capitão
Pedro Albuquerque, mas que, para a
maioria, ainda é Cintra, com 'C'). Saí
algumas vezes do bairro e sempre
voltei, como se voltasse para casa.
Meu filho, Francisco, com 10 meses,
aos poucos se acostuma a passear por
essas ruas, menos tranquilas e menos
seguras do que em outros tempos ...
Pela praça do Carmo, tão maltratada,
e pelo Forte do Castelo, hoje ofuscado
por uma casa festiva de Onze Janelas.
Filipe Alves Sanches
Jornalista, 27 anos, nasceu e cresceu

na Cidade Velha e voltou ao bairro
para morar com a esposa e com o
filho, Francisco, de 10 meses

... bábábá aaaaah
bububu pépé...
Francisco Lima Sanches

10 meses

º

bairro da Cidade Velha foi uma descoberta para mim, porque sempre morei na Região
Metropolitana e pouco conhecia dos lugares históricos daqui. Minha história com o
bairro é recente. Frequento a Cidade Velha há nove anos e há um ano me tornei moradora.
É pouco tempo se compararmos com as histórias das famílias que chegaram aqui no século
passado. Mas é o suficiente para criar um laço afetivo de grande importância. Foi nesse
bairro que me casei e decidi ficar com a minha nova família. Fui acolhida com muito
carinho pelos vizinhos que fazem parte da história da Cidade Velha e é aqui que todos os
dias meu filho brinca. Vamos à praça do Carmo e à Casa das 11 Janelas a pé.
Claro que a insegurança é um problema aqui, mas como em todos os bairros de
Belém. Mas isso não tira o encantamento que a Cidade Velha despertou em mim. A vida
aqui é boa, simples. Tem escola, igreja, padaria, supermercado, shopping. Tudo pertinho.
Me vejo morando ainda muito tempo por aqui. Imagino até o Francisco daqui a uns anos,
todo arrumadinho com o uniforme do Carmo, indo para a aula, na esquina de casa.

Célia Fernanda Trindade Lima Sanches
Jornalista, 26 anos, nasceu em Belém
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em Monte Alegre.
N osEle conhecemos
apareceu por lá de enxerido
(risos). Casamos na Igreja da Sé e temos
dois filhos Aristeu e Anayde (na foto à
direita). Eu gosto de viver aqui, daqui eu
não saio.
Raquel de Almeida Lins Leal
63, natural de Monte Alegre (PA)
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Velha e a vida toda gostei de gatos (principalmente as fêmeas,
que são mais mansas) e cachorros ... Tive uns quantos.
A gente não pode dizer que a vida é ruim, mas esse movimento
todo de ônibus, caminhões pesados, devia ter menos frequência.
Fora isso, já gradeamos tudo por causa dos assaltantes, porque
parece que isso (a violência) é um movimento do mundo. Além
da questão do patrimônio, porque esse lugar não deixa de ser
um pedaço de Portugal, e nem as obras do próprio governo
respeitam o desenho original. Aqui havia casarões enormes,
com mirantes, como o sobrado da professora Maria Barroso (ao
lado da Casa das 11 Janelas). Dava para a Baía. Os mirantes eram
lindos. Eu devia ter uns 12 anos quando subi em um mirante
pela primeira vez. Fiquei maravilhado. Tudo que entrava na
Baía se via. Eram observatórios, de binóculos dava pra ver quase
até Mosqueiro. Mas o exército derrubou tudo. Depois desses
casarões, tinha o clube do Remo e a Associação Recreativa do
Bancrévea, que foi o primeiro Clube de Regatas do Brasil.
O certo era o governo priorizar essa área, ter uma sociedade
para proteger esse patrimônio, por exemplo: aqui onde é a
Fumbel, é um palacete lindo. Então, falta educação e civilidade,
por parte de quem passa ou vive aqui. Falta respeito.
Mas, contudo, a minha vida aqui é muito boa. Só de ter o
Veroca e essa paisagem, é uma beleza. Eu sou urubu do Ver-oPeso, não me acostumaria a viver longe daqui. Não troco esse
bairro por nada.

quela velha vida pacata. Ruas de paralelepípedos, sem
•••
carros. Morei primeiro na Siqueira Mendes, antigo
Beco do Cardoso, onde tinha um estaleiro, depois viemos
pra cá (Félix Roque), antiga Travessa da Vigia. Minha infância
e adolescência foi aqui e era tranquilo. Aqui perto sempre
teve garagens náuticas, então, acabei remador. Remei pela
Tuna. Passei a vida toda aqui , com poucas ausências, assim,
acompanhei as mudanças.
Fui muito rebelde quando jovem, acabei não estudando
no Carmo (mas meus irmãos todos estudaram lá). Eu era muito
danado e os padres eram muito exigentes. Fui pro colégio
Comercial de Ciências e Letras. E lá tive uma professora a quem
sou muito grato, Maria de Nazaré Santos. Lá fiz o curso de
contabilidade e depois fui da primeira turma do Centro Diesel
da Amazônia. Sempre fui apaixonado por motores e até hoje
trabalho lecionando (dando curso de motores).
Na juventude vivi mais pra dentro d'àgua e tive vários
barcos à vela. O primeiro foi o "Morde Brasa". A gente saía do
estaleiro do Sr. Julião, aqui no Beco do Bitar, na sexta e só voltava
no domingo. Comprávamos cachaça de frasqueira, da azulada.
Hoje em dia, se entrar assim em uma ilha dessas, é assalto na
certa. A gente tinha até um conjunto Regional, o "Sucurijú". Os
tambores eram feitos de couro da cobra Sucurijú. Tocávamos
muito carimbá na noite, na casa do tio Bira, no Arsenal. Fui
também um dos maiores empinadores de papagaio da Cidade
Alberto Lins da Silva Leal

Instrutor de motores, 66, nasceu no bairro da Cidade Velha.
Na foto (à direita) com a esposa Raquel e Feinha e seus filhotes
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aqui na década de 1950 e nunca mais saí. Viver aqui na Cidade Velha é tranquilo, é só não ficar rodando à
Cheguei
noite por aí. Aqui nessa praça, bate um vento gelado que é um paraíso e ainda vem muita família com criança. Já
pegamos 3 gerações de moleques, que cresceram brincando aqui no Largo do Carmo. Temos fregueses que já estão
até com netos.
Sou o morador mais antigo daqui e só sinto falta de uma manutenção do bairro. Tem muita sujeira. Falta podar
as árvores, porque tem muita ventania - é de dar medo - já até caiu árvore aqui. Fora isso, eu sinto um amor por
esse bairro e espero sair daqui só morto.
Salomão Soares Casseb

Comerciante, 62, nasceu em Belém

E

u sinto uma tranquilidade em viver aqui nesse centro histórico. É uma felicidade morar na primeira rua
de Belém, a Siqueira Mendes ... Olha, eu vivo aqui desde 1976, quando me casei e é uma alegria pra mim
ficar aqui com os meus netinhos, pegando um vento e ouvindo os periquitos.
Ione Sueli Ramos Casseb

Comerciante, 63, natural de Santa Cruz do Arari (PA)

'f'oltt_a da Cidade

M

eu bisavô era de Cametá, tinha barco à
vela, e trazia frete para Belém. Como
meu avô(João Figueiredo Ataíde) tinha que
estudar, ele comprou uma casa aqui. E assim
foi. Até hoje é uma herança que vai passando
de pai pra filho. Eu vivi nela até 1985, depois
passei pros filhos.
Aqui eu gosto de tudo, principalmente
a Igreja da Sé, onde eu fui batizado e meus
filhos também. Até hoje venho na missa aqui.
É uma fonte de inspiração!
As lembranças que tenho são da calmaria,
do banho de rio (que naquele tempo não era
poluído) e tinha muito camarão. Estudava no
Colégio do Carmo e aqui na Praça do Carmo
era onde a juventude se reunia, tomando
uma cuba libre... Essa era a nossa vida. Mas
naquele tempo era muito diferente ... Hoje as
drogas estão contaminando tudo.
Só me mudei daqui porque os filhos
foram crescendo, indo cuidar cada um da sua
vida. Fiquei viúvo, isso me entristeceu e aí
resolvi mudar pro Tenoné, onde tenho muitos
amigos e um sítio com muita plantação. Vivo
bem lá ... Mas toda vez que eu venho pra cá, o
coração bate mais forte. Às vezes sem querer,
me pego rodando por aqui quando estou sem
passageiro no meu táxi.
O táxi ? Comecei na profissão de
motorista com nove anos. Meu pai tinha uma
Rural e eu ia levar e buscar ele no Círculo
Operário. Gostei do volante. Nasci pra isso,
faz parte do meu ser. Já dirigi e levei muita
gente importante por aí. Fui taxista do Rui
Barata por mais de 25 anos. Ele também
morava aqui na Cidade velha. Vi ele fazer
muita música. Começava cantarolando no
carro. Nesse tempo eu tinha uma Brasília
amarela. Às vezes, a gente saía da Adega do
Rei com o Alfredo Reis ... Eu vi ele escrever o
'Boto' na mesa do bar do Parque.

Artur Pastana Ataíde

Motorista de táxi, 58 anos, nasceu em Belém

Fui ta~ista do Rui Barata mais de 25 anos, ele também morava aqui na
Cidade Velha. Vi ele fazer muita música. Começava cantarolando no carro.
(... ) eu vi ele escrever o 'Boto' na mesa do Bar do Parque.

