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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa investigou a história do teatro e das Artes Cênicas em Leopoldina, cidade 

localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, do ponto de vista da imprensa local, buscando 

compreender, ao mesmo passo, as condições que propiciaram a existência de uma vida teatral 

mais regular em Leopoldina e, de maneira mais geral, em Minas Gerais, no final do século 

XIX e início do século XX. Na lacuna de registros físicos e materiais deixados pelos artistas 

que se apresentaram ao longo do período investigado, adotou-se uma metodologia de pesquisa 

documental em fontes periódicas que circularam a época, entre elas, O Leopoldinense, jornal 

inaugurado em 1879, e a Gazeta de Leopoldina, em 1895, onde foram encontradas e 

analisadas notícias, críticas teatrais e anúncios de espetáculos, cujas informações, extraídas e 

organizadas, por sua vez, cruzadas com a bibliografia especializada, discorrem sobre os 

principais aspectos que circunscrevem a produção teatral e o incremento do teatro no interior 

mineiro, a partir de Leopoldina, em diálogo com a historiografia do teatro brasileiro no 

mesmo período.  

 
 

Palavras-Chave: História do teatro em Minas Gerais; História do teatro Brasileiro; Fontes 

documentais. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 
This research investigated the history of theater and performing arts in Leopoldina, a city 

located in the Zona da Mata, Minas Gerais, from the point of view of the local press, seeking 

to understand, at the same time, the conditions that provided the existence of a more regular 

theatrical life in Leopoldina and, more generally, in Minas Gerais, during the late 19th and 

early 20th centuries. In the gap of physical and material records left by the artists who 

performed over the period, a methodology of documentary research was adopted in periodic 

sources that circulated the time, among them, O Leopoldinense, newspaper inaugurated in 

1879, and the Gazeta de Leopoldina, in 1895, where news, theatrical reviews and 

advertisements of plays were found and analyzed, whose information, extracted and 

organized, in turn, crossed with the specialized bibliography, discuss the main aspects that 

circumscribe the theatrical production and the increase of theater in the Minas Gerais 

countryside, from Leopoldina, in dialogue with the historiography of Brazilian theater in the 

same period. 

 

Keywords: History of theater in Minas Gerais; History of Brazilian theater; Documentary 

sources. 
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INTRODUÇÃO  

A pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC) 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Profº. Dr. Paulo Marcos 

Cardoso Maciel e coorientação do Profº. Dr. Clovis Domingos dos Santos teve como principal 

objetivo analisar a presença das artes do espetáculo na cidade de Leopoldina e, de forma mais 

geral, na região da Zona da Mata mineira. Após o levantamento inicial de informações em 

fontes periódicas, pude perceber uma vida teatral com relativa intensidade não apenas no 

município, mas, também, nos distritos e cidades próximas. O que teria possibilitado ou 

originado esse quadro da produção teatral e/ou espetacular em Leopoldina? O que a sua 

trajetória informa sobre a presença das artes do espetáculo ou das artes cênicas em cidades do 

interior e suas interações culturais e artísticas com as capitais nacionais e/ou internacionais? 

Qual sua contribuição para a história do teatro em Minas Gerais?  

Questões latentes relativas às condições de possibilidade de sua história local e à sua 

interpelação mais geral à história do teatro brasileiro e/ou do teatro mineiro, sobretudo, no 

período recortado. Para tanto, foi feito um extenso e intenso levantamento de informações 

sobre a história do teatro na cidade de Leopoldina e entorno1, durante o final do século XIX e 

início do século XX. Neste sentido, baseei-me em dados coletados sobre as atividades teatrais 

no município com relação aos períodos da produção, as companhias e os repertórios 

apresentados, os artistas e demais informações necessárias para retratar a trajetória, 

procurando perceber, ao longo do percurso, seu diálogo com a história do teatro brasileiro. 

Desta maneira, a pesquisa acompanha desde o funcionamento das casas de espetáculos 

particulares em Leopoldina, como o Theatro Brandão e o Theatro Recreio, dando enfoque à 

edificação do Theatro Alencar em 1883, prédio que foi reinaugurado em 1927 em estilo 

neoclássico, recebendo o nome de Cine-Theatro Alencar.  

Para a composição do trabalho, foram averiguadas referências sobre a produção 

cultural e artística na região investigada em fontes periódicas circuladas no período. O método 

utilizado pautou-se na coleta e análise de informações, por sua vez, organizadas 

cronologicamente; um processo de pesquisa que oscilou entre a busca; o encontro e a 

decodificação dos dados encontrados, acareados, sempre que possível, com outras fontes, 

exigindo escrita e revisão contínua. Neste sentido, a metodologia se identifica com a Escrita 

                                                
1 Entende-se como “entorno” os distritos de Leopoldina e cidades próximas mencionadas na pesquisa, 
pertencentes à região da Zona da Mata de Minas Gerais. 
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Documentada2, proposta encontrada na pesquisa desenvolvida pela professora Maria de 

Lourdes Rabetti sobre as origens da tradução teatral de Pirandello no Brasil, realizada com 

base em fontes periódicas. De acordo com Rabetti, a “escrita documentada” demanda vista e 

revista, pois, “os dados parecem querer se impor por si mesmos e na qual, portanto, a tarefa 

do historiador se compraz à sua análise, sempre temporária, porque está constantemente 

submetida a novos achados – e mesmo à espera deles -, com os quais gostará de se 

confrontar” (RABETTI, 2017, p. 52), sensível ao olhar e crítico na reflexão, a fim de 

descobrir, pelos escanteios de largas páginas amareladas, informações elementares que 

instigam a continuidade da pesquisa e mais um outro encontro “solitário e perdido, na 

paisagem dos acervos e das bibliotecas” (RABETTI, 2017, p. 52). Neste trabalho, as 

principais fontes utilizadas foram periódicos publicados em Leopoldina ao longo do período 

recortado; final do século XIX e início do século XX; extraindo de reportagens, anúncios, 

crônicas e críticas teatrais, informações que, algumas vezes se apresentaram tão pequenas no 

espaço para elas reservadas no jornal, todavia; tão ricas de conteúdos, até mesmo peças 

chaves no conjunto de uma informação maior. 

As fontes resultam, portanto, de estudos em acervos públicos e particulares3, como a 

Hemeroteca Digital Brasileira, mantida pela Fundação Biblioteca Nacional que, desde 2006, 

disponibiliza uma vasta coleção de documentos e periódicos; grande parte sob domínio 

público. Ao buscar jornais fundados em Leopoldina, foram usadas palavras-chaves como 

“Leopoldina” e “Leopoldinense”. Por sua vez, auxiliando a busca de informações dentro dos 

periódicos, foram usadas palavras-chaves específicas como “theatro”; “Alencar”; 

“espectaculo”; “circo”; “companhia”; “música”. Logo, foi possível observar a existência de 

inúmeras informações descritas pelos periódicos envolvendo a produção espetacular no 

município, de tal forma que analisar somente os dados indicados na busca através de palavras-

chaves não foi satisfatório o suficiente diante a dimensão das informações e suas 

especificidades, o que me levou a debruçar em tais fontes com um olhar cuidadoso, 

analisando edição por edição, o que levou-me a compreender, de maneira mais geral, os 

contextos em torno da formação e urbanização da própria cidade e suas relações com as 

práticas dramáticas e musicais.  

                                                
2 RABETTI, Maria de Lourdes. “Em Busca da Tradução Teatral: o trabalho do historiador em meio a miudezas 
da cena e precariedades documentais”. Revista Sala Preta, volume 17, número II, 2017. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/139972/137190>. Último acesso em: 23/04/2022. 
3 Entre 2017 e 2018, foi realizado o levantamento de dados e informações nas fontes disponíveis em acervos 
virtuais; periódicos circulados no final do século XIX. Por sua vez, entre 2018 e 2019, foram analisadas as fontes 
disponíveis no acervo da Biblioteca Municipal de Leopoldina; periódicos circulados no início do século XX. 
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A organização cronológica dos dados levantados, em um primeiro momento, mostrou 

indícios de um vasto campo artístico na região, ainda pouco explorado pela historiografia, 

merecendo investigação. Neste sentido, o período temporal delimitado nesta pesquisa 

justifica-se pela inauguração da imprensa na cidade em questão, através da criação do jornal 

O Leopoldinense em 1879, bem como pela construção de seu primeiro teatro público; o 

Theatro Alencar, inaugurado quatro anos depois, destinado à recepção de artistas e 

companhias dramáticas locais, nacionais e estrangeiras. Em um segundo momento, as 

consultas foram diretamente aos impressos, durante a busca na Biblioteca Municipal Luiz 

Eugênio Botelho em Leopoldina; fontes que, até o presente momento, não estão disponíveis, 

em sua totalidade, nos acervos virtuais. Através do estudo e análise das fontes primárias 

listadas abaixo, foi possível observar o desenvolvimento de uma sociedade interessada pelas 

artes do espetáculo, identificando, ao mesmo passo, quais companhias dramáticas em 

circulação no país, informadas pelas bibliografias e dicionários do teatro brasileiro e 

português (ÁVILA, 1978; BASTOS, 1898, 1908; FERREIRA, 1996; GONÇALVES, 1975, 

1976, 1979, 1982; GUERRA, 1968) se apresentaram em Leopoldina, bem como os 

repertórios encenados, muitos deles, remontados pelos grupos de amadores e associações 

teatrais fundadas na região ao longo do período investigado. 

 

Fontes Primárias Analisadas:  

Periódicos do século XIX: 372 edições 

1. O Leopoldinense: 213 edições, sendo 1 edição referente ao ano de 1880, consultada 

através da Biblioteca Digital do Arquivo Público Mineiro. As edições referentes aos anos de 

1881 (53 ed.), 1882 (75 ed.), 1883 (29 ed.), 1884 (1 ed.), 1894 (8 ed.), 1895 (43 ed.) e 1896 (3 

ed.), foram consultadas na Hemeroteca Digital Brasileira; 

2. Gazeta de Leopoldina: 10 edições acessadas pela Hemeroteca Digital Brasileira, 

circulados nos anos de 1896 (1 ed.) e 1898 (9 ed.); além do acesso em 51 edições publicadas 

no ano de 1898 e 52 edições de 1899, consultadas no acervo público da Biblioteca Municipal 

de Leopoldina; 

3. Gazeta de Leste: 15 edições acessadas pela Hemeroteca Digital Brasileira, circulados 

nos anos de 1890 (8 ed.) e 1891 (7 ed.); 

4. Irradiação: 9 edições consultadas na Hemeroteca Digital Brasileira, circulados nos 

anos de 1888 (1 ed.), 1899 (6 ed.) e 1890 (2 ed.); 
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5. O Arame: 22 edições, impressas entre dezembro de 1898 e junho de 1899, consultadas 

no acervo público da Biblioteca Municipal de Leopoldina. 

Periódicos do século XX: 1.629 edições 

6. Gazeta de Leopoldina: 1.584 edições, consultadas no acervo público da Biblioteca 

Municipal de Leopoldina, circulados nos anos de 1901 (51 ed.), 1903 (52 ed.), 1904 (51 ed.), 

1905 (51 ed.), 1907 (89 ed.), 1913 (294 ed.), 1915 (275 ed.), 1916 (91 ed.), 1918 (248 ed.), 

1920 (24 ed.) e 1921 (255 ed.); 

7. O Novo Movimento: 45 edições acessadas no acervo público da Biblioteca Municipal 

de Leopoldina, circulados nos anos de 1910 (17 ed.) e 1911 (28 ed.). 

 

Centenas de ocorrências sobre a circulação e a produção teatral foram observadas nas 

fontes acima, descritas e comentadas pelos redatores dos jornais. Os títulos dos espetáculos 

mencionados em matérias e/ou críticas teatrais foram cruzados, sobretudo, com os dicionários 

e catálogos de teatro, entre os quais se destacam os quatro volumes do “Dicionário Histórico e 

Literário do Teatro no Brasil”, de Augusto Lopes Gonçalves; a “Pequena História de Teatro, 

Circo, Música e Variedades em São João Del-Rei, 1717 a 1967”, de Antônio Guerra; “O 

Teatro em Minas Gerais: Séculos XVIII e XIX”, de Affonso Ávila; o “Catálogo de Teatro: a 

coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho”, organizado por Teresa Duarte Ferreira, além 

das duas importantes obras de Antônio de Sousa Bastos, “Carteira do Artista: apontamentos 

para a história do teatro português e brasileiro” e “Dicionário do Teatro Português”; 

bibliografias que embasaram, em grande medida, a estruturação deste trabalho. O cruzamento 

dos dados extraídos das fontes primárias com as referências bibliográficas supracitadas 

permitiu identificar, na maioria das vezes, dados mais específicos sobre os espetáculos 

representados em Leopoldina, como o nome dos autores e/ou tradutores, as nacionalidades 

das peças e suas classificações enquanto gêneros dramáticos, semore contrapostas com as 

informações descritas pelos redatores dos jornais. 

Com a inauguração do Theatro Alencar, as apresentações locais tomaram impulso e o 

município passou a recepcionar, ainda mais intensamente, artistas, companhias dramáticas e, 

sobretudo, um público apreciador e consumidor de espetáculos, distinguido pela imprensa 

oitocentista como a elite e os Zé Povinho da Roça4 que, por inúmeras ocasiões, reuniram-se 

nos assentos do teatro e arquibancadas do circo, em contemplação e fruição de um mútuo 

momento cênico. Percebeu-se, desta maneira, que a presença do teatro em Leopoldina foi 
                                                
4 O Leopoldinense, a. II, 1881, nº 54, p.1.  



 

17 
 

mais intensa e extensa que se costumava saber através da história da cidade e/ou do teatro 

brasileiro. Para dar conta da questão apresentada, isto é, as condições de possibilidade da 

existência histórica das artes do espetáculo em Leopoldina entre o final do século XIX e o 

início do século XX, o trabalho está dividido em três capítulos, cada qual subdividido em 

duas partes, sendo enfoques os desdobramentos da vida espetacular, cada vez mais regular, 

analisando as condições que possibilitaram tal desenvolvimento.  

O primeiro capítulo apresenta um histórico sobre a fundação e urbanização do 

município, o surgimento de algumas instituições e empreendimentos considerados 

proeminentes, tais como a imprensa periódica, o Theatro Alencar e a Estrada de Ferro, que 

impulsionaram o incremento das artes do espetáculo na região, atraindo tanto as companhias 

dramáticas e circenses em circulação, quanto fomentando a formação de sociedades 

dramáticas e grupos amadorísticos. No segundo capítulo, são aprofundadas as investigações 

sobre os indícios de culturas advindos de festejos tradicionais e celebrações litúrgicas 

realizadas nas áreas rurais, sobretudo, no interior das fazendas cafeeiras, buscando 

compreender de quais formas tais manifestações artísticas foram absorvidas e/ou 

influenciaram na cultura espetacular da sociedade citadina, constituída gradualmente no 

centro urbano. No terceiro e último capítulo é analisado o contexto teatral vivenciado em 

Leopoldina e, de maneira mais geral, no Brasil durante a Primeira República, período de 

evidente preocupação com a valorização das tradições nacionais, especialmente nas artes, em 

detrimento aos costumes europeus, objetivando estruturar, desta forma, um pensamento 

nacionalista, a fim de se estabelecer uma identidade cultural brasileira. Em Leopoldina, assim 

como em outras cidades do interior, são formados os grupos teatrais, elementares para a 

regularidade das atividades artísticas e a própria manutenção dos espaços destinados as 

apresentações e eventos culturais, como largos, praças públicas e as casas de espetáculos.  

Por fim, os Apêndices A e B, bem como os Anexos I e II, constituem um inventário 

sobre a produção espetacular identificada em Leopoldina, entre os anos finais do século XIX e 

os anos iniciais do século XX. Trata-se do resultado de um exercício de investigação, 

decupagem e organização dos dados extraídos das fontes primárias consultadas. No Apêndice 

A, Cronologia Comentada do Teatro em Leopoldina, são descritas as ocorrências de 

atividades espetaculares verificadas no município entre 1880 e 1921, identificando datas, 

locais, nomes e repertórios das companhias teatrais, circenses e musicais. O Apêndice B, 

Calendário Artístico e Cultural de Leopoldina, complementa o levantamento e está 

organizado cronologicamente em formato de tabela. Propõe uma consulta mais objetiva sobre 

a produção espetacular do município. O Anexo I, Antologia de Crônicas e Críticas Teatrais, 
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como o título evidencia, é uma seleção de textos; um conjunto amplo de críticas e crônicas 

escritas por redatores e colaboradores da imprensa local; principal órgão de divulgação dos 

espetáculos e das opiniões a respeito das montagens, cujas análises permitem vislumbrar, 

através do olhar balizado da imprensa, as particularidades do teatro empreendido no interior 

mineiro. Está subdividido, respectivamente, entre Crônicas e Críticas. O Anexo II, O Conto 

do Vigário: Uma Comédia de Costumes Leopoldinense, traz, na íntegra, uma dramaturgia 

local, de Joaquim de Amorim, publicada no jornal Gazeta de Leopoldina em 1903. Trata-se de 

uma comédia ambientada no município durante os anos de 1902 e 1903. Por fim, os índices 

remissivos de Artistas e Repertórios permitem ao leitor a busca mais precisa por informações 

relativas às companhias dramáticas e/ou espetáculos citados pela imprensa local e que, por 

sua vez, foram mencionados ao longo deste trabalho.  
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CAPÍTULO I: O THEATRO ALENCAR E AS COMPANHIAS DRAMÁTICAS EM 
LEOPOLDINA: aspectos históricos sobre a fundação do município e o desenvolvimento 
das atividades espetaculares. 

Este capítulo está organizado em duas partes que abordam os principais aspectos sobre 

a fundação de Leopoldina e o surgimento de vivências teatrais na localidade em questão. Em 

um primeiro momento, será apresentado um breve histórico do município a respeito de seu 

desenvolvimento cultural e urbano, procurando circunscrever as condições que, por assim 

dizer, teriam propiciado o surgimento de atividades teatrais mais regulares na cidade, pois, 

conforme observou a filósofa e crítica literária Gilda de Mello e Souza, em Teatro ao Sul 

(2009), a prática teatral em virtude das exigências específicas para a sua realização se 

desenvolveu juntamente com a urbanização e o surgimento das cidades. Como veremos, o 

enriquecimento econômico por um sistema escravista, alinhado com os conflitantes discursos 

morais e visões absolutistas a respeito do progresso e dos costumes, impulsionou a ambição 

da aristocracia local em constituir a cidade e uma sociedade para além das zonas rurais, 

decorrendo em um movimento de transição e segregação entre o campo e o denominado 

centro, que modernizou-se conforme os interesses e as influências políticas das elites 

dominantes.  

Um dos desdobramentos da urbanização e da atualização da vida social e cultural 

vivenciada pelo município neste período foi a crescente influência da imprensa, contribuindo 

para o surgimento de pesquisas que embasam narrativas visando o “resgate de parte da 

história da cidade e da sociedade” (CANTONI, 2016, s/p), especialmente, em vista a 

relevância de informações contidas nas páginas dos jornais ao longo dos séculos. Através da 

leitura dos periódicos podemos evidenciar as características de um modo de vida e de 

pensamento segundo as informações prestadas pelos veículos de imprensa sobre o que seria 

Leopoldina naquele final de século. Veremos, portanto, os fatores de ampliação de uma 

cultura espetacular verificada no centro da cidade, observando as condições que 

impulsionaram tal incremento. É analisada, ainda, a expansão das casas de espetáculos em 

Minas Gerais, em especial na Zona da Mata mineira, impulsionada pela proximidade da 

região com o Rio de Janeiro. Essa expansão será vista, particularmente, segundo a história do 

Theatro Alencar, desde sua concepção e edificação, entre 1880 e 1883, à sua primeira grande 

reforma, em 1927, apresentando, desta forma, uma perspectiva histórica sobre o 

desenvolvimento da casa de espetáculo, segundo o contexto em que ela se insere.  



 

20 
 

I.I: A CIDADE, A IMPRENSA E O TEATRO: Contextualizando.  

A formação da região da Zona da Mata mineira teria origem no declínio da Era do 

Ouro em Minas Gerais, entre o final do século XVIII e início do século XIX, impulsionada 

pela exploração de territórios no Estado, visando novas práticas de trabalho e subsistência, 

sobretudo a agricultura e agropecuária, fomentadas pela política das sesmarias, através da 

distribuição de terras, em grande parte, solos férteis que atraíram famílias e fazendeiros 

escravocratas, intensificando a região como pólo de produção de café, a partir de mão de obra 

escrava; uma das maiores de todo o Estado, asseverando a concentração do poder econômico 

na região. Conforme descrito pela bibliografia que discorre sobre a história leopoldinense 

(PEREIRA, 2015) e algumas das fontes pesquisadas, nos últimos decênios do século XIX 

acentuam-se em Leopoldina a evidente preocupação com o progresso e a formação das 

instituições, com a instrução moral e cívica dos habitantes, sob a regência de códigos e 

costumes que se identificavam com o discurso civilizatório do modelo romântico-ilustrado do 

Império Brasileiro que, por sua vez, validou uma série de iniciativas na região da Zona da 

Mata mineira, identificadas ao progresso dos municípios, como a expansão da localidade por 

linhas férreas, o alargamento de vias públicas, criação de escolas e instituições, entre elas, a 

imprensa periódica e as casas de espetáculos, capazes de sustentar um projeto político-

cultural encabeçado pela elite intelectual do Império que visava nacionalizar a produção 

artística local e, ao mesmo tempo, por meio dela promover a constituição de uma sociedade 

brasileira de acordo com os moldes burgueses e ilustrados europeus. No caso do teatro, esse 

projeto esteve ligado à ascensão do teatro dramático oitocentista como norma de bom gosto e 

de civilidade (PRADO; MAGALDI).  

A persuasão e influência de fazendeiros escravocratas e comerciantes locais dão 

início, em 1874, à construção da Estrada de Ferro Leopoldina, a primeira construída no 

Estado, interligando Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, viabilizando, desta forma, o 

acesso à localidade, o comércio, a importação de produtos e exportação, sobretudo do café. 

Os poderes econômicos e políticos das elites oligárquicas conduziram, portanto, o processo de 

urbanização de Leopoldina no final do século XIX. Como veremos mais adiante, em 1879 é 

lançado o primeiro jornal, O Leopoldinense, que foi o principal veículo de imprensa do 

período. Em 1883, por sua vez, inaugura-se a casa de espetáculos, o Theatro Alencar, 

idealizado sob argumentos conservadores que enxergavam no teatro uma “escola” capaz de 

reformar os costumes e, ao mesmo tempo, disserminar uma produção teatral e cultural 

comandada pela elite intelectual da cidade. Logo, os primeiros anos do século XX 
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circunscrevem um período de projeção e influência política, com a urbanização das vias 

públicas e de empreendimentos considerados eminentes, tais como a fundação da Companhia 

Força e Luz Cataguases-Leopoldina, em 1905, e a inauguração da Usina Hidrelétrica 

Maurício em 1908, aposentando a iluminação a gás acetileno na região, substituída, então, 

pela energia elétrica. Um dos fundadores da Companhia Força e Luz foi José Monteiro 

Ribeiro Junqueira (1871-1946), também fundador da Gazeta de Leopoldina e que, junto de 

seu irmão Custódio Monteiro Ribeiro Junqueira, criaram o Ginásio Leopoldinense em 1906, 

um dos principais argumentos para o município ter sido denominado de Atenas da Zona da 

Mata (PEREIRA, 2015, p. 102). Instituição de ensino particular e com perfil de público 

formado, em maioria, por estudantes oriundos de famílias oligárquicas da classe média alta, 

ofertou cursos em diferentes modalidades de ensino, inclusive superior, como descreve 

Paloma Rezende de Oliveira:  

 

Este estabelecimento de ensino leigo e particular foi idealizado por José Monteiro 
Ribeiro Junqueira e seu irmão Custódio Junqueira, configurando-se como um 
exemplo de estabelecimento de ensino criado para conformar-se aos projetos 
políticos das oligarquias locais. Este estabelecimento de ensino destacou-se das 
outras 13 instituições escolares criadas entre 1896 a 1926, no município, por 
oferecer um ensino abrangente: primário, secundário, normal, superior em 
Odontologia e Farmácia, agrícola e comercial (OLIVEIRA, 2015, s/p).  

 

Não apenas o estabelecimento de ensino, mas as “melhorias” urbanas vivenciadas pela 

população da cidade diziam respeito aos interesses das oligarquias locais que procuravam, 

através de incentivos oficiais, diversificar ou ampliar seu raio de influência. Foi no início do 

século XX que Leopoldina expandiu seu perímetro urbano para além do antigo centro da 

cidade, onde atualmente é a Praça Professor Botelho Reis, às suas ruas adjacentes: a Rua da 

Grama, a Rua das Flores e a antiga Rua Municipal, local onde foi edificado o Theatro Alencar 

que, na época, era também uma espécie de divisa “das três grandes propriedades agrícolas: a 

Fazenda do Feijão Cru, da Cachoeira e do Desengano” (PEREIRA, 2015, p. 102). Neste 

sentido, este alargamento do espaço urbano no município tinha por objetivo atender aos 

interesses dos fazendeiros que sentiram vontade de assentar residência próxima do centro por 

conta de eventos e acontecimentos religiosos, políticos, culturais e sociais de destaque 

(PEREIRA, 2015, p. 102) e, neste rol de atividades, incluiremos os espetáculos levados à cena 

no Theatro Alencar e que, apesar da lacuna de materiais sobre tais representações dramáticas 

e/ou de documentação legada pelos artistas que visitaram ou se apresentam na cidade no final 

do século XIX e início do XX, tornou-se possível tecer um olhar sobre o que teria acontecido 
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dentro e fora dos palcos locais, com base nas fontes e publicações periódicas que circularam 

ao longo deste período. De acordo com as pesquisadoras Nilza Cantoni e Luja Machado 

(2014), circularam em Leopoldina no final do século XIX, ao menos, vinte e um periódicos, 

além de um almanaque. Entre eles, destacam-se os dois supracitados expoentes da imprensa 

local e principais fontes primárias desta pesquisa: O Leopoldinense, inaugurado em 1879, e a 

Gazeta de Leopoldina, inaugurado em 1895. Segundo Cantoni e Machado, os primeiros 

periódicos impressos no município assemelhavam-se aos almanaques, mais pelo seu conteúdo 

do que pela forma, promovendo, não apenas o acesso à informação, mas a prática da leitura: 

 

Aos primeiros jornais de Leopoldina pode ser creditado o valor de prestar 
informações muitas vezes semelhantes aos almanaques da mesma época, bem como 
a formação de um público leitor que viria a se tornar consumidor de outros jornais e 
dos livros divulgados nas páginas daqueles pioneiros (CANTONI; 
MACHADO, 2016, s/p). 

 

A criação da tipografia do jornal O Leopoldinense, à época localizada na Rua do 

Rosário, nº 37, inaugura a imprensa na cidade, inicialmente classificado como uma “folha 

comercial agrícola e noticiosa, consagrado aos interesses dos Municípios de Leopoldina e 

Cataguases, propriedade de uma sociedade anônima”. Fundado e dirigido por Francisco 

Gonçalves da Costa Sobrinho, foi um comerciante local, alferes e oficial honorário do 

exército brasileiro, membro do extinto 33º Corpo de Voluntários da Pátria, cuja aptidão como 

jornalista foi reconhecida pelo Jornal do Comércio, em matéria publicada no ano de 18825. O 

segundo expoente da imprensa local, a Gazeta de Leopoldina, foi um jornal criado por José 

Monteiro Ribeiro Junqueira e Antonio Teixeira, também redatores, além de Emilio A. P. 

Pinto, como secretário-gerente. A Gazeta de Leopoldina é tida como um veículo crítico que, 

segundo a bibliografia, o diferenciava dos outros periódicos circulados até então. Segundo 

Cantoni e Machado, o jornal surgiu em um momento de maior incremento na circulação de 

periódicos e, como a grande maioria dos veículos da época, visava pavimentar o caminho 

“para seu proprietário alcançar postos mais altos na política” (CANTONI; MACHADO, 2016, 

s/p). O incremento da imprensa local foi fundamental para a produção artística e literária na 

cidade, pois, garantiram condições para sua circulação mais ampla e, também, para a 

formação de um público leitor e espectador de teatro na época.  

As publicações periódicas do final do século XIX e primeiros anos do século XX, em 

Leopoldina, abordavam os mais variados assuntos de interesse do município, agregando 

                                                
5 Jornal do Commercio, 1882, a. LXI, n. 326, p. 2. 
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informações recebidas de outras imprensas da região e do Rio de Janeiro, com sessões 

dedicadas à lavoura e agricultura, política e economia, cultura e arte, dos classificados aos 

obituários e, até mesmo, achados & perdidos. Em literatura, a seção Livros Novos, na área de 

classificados do O Leopoldinense trazia a relação de livros à venda na tipografia do próprio 

jornal, de romances às peças teatrais. Geralmente publicado na primeira página e em 

horizontal, o Folhetim oferecia aos leitores, capítulos de um romance a cada edição do 

periódico. De origem européia, o feuilleton ocupava um espaço privilegiado, “ao pé da página 

sob um traço horizontal que por assim dizer a isolava [...] era ali que se abrigavam, conforme 

os dias, os romances publicados em série” (PRADO in FARIA, 2012, p. 67). Não obstante, as 

Crônicas, comumente ocupando a primeira página, normalmente isoladas na horizontal, 

retratavam por meio do texto ficcional, os contextos e os costumes da sociedade oitocentista, 

assinadas, quase sempre, por pseudônimos. Não raro, esses mesmos espaços foram ocupados 

por peças teatrais de autores locais publicadas na íntegra, como a comédia de costumes em 

três atos O Conto do Vigário6, autoria de Joaquim Ferreira de Amorim, publicada em 1903. 

Com a chegada das companhias dramáticas no município e, após a inauguração do Theatro 

Alencar, as críticas teatrais e os anúncios de espetáculos, inclusive peças em cartaz nos teatros 

da Corte, tornaram-se costumeiros nas publicações periódicas, conforme observou a 

historiadora Natania Nogueira:  

 

Era comum anúncios n’O Leopoldinense convidando o público a assistir 
apresentações teatrais de companhias que passavam pela cidade ou que aqui estavam 
instaladas. Foi assim durante a segunda metade do século XIX e até meados do 
século XX. Artistas de outras regiões e até outros países se instalaram aqui, como foi 
o caso do ator espanhol Manoel Del Valle, que no início do século XX atuava nos 
palcos leopoldinenses (NOGUEIRA, 2014, p. 31).  

 

As tipografias eram visitadas pelos empresários teatrais e diretores das companhias 

dramáticas, na maioria das vezes, acompanhados de suas respectivas bandas de música, 

distribuindo ingressos aos redatores e articulistas dos periódicos, visando a publicação dos 

reclames, importantes para a divulgação dos espetáculos, mas, também tinham o objetivo de 

garantir o apreço, a presença e a opinião da imprensa sobre as representações teatrais, no 

momento em que o ofício de crítico se confundia com o de cronista sendo exercido, em sua 

maioria, por “homem das letras que, em meio a outras ocupações, exerceu também nas 

páginas de revistas e jornais a função de crítica, especialmente enquanto cronista teatral” 

(DOMINGOS; MACIEL, 2019, p. 60). A imprensa periódica era convertida em órgão 

                                                
6 Leia na íntegra em Anexo II.  
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privilegiado de divulgação dos espetáculos e das companhias, ao mesmo tempo, garantia a 

presença do público em razão das opiniões consideradas balizadas sobre os trabalhos e os 

artistas apresentados. O papel do crítico não estava restrito a emitir um juízo especializado 

sobre os espetáculos e os desempenhos, pois abarcava, antes de tudo, a vida mundana do 

município. Não podemos nos valer dos dados informados pelos periódicos para recompor a 

história do teatro na região sem levar em consideração, neste percurso, qual era o lugar, a 

função e o papel da imprensa na produção, circulação e recepção dos espetáculos e dos 

artistas cênicos naquele contexto. Logo, a imprensa local não apenas dava publicidade as 

companhias dramáticas e as programações do teatro, mas participava, enquanto divulgador, 

espectador e crítico das montagens, desempenhando um papel primordial para a manutenção 

das casas de espetáculos e para a continuidade do próprio teatro no final do século XIX, 

sobretudo nas cidades do interior. Visava educar o público, “não no sentido acadêmico da 

palavra, mas iniciando-o na linguagem teatral, fazendo-o refletir em sua função: a função do 

público”. (DORT, 1977, p. 57).  

Neste sentido, durante o final do século XIX e primeiras décadas do século XX, as 

críticas teatrais publicadas pela imprensa periódica no Brasil, inclusive a leopoldinense, são 

caracterizadas como um gênero híbrido, segundo salientou a crítica literária Flora Süssekind, 

mistura de crônica e crítica que privilegiou um texto “capaz de sugerir um clima de 

intimidade ao leitor. Chegando-se por vezes a deixar de lado o registro ou o comentário dos 

espetáculos em cartaz em prol de uma espécie de diário pessoal” (SÜSSEKIND in. 

CANDIDO, 1992, p. 361). O julgamento tinha por objetivo verificar a adequação da 

companhia e/ou do elenco com relação ao repertório apresentado, de acordo com uma divisão 

hierárquica e fixa de papéis, “porque a ideia de adequação parece ser um dos fundamentos da 

crítica do período. Adequação ao gosto e ao repertório do “Zé” (Povinho); [...] ao gênero a 

que pertence a peça em questão” (SÜSSEKIND in. CANDIDO, 1992, p. 368). Válido 

ressaltar que, com o aprimoramento das tecnologias de impressão e informação nos primeiros 

anos do século XX, foi contínua a expansão das tipografias nos municípios e distritos da Zona 

da Mata mineira, fato este que permitiu ao Theatro Alencar possuir o seu próprio órgão de 

propaganda: O Alencar, impresso na Tipografia Mineira, em Recreio, e dedicado à divulgação 

da programação artística da casa de espetáculos, bem como as principais tendências do 

cinema em voga. Circulado pela primeira vez em 30 de abril de 1918, o periódico destinava-

se a “registrar o que aparecer de moderno no mundo cinematográfico [...] e a sua excelente 

fatura material bem como a parte intelectual nada deixam a desejar. Desejamos-lhe vida 

longa” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 12, 1918, p. 1). Delimitamos até aqui, 
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algumas das condições de existência para o surgimento de uma vida teatral e cênica mais 

regular na região, especialmente em Leopoldina no final do século XIX. O elevado poder 

econômico advindo do trabalho forçado no campo, investido na urbanização do centro, na 

ampliação das ruas e construção de moradias e instituições, atendeu diretamente aos interesses 

das elites dominantes, pela ambição “que os fazendeiros sentiram de possuir residências de 

fim de semana para [...] assistir as missas, festas religiosas e políticas” (PEREIRA, 2012, p. 

102).  

A mudança da vida econômico-social incentivando as atividades comerciais e mercantis, 

inclusive, as ligadas à circulação cultural e artística; o estabelecimento da imprensa periódica 

e o impulso à constituição de um grupo letrado local, interessado em promover seus valores e 

princípios, suscitou, portanto, no surgimento de uma população receptiva e inclinada pela 

apreciação e produção teatral e, por consequência, um público capaz de sustentar a 

continuidade de tais atividades. O impulso é alavancado com a inauguração do Theatro 

Alencar, casa de espetáculo construída em diálogo com o discurso conservador regido pelas 

elites dominantes, em um momento onde o teatro era visto como uma instituição civilizadora, 

capaz de instruir moralmente; discurso que validou a edificação do teatro em Leopoldina e 

que, por consequência, entrou em disputa com os repertórios representados pelas companhias 

dramáticas em circulação, especialmente no período, com a hegemonia do teatro cômico e 

musicado; gênero fartamente explorado pelos artistas e empresários e, da mesma forma, 

amplamente apreciado pelo grande público, como veremos melhor na próxima parte, onde 

voltaremos nossa atenção para o impulso dado pelo contexto mais amplo ao incremento das 

casas de espetáculos no interior de Minas Gerais no final do século XIX.  

 

I.II: A EXPANSÃO DAS CASAS DE ESPETÁCULOS NA ZONA DA MATA 
MINEIRA. 

A construção acelerada de teatros em Minas Gerais, especificamente na Zona da Mata 

mineira, emergiu na diáspora de habitantes para a região durante o declínio da mineração de 

ouro; sobretudo fazendeiros e pessoas escravizadas; principal mão de obra nas lavouras de 

café. O poder econômico, justificando os interesses das elites dominantes em constituir 

residências e comércios nas regiões centrais, “determina um deslocamento de populações e 

interesses que terá como resultado o surgimento de novas cidades” (ÁVILA, 1978, p. 19), 

conforme ressaltou o pesquisador mineiro Affonso Ávila (1928-2012). Os teatros, como parte 

do modelo romântico-ilustrado do Império Brasileiro, buscaram atender as necessidades de 
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instrução moral, cívica e de lazer às cidades, promovendo, ao mesmo passo, um ideal de 

nação, baseado em costumes burgueses e europeus. Deste modo, “na segunda metade do 

século XIX, novos teatros viriam a ser abertos no interior da província, alguns instalados em 

edifícios para o fim especialmente construídos” (ÁVILA, 1978, p. 19). Durante o Império do 

Brasil (1822-1889), o Rio de Janeiro se destacou como um grande centro de negócios para 

empresários teatrais, companhias dramáticas e circenses, nacionais e estrangeiras que, de lá, 

percorreram as principais regiões do país em caravanas artísticas. A Zona da Mata de Minas 

Gerais, por sua proximidade com a Corte, logo se tornou um local privilegiado pelos artistas e 

o município de Juiz de Fora que, em 1863 inaugurou o Theatro da Misericórdia, tornou-se “o 

ponto inicial dos roteiros de excursão que as troupes dramáticas ou líricas” (ÁVILA, 1978, p. 

20) empreendiam. Ordenada pelo Barão de Bertioga (1773-1870), esta casa de espetáculo foi 

construída com mão de obra escrava; um paradoxo nos conceitos de progresso e civilidade 

que a aristocracia mineira buscou propagar através da construção de casas de espetáculos no 

Estado, financiadas, por sua vez, com capital proveniente do trabalho escravo, explicitando os 

limites extremos de uma cultura em formação no interior de Minas Gerais. 

Outras casas de espetáculos foram construídas em Juiz de Fora, como o Teatro 

Perseverança, em 1870, propriedade de Carlos Otto, posteriormente substituído pelo Theatro 

Juiz de Fora, em 1889, pelos irmãos Ferreira Lage, também conhecido como Teatro Novelli, 

homenagem ao ator italiano Ermette Novelli (1851-1919). Segundo Affonso Ávila, essas 

casas de espetáculos recebiam artistas de diferentes localidades do país, inclusive estrangeiras, 

devido à flexibilidade de acesso por linhas férrea e rodoviária que interligam os municípios do 

interior com o Rio de Janeiro e outras regiões. Deste modo, “o surto teatral se estende [...] a 

todo o interior mineiro, e no último quartel do século as casas de espetáculo se multiplicam” 

(ÁVILA, 1978, p. 2). Foi o caso de Leopoldina, cidade localizada a 98 km de distância de 

Juiz de Fora. Entre as principais condições que viabilizaram o desenvolvimento da cultura 

teatral no município, destacamos a construção da Leopoldina Railway e a Estação Ferroviária, 

viabilizando o trânsito terrestre na região e, especialmente, a construção do Theatro Alencar, 

inaugurado em 1883, tornando Leopoldina ponto de parada para as companhias dramáticas 

que circulavam pelo país. As iniciativas que culminaram na edificação do teatro ocorrem a 

partir de 1880; seis anos após a inauguração da estrada de ferro. Algumas personalidades e 

intelectuais locais, entre eles Chagas Lobato, Marciano Teixeira Lopes Guimarães e Antônio 

Santa Cecília constituíram uma comissão para edificar uma casa de espetáculos no município 

e, deste modo, suprir, segundo a imprensa, “a mais vital aspiração do público leopoldinense” 

(O LEOPOLDINENSE, a. IV, n° 4, 1883, p. 2).  
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O projeto previu, inicialmente, a construção do teatro na Rua Sete de Setembro, em 

algum ponto entre o restaurante Araújo e a tipografia do jornal O Leopoldinense. Cinco meses 

depois, em abril de 1881, o Imperador Dom Pedro II (1825-1891) visitou Leopoldina, durante 

viagem empreendida na Zona da Mata mineira e, segundo uma pequena nota intitulada Teatro 

Novo, teria presidido a cerimônia de assentamento da pedra fundamental do teatro que, em 

breve, seria erguido; “a pedra para os alicerces, deve ser conduzida na próxima semana” (O 

LEOPOLDINENSE, a. II, nº 28, 1881, p. 2). Ressalta-se, contudo, que Dom Pedro II 

registrou sua visita à Leopoldina em seu diário da época, não mencionando este fato 

específico. Encontrando dificuldades em arrecadar a verba para o financiamento total da obra, 

a comissão responsável pela construção do teatro abdicou do projeto original e adquiriu, logo, 

um prédio que já estava em fase de construção, previsto para abrigar um templo maçônico, 

localizado na antiga Rua Municipal, nº 24. A compra deste imóvel foi concretizada em 20 de 

agosto de 1881, dando lugar ao Theatro Alencar, inaugurado no dia 19 de janeiro de 1883, 

com espetáculos da Companhia Dramática Escudero, de origem francesa, dirigida pela atriz 

Amelie Escudero, que permaneceu por três meses apresentando-se no município. A 

arquitetura do teatro aparentava ser simples: dois andares com as plateias dispostas no 

pavimento superior em arquibancadas ao redor do pano de boca que, por sua vez, localizava-

se no centro do térreo, à frente do palco. O prédio também dispunha de um botequim; 

característica trivial em teatros portugueses e que, segundo o dramaturgo português Antônio 

de Sousa Bastos, poderia oferecer uma variedade de produtos para consumo, como “bebidas, 

bolos, pastéis, café ou chá e, alguns, tabaco e comidas” (BASTOS, 1908, p. 30). No texto 

Teatro em Leopoldina, a pesquisadora Nilza Cantoni menciona um interessante trecho 

presente no livro de C. Carlos João Wehrs, O Rio Antigo – Pitoresco & Musical, que descreve 

a visita do autor em Leopoldina e sua passagem pelo “teatro de Leopoldina” no ano de 1886.  

Conforme descrito por Wehrs, em 30 de outubro uma companhia dramática 

portuguesa, dirigida por um empresário de nome Guimarães, representou no teatro local as 

peças O Lenço Branco, comédia em três atos traduzida por Rangel de Lima7 e de grande êxito 

em Portugal, além da comédia em um ato Não Tem Título, do dramaturgo português António 

Pedro Baptista Machado (1847-1901), “de que gostei muito, por ter sido bem encenada e ser 

muito alegre” (WEHRS, 1980, 176-177). Sobre os aspectos internos do teatro, Wehrs o 

descreve com características semelhantes das que foram relatadas três anos antes pelo 

                                                
7 “Lenço Branco - Comédia em 3 atos, tradução de Rangel de Lima, representada no teatro do Ginásio em várias 
épocas. Reprises no Teatro das variedades e outros”. BASTOS, Sousa. Diccionario do Theatro Portuguez, p. 
299. Lisboa- Portugal, 1908. 



 

 

articulista do O Leopoldinense, ressaltando, sobretudo, a visível instabilidade na estrutura da 

casa de espetáculo, já que, segundo o autor, “o teatro, o prédio, [...] era uma imensa casa de 

pau-a-pique, dividida em ga

cadeiras e bancos” (WEHRS, 1980, 176

mencionar sua visita ao teatro de Leopoldina em 1886, referia

Alencar. A pesquisa buscou averiguar a informação e, com base nas análises das fontes 

consultadas, foi observado, como salientado, que a comissão responsável pela construção do 

teatro foi criada em 1880, sendo a primeira reforma 

ocasionando sua reinauguração em dezembro 

visita de Carlos Wehrs ao único teatro em funcionamento no 

concluindo, portanto, que o relato do autor descreve a estrutura original da casa de 

espetáculos, inaugurada três anos antes de sua visita. 

eram habituais as apresentações de companhias dramáticas e circenses nos principais largos e 

praças da cidade, como o Largo Visconde do Rio Branco, Largo Félix Martins, Largo do 

Rosário e o Largo da Grama; espaços públicos que con

artísticos após a inauguração do teatro, todavia, com menor incidência, ficando quase que 

exclusivo para as companhias circenses, pois o teatro, dispondo de estrutura e cobertura; 

alguma segurança e comodidade, passou a conce

Imagem 1: Fotografia do Theatro Alencar tirada entre final do século XIX e início do século XX. Fonte: Biblioteca 
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casa de espetáculo, já que, segundo o autor, “o teatro, o prédio, [...] era uma imensa casa de 

pique, dividida em galerias e camarotes em torno da plateia, e, embaixo, constituída de 

cadeiras e bancos” (WEHRS, 1980, 176-177). Nilza Cantoni indaga se Carlos Wehrs, ao 

mencionar sua visita ao teatro de Leopoldina em 1886, referia-se, neste caso, ao Theatro 

isa buscou averiguar a informação e, com base nas análises das fontes 

, como salientado, que a comissão responsável pela construção do 
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a reinauguração em dezembro de 1887, ou seja, pouco mais de um ano após a 
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concluindo, portanto, que o relato do autor descreve a estrutura original da casa de 

, inaugurada três anos antes de sua visita. Anteriormente a existência do Alencar, 

eram habituais as apresentações de companhias dramáticas e circenses nos principais largos e 

praças da cidade, como o Largo Visconde do Rio Branco, Largo Félix Martins, Largo do 

Rosário e o Largo da Grama; espaços públicos que continuaram recepcionando eventos 

artísticos após a inauguração do teatro, todavia, com menor incidência, ficando quase que 

exclusivo para as companhias circenses, pois o teatro, dispondo de estrutura e cobertura; 

alguma segurança e comodidade, passou a concentrar maior parte das atividades dramáticas.

Imagem 1: Fotografia do Theatro Alencar tirada entre final do século XIX e início do século XX. Fonte: Biblioteca 
Municipal Luiz Eugênio Botelho. 
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Existiram, ao menos, outras duas casas de espetáculos no município ou entorno, 

mencionadas em matérias publicadas no jornal O Leopoldinense entre 1880 e 1881: o Theatro 

Brandão, localizado na Rua Sete de Setembro, propriedade particular da Companhia 

Dramática Brandão, dirigida por João Manoel Ferreira Brandão, cujo sobrenome nos remete 

ao ator cômico João Augusto Soares Brandão (1884-1921); “Brandão, o Popularíssimo”, 

considerado um dos mais notáveis atores brasileiros do século XIX. Existiu, ainda, o Theatro 

Recreio, havendo imprecisão sobre sua localização, tendo em vista que nenhuma das fontes 

consultadas mencionou o seu endereço. Válido ressaltar que existem registros de um teatro de 

mesmo nome na cidade vizinha, Cataguases8.  Fato é que, após a inauguração do Alencar, tais 

casas de espetáculos deixaram de ser mencionadas pela imprensa, na mesma medida em que 

aumentaram, consideravelmente, as publicações de matérias e menções sobre as 

programações artísticas do Theatro Alencar, na maioria das vezes, trazidas na primeira página 

dos periódicos. Estes dados revelam a mudança no contexto social e cultural de Leopoldina, 

viabilizada pela construção da casa de espetáculos, alavancando a produção e a recepção 

artística no município, fomentando, ao mesmo tempo, o interesse da sociedade em assistir os 

espetáculos e, nos dias seguintes, ler as críticas da imprensa e se identificar, ou mesmo 

discordar das opiniões, exercendo, por si próprio, o papel de crítico teatral. A criação de um 

teatro em Leopoldina partiu, como vimos, dos interesses da elite burguesa, de personalidades 

envolvidas com a política e/ou educação, intelectuais e de incentivos públicos;  de “iniciativas 

que reuniam tanto uns quanto outros desses entusiastas e o próprio apoio oficial que 

eventualmente receberam só se tornou possível graças ao empenho pessoal de elementos de 

prestígio também ligados à arte” (ÁVILA, 1978, p. 20). É importante ressaltar, no entanto, 

que, particularmente na região investigada, não foi apenas a influência política e econômica 

da sociedade local que teria favorecido a constituição de uma atividade teatral regular e 

profissional em Leopoldina, pois, a mesma ocorre em detrimento das práticas artísticas 

pretéritas à urbanização do município, por sua vez, ligadas às fazendas, as festas religiosas e 

aos folguedos populares, tópicos que serão aprofundados no próximo capítulo.  

Entre o final do século XIX e início do século XX, concomitantemente com as 

expansões das casas de espetáculos em Minas Gerais, as associações teatrais e grupos de 

amadores se multiplicaram pelo interior, “de modo extraordinário, passando mesmo a 

constituir o fator decisivo da continuidade de funcionamento das casas de espetáculo” 
                                                
8 “DE CATAGUASES - Foi inaugurado aqui, no último domingo, um elegante coreto, armado no jardim 
fronteiro ao Theatro Recreio. A inauguração foi festiva, tocando no coreto a banda de música Lyra 
Cataguasense, proficientemente regida pelo maestro Rogério Teixeira”. Fonte: Gazeta De Leopoldina, a. XXVI, 
nº 233, 1921, p. 1. 
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(ÁVILA, 1978, p. 21). Neste período são fundados na região investigada diversas associações 

teatrais e grupos amadorísticos que se pautavam em estatutos e regimentos internos, 

compostos por sócios e associados participando ativamente no investimento de capital, tanto 

para a criação e manutenção dos teatros, quanto para a produção das montagens cênicas, 

garantindo certa regularidade das receitas, fomentado, por sua vez, por um sistema de 

assinaturas de espetáculos. Foi o caso do Club Thalia, uma associação particular dirigida por 

Raphael Gimenez, fundada em 13 de agosto de 18999 em Leopoldina, com o intuito de 

produzir e difundir a arte dramática “sob os princípios da mais pura e sã moral” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. V, nº. 20, 1899, p. 4). Os interessados em se associar ao clube 

poderiam escolher entre três diferentes classes de participação: os contribuintes; os cênicos e 

os de orquestra. Os contribuintes participaram investindo capital, cujos recursos auxiliaram 

na manutenção das atividades e produção das montagens, pagando uma mensalidade de dois 

mil réis que lhes garantiam uma cadeira permanente em cada espetáculo. Aquele que pagasse, 

no mínimo, cinco mil réis, tinha um camarote permanente reservado para os espetáculos 

mensais ordinários. Já os sócios cênicos e de orquestra eram isentos de quaisquer valores ou 

taxas, incluindo a entrada franca nos espetáculos ordinários, pois, na prática, eram esses que 

compunham o corpo cênico e musical do clube, atuando como atores dos espetáculos e 

músicos da banda, imprescindível nas montagens teatrais. Tanto os sócios cênicos quanto os 

de orquestra, bem como seus familiares, tinham direito aos assentos reservados em dias de 

espetáculo.  

No palco do Theatro Alencar, o Club Thalia encenou relevantes peças nacionais, como 

na noite de sua inauguração solene em 07 de setembro de 1899, quando foi representada a 

comédia em um ato Lotação dos Bonds, do dramaturgo carioca Joaquim José de França 

Junior10 (1838-1890), peça de características realistas e que, de acordo com a imprensa, 

retratou as “confusões que tão comumente se dão nas grandes cidades e nos pontos de 

bondes” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, n. 22, 1899, p. 2). Após o espetáculo, foi 

representado Amor Por Anexins, renomada comédia em um ato escrita por Artur Azevedo11 

(1855-1908) em 1875. Outras comédias do repertório do clube naquele período: Como Se 

Fazia Um Deputado, em três atos, de França Júnior12 e O Judas em Sabado de Alleluia, 

                                                
9 Gazeta de Leopoldina, ano V, nº 19, 20 de agosto de 1899, p. 1. 
10 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 152. 
11 Ibid., p. 252 
12 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume III. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1979, p. 246. 
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comédia de costumes nacionalista em um ato de Martins Pena (1815-1848). Em 1900, o clube 

passou a ser chamado de Grupo Scenico João Caetano, em referência ao exímio ator, 

encenador e empresário teatral brasileiro João Caetano dos Santos (1808-1863), dando 

continuidade na produção em âmbito local e gerenciando a própria continuidade e 

aprimoramento do Alencar ao longo do período. Neste ínterim, o prédio do teatro passou por 

diversas reformas e reparos; necessidades atribuídas ao uso contínuo do espaço pelos grupos 

locais e, também, inerentes às próprias transformações tecnológicas do início do século XX. 

Como se verificou, a primeira grande reforma do edifício ocorreu em 1887, culminando na 

reinauguração do teatro em dezembro daquele ano, com estreia da Companhia Dramática do 

Theatro Sant’Anna, dado informado na Gazeta de Notícias (RJ) de 18 de outubro de 188713.  

Em agosto de 1901, período de maior atividade do Grupo Scenico João Caetano, 

James Zig-Zag, então presidente da Sociedade Theatro Alencar, solicitou novos reparos no 

prédio, alterando expressivamente a estrutura interna do teatro visando à melhoria do espaço 

cênico em prol da comodidade do público, como a mudança da escada para a porta central, 

permitindo o acesso dos espectadores nas outras duas portas da fachada; a substituição das 

cadeiras na plateia por bancos de palha com assentos numerados e o reposicionamento destas 

cadeiras nos camarotes superiores, “que tanto se ressentem da falta de mobília” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 18, 1901, p. 1). Em setembro de 1907, a pedido do Presidente 

da Câmara Municipal de Leopoldina, o teatro passou por outra “enérgica varredela e uma 

transformação feliz na entrada” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XIII, n° 49, 1907, p. 2). O 

Município investiu 276$000 (duzentos e setenta e seis mil réis) em reformas no prédio, 

distribuídos entre serviços de restauração de cadeiras e compra de tijolos, visando torná-lo 

claro e confortável. Foram investidos, ainda, 22$000 (vinte e dois mil réis) em serviços de 

pintura e mais 250$300 (duzentos e cinquenta mil e trezentos réis), identificados nos extratos 

da Câmara Municipal, publicados pela Gazeta de Leopoldina, como serviços no Theatro 

Alencar e na Câmara Municipal. Com o desenvolvimento dos aparelhos cinematógrafos e sua 

evolução para os cinemas no início do século XX, tornou-se cada vez mais comum as salas de 

espetáculos dedicarem sessões com exibição de imagens e filmes, antes e/ou depois das 

representações dramáticas. Em concordância com as transformações, Leopoldina inaugurou 

seu primeiro cinema nas dependências do teatro em 08 de novembro de 190914. Sem perder o 

título tradicional de Theatro Alencar, o prédio passou a ser conhecido também como Cinema 

Leopoldina, então gerenciado pelo tenente João das Chagas Monteiro, que adquiriu projetor e 
                                                
13 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, edição 291, 18/10/1887, página 2. 
14 Gazeta de Leopoldina, ano XIX, nº. 170, p. 1, 08/11/1913. 
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telão para exibição dos principais títulos exibidos nos cinemas do Rio de Janeiro, onde as fitas 

eram alugadas.  

Em matérias publicadas no jornal O Novo Movimento entre 1910 e 1911, observa-se a 

aceitação do público com este formato de entretenimento. Contudo, os filmes exibidos 

deveriam estar de acordo com os costumes morais vigentes à época, algo que nem sempre 

aparentou ocorrer, ocasionando notas de censura e desaprovação por parte da imprensa 

conservadora. Filmes como A Saia foram considerados imorais e “representativas de 

infidelidades conjugais” (O NOVO MOVIMENTO, a. III, n° 20, 1910, p. 3). Em 

contrapartida, a exibição de filmes como Vida de Christo, “extraordinariamente belo e 

instrutivo” (O NOVO MOVIMENTO, a. III, n° 15, 1910, p. 3), eram considerados mais 

adequados aos juízos de valores. João das Chagas esteve à frente da casa de espetáculos de 

1909 a 1913. Entre 1914 e 1915, o prédio foi gerenciado por Pedro Barbosa que, em abril de 

1915, admitiu Custódio Spinola como sócio, constituindo a Sociedade Barbosa & Spinola, 

introduzindo novos melhoramentos para o prédio. Todavia, em 1916, a sociedade já não 

existia e o teatro voltou a ser uma propriedade apenas de Pedro Barbosa que gerenciou o local 

até o final daquele ano. Em 1917, o capitão F. P. Carneiro passou a ser o arrendatário do 

prédio e foi em sua gestão que o Theatro Alencar ganhou seu próprio órgão de propaganda: o 

periódico O Alencar, circulado pela primeira vez em 30 de abril de 1918. Esta foi uma 

alternativa encontrada por F. P. Carneiro em desvincular as programações do teatro do jornal 

Gazeta de Leopoldina que, em 1918, publicou uma série de matérias denunciando o 

empresário de não cumprir as exigências da recém instituída Taxa de Diversão, lei que entrou 

em vigor no dia 1º de janeiro de 1918 regulamentando a comercialização de ingressos nas 

casas de espetáculos e taxando um imposto de cem réis para cada bilhete comercializado. O 

formato dos ingressos também deveria ser específico, contendo picotagem para divisão do 

canhoto do bilhete que, por sua vez, eram diferenciados por cores, distinguindo as sessões 

diurnas e noturnas, devendo variar de cor a cada dia. A fiscalização do cumprimento da lei 

coube às autoridades competentes do Estado de Minas Gerais: funcionários públicos, vigias 

fiscais, policiais, escrivães, fiscais de renda e designados nas respectivas municipalidades.  

Em Leopoldina, a imprensa também exerceu essa função, em extensas reportagens que 

denunciaram F. P. Carneiro de fraudar o pagamento da taxa, acusado de omissão no 

quantitativo total de ingressos vendidos na noite de 21 de abril de 1918, ocasião em que o 

Theatro Alencar ficou lotado, “foi uma enchente colossal, calculada em muito mais de 500 

pessoas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, n° 04, 1918, p. 1). Contudo, o imposto de 

taxa de diversão pago pela empresa foi 30$000 (trinta mil réis), concluindo que foram 
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vendidos apenas 300 ingressos naquela noite. Para comprovar a fraude, a imprensa divulgou a 

contagem de assentos disponíveis no teatro, o que nos leva a um dos pontos de interesse: a 

descrição da estrutura interna da casa de espetáculos, revelando, também, a capacidade total 

de espectadores: 354 lugares, distribuídos entre 126 cadeiras, 48 lugares nos bancos, 16 

camarotes com 5 cadeiras cada e 100 gerais, nas arquibancadas. Destaca-se que, na enchente 

colossal de 21 de abril, além dos lugares supracitados, foram levadas para o teatro cadeiras da 

Câmara Municipal e da Gazeta de Leopoldina, “ficando ainda inúmeras pessoas de pé” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, n° 09, 1918, p.1), levando-nos a concluir que, 

quando o Alencar esteve à cunha, é porque estava ocupado por um público em torno de 

trezentas e cinquenta à quatrocentas e cinquenta pessoas, o que avaliamos como considerável 

quantitativo de espectadores, em relação à estrutura interna de uma casa de espetáculos 

construída no final do século XIX em uma cidade do interior de Minas Gerais. Ressaltam-se, 

ainda, os dados extraídos dos balancetes demonstrativos referentes às receitas e despesas do 

Município no ano de 1918, expedidos pela Câmara Municipal de Leopoldina e publicados 

pela Gazeta de Leopoldina ao longo daquele ano. Segundo os documentos, o Theatro Alencar 

gerou um montante de 450$000 (quatrocentos e cinquenta mil réis) em receitas, 

respectivamente 150$000 (cento e cinquenta mil réis) por trimestre, entre janeiro a 30 de 

setembro de 1918. Já conforme relatório publicado na Gazeta de Leopoldina15 em dezembro 

de 1918, emitido em outubro daquele ano pelo capitão Domingos Ribeiro, responsável pela 

fiscalização da Taxa de Diversão na 13ª circunscrição do Estado, que à época, incluíam as 

localidades de Leopoldina, Cataguases, Além Paraíba, São Paulo do Muriaé, São Manoel e 

Palma, foram arrecadados na circunscrição o total de 8.536$800 (oito contos, quinhentos e 

trinta e seis mil e oitocentos réis), através da comercialização de 85.368 ingressos, entre 

janeiro a 30 de setembro de 1918, com maior porcentagem de vendas para Além Paraíba, com 

uma média de 123 espectadores por função. Leopoldina ficou em terceiro lugar, com média 

de 86 espectadores, trazendo à tona as acusações de fraude contra a empresa F. P. Carneiro 

que, logo após a publicação do balancete pela imprensa, passou a seguir o que exigia na lei da 

Taxa de Diversão, realizando a picotagem dos ingressos “e selagem dos mesmos sobre o 

picote” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, n° 158, 1918, p.1).  

Em 1920, o Theatro Alencar passou a ser gerenciado pela empresa Spinola & 

Lorenzetto e, em 1925, pela Arantes & Nogueira. Com o desgaste de sua estrutura devido ao 

uso contínuo do espaço ao longo de quatro decênios, o prédio foi fechado em 1925, por 

                                                
15 Gazeta de Leopoldina, ano XXIV, nº 157, 15 de dezembro de 1918, p. 1. 
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oferecer risco à segurança do público e dos artistas. Em 1926, a Câmara Municipal de 

Leopoldina colocou o teatro à venda, sendo o mesmo arrematado pelo preço de 25 contos de 

réis por Salvador Rodrigues y Rodriguez, lavrador espanhol e residente há muitos anos no 

município. Neste mesmo período, o advento do cinema no interior mineiro fez com que 

muitas casas de espetáculos fossem fechadas e/ou adaptadas ao novo formato de “Cine-

Theatro”, como ocorreu com o Alencar sob os cuidados de Rodrigues y Rodriguez. Em 1927, 

o presidente da Câmara Municipal, Carlos Coimbra da Luz, sancionou a Lei Municipal nº 

412, de 16 de março, alienando o prédio e garantindo os direitos de posse do mesmo ao novo 

proprietário e que, por sua vez, colocou em prática um moderno projeto de reforma e 

ampliação do edifício para abrigar o Cine-Theatro Alencar, construído com arquitetura 

neoclássica e regido conforme as leis que regulamentavam as casas de espetáculos à época. 

Nesta reforma, empreendida entre 1926 e 1927, foi aproveitado apenas o gradeamento do 

telhado do antigo prédio, sendo o resto demolido. A fachada foi revitalizada e largamente 

ampliada em toda sua extensão ao longo da antiga Rua Municipal, “onde sempre existiu o 

Teatro” (GAZETA DE LEOPOLDINA, 1927, s/p). O palco seguiu o estilo italiano, no 

pavimento térreo e de frente para a plateia, de maneira que permitiu a ampliação dos 

camarotes, galerias e torrinha, dispostas no andar superior, “inteiramente diverso do que se 

notava no antigo” (GAZETA DE LEOPOLDINA, 1927, s/p).  

Não encontramos a data precisa de sua reinauguração, ocorrida em 1927, todavia, 

segundo o I Calendário Histórico da Cidade de Leopoldina16, conta-se que o filme exibido 

foi Miguel Strogoff, com a promissora atriz norte-americana Theda Bara no elenco. Ainda 

conforme este calendário, o Cine-Theatro Alencar funcionou até 1984, gerenciado, no 

decorrer do século XX, pela municipalidade e, também, por empresas privadas (Nogueira & 

Mello e Salomão & Irmãos Ltda.). Após encerrar as atividades artísticas, o prédio abrigou 

lojas, danceteria e igreja, posteriormente permanecendo por muitos anos fechado. No início 

do século XXI, em 08 abril de 2005, foi reaberto como sala de cinema, o Cine Alencar, 

iniciativa de Paulo Roberto Xavier de Oliveira em fomentar o audiovisual no município. Na 

época, a estrutura interna do cinema dispunha de ar condicionado, seis canais de som, 240 

cadeiras e 32 camarotes. Apesar de moderno e oferecer ingressos a valores populares, teve um 

curto período de funcionamento por motivos que variaram entre o advento da internet, que 

favoreceu o esvaziamento das salas de cinema e, sobretudo, pela falta de apoios e incentivos 

públicos e/ou privados, tanto para manutenção do espaço, quanto de sua programação 

                                                
16 I Calendário Histórico da Cidade de Leopoldina – Minas. Espaço dos Anjos, 1997-98. Editor, Pesquisa e 
Texto por Luiz Raphael Domingues Rosa, 1998. Acesso na Biblioteca Municipal de Leopoldina. 
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artística, vindo a encerrar as atividades poucos anos depois. Entre 2010 aos dias atuais, o 

prédio abriga uma igreja e alguns comércios. 

 

 

Imagem 2: Fotografia do Cine Theatro Alencar tirada na primeira metade do século XX, cedida por Henrique Frade da Cruz 
ao jornal Leopoldinense. Fonte: jornal Leopoldinense, 2015 (Luiz Baía Meneghite). 
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CAPÍTULO II: TRAJETÓRIA DO ESPETÁCULO EM LEOPOLDINA NO FINAL 
DO SÉCULO XIX. 

No capítulo anterior, apresentamos um breve histórico da cidade de Leopoldina, 

observando as condições de existência para o surgimento das atividades teatrais mais 

regulares no município, em conjuntura com a urbanização do centro, que culminou na 

edificação de instituições, residências e empreendimentos, tais como a estrada de ferro, a 

imprensa periódica e a casa de espetáculos, fatores que colaboraram para o incremento do 

teatro na localidade investigada, estimulando, em grande medida, o interesse da sociedade 

local pelas artes do espetáculo. Neste capítulo, delineamos, em um primeiro momento, as 

culturas, ainda mais pretéritas à urbanização de Leopoldina, por sua vez, advindas das 

festividades populares, celebrações litúrgicas, folguedos e tradições culturais originárias do 

campo, desenvolvidas no interior das fazendas cafeeiras. Veremos como a economia elevada, 

baseada no trabalho escravo exercido nas fazendas das famílias aristocráticas, contribuiu para 

a urbanização e consequentemente para a implementação de uma vida teatral mais regular no 

município, não apenas em termos pecuniários, mas, também, do ponto de vista da cultura 

dramático-musical praticada nelas. 
Desta forma, voltaremos nossa atenção para uma análise detalhada do contexto 

econômico e social da região e de seus habitantes nos períodos que antecedem a abolição da 

escravatura e posteriores ao chamado trabalho livre, pois, como salientou Reis & Gomes, “os 

escravos da África e seus descendentes imprimiram marcas próprias sobre vários outros 

aspectos da cultura material e espiritual deste país, sua agricultura, culinária, religião, música, 

artes, arquitetura” (REIS; GOMES, 2012, p. 9), buscando compreender suas relações na 

constituição de atividades dramático-musicais desenvolvidas em Leopoldina. São delineados, 

portanto, os contextos nos quais se operaram o sistema escravocrata em um dos municípios 

que mais concentraram cartéis de escravos no Estado de Minas Gerais no final do século XIX, 

compreendendo seu impacto na constituição de uma sociedade burguesa, escravista e cristã, 

interessada pelo teatro e pela música. Quais seriam as possíveis relações, trocas e/ou heranças 

das manifestações populares e artísticas pretéritas na formação cultural da sociedade que se 

constituiu no centro urbano? 
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II.I: MÚSICA, DANÇA E TEATRO: expressões populares e espetaculares na Zona da 
Mata mineira. 

De acordo com o escritor Oiliam José17 (1921-2017), as terras que deram origem ao 

município de Leopoldina “desconheceram as tropelias do ciclo das minas” (JOSÉ, 1962, p. 

137), sendo desbravadas e colonizadas por agricultores no início do século XIX, durante a 

ascensão do café em Minas Gerais, a partir da mão de obra escrava, “por sinal, a maior da 

Província em certa época” (JOSÉ, 1962, p. 137). Como salientou o historiador Rômulo 

Andrade, com base no Censo de 1872, neste ano havia 15.253 pessoas escravizadas em 

Leopoldina, indicado pelo documento como a maior entre os municípios da Zona da Mata 

mineira naquele ano; deste quantitativo, 1.296 escravos possuíam origem africana, “para uma 

população livre de 26.633 pessoas” (ANDRADE, 2008, p. 9-10), ou seja, em um total de 

41.886 habitantes, mais de um terço era constituído de escravos. De acordo com o Tratado de 

Geografia Descritiva Especial da Província de Minas Gerais, livro de José Joaquim da Silva 

publicado em 1878 em Juiz de Fora, é mantido o quantitativo informado pelo Censo de 1872, 

isto é, 15.253 escravos “matriculados na coletoria do Município” (SILVA, 1878, p. 129), mas 

é ampliado o número de habitantes “livres” que, naquele momento, somavam 29.852 “almas”, 

dado também publicado no jornal O Leopoldinense18, em 1881. Com o impulso da atividade 

econômica e alta na produção de café pelas principais fazendas do município, entre elas, a do 

Paraíso, a da Providência e a Fazenda da Sesmaria, Leopoldina destacou-se, segundo o 

genealogista e tabelião Mauro de Almeida Pereira (1915-2001), de todas as outras comarcas, 

vindo a ser considerada “a mais importante cidade do Estado de Minas Gerais, em termos de 

arrecadação de impostos e taxas” (PEREIRA, 2015, p. 147). A expansão da cafeicultura na 

região teria se intensificado, segundo a historiadora Natania Nogueira, no final do século, 

entre 1883 a 1887 quando, em Leopoldina, “existiam cerca de 42 unidades produtivas, com 

um área média de 703 hectares, ocupando um perímetro total de 29.554 hectares, tendo cada 

unidade uma média de 114.047 pés de café plantados” (NOGUEIRA, 2007, s/p). Estes dados 

refletem o poder econômico da região; em contraponto, evidencia o ardor do sistema 

escravocrata em plena atividade no município que, em 1883, foi considerado como “a 

                                                
17 Oiliam José foi um professor natural da Zona da Mata de Minas Gerais. Nascido em Visconde do Rio Branco, 
publicou importantes obras relativas à história e a escravidão em Minas Gerais. Foi professor no Gimnásio 
Leopoldinense, em Leopoldina. 
18 Riqueza da Leopoldina em O Leopoldinense, ano II, n° 64, 1° de setembro de 1881, p. 3. 
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segunda cidade com maior número de escravos da Província, com 16.001, contra 21.808 da 

primeira colocada, a cidade de Juiz de Fora” (CANTONI, 1995, s/p).19  

Ainda de acordo com Nogueira, foram intensas as campanhas abolicionistas neste 

período, sobretudo nas localidades em que a escravidão era, da mesma maneira, intensa e 

concentrada, sendo que as fugas dos escravos eram facilitadas por jovens militantes ligados às 

sociedades abolicionistas responsáveis pela arrecadação de fundos “para a compra de alforrias 

e advogados questionavam a legalidade da escravidão” (NOGUEIRA, 2014, p. 17). Por sua 

vez, uma parte influente da elite intelectual local, principalmente fazendeiros escravocratas, se 

movia contra a abolição. A elite leopoldinense daquele período era composta, em sua maioria, 

pela classe burguesa e membros da aristocracia oitocentista, considerado um “riquíssimo 

pessoal [...] muitos homens de letras, entre advogados e médicos distintos [...] sua maior parte 

de fazendeiros abastados e outros que não o sendo, são com tudo remediados” (SILVA, 1878, 

p. 129), conforme descreveu José Joaquim da Silva. Avivados pelo enriquecimento com as 

colheitas de café, os fazendeiros da região possuíam um estilo de vida opulento e elevado, 

“até certo ponto, aristocrático, copiando, na medida do possível, os usos e costumes da Corte” 

(CANTONI, 1995, s/p), exercendo, também, evidente influência política na região da Zona da 

Mata mineira, muitos atuando, inclusive, contra os movimentos abolicionistas que avançavam 

pelas Minas Gerais no final século XIX. Conforme apontou Nilza Cantoni, “era conhecida a 

pressão que os senhores de escravos do município faziam junto aos deputados mineiros à 

Assembléia Geral do Império para que não apoiassem os projetos emancipacionistas” 

(CANTONI, 1995, s/p). O periódico O Leopoldinense, que circulou na década de 80 do 

século XIX, foi um veículo de elite que se mobilizou publicamente contra a emancipação dos 

escravos, redigido, como supracitado por Silva, pelos considerados “homens de letras”, que 

assim, expunham, geralmente na primeira página, suas preocupações com a economia no 

Estado e suas predisposições contra a abolição da escravidão, enquanto que, geralmente na 

quarta página, na seção de classificados, as frequentes notas de Escravos Fugidos disputavam 

espaço entre as propagandas, anúncios de produtos e serviços, sempre com ofertas altas em 

dinheiro a quem capturasse; dado que condensa a condição de pessoas escravizadas reduzidas 

a mercadorias negociáveis: 

 

200$000 - Fugiu da fazenda de José Antonio Fagundes de Avellar, em Julho de 
1878 o seu escravo de nome Celestino, com a idade 30 a 40 anos, de cor preta, altura 
regular, magro, rosto comprido e descarnado, pouca barba, falta de dentes na frente, 

                                                
19 “A Escravidão em Leopoldina”, texto publicado no blog de Nilza Cantoni, em 16 de março de 1995. Acesso 
em: 18/10/19. Disponível em: <https://cantoni.pro.br/1995/03/16/a-escravidao-em-leopoldina/>. 
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fala fanhoso (em razão de tomar tabaco), anda algum tanto zombo das pernas, tem 
uma cicatriz no dorso da perna do pé esquerdo, é natural de Itabira de Mato Dentro, 
foi comprado de Joaquim Ferreira Torres e Filho, é provável que fosse para esses 
lados, já foi visto para os lados da Roca Grande; Quem o apreender e levar a fazenda 
do dito senhor, no distrito do Rio Pardo, Município da Leopoldina, receberá a 
quantia acima. José Antonio Fagundes de Avellar (O LEOPOLDINENSE, a. 
III, nº 46, 1881, p. 3). 

  

Observando com maior atenção estes anúncios publicados no periódico supracitado, 

não raramente nos deparamos com informações que fogem à regra das descrições físicas e 

introduzem, de quando em vez, os costumes e as práticas populares entre os escravos naquele 

período, elucidando características que consideramos pertencentes ao universo cultural e 

espetacular, inerentes ao contexto local. Foi o caso de José Maria, cuja nota de “escravo 

fugido”, publicada em 1882, evidencia seu nível de instrução e conhecimento popular, por ser 

letrado e contador de histórias: “José, pardo, 45 anos presumíveis, [...] é muito contador de 

histórias para divertir crianças, sabe fazer letras ou escrever alguma coisa, (porém ignoro se 

sabe ler) [...], fala bem e intitula-se por José Maria (O LEOPOLDINENSE, a. III, nº 18, 1882, 

p. 4). De acordo com a historiadora Christianni Cardoso Morais20, até meados do século XIX 

no Brasil, as aprendizagens da escrita e da leitura ocorriam de maneira distinta, “tanto no 

espaço doméstico quanto nas aulas de professores particulares, ou nas ‘aulas públicas’, 

aprendia-se, primeiramente, a técnica da leitura – em estágios que variavam entre um e dois 

anos de prática” (MORAIS, 2016, p. 98), sendo, posteriormente, apreendidas as noções de 

escrita e operações matemáticas. Ainda de acordo com Morais, a alfabetização de pessoas 

escravizadas somente passou a ser uma questão de emergência social após a década de 60 do 

século XIX, vista como um instrumento de adaptação “à nova sociedade que principiava a ser 

esboçada no Brasil, com base no trabalho livre” (MORAIS, 2016, p. 98). Assim, com a 

promulgação da Lei n° 2.040 de 28 de setembro de 1871, ou Lei do Ventre Livre, a 

escolarização é ampliada aos filhos dos escravos. Pelo interior de Minas Gerais, professores 

particulares percorriam os municípios, lecionando “nas residências dos pupilos ou em locais 

organizados pelos próprios mestres” (MORAIS, 2016, p. 104) e, como observamos, foram 

frequentes os anúncios de aulas particulares publicados na imprensa leopoldinense neste 

período.  

Considerando o contexto rural da região, em um momento que antecede a 

modernização da cidade, percebeu-se que os processos de ensino e aprendizagem ocorriam, 

em suma, em residências, escolas particulares e nas fazendas cafeeiras que, geralmente, 
                                                
20 Christianni Cardoso Morais: Ler e escrever: habilidades de escravos e forros (Comarca do Rio das Mortes, 
Minas Gerais, 1731-1850), artigo publicado na Revista Brasileira de Educação v. 12 n. 36 set./dez. 2007. 
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dispunham de espaço para fins específicos, como foi na Fazenda do Paraíso, construída em 

meados do século XIX. Foi uma imponente propriedade de Antônio José Monteiro de Barros, 

adquirida por Jerônimo José de Mesquita, o Conde de Mesquita (1826-1886), filho do “maior 

negociante de escravos para Minas Gerais segundo documentos constantes nos Códices 421 e 

424 do Arquivo Nacional” (CANTONI, 2015, s/p), conforme salientou a pesquisadora Nilza 

Cantoni. Também foi nesta propriedade, reconhecida à época como uma das maiores do país, 

que nasceu, em 1880, Jerônima de Mesquita (1880-1972), líder feminista brasileira do século 

XX, fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, sendo a “primeira 

comandante-chefe nacional do movimento bandeirante feminino no Brasil” (MONTES, 2021, 

p. 12), segundo a historiadora Natalia Montes. Em 1884, foi edificado no interior da Fazenda 

do Paraíso um edifício para fins instrutivos, com foco na aprendizagem musical e artística, 

sobretudo aos escravos que, por sua vez, aprendiam teoria e prática musical, canto coral e, 

procuramos dizer, a arte dramática, compondo, desta maneira, o corpo cênico e musical da 

fazenda, pois, como salientado por Affonso Ávila, “toda festa mineira da época é sempre um 

espetáculo total e o teatro tem aí um papel de destaque, com ele se encerrando habitualmente 

as programações iniciadas com as missas solenes, os Te-Deums” (ÁVILA, 1978, p. 2). Neste 

sentido, as representações no interior da Fazenda do Paraíso ocorriam em ocasiões sociais, 

culturais e religiosas, integrando os festejos populares e litúrgicos realizados, geralmente nos 

dias de domingo, dias santos e natalícios, com missas cantadas iniciadas de manhã, 

precedendo os cortejos líricos e dramáticos, desempenhados à tarde e/ou à noite, onde religião 

e teatro, “unidos como no já remoto elo dos primórdios da colonização do país, confundem-

se, portanto no amanhecer cultural das Minas, a partir de então, atuando, cada qual a seu 

modo, no desenvolvimento espiritual do homem montanhês" (ÁVILA, 1978, p. 2).  

É o que foi observado na matéria “Fazenda do Paraíso”, publicada no O 

Leopoldinense em 1881, descrevendo a cerimônia de benção solene do engenho da fazenda e 

batismo da neta do Conde de Mesquita; que presumimos tratar-se de Jerônima de Mesquita; 

ocorrido na propriedade durante os dias 14 e 15 de agosto, fato descrito por um convidado 

presente à ocasião. A fonte realça o primor dos adornos e o exuberante aspecto da 

propriedade, que dispunha de um “elegante coreto, cuja banda de música não cessou de tocar 

durante as noites de 14 e 15, lindas e variadas peças escolhidas e entusiásticas ouvertures” (O 

LEOPOLDINENSE, a. II, n° 63, 1881, p. 2). No domingo, dia 15, após a celebração da missa 

e batizado, ocorridos por volta das nove horas da manhã, seguiu-se uma procissão pelo 

interior da propriedade, “atravessando elegantes alas de circunstantes e servos da fazenda 

agrícola, decentemente vestidos, e sob primorosos arcos triunfantes, acompanhada da banda 
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de música de escravos pertencente ao filho do Exm. Barão do Rio Bonito” (O 

LEOPOLDINENSE, a. II, n° 63, 1881, p. 2). À noite, um baile e jantar foram oferecidos aos 

convidados e, finalizando os festejos, “um lindo fogo de artifício, nunca visto neste 

município, queimado ao som de lindas peças de música e de um sem número de girândolas 

que subiam ao ar sem cessar” (O LEOPOLDINENSE, a. II, n° 63, 1881, p. 2). Como descrito, 

a celebração compôs-se de um espetáculo estruturado e de raízes barrocas, considerando a 

disposição espacial e cenográfica concebida para a ocasião, o uso de figurinos, vestimentas e 

aparatos; efeitos de luz, sombra, movimento e, sobretudo, a atuação da orquestra de música e 

do corpo cênico; entrecruzando, desta maneira, “dois dos mais poderosos e antigos 

instrumentos de afirmação e de expressão espiritual do homem: a religião e o teatro” (ÁVILA, 

1978, p.1). Estas manifestações artísticas e religiosas realizadas em Leopoldina no final do 

século XIX nos remetem aos primórdios tempos do Triunfo Eucarístico; festa barroca 

ocorrida em 1733 em Vila Rica, antiga Ouro Preto, que se distinguiu pela profusa procissão 

de translado do Santíssimo, saindo da Igreja do Rosário em sentido à nova igreja que se 

inaugurava: a Matriz do Pilar, em rua aberta especificamente para o trajeto que interliga as 

duas igrejas.  

De acordo com Affonso Ávila, o Triunfo Eucarístico foi uma celebração que 

mobilizou toda a população local, com a participação expressiva de artistas, intelectuais e 

autoridades em um cortejo rico e distinto, acompanhado por cavalarias e estandartes, também 

composto de grande número de dançarinos e bandas de música. As miscelâneas das formas 

artísticas manifestas no Triunfo Eucarístico compuseram, segundo Ávila, “uma complexa 

trama coreográfica, [...] um espetáculo de intenso colorido rítmico e visual (ÁVILA, 1978, p. 

3), demarcando um exemplo de festividade artística e religiosa adotada pelo interior mineiro, 

onde a arte do espetáculo encontrou espaço privilegiado para comungar seus hibridismos, 

aproximando-se, segundo Hessel & Readers, do Teatro Total, “visto compreender além da 

poesia, texto recitado e gesticulado, dança, canto coral e participação ativa do público na ação 

dramática” (HESSEL; READERS, 1974, p. 52-53). Aprofundando na investigação sobre a 

celebração realizada na Fazenda do Paraíso, é importante salientar que a banda de música 

presente na ocasião supracitada pertencia ao filho do Barão do Rio Bonito, levando-nos a 

constatar que a propriedade não dispunha, ainda, a formação de uma orquestra naquele 

momento; nem mesmo o edifício escola, posteriormente construído; fato corroborado pela 

nota Lições de Piano, publicada na imprensa local poucos dias após os festejos realizados em 

agosto de 1881, informando que o professor de música Francisco Raymundo Corrêa estava 

residindo na Fazenda do Paraíso, “para lecionar piano e outros instrumentos de música (O 
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LEOPOLDINENSE, a. II, n° 65, 1881, p. 2), indicando, desta maneira, a oferta de formação 

musical ainda no final daquele ano. A escola de música, por sua vez, teria sido inaugurada três 

anos depois, conforme informa a arquitetura do prédio ainda existente, através dos detalhes 

entalhados no brasão de sua fachada que contém a inscrição “1884”, além de outros elementos 

que merecem maior aprofundamento. Recorremos, portanto, ao uso de fotografias de períodos 

distintos, mas pertinentes para vislumbre das informações que iremos abordar.  

 

Imagem 3: Acima: Fazenda do Paraíso, fotografia datada do decênio de 1880, autor desconhecido. Destaca-se na imagem o 
local de edificação da escola de música. Fonte: Jornal Leopoldinense, 2015. Abaixo: Imagem frontal da escola de música. 

Destaca-se o brasão entalhado na fachada. Fonte: Acervo do autor, 2017. 

Na figura 1, vemos duas fotografias da Fazenda do Paraíso. Acima: uma imagem 

panorâmica em preto e branco da propriedade, com um horizonte de montanhas ao fundo. 

Nesta foto datada, segundo nos informa a fonte, de algum momento do decênio de 1880, 

observa-se a grande extensão de terras ocupada pela fazenda, como já ressaltado, uma das 

maiores do país naquele período. A linha sobreposta à fotografia destaca a localização do 

prédio onde funcionou a escola de música, com arquitetura diferenciada em relação à 

propriedade original. Já na figura abaixo desta, vemos uma fotografia mais recente da fachada 

da escola; um edifício de dois andares pintado em tons claros e janelas de madeira na cor azul, 

sendo que a linha sobre a imagem destaca o brasão entalhado na fachada, que será 

aprofundado melhor adiante. No sobrado, a sala de aula com suas três grandes janelas frontais 
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e, no térreo, o pátio, este coberto e com dois portais em forma de arco, sem portas e que, pela 

perspectiva da fotografia, aparentam ser apenas uma grande entrada. Há, ainda, duas janelas 

no térreo; uma à esquerda e outra à direita. Apesar de a imagem não mostrar com exatidão, 

acima do arco de entrada, localiza-se o brasão, além de um sino pendurado ao topo, este, 

puxado por uma corda. No interior do pátio, não mostrado na imagem, há uma escada de 

madeira que dá acesso, tanto à sala de aula no andar superior, quanto para uma porta de 

entrada à propriedade que, na fotografia, está localizada no canto inferior direito, com as 

paredes brancas e janelas azuis.  

 

Imagem 4: Detalhes do brasão entalhado na fachada da escola de música da Fazenda do Paraíso, Leopoldina/MG. Fonte: 
Acervo do autor, 2017. 

Acima a figura 2, mostrando os detalhes do brasão entalhado na fachada da escola, 

semelhante ao brasão imperial contendo uma coroa de folhas envolvendo uma esfera armilar, 

ambas, aparentemente, nas cores azul topázio. Mas, os aspectos que mais sobressaem ao olhar 

são, justamente, os que distinguem a função do prédio como escola de música: destacada ao 

centro e, em maior tamanho, uma lira; instrumento de cordas que nos remete à mitologia 

grega, muito utilizada em cultos sagrados, cujos “lados curvos em forma de corno fazem 

lembrar a adoração do touro da Creta antiga e evocam a natureza geradora das formas líricas e 

da recitação poética” (RONNBERG; MARTIN, 2012, p. 670). Ao seu redor e, em menores 

proporções, um violão; instrumento de cordas, além de dois instrumentos de sopro, que 

identificamos sendo, acima um trompete; abaixo um pistom, também denominado por 

corneta, do francês, cornet à pistons (BINDER; CASTAGNA, 2005). De acordo com 

Fernando Binder e Paulo Castagna, a importação de instrumentos musicais para o Brasil no 

início do século XIX diversificou o acesso aos instrumentos de metal, gerando, ao mesmo 

tempo, alguns equívocos de nomenclatura em fontes musicais datadas daquele mesmo 
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período, como ocorreu com o pistom e os diferentes termos adotados para nomeá-lo e que, 

“tanto nas formas registradas em outras línguas como em formas resultantes de seu 

aportuguesamento” (BINDER; CASTAGNA, 2005, p. 17), acabou sendo definido como 

sinônimo de trompete; daí a importância em diferenciar tais instrumentos, pois, “termos como 

pistom ou corneta, em fontes musicais brasileiras do século XIX, não devem ser 

automaticamente atualizados para trompete” (BINDER; CASTAGNA, 2005, p. 17), apontam 

os pesquisadores. Segundo os mesmos, o pistom característico do século XIX possuía um 

bocal em forma de funil, garantindo ao instrumento um som arredondado, popularmente 

utilizado em performances solo e música de salão, “mas logo adotado também em orquestras 

de ópera e em música sinfônica na França, Inglaterra e EUA” (BINDER; CASTAGNA, 2005, 

p. 13), onde os instrumentos eram fabricados e exportados para o Brasil. Em Leopoldina, o 

pistom popularizou-se, sendo adotado por inúmeras bandas de música e de Jazz formadas no 

município durante a primeira metade do século XX, entre as quais, a Lira Musical 1° de 

Maio, fundada em 1925 (MONTES, 2010, p. 25). Já o trompete, por vezes identificado com 

trombeta ou clarim, os autores apontam para a existência de duas representações do trompete 

natural feitas no início do século XIX em Minas Gerais, respectivamente no forro da Igreja de 

São Francisco de Assis em Ouro Preto, datada de 1804, autoria de Manuel da Costa Ataíde 

(1762-1830), e no forro da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Sabará, datada de 1818.  

Relatos, cartas e diários de viajantes também ampliam nossa visão sobre o 

desenvolvimento de manifestações espetaculares em Leopoldina e entorno, como as memórias 

do músico e pintor Cristiano Carlos João Wehrs21 (1865-1942) que, entre os meses de 

setembro e novembro de 1886, hospedou-se em Leopoldina, fato parcialmente abordado no 

capítulo anterior, quando o mesmo compareceu ao Theatro Alencar. O motivo da viagem que 

saiu do Rio de Janeiro para a Zona da Mata mineira estava estritamente ligado ao seu ofício: 

consertar um piano na Fazenda Tirol, em Campo Limpo, atual distrito de Ribeiro Junqueira, 

propriedade pertencente, então, a Luís de Sousa Monteiro de Barros (1848-1896), o Barão 

Monteiro de Barros; serviço previsto para durar oito dias. Fato é que, entre casas de famílias 

abastadas e fazendas de café, Wehrs consertou, além do previsto, onze pianos em Leopoldina, 

inclusive na Fazenda do Paraíso, permanecendo na região por cerca de três meses. Os 

registros desta viagem à Leopoldina foram publicados no livro póstumo O Rio Antigo - 

Pitoresco & Musical (1980), evidenciando uma produção artística amadora realizada no 

                                                
21 C. Carlos J. Wehrs, filho de hamburgueses, nasceu no Rio de Janeiro em 11 de fevereiro de 1865. Aos 8 anos 
de idade mudou-se para Hamburgo, onde estudou música e desenho, profissionalizando-se no conserto de 
pianos. Retornou ao Brasil já adulto, falecendo no Rio de Janeiro em 30 de setembro de 1942. 
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interior das casas aristocráticas. Em trecho do livro, Wehrs menciona sua estadia na Fazenda 

do Paraíso entre 17 e 18 de outubro de 1886, na finalidade de consertar o piano de “Juca de 

Mesquita”, filho do Barão de Mesquita. A propriedade, àquela altura, já dispunha o prédio 

escolar edificado e, conforme indicado pelo autor, com uma orquestra de música em pleno 

funcionamento. Convidado a presenciar seu ensaio, o autor relata tratar-se de uma “pequena 

orquestra da fazenda, constituída só de jovens negros [...] sob a orientação de um professor, 

também de cor” (WEHRS, 1980, p. 172). Além de delinear o desenvolvimento de atividades 

espetaculares de caráter amador, o relato indica o nível de conhecimento e a capacidade 

técnica dos músicos em relação aos instrumentos e suas práticas em conjunto, ao serem 

solicitados por Mesquita para que “executassem alguma música, o que fizeram, tocando 

bonitas melodias” (WEHRS, 1980, p. 172). Todavia, o autor não nos informa o repertório 

desempenhado, nem mesmo os instrumentos utilizados pela orquestra, possivelmente de metal 

e/ou cordas, considerando os elementos entalhados no brasão desta escola analisados 

anteriormente, dando-nos margem para compreender quais teriam sido os instrumentos 

musicais importados e popularizados entre as bandas de música na região, influenciando, em 

grande medida, na formação amadora ou profissional de músicos locais, professores e 

maestros que atuaram em Leopoldina no final do século XIX e no decorrer do século XX. Em 

um trecho do livro, o autor narra sua estadia na Fazenda Tirol, indicando a existência de um 

folguedo realizado em seu interior, dando-nos indícios sobre os costumes e as tradições em 

desenvolvimento, pertencentes, sobretudo, às culturas africanas e afro-brasileiras. De acordo 

com Wehrs: 

 

Durante o dia eram lavados os grãos de café; à noite, como era domingo, os 
empregados e os escravos estavam agitados. Acenderam uma grande fogueira, em 
torno da qual as crianças ajoelhavam, e, os adultos, de mãos dadas, dançavam. 
Enquanto isso, gemiam uma canção sem fim. As badaladas do sino da fazenda, à 1 
hora da manhã, encerraram estes folguedos, procurando, cada qual, alegremente, o 
seu lugar para dormir, não sem antes receberem, todos, do Sr. João, o feitor, uma 
dose de cachaça. Depois disso, o Sr. João tocou o sino mais uma vez e ninguém 
mais se podia mostrar fora de seu local de dormir (WEHRS, 1980, p. 164-
165). 

 

O trecho acima descreve uma festa popular da região: o caxambu, cujas raízes 

africanas germinaram no Brasil, principalmente em Minas Gerais em decorrência da 

escravidão. Sua prática contribuiu, em grande medida, na existência e resistência das culturas 

e religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras presentes na história do município de 

Leopoldina, como o Candomblé e a Umbanda, sobretudo na contemporaneidade. De acordo 
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com o Dicionário do Folclore Brasileiro, caxambu é o “grande tambor negro e a dança 

executada ao som desse instrumento” (CASCUDO, 1954, p. 168), podendo ser distinguido 

tanto como instrumento musical, quanto a própria dança, existindo registros das rodas de 

caxambu em Leopoldina até meados do século XX22, como mostra o filme Educação e 

Desenvolvimento: Erradicação do Analfabetismo no Brasil, um projeto desenvolvido em 

Leopoldina, lançado em 1958 por meio do Instituto Nacional de Cinema Educativo. Como 

podemos observar nas imagens abaixo, a prática do caxambu é representada na forma de um 

instrumento musical, segundo Luís da Câmara Cascudo, um “grande barril tapado com uma 

pele esticada” (CASCUDO, 1954, p. 168), bem como pela dança característica, praticada 

geralmente em roda, “enquanto, em volta, os outros se divertem e as crianças se encantam” 

(PEREIRA, s/p, 1958).  

 

 

Imagem 5: Caxambu  tradicional: a dança e o instrumento musical. Instituto Nacional de Cinema Educativo. Ministério da 
Educação e Cultura, Governo Federal - Brasil, 1958. Fonte: Memória Leopoldinense - Jornal O Leopoldinense. 

As imagens revelam a prática do caxambu tradicional, frente à modernização do 

município, apesar de descrever o folguedo de maneira pejorativa, visto como problemática 

social a ser enfrentada; visão que sintetiza um dos grandes problemas emergentes em 

Leopoldina desde os tempos da colonização: a exclusão, evidente na pós-urbanização do 

                                                
22 Educação e Desenvolvimento: Erradicação do Analfabetismo no Brasil. Instituto Nacional de Cinema 
Educativo. Ministério da Educação e Cultura, Governo Federal - Brasil, 1958. Formato: vídeo. Duração: 
16m50s. Referência em: 06m20s à 07m. Fonte: Memória Leopoldinense - Jornal Leopoldinense.  
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município em meados do século XX, onde as práticas sociais e de lazer, ocorridas geralmente 

no teatro e nos clubes sociais, “reproduziam as diferenças de classes e raças, característicos do 

modelo de sociedade engendrado nos tempos do café” (PEREIRA, 2015, p. 281); fato tão 

concreto quanto a edificação, em 1926, de um clube voltado à elite intelectual e econômica do 

município, onde negros não podiam entrar, “salvo fosse algum trabalhador da limpeza ou 

músico para animar os bailes e apenas pela porta dos fundos” (FRANKLIN, 2015, p. 36), 

como ressaltado pela pesquisadora Margareth Cordeiro Franklin no artigo “Cutubas: clube de 

negros, território de bambas”. Trata-se do extinto Clube Leopoldina, outrora denominado de 

“Palácio Encantado da Cidade” (PEREIRA, 2015). Conforme ressaltou Franklin, “era o clube 

frequentado por famílias ilustres que compõem a história oficial da cidade. [...] Do outro lado, 

quase em frente, o prédio modesto do Clube dos Cutubas, espaço de sociabilidade para as 

pessoas de cor, como se dizia à época de sua fundação” (FRANKLIN, 2015, p. 36-37), 

ocorrida em 1925, ainda existente nos dias atuais.  

Buscamos, até aqui, elucidar algumas características inerentes as tradições populares 

praticadas na Zona da Mata mineira no final do século XIX, especialmente na cidade de 

Leopoldina. Apesar de, ao longo desta pesquisa, não terem sido encontrados nomes ou 

menções específicas sobre os artistas, músicos ou maestros que atuaram nas orquestras de 

escravos e ex-escravos integrando os grupos amadorísticos fundados em Leopoldina no final 

do século XIX, a intensidade da escravidão na Zona da Mata mineira se, por um lado, 

provocou a economia e urbanização do município, por outro lado, também impactou na 

constituição de uma cultura cênico-dramática na localidade. É preciso observar, pois, como a 

formação de uma atividade teatral mais regular no município de Leopoldina dependeu da 

reunião de elementos ou fatores heterogêneos relacionados às contradições sociais e culturais 

criadas pela perpetuação da escravidão intensificadas na região. De um lado, a noção de 

civilidade e progresso associados às letras e ao processo de alfabetização que, na Europa, 

supostamente visavam libertar a sociedade da religião em nome da razão e da ciência, mas, 

aqui serviam para justificar o domínio exercido pela elite escravocrata, negando aos demais o 

direito à liberdade; de outro lado, a escravidão local que se expandiu impulsionada pela 

colonização e pelo imperialismo europeu, contrapartes do princípio ilustrado do projeto teatral 

defendido nos jornais da época, que assegurou econômica e culturalmente a possibilidade de 

emergência de uma vida cultural e artística, incrementada pela elite intelectual que, àquela 

altura, se interessava em promover os costumes burgueses e europeus, incentivando a 

produção artística, literária e teatral, muitas das vezes, de maneira excludente.   
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II.II: A POPULARIZAÇÃO DO TEATRO CÔMICO E MUSICADO NA ZONA DA 
MATA DE MINAS GERAIS. 

A abolição da escravidão no Brasil formalizou-se em 13 de maio de 1888, por meio da 

Lei Imperial nº 3.353, mais conhecida como Lei Áurea, assinada pela princesa em regência, 

Isabel Cristina (1846-1921), filha do Imperador D. Pedro II (1825-1891), irmã mais velha da 

princesa Leopoldina de Bragança (1847-1871), cujo nome, paradoxalmente, serviu de 

inspiração para o município que enriqueceu e se desenvolveu economicamente a partir da 

escravidão. Com o lento processo de emancipação, somado à crise da cafeicultura, o capital 

proveniente do trabalho escravo passou a ser investido, gradativamente, em outras áreas e 

frentes, entre elas a pecuária, a agricultura familiar e o comércio, exercidos pelo trabalho 

assalariado ou a meação, como informado por Nogueira23 (2007). Região essencialmente 

agrária a Zona da Mata mineira, a maior parte da população permaneceu no campo, onde se 

extraiu o poder econômico, investido, por sua vez, no alargamento do centro urbano, na 

criação de estabelecimentos e infra-estrutura que garantisse o acesso e o comércio com outras 

localidades do país, como foi com a construção da estrada de ferro. A expansão urbana 

empreendida no centro de Leopoldina refletiu, consequentemente, as desigualdades sociais e 

as diferenças entre as classes, uma vez que a menor parte da população, em suma, a elite 

aristocrática, são aqueles quem, inicialmente, desfrutam da cidade; constituindo residências, 

frequentando instituições e participando das convenções sociais, religiosos e culturais. A 

construção de uma casa de espetáculo em Leopoldina encaixou-se no projeto civilizatório 

empreendido pela burguesia, validado por um discurso romântico e progressista que buscou 

excitar a instrução moral e cívica da população, com a mesma pretensão e intensidade com 

que se procurou modernizar o município. Açodados pelo poder econômico, a viabilidade de 

acesso das companhias dramáticas à Zona da Mata mineira pela estrada de ferro e o 

preponderante discurso do teatro como instituição civilizadora, justificaram, portanto, a 

edificação do teatro de nome Alencar, seguindo a tendência de cidades mais populosas, 

densamente escravocratas e influentes na economia do Estado, como Juiz de Fora, São João 

del-Rei e Ouro Preto; cidades que investiram grande capital, amiúde, provenientes do trabalho 

escravo, na edificação de seus teatros e para o desenvolvimento de atividades artísticas e 

religiosas. 

                                                
23 Em “Uma Breve História de Leopoldina”, disponível no blog da autora em: 
<https://historiadoensino.blogspot.com/2007/06/uma-breve-histria-de-leopoldina-1828.html>. Último acesso em 
25 de setembro de 2021. 
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Inúmeras salas de espetáculos foram erguidas no interior de Minas Gerais no final do 

século XIX, a princípio, vistas como instituições capazes de suprir as carências de instrução, 

lazer e divertimentos. Conforme informam as fontes primárias consultadas, em Ubá, antigo 

Sapé, foi criada em 1882 a Sociedade Theatral de Sapé. Neste mesmo ano, em Além Paraíba, 

antiga Porto Novo, fundou-se a Sociedade Musical e Dramática Porto Novense, construindo, 

cerca de quatro meses depois, sua casa de espetáculos24. Ainda em 1882, foi erguido um circo 

no Arraial de Tapirussu, município de Palma, inaugurado em 9 de setembro25. Dois meses 

depois, no município de Cataguases, inaugurou-se o Theatro Cataguazes26. Em Leopoldina, 

fontes datadas entre 1880 e 1881 informam o funcionamento de um teatro particular27 na Rua 

Sete de Setembro: o Theatro Brandão; além do funcionamento do Theatro Recreio, em algum 

lugar no entorno. Os grupos dramáticos e as sociedades musicais formadas ao longo do 

período distinguiram-se singularmente ao contexto da região, em aspectos advindos, 

sobretudo, da vida social, cultural e religiosa experienciadas no interior das fazendas 

cafeeiras, identificadas, portanto, nos costumes da elite burguesa e católica que passou a 

constituir residência no centro que, em 1878, dispunha de duas igrejas: a do Rosário, no Largo 

do Rosário; e a Matriz, onde atualmente está localizada a Catedral de São Sebastião, espaços 

da cidade que serviram de palco para apresentações artísticas e “significativas representações, 

nas quais o povo, enriquecido pelo Senhor, manifestaria seu júbilo e sua gratidão, por meio de 

cantos, danças e até desfile de gente mascarada” (HESSEL; READERS, 1974, p. 52); 

espetáculos sagrados e ritualísticos, de características semiprofanas derivadas do modelo 

projetado pelo Triunfo Eucarístico (1733) e que, para Decio de Almeida Prado (1917-2000), 

importante crítico teatral do século XX, “encaixavam-se sem dificuldade, em proporções 

relativas aos recursos locais, dentro do perfil das grandes festas barrocas ibéricas” (PRADO, 

1993, p. 62).  

                                                
24 Estreia da companhia equestre de Antônio Gonçalves Fernandes. Com cenografias concebidas por Andrade 
Ferreira, o teatro foi inaugurado em julho daquele ano com a representação do drama em 3 atos “As Nódoas de 
Sangue”, do dramaturgo João Correia Manuel de Aboim (1814-1861), espetáculo dirigido pelo ator Silva Leal, 
ex-diretor da Companhia Dramática Escudero. 
25 O Leopoldinense, a. III, n° 62, 10 de setembro de 1882, p. 2. 
26 O Leopoldinense, a. III, n° 72, 19 de novembro de 1882, p. 3. 
27 O termo “teatro particular” é adotado com base nas informações verificadas na imprensa periódica, a exemplo 
do Theatro Brandão, denominado como uma “empresa particular” de João Manoel Ferreira Brandão. 
Diferentemente, a edificação do Theatro Alencar deu-se por meio da criação de uma comissão popular, 
posteriormente Sociedade Theatro Alencar, encarregada de construir um teatro no município, mobilizando 
habitantes e intelectuais entorno deste propósito. Recebeu, ainda, incentivos públicos para sua construção e 
posteriores reformas, gerando, ao mesmo passo, receitas ao Município de Leopoldina a partir da comercialização 
de ingressos dos espetáculos. 
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Em Leopoldina, tais atividades ocorreram com maior incidência, em um primeiro 

momento, nos largos e praças públicas, onde se apresentavam as orquestras, os circos e 

companhias dramáticas abrilhantando, via de regra, as programações das festas religiosas, 

ressoando densamente nos costumes espirituais, afetivos e culturais da sociedade que se 

constituía a partir da modernização urbana. Fomentada pelas comemorações do calendário 

litúrgico; a importação e circulação de instrumentos musicais; a construção de escolas para o 

ensino das artes, bem como a criação de orquestras em casas aristocráticas localizadas no 

campo, observou-se em Leopoldina a grande simpatia pelos gêneros cômicos e musicados, 

bem como o tendente favoritismo pelo teatro popular, em detrimento ao considerado “teatro 

sério”; relação que consideramos inerente à experiência histórica e cultural vivenciada na 

região e, também, influenciada pelo que vinha ocorrendo, então, no Rio de Janeiro, com a 

popularidade do Teatro Ligeiro, cujas origens no Brasil remontam ao ano de 1859, quando o 

empresário Joseph Arnaud inaugurou o Teatro Alcazar Lyrique, na antiga Corte. Este edifício 

teatral, segundo o crítico e historiador João Roberto Faria, possuía um aspecto de cabaré, onde 

“podia-se beber nas mesas dispostas diante do palco – e pelos espetáculos baseados na 

música, na dança, na beleza das mulheres e na malícia com que eram representados os duetos, 

os pequenos vaudeviles e as cenas cômicas (FARIA, 2012, p. 219). As peças, retiradas 

essencialmente dos repertórios das companhias francesas, eram interpretadas em sua língua 

original por atrizes francesas, o que levou ao surgimento de inúmeras traduções e adaptações 

das peças para a língua portuguesa, com enredos e personagens que procuravam espelhar, 

cada vez mais, os costumes, conflitos e aspirações da sociedade brasileira daquele período. 

Por outro lado, dramaturgos e críticos teatrais questionaram a ascensão do teatro ligeiro, 

apontando o gênero como responsável pela decadência do teatro nacional, pois, sem muitas 

pretensões com a qualidade do texto dramatúrgico, priorizava especialmente a diversão e o 

encantamento do público, sobretudo “a plateia masculina [...] seduzida pelo ambiente de 

cabaré” (FARIA, 2012, p. 219).  

Como delineado, antes da inauguração do Theatro Alencar as festividades locais 

concentravam-se nos teatros particulares e, principalmente, nas ruas e praças da cidade, 

ocupados por companhias teatrais e circenses que instalavam seus pavilhões aderindo às 

comemorações de datas festivas, em noites de Te-Deum, após as missas cantadas; um teatro 

acessível que despertou o imaginário popular para o drama inserido na vida comum, 

especialmente pelas companhias circenses, que “gozavam então de grande estima pública [...]. 

Essa boa reputação achava-se alicerçada numa melhor qualidade de sua programação, na qual 

frequentemente se enxertavam pequenas comédias ou outras peças de curta duração” 
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(HESSEL; READERS, 1974, p. 134-135), como peças de um úncio ato, cenas cômicas, 

pantomimas e apoteoses. O primeiro circo que aparece entre as fontes primárias consultadas 

na pesquisa é o renomado Circo Casali, companhia italiana dirigida por Luiz Casali que, após 

ter percorrido a América Latina por volta de 1870, estreou no Brasil em 1875, em Porto 

Alegre, fixando-se no Brasil, segundo informado pela historiadora Erminia Silva. De acordo 

com o periódico O Leopoldinense, a estreia do Circo Casali ocorreu no Largo do Rosário no 

dia 07 de julho de 1881, com a participação de Luiz Casali e Zilda Casali, principais artistas 

da companhia; além da Família Tracey, de artistas ingleses, e a Família Seyrzel, 

possivelmente tratando-se da Família Seyssel, de origem européia. A contratação de artistas 

de outras companhias era uma prática comum no período, segundo informado por Silva, que 

menciona a companhia norte-americana Circo Irmãos Carlo, onde grande “parte dos números 

do espetáculo era realizada pelos mesmos artistas que compunham a companhia do Circo 

Casali, nos anos de 1876/78 e 1881/82 no Brasil. No Irmão Carlos, os Casali, Seyssel [...] 

eram artistas contratados” (SILVA, 2007, p. 123). Em Leopoldina, o Circo Casali se 

apresentou, ao menos, sete vezes nesta ocasião, causando grande concorrência de 

espectadores, desde a considerada “elite da sociedade leopoldinense, enfim o maior número 

das principais famílias da cidade” (O LEOPOLDINENSE, a. II, n° 51, 1881, p. 2), aos 

moradores das zonas rurais, alcunhados pela imprensa como o “Zé Povinho da roça, sempre 

propenso a admiração das manchas furta cores da monstruosa cobra jibóia” (O 

LEOPOLDINENSE, a. II, n° 54, 1881, p.1). A companhia ofereceu ao público local um 

repertório variado, entre comédias, ginástica, equilibrismo, trapézio, números equestres e 

animais selvagens que, desde os títulos, causavam grande impressão, especialmente aos que 

liam os anúncios divulgados previamente nos periódicos: o Vôo do Niágara, executado por 

Zilda Casali; as Pirâmides de Cristal e A Ressurreição de um Cozinheiro, ambos 

desempenhados pelo artista inglês Tracey.  
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LEOPOLDINENSE a. III, n° 23, 1882, p. 1), isto é, o massacre de um galo em via pública. 

Dando a entender que a inauguração da casa de espetáculos sanaria atitudes como aquela, o 

articulista apela em nome da comissão encarregada pela construção do teatro, no intuito de 

que as obras fossem logo finalizadas, principalmente ao considerá-lo uma “fonte fecunda de 

instrução, de aperfeiçoamento e reformas de costumes29” (O LEOPOLDINENSE, a. III, n° 

23, 1882, p. 1), exemplificando, desta maneira, uma visão reformadora do teatro.  

Cinco meses após a publicação da matéria supracitada, o capitão Antônio Santa 

Cecília, à época deputado provincial do 9º distrito, também integrante da comissão 

responsável pelas obras do Alencar, empreendeu viagem à Ouro Preto, representando 

Leopoldina e cidades vizinhas na assembléia do Governo Provincial, reivindicando, segundo a 

imprensa local30, melhorias referentes às principais prioridades e necessidades dos Municípios 

naquele período; entre elas, as verbas necessárias para a finalização do teatro, previsto para 

ser inaugurado na noite de natal de 1882 com estreia de uma companhia de amadores locais; o 

que, de fato, não aconteceu, pois, a obra não fora concluída a tempo, ocasionando sua 

inauguração em 19 de janeiro de 1883 com a renomada Companhia Dramática Escudero, 

dirigida pela atriz francesa Amelie Escudero. Permaneceu por cerca de três meses no 

município, oferecendo, ao menos, dezenove sessões no Theatro Alencar. Neste ínterim, foram 

representados, no mínimo, dezoito espetáculos, cujos títulos foram mencionados na imprensa 

local. Em suma, dramas, comédias e, principalmente, os gêneros do teatro ligeiro, dentre os 

quais, a Ópera-Cômica, que transita entre a ópera lírica e a opereta, com música instrumental 

e diálogos; a Zarzuela, gênero musical de origem espanhola que mescla música, dança e 

confabulações; e o Drama-Sacro-Mágico, também denominado de Drama Fantástico.  

O Drama-Sacro-Mágico, em especial, popularizou-se na segunda metade do século 

XIX no Rio de Janeiro, explorando os mistérios e as fantasias dos imaginários populares, 

envolvendo o uso de recursos técnicos, aparatos cênicos e cenografias mais complexas que 

provocavam a ilusão do público, previamente estimulado pela imprensa periódica que 

divulgava os espetáculos “como peças “de grande aparato” ou “de grande espetáculo”, por 

causa da riqueza das montagens” (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p. 126). Contendo 

uma linguagem acessível e sedutora, o teatro ligeiro cativou, logo, as plateias leopoldinenses, 

“pelo riso e pelos prazeres da vista e do ouvido, sem falar nos parisienses perfumes, deixavam 

as salas de espetáculo com o espírito leve, o ânimo com pouco peso e nenhum pesar” 

(HESSEL; READERS, 1986, p. 145), vindo a existir, no final do século XIX, o consenso de 
                                                
29 Citação direta entre aspas utilizada pelo articulista da matéria, sem mencionar a referência a fonte. 
30 O Leopoldinense, ano III, nº 57, 13 de agosto de 1882, p. 3. 



 

54 
 

que a “maior parte dos leopoldinenses gosta de comédias, porque estas fazem rir e divertem” 

(O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 07, 1883, p. 3), fato corroborado quando analisamos os 

dados extraídos das fontes primárias e que revelam a predominância dos gêneros cômicos e 

musicados entre os mais representados em Leopoldina ao longo de todo o período 

investigado, pois, tal consenso coletivo observado pela imprensa oitocentista, ganhou ainda 

mais fôlego naquele início de século XX, sustentando a preferência pelos gêneros populares, 

sobretudo na ascensão das Revistas de Ano; gênero que espelhou os costumes e os 

acontecidos da vida nas cidades, como veremos melhor no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III: TRAJETÓRIA DO ESPETÁCULO EM LEOPOLDINA NO INÍCIO 
DO SÉCULO XX. 

Como delineado nos capítulos anteriores, o final do século XIX em Leopoldina foi um 

período marcado pelo processo de urbanização, decorrente, em grande parte, do poder 

econômico alcançado pelas elites aristocráticas com a produção do café em fazendas 

escravocratas. O alargamento do centro urbano durante o lento transcurso de habitantes do 

campo para a cidade contemplou os interesses e necessidades das oligarquias locais, 

especialmente relacionadas ao lazer, educação e a instrução moral, derivando, por sua vez, no 

aumento de atividades artísticas envolvendo música, dança e teatro realizadas em espaços 

abertos da cidade. Por consequência, a construção do Theatro Alencar atendeu, até certo 

ponto, os interesses desta mesma elite que se aparelhou para edificar uma casa de espetáculo 

em Leopoldina, pois, logo se percebe um contrassenso, do atrito entre o “teatro sério” que se 

propunha propagar e o “teatro popular”, que se firmava, cada vez mais, no interior mineiro, 

em vistas à ascensão do teatro cômico e musicado no Rio de Janeiro, sobretudo na Primeira 

República. Este gênero de entretenimentos, identificado como o favorito das plateias 

leopoldinenses, irradiou diversidade e popularidade na cena local; dado que sintetiza, por si 

só, uma das grandes dicotomias, então vigentes, no teatro brasileiro do final do século XIX e 

início do século XX: a perspectiva, de maneira geral, pessimista com o futuro do teatro 

nacional, em vistas ao grande sucesso dos gêneros do teatro ligeiro. 

Baseando nos dados compilados no Apêndice A, Cronologia Comentada do Teatro 

em Leopoldina, e nos demais dados informados nos anexos e revisão bibliográfica, são 

analisados o contexto teatral vivenciado em Leopoldina e, de maneira mais geral, no Brasil, 

após a virada de século, momento de perceptível interesse para a discussão das questões 

nacionais, visando valorizar a cultura brasileira. Veremos, portanto, o incremento do teatro 

em Leopoldina, através da intensa atividade dos grupos amadorísticos e companhias 

profissionais. São levantadas informações sobre as produções espetaculares e a popularização 

da cena local na alta dos gêneros cômicos, entre os quais, o Teatro de Revista, que 

rapidamente ganhou força na região, pela sua capacidade de apresentar de forma panorâmica 

a própria cidade, tornada protagonista para os moradores-espectadores, retratando seu ideal 

progressista e civilizado. Por fim, são elencadas reflexões entorno do teatro brasileiro na 

Primeira República, conforme a bibliografia especializada, dialogando reflexivamente as 

dimensões artísticas e teóricas sobre a história do teatro no interior de Minas Gerais, 

percebendo a contribuição local ao debate sobre o teatro nacional. 
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 III.I: O TEATRO BRASILEIRO NA PRIMEIRA REPÚBLICA: Questões em pauta. 

A transição do século XIX para o século XX foi marcada por transformações 

profundas e contundentes: o Brasil Império, para o Brasil República; a mão de obra escrava, 

para o chamado “trabalho livre”; a Colônia que deturpou a cultura indígena, à República que 

enalteceu as tradições de seus antepassados. Observa-se, neste período, que os debates de 

assuntos voltados à política e educação estariam, ainda mais, em foco na vida social e cultural 

dos municípios, atuando de maneira intensa na formação dos costumes da sociedade na pós-

abolição da escravidão, a partir dos interesses das elites oligárquicas em Minas Gerais durante 

a Primeira República (1889-1930); período em que ocorre a Proclamação da República 

Brasileira, em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, então capital imperial brasileira. O 

episódio encerrou a monarquia constitucional no Brasil, destituindo o imperador D. Pedro II e 

iniciando um período de mudanças, considerado significativo “para o amadurecimento do país 

como nação, como população, como auto-aceitação de sua diversidade” (BRAGA, 2003, p. 

101). O teatro, por sua vez, não ficou inerte às transformações sociais, absorvendo o 

sentimento nacionalista por meio do resgate das tradições populares e a valorização dos 

costumes brasileiros, de forma que muitas peças teatrais escritas durante a Primeira República 

levantaram discussões acerca das questões nacionais e, gradativamente, a dramaturgia 

brasileira tornou-se “espelho crítico de seu tempo; [...] como a sociedade que refletia, cada 

vez mais brasileira” (BRAGA, 2003, p. 101). Neste período em que se buscou constituir uma 

identidade nacional, são escritas dramaturgias com personagens e conflitos retirados da vida 

comum; do campo, do sertão, dos centros urbanos, apresentando e discutindo temáticas que 

passam a explorar questões em alta, sob a influência de ideias nacionalistas ascendentes na 

primeira metade do século XIX, a exemplos da publicação de peças como Antônio José ou O 

Poeta e a Inquisição, escrita por Gonçalves de Magalhães (1811-1882) e interpretada por 

João Caetano dos Santos (1808-1863) em 1838, no Teatro Constitucional Fluminense; e na 

literatura, com a publicação do romance O Guarani, de José de Alencar (1829-1877), em 

formato de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, em 1857; obras que impulsionaram um 

movimento de aceitação e valorização dos costumes brasileiros, sobretudo com o advento do 

romantismo literário, após promulgação da Constituição Política do Império do Brasil em 

1824, consentindo a liberdade de imprensa e de opinião.  

Gradualmente, acentuam-se as repreensões ao uso da língua estrangeira na 

dramaturgia brasileira, em “clara campanha de defesa da língua pátria e, consequentemente, 

de crítica à excessiva utilização do francês nas conversas em sociedade” (BRAGA, 2003, p. 
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10), como foi costume entre as elites oitocentistas, na imprensa periódica, em livros e peças 

teatrais; tanto no que diz respeito à escrita das peças, que utilizavam bordões estrangeiros, 

quanto no que tange a interpretação das personagens, o uso do sotaque português em cena, a 

prosódia portuguesa, inclusive, a preeminência de atores e atrizes estrangeiras contratadas 

para apresentarem-se nos palcos brasileiros no final do século XIX. No livro Em Busca da 

Brasilidade: Teatro Brasileiro na Primeira República, Claudia Braga assinala que o período 

da República Velha, “que vai aproximadamente da Proclamação da República até, em geral, o 

início da década de 40 do século XX – é apontado como de degenerescência de nosso teatro” 

(BRAGA, 2003, p. 3), conforme delineou grande parte dos historiadores da época e 

posteriores ao período, em vistas à predominância dos modelos europeus na produção teatral 

brasileira, espetáculos que não apresentavam inovações na linguagem, além da hegemonia do 

teatro cômico e musicado; a baixa comédia, compreendidos como gêneros inferiores a 

comédia clássica e realista do século XIX. Conforme a autora, havia um consenso entre os 

teóricos de que o teatro brasileiro “ainda estava para ser inventado, necessitando de estímulos 

oficiais para seu efetivo estabelecimento” (BRAGA, 2003, p. 2), fato observado por Decio de 

Almeida Prado, em ensaio publicado no ano de 1972 e que aborda o esvaziamento do teatro 

na Semana de Arte Moderna de 1922. Para Prado, a “dura verdade, é que não estivemos na 

Semana de Arte Moderna, nem presentes, nem representados por terceiros. A história de 

nossa renovação, forçoso é confessá-lo, inicia-se quase duas décadas depois” (PRADO, 1993, 

p. 15), isto é, na década de 40. Antes deste período, as produções nacionais eram vistas como 

manifestações teatrais, esbarrando, segundo Braga, “com a observação unânime de que, após 

um período relativamente fértil, o teatro brasileiro entra em recesso a partir da década de 80 

do século XIX” (BRAGA, 2003, p. 3), modernizando-se somente na década de 40 do século 

XX, momento em que, segundo Flora Süssekind, “já se acham em atividade um dramaturgo 

como Nélson Rodrigues, um encenador como Ziembinski e um crítico como Decio de 

Almeida Prado” (SÜSSEKIND, 1993, p. 57). 

No ensaio Teatro do Brasil, publicado em 1928 na Revista Movimento, o notável 

crítico teatral da primeira metade do século XX, António de Alcântara Machado (1901-1935), 

reconhece que a “arte teatral brasileira nem tentada foi ainda” (MACHADO, 2009, p. 374). 

No entanto, aponta os aspectos que assinalou como autênticas qualidades do teatro nacional: 

as linguagens artísticas populares, como o circo e que, para o mesmo, representavam “alguns 

dos melhores elementos daquilo que hoje se entende por teatro puro” (MACHADO, 2009, p. 

377). Machado enxergou nas matrizes populares um caminho possível para a renovação da 

cena nacional, pois, se, ao contrário da ordem burguesa, o teatro no Brasil era visto como uma 
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desordem atardada, o próprio atraso representaria uma vantagem para a renovação. Livre para 

constituir-se, encontrava-se liberto de regras, padrões e fórmulas preconizadas. Entre suas 

principais premissas está a defesa da nacionalização do elenco como proposta de 

“abrasileiramento” da cena, rejeitando as facetas importadas do teatro europeu e distanciando-

se dos modelos consagrados; em um momento onde os moldes, já gastos, por tanto 

perpetuados, não sustentavam com a mesma euforia as plateias assíduas. Alguns anos antes, 

em 1923, Machado observou nas dramaturgias do comediógrafo brasileiro Oduvaldo Vianna 

(1892-1972) os elementos que viriam compor sua proposta de renovação. Para ele, o teatro de 

Vianna era um “selo inconfundível da verdade, da sinceridade”, como se refere em crítica à 

estreia da comédia A Vida é um Sonho no Teatro Apolo, em São Paulo. Segundo Machado, as 

personagens de sua peça eram extraídas da vida comum brasileira, “reais, são humanas nos 

seus sentimentos, nos seus gestos, na sua linguagem. [...] O espectador vê no tablado figuras 

que lhe são muito conhecidas, com as quais talvez ele tenha cruzado há pouco na rua” 

(MACHADO, 2009, p. 64), distinto, então, das fórmulas e da hierarquização de papéis do 

teatro francês, que Machado viria a criticar cinco anos mais tarde, “estragando a cena desta 

terra. [...] Comediazinhas de situação e de sentimento, velhas de trinta anos [...] o moço pobre 

que primeiro antipatiza, mas depois casa com a moça rica, [...], o velho e bondoso sacerdote, a 

criada metida a sebo e assim por diante” (MACHADO, 2009, p. 375). Dissidente de seu 

tempo, para ele estava claro: “esse recurso comum a geômetras e artistas – o absurdo – não é 

aqui invenção: é elemento da vida, intervém nela, é parte integrante dela. [...] O que outros 

procuram nós temos, mas não vemos” (MACHADO, 2009, p. 376-377).  

Cabia aos dramaturgos brasileiros beber, por assim dizer, diretamente da fonte; nos 

costumes, nas minúcias da vida cotidiana; um exercício de olhar para dentro, não mais para 

fora e, assim, além do texto, enxergar os contextos nos quais a vida, a sociedade e a própria 

teatralidade refletiam e narravam, enquanto aconteciam, pois, “o simples documento contém 

não só a essência como a estrutura do drama já desenvolvido. Nem é preciso inventar, apelar 

para o fantástico. Em tudo entra o dedo de São Benedito ou outro milagreiro invisível” 

(MACHADO, 2009, p. 376). A liberdade em inserir no drama um ato sacro e outro mágico, “a 

possibilidade de reunir num chá dançante o presidente do Supremo Tribunal e o bananeiro da 

esquina” (MACHADO, 2009, p. 376). Sendo assim, alguns elementos básicos para uma 

possível atualização do teatro brasileiro deveriam ser extraídos das fontes populares, “coisa 

que entre nós se encontra no circo, nos terreiros, nos adros, nas ruas, nas macumbas” 

(MACHADO, 2009, p. 376), nas distintas formas de expressão artística e espiritual, no que 
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Machado denominou como “teatro bagunça31”, doravante das miscelâneas de culturas e 

crenças, da “mistura que surgiria do aproveitamento das manifestações populares” (SANTOS; 

MACIEL; 2019, p. 61). As personagens deste teatro, com a faceta de um Brasil popular, 

estariam nas ruas e nas roças, “no ventre da terra clamando por parteira. Está aí na macumba, 

no sertão, nos porões, nos fandangos, nas cheganças, em todos os lugares e em todas as 

festanças, onde o povinho se reúne e fala os desejos e os sentimentos que tem” (MACHADO, 

2009, p. 375). Por sua vez, aos intérpretes caberia a função de desprender-se dos tipos, do 

conjunto de convenções hierárquicas de papéis, das atuações exacerbadas, absorvendo, 

portanto, a naturalidade da vida comum na cena brasileira, a linguagem popular, “a 

universalidade. A língua sem dialetos. [...] A religião unida ao patriotismo, a política 

navegando em plena poesia [...]. A mestiçagem. A confusão das profissões, convicções, 

instituições” (MACHADO, 2009, p. 375-376), a pluralidade da vida inserida no drama. 

Segundo um consenso mais geral, o teatro brasileiro se renova somente a partir da 

década de 40, com a estreia de Vestido de Noiva32, no Rio de Janeiro, pelo grupo amador Os 

Comediantes, de forma que “convencionou-se considerar [...] como o marco inicial do 

moderno teatro brasileiro” (MICHALSKI, 1985, p. 10-11), como delinou o crítico teatral Yan 

Michalski (1932-1990). Ainda de acordo com o teatrólogo Hermilo Borba Filho (1917-1976), 

neste período o teatro brasileiro inicia a “sua fase mais consciente e de maior rendimento 

dramático, aliando vários fatores para uma representação perfeita das obras” (FILHO, 1950, 

p. 422), entre as quais a presença do diretor teatral, de profissionais estrangeiros 

intercambiando experiências, além da utilização de recursos técnicos relevantes, como a 

iluminação, cenografia e figurino; dando dinâmica e hibridismo à cena e que, conforme 

observou Gilda de Mello e Souza, intensificou o processo de modernização do teatro no país, 

sobretudo em São Paulo durante as décadas de 40 e 50 devido, também, ao intercâmbio 

cultural proporcionado pela massiva presença e consequente permanência de companhias 

dramáticas européias, impedidas de retornarem aos seus países de origem em decorrência da 

Segunda Guerra Mundial e, ainda, a exemplo do que vinha ocorrendo na literatura do Norte 

do país, com a ascensão dos romances modernos e sociais. No caso particular do Sul, segundo 

Souza, a urbanização acelerada modificando o estilo de vida na sociedade citadina, por sua 

vez, contribuiu, em grande medida, para a renovação das linguagens teatrais, de maneira que 

“o teatro se antecipava no Sul aos estudos sociais” (SOUZA, 2009, p. 131). As discussões em 

                                                
31 MACHADO, 2009, p. 375. 
32 “Vestido de Noiva” estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 1943. Dramaturgia 
de Nelson Rodrigues; direção de Ziembinski e cenografia de Santa Rosa. 
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torno do teatro no país na primeira metade do século XX emergem, portanto, de duas 

vertentes: uma mais influente, composta por críticos do período que consideram o teatro 

popular, os gêneros cômicos e musicados como sendo inferiores, especialmente quando 

comparados com a alta comédia do século XIX. Já a segunda vertente, divergente, pois, 

enxerga no teatro popular os potenciais elementos para a possível renovação da produção 

teatral no país, demandando, portanto, aos dramaturgos destrinchar as culturas brasileiras, 

extraindo de suas naturezas “textos que apresentem um Brasil farto, puro, rural [...] e 

produzam uma imagem coesa, afirmativa ‘do que é nosso’, de um Brasil - ‘nação’” 

(SÜSSEKIND, 1993, p. 74). Ambas as vertentes concordam que, apesar das vanguardas 

modernistas pós-semana de 1922, a atualização do teatro brasileiro ocorrera tardiamente, não 

havendo “dúvida de que fomos retardatários, principiando mais tarde” (PRADO, 1993, p. 38), 

segundo afirmou Decio de Almeida Prado e que conclui: “mas nem por isso deixamos de 

participar desse grande projeto estético coletivo que se chamou e ainda se chama 

modernismo” (PRADO, 1993, p. 39).  

As duas perspectivas resumidas aqui ajudam a pensar na mudança operada com a 

criação de salas de espetáculos na região estudada que, de um lado, possibilitaram a 

continuidade das artes cênicas, assumindo um caráter mais institucionalizado; de outro lado, 

alterou significativamente o universo de seus praticantes e valores se compararmos, por 

exemplo, com as manifestações espetaculares ligadas aos folguedos, a religiosidade popular e 

demais expressões que costumavam ser apresentadas nas fazendas e nas festas. Por sua vez, 

essa distinção não dá conta das possíveis trocas entre as duas dimensões da cultura teatral em 

circulação que, provavelmente, intercambiaram experiências. Discussão que poderia ser 

traduzida na relação entre divertir e/ou educar, ou moralizar de modo a evidenciar o conflito 

entre duas noções em pauta sobre o lugar e/ou o sentido social das artes do espetáculo, 

processo que acompanhou a luta contra a escravidão. Deste modo, colocava-se em questão a 

aptidão ou habilidade dos antigos portadores sociais negros ex-escravos para levar adiante o 

aburguesamento do gosto. Conforme delineado pelo pesquisador Luciano Corrêa Loureiro, o 

propósito entre as classes dominantes era a instauração de um “teatro sério” no país, 

subordinado aos interesses de intelectuais, de forma a afastar as “características culturais afro-

brasileiras dos palcos e das ruas da Capital de uma recém-instalada República, que 

ambicionava se aproximar cada vez mais de valores europeus brancos e, conforme suas 

crenças, civilizados” (LOUREIRO, 2021, p. 3). Em Leopoldina e entorno não foi diferente. 

Alencar, título escolhido como nome da casa de espetáculos encaixou-se no contexto da 

Primeira República, onde a preocupação com valores morais, em conjunto com o pensamento 
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patriótico e civilizatório, são enfoques do período, remetendo-nos às vertentes românticas e 

realistas defendidas por José de Alencar (1829-1877), escritor brasileiro do século XIX, cujo 

pensamento conservador e patriarcal exemplifica o anseio das elites que se apressaram em 

edificar um teatro em Leopoldina. No entanto, as heranças das manifestações artísticas 

identificadas na região ao longo do século XIX, especialmente advindas das matrizes culturais 

populares; nas músicas e nas danças, nos costumes e práticas religiosas e espirituais 

praticadas no campo nos ajudam a compreender a relação próxima entre as plateias 

leopoldinenses e o teatro popular na sociedade citadina; relação que interviu em oposição ao 

projeto de aburguesamento da cena, de reforma política, econômica e moral encabeçado por 

intelectuais, em conjuntura com a construção de salas de espetáculos no interior de Minas 

Gerais. 

 
 

III.II:  O TEATRO POPULAR NA ZONA DA MATA MINEIRA DURANTE A 
PRIMEIRA REPÚBLICA: comédias, mágicas e revistas de ano. 

Dentro do conjunto de informações analisadas na pesquisa, consideramos importante 

atentarmos para as produções teatrais amadorísticas identificadas em Leopoldina entre as duas 

primeiras décadas do século XX, momento em que a ebulição espetacular no interior ganhou 

fôlego, estendendo-se aos distritos, como Piedade33 e Tebas, que fundaram seus grupos 

dramáticos e angariaram verbas para a construção e/ou reforma de seus teatros. Artistas e 

amadores locais que atuaram como maestros, instrumentistas, intérpretes, dramaturgos, 

ensaiadores e cenógrafos, muitas vezes, trabalhando em conjunto na concepção e montagem 

das encenações, festejos religiosos em vias públicas, concertos, conferências literárias e 

festivais que ocorriam nas dependências do teatro. Criados os grupos, tais artistas, ao lado de 

outros tantos que estiveram na região da Zona da Mata mineira, diversificaram, em grande 

medida, o acesso das plateias aos repertórios dramáticos que se misturavam com maestria na 

popularidade dos gêneros cômicos e musicados. A Revista de Ano, um tipo de “espetáculo 

ligeiro, misto de prosa e verso, música e dança” (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p. 

296), foi um formato de entretenimento que despontou no período, se encaixando com perícia 

no gosto das plateias de pequenas e grandes cidades. Formato originário na França, levou para 

as salas de espetáculos uma retrospectiva dramática, cômica e musicada sobre os eventos e 

acontecimentos de uma determinada sociedade/lugar, ao longo de um ano específico. Logrou 

                                                
33 Com a Lei Estadual n.º 843, de 07 de setembro de 1923, o distrito de Piedade passou a chamar-se Piacatuba. 
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sucesso no Brasil no final do século XIX, principalmente no Rio de Janeiro, apresentando 

personagens e conflitos retirados da vida comum, “mostrados através de quadros de fantasia, 

esquetes e canções” (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p. 297). A primeira revista 

brasileira, As Surpresas do Senhor José da Piedade, de Justiniano de Figueiredo Novaes, foi 

encenada no Rio de Janeiro em 1859. Todavia, o gênero despontou somente em janeiro de 

1884, com a estreia de O Mandarim, de Artur Azevedo (1855-1908) e Francisco Moreira 

Sampaio (1851-1901), no Theatro Príncipe Imperial, no Rio de Janeiro. Azevedo e Sampaio 

incorporaram elementos considerados inovadores para a cena teatral da época, entre eles, a 

exigência do ensaiador, “a quem cabia organizar, ensaiar e colocar a peça em cena, de forma 

que esta apresentasse uma determinada unidade estética” (BRITO in FARIA, 2012, p. 228) e 

orgânica.  

A estrutura do gênero seguiu um modelo relativamente simples, geralmente, composto 

por três atos; divididos em quadros, por sua vez, organizados em diferentes cenas; interligadas 

por uma ou mais personagens, essencialmente engraçadas; espécie de narradores dos fatos e 

conectores dos quadros, “ora cômicos, ora de canto e dança, quando não das três coisas 

juntas” (PRADO, 2008, p. 103), garantindo a sequência uniforme da encenação, 

costumeiramente acompanhada de coros e/ou orquestras. Decio de Almeida Prado (2008) 

observa que a popularização das Revistas de Ano no Brasil também ocorreu graças ao 

envolvimento de cenógrafos, a exemplo dos italianos Gaetano Carrancini e Oreste Coliva, 

fixados no país e que atuaram com distinção na função. Por sua especificidade plástica e 

apoteótica, o gênero exigiu, portanto, o engajamento de maior número de técnicos e 

profissionais atuando nos bastidores; cenógrafos e iluminadores participando criativamente na 

construção da peça, na “passagem de um quadro a outro [...] através da mutação do cenário” 

(BRITO in FARIA, 2012, p. 227), especialmente nas apoteoses, com iluminação profusa; 

cenários complexos, figurinos requintados; elementos capazes de causar comoção e 

deslumbre no espectador durante o ato final, “para se despedir do público, fazendo-se sair do 

teatro com uma carga renovada de energia” (PRADO, 2008, p. 104). A primeira menção 

sobre o gênero revisteiro em Leopoldina, considerando o conjunto de periódicos consultados 

nesta pesquisa, aparece no ano de 1898 na Gazeta de Leopoldina, em referência a temporada 

do Circo Estrella de Ouro. Conforme descreve a nota, a sessão do dia 8 de janeiro foi 

finalizada com a apoteose da “apreciada revista “A Goiabada” que tem sido repetida a pedido 

do público” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. III, n° 40, 1898 , p. 2), cuja autoria não 

conseguimos identificar. Por sua vez, em 18 dezembro do mesmo ano, no Theatro Alencar, a 

Companhia Dramática Affonso & Oliveira, dirigida por Biar Netto, encerrou o espetáculo 
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com O Duo dos Paragoas, paródia do dramaturgo brasileiro Argemiro Gabriel de Figueiredo 

Coimbra34 (1866-1899), ao quadro de zarzuela extraído da revista madrilena em 2 atos e 5 

quadros La Gran Via, “tão apreciado pelo nosso público” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. 

IV, nº 36, 1898, p. 1).  

Ressalta-se que, durante a temporada da Cia. Affonso & Oliveira, os espetáculos 

foram abrilhantados pelo Grupo de Amadores Dramáticos, dirigido por Raphael Gimenez, 

com orquestra da Lyra Leopoldinense35, sociedade fundada em 1898 sob a presidência inicial 

de José Marciliano Vieira, vice-presidência de Thomaz Pinho e regida pelo maestro e 

compositor Martinho Nepomuceno. A partir de então, o engajamento dos grupos 

amadorísticos, além da presença intensa de companhias de renome, alterou substancialmente a 

relação da sociedade com a produção e apreciação teatral, tornando-se indispensável para a 

continuidade das atividades dramáticas no interior, durante o início do século XX. 

Apresentando originalidade e qualidade estética, as produções amadorísticas regularizaram as 

sessões do teatro, obtendo lucros para a sua reforma, por vezes, em confluência com 

companhias maiores, tornando-se recorrente a colaboração entre amadores locais e artistas 

nacionais de passagem pelo município; relação que possibilitou aos amadores a aquisição de 

um repertório teatral que circulava pelo país. Redundante e atraente, muitas companhias 

carregavam um nome de peso; do seu empresário ou ensaiador, da primeira atriz ou primeiro 

ator; exemplificando, a Companhia Dramática Ismênia dos Santos, dirigida pela atriz e 

empresária brasileira Ismênia dos Santos; a Companhia Dramática Nazareth, do ator 

Nazareth; a Troupe Rossi dirigida pelo professor Rossi. O nome da companhia, por vezes, 

identificava ao público os gêneros que compunham o seu repertório, como o Grupo Lyrico 

Giulietta Dionesi, dirigida por Giulietta Dionesi; a Companhia de Fantoches Henrique 

Fornero, do empresário Henrique Fornero, ou a Companhia de Variedades Edgard Teixeira, 

do ator Edgard Teixeira. Parada quase que obrigatória assim que chegavam às cidades, 

empresários e artistas visitavam as tipografias, anunciando, literalmente, a sua presença. 

Observamos, desta forma, que anúncios publicados de maneira regular nos periódicos locais, 

informando a chegada das companhias e os programas de espetáculos, determinavam, muitas 

das vezes, o sucesso da sessão, quando havia assistência mais que “regular”, “casa boa” ou 

“casa à cunha”. O contrário também foi observado: a carência de publicidade poderia 

                                                
34 Correio Paulistano (SP), ano XLI, nº 11.540, 22 de abril de 1895, p. 4 
35 Conforme notícia publicada na Gazeta de Leopoldina,ano IV, nº 21, 04 de setembro de 1898, p. 2:“fundou-se 
nesta cidade uma associação, denominada “Sociedade Musical Lyra Leopoldinense” da qual é presidente o sr. 
José Marciliano Vieira”. 
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acarretar na ausência de espectadores, mesmo no caso de cidades menos populosas, como 

Leopoldina.  

Os anúncios dos espetáculos, especialmente para os gêneros cômicos, variedades e 

mágicas eram, por si só, fascinantes; de toda maneira, buscavam instigar o interesse e a 

curiosidade do público local para comparecer ao teatro. Quanto mais extraordinária a função 

anunciada, mais atraente e crível poderia soar: “grande e variado espetáculo de 

prestidigitação, magia branca e preta [...] pelo hábil e festejado artista brasileiro Virgilio Del 

Sampaio [...]. Maravilhosas surpresas, decapitações pelos mais recentes sistemas e tudo mais 

que de moderno existe” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VIII, n°. 44, 1903, p. 4). De acordo 

com o Dicionário do Teatro Brasileiro, a prestidigitação é a técnica utilizada pelo artista 

“para provocar ilusões e o prestidigitador – ou ilusionista – recorre à química, à física, à 

mecânica, à eletricidade e à acústica, tanto quanto à habilidade de suas mãos” (GUINSBURG; 

FARIA; LIMA, 2009, p. 278), havendo, ainda, a prestidigitação de salão, na qual se 

dispensava o uso de recursos técnicos, “exercida apenas pelo prestidigitador, sem auxílio de 

ajudantes” (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p. 278). Apresentações de ilusionismo com 

suportes cenográficos, elétricos e efeitos luminosos, protagonizados por “professores”, 

“condes”, “doutores” e “cientistas”, como eram denominados, renderam longas críticas-

crônicas nas apertadas linhas do jornal, discutindo questões filosóficas, teorias da ciência e da 

fisiopsicologia, a fim de explicitar a existência de fenômenos, tais como a telepatia ou 

transmissão do pensamento; considerados pela imprensa como “fato verdadeiro e a ser 

trabalhado pela ciência, que o deve explicar” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XII, n°. 52, 

1907, p. 1). Números de prestidigitação como os de decapitações, o Busto Vivo, “que tem 

causado pasmo em todas as cidades onde tem sido apresentado” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XII, n° 52, 1907, p. 1); de desmaterializações, A Desaparição de Uma 

Pessoa; as flores que previam o casamento de alguém na plateia, As Flores Casadeiras ou O 

Florete Infalível; entre outros, como A Cadeira Magnética; A Coluna Incompreensível; A 

Garrafa do Sultão e Os Ovos Misteriosos estão entre os mais apreciados pelas plateias 

leopoldinenses, sendo válido ressaltar que o processo de urbanização e expansão empreendido 

no município favoreceu a projeção deste gênero teatral; desde a construção da casa de 

espetáculo, que ofereceu suporte e estrutura para sua representação, à fundação, no início do 

século XX, da Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina (1905) que, gradativamente, 

substituiu a iluminação a gás acetileno pela iluminação elétrica na região; tecnologia que seria 

absorvida pelo teatro local, em especial, pelas companhias amadorísticas. 
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supramencionados levaram à cena, ao menos, vinte e uma36 peças teatrais; todas representadas 

no Alencar entre 1898 e 1901, em suma, dramas e comédias bastante conhecidas, como Amor 

Por Anexins, comédia em 1 ato de Artur Azevedo (1855-1908); A Pena de Morte, drama em 3 

atos do lisboeta Camilo Castello Branco (1826-1890), O Tio Padre, comédia em 3 atos do 

dramaturgo português António Pedro Baptista Machado (1847-1901) e O Judas em Sabbado 

de Alleluia, comédia de costumes nacionalista escrita por Martins Pena (1815-1848). Através 

do Grupo Scenico João Caetano, os artistas mobilizaram a produção teatral em âmbito local, 

demonstrando possuir qualidade estética e experiência na montagem de peças brasileiras e 

européias populares, tais como a comédia portuguesa Dar Corda Para Se Enforcar, de 

Aristides Abranches (1832-1892), escrita em colaboração com Eduardo Garrido37 (1842-

1912) “que, bastante chistosa, foi desempenhada a contento, merecendo os amadores muitos 

aplausos” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VI, n° 37, 1901, p. 2); O Diabo A Quatro N’uma 

Hospedaria, comédia do dramaturgo português Luiz Antonio de Araujo38 (1804-1876); e a 

comédia brasileira em 2 atos A Procura de Um Casamento, de Carlos Augusto Peixoto de 

Alencar (1852-1900). Atuaram, ainda, em colaboração com a companhia dramática da atriz e 

empresária brasileira Ismênia dos Santos (1840-1918), “cujo nome laureado é conhecido de 

todos aqueles que acompanham o progresso da arte no Brasil [...] uma das artistas brasileiras 

que mais se tem celebrizado na difícil e espinhosa carreira dramática” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. VII, n° 15, 1901, p. 1).  

                                                
36 Peças representadas pelo Grupo de Amadores Dramáticos; posteriormente Club Thalia e, finalmente, Grupo 
Scênio João Caetano, entre 1898 e 1901, na ordem cronológica de encenação: o drama em 5 atos Helena, do 
dramaturgo brasileiro Horácio Nunes Pires; a apoteose A Republica ou Viva a Republica; a comédia em 1 ato 
Lotação de Bonds, do dramaturgo carioca Joaquim José de França Junior (1838-1890); a comédia em 1 ato Amor 
Por Anexins, do dramaturgo brasileiro Artur de Azevedo (1855-1908); a comédia em 3 atos O Tio Padre, do 
dramaturgo português António Pedro Baptista Machado (1847-1901); o drama em 3 atos A Pena de Morte, do 
dramaturgo português Camilo Castello Branco (1826-1890); a comédia em 1 ato Novo Systema de Curar; a 
comédia em 1 ato Depois de Velhos... Gaiteiros, escrita pelo jornalista português Antônio M. Castilho; o 
monólogo O Segredo de Margarida; a comédia de costumes nacionalista em 1 ato O Judas em Sabbado de 
Alleluia, do dramaturgo brasileiro Martins Penna (1815-1848); as comédias O Caipira e Como se Fazia um 
Deputado, esta última em 3 atos do dramaturgo brasileiro Joaquim José da França Júnior (1838-1890); a 
comédia Dar Corda Para Se Enforcar, escrita pelo dramaturgo português Aristides Abranches (1832-1892) em 
colaboração com Eduardo Garrido (1842-1912); a comédia Funeraes e Danças; o drama em 3 atos Honra e 
Dever, do dramaturgo português Francisco Joaquim da Costa Braga (1831-1902); as comédias em 1 ato A Prova 
Do Crime e Não É Com Vinagre; a comédia O Diabo A Quatro N’uma Hospedaria, do dramaturgo português 
Luiz Antonio de Araujo (1804-1876); o teatro de revista Sal e Pimenta, composta pelo maestro português 
Francisco de Freitas Gazul; a comédia em 2 atos A Procura de Um Casamento, do comediógrafo brasileiro 
Carlos Augusto Peixoto de Alencar (1852-1900); a comédia O Diabo Atraz da Porta, tradução de Pedro Maria 
da Silva Costa (?-1868) e o tango habanera La Pobre Chica ou A Creada de Servir, extraído do teatro de revista 
La Gran-Via. 
37 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 173-174. 
38 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 202. 
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Imagem 8: Atriz Ismênia dos Santos, século XIX. Fonte: Carteira do Artista, de Sousa Bastos. 

 

Nascida na Bahia no ano de 1840, Ismênia dos Santos se apresentou em Minas Gerais 

em 1862, segundo Affonso Ávila (1978), no Teatro Santa Isabel de Diamantina, atuando no 

vaudeville39Artur ou Depois de Dezesseis Anos. Já conforme informado por Sousa Bastos 

(1898), a estreia da atriz no Rio de Janeiro, local onde efetivamente consagrou seu nome de 

artista, ocorreu em 1865, na comédia Não É Com Essas!, vindo a ser considerada pela 

bibliografia oitocentista como a primeira atriz brasileira, de um “passado ilustre como artista. 

O seu repertório é de primeira ordem” (BASTOS, 1898, p. 420). Ismênia dos Santos 

empreendeu outras temporadas em Minas Gerais no ano de 1901, ocasião em que se 

apresentou em Leopoldina ao longo do mês de julho, oferecendo, ao menos, duas sessões no 

Theatro Alencar. A companhia foi caracterizada pelo articulista da Gazeta de Leopoldina 

como um “grupo pequeno [...] um conjunto de seleto e distintos artistas” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. VII, n° 15, 1901, p. 1). Os principais nomes que compunham o corpo 

cênico, além de Ismênia, eram Duval dos Santos; Cândido Teixeira e a atriz Julieta dos 

Santos, considerada aprendiz em ascensão de Ismênia dos Santos. No espetáculo de estreia, 

em data incerta, houve concorrência menos que regular, contudo, o repertório cômico 

agradou. Foram representadas as comédias Não Há Fumo Sem Fogo, de Antônio de Sousa 

Bastos40 (1844-1911), e O Barão da Cotia, comédia brasileira em 3 atos de Joaquim José da 

França Júnior (1838-1890), também conhecida sob o título Os Tipos da Atualidade. A 

companhia se despediu em 28 de julho de 1901, quando representou a comédia-drama em 3 

atos Os Provincianos em Lisbôa, escrita pelo dramaturgo português Francisco Rangel de 

                                                
39 Palavra de origem francesa para caracterizar o gênero dramático cômico musicado, “cheia das mais 
complicadas situações, e que nasceu ligada a canções de Oliver BASSELIN, natural de uma região da 
Normandia denominada o “Vale do Vira” (Vau de Vire ou Val de Vire) (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p. 
345). 
40 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 184. 
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Lima41 (1839-1909); e a comédia Um Marido Victima, possível adaptação para a peça 

portuguesa em 1 ato Um Marido Que É Victima das Modas, de Luís Antônio de Araújo Júnior 

(1833-1908), consideradas pela imprensa como peças bem escritas e “uma verdadeira fábrica 

de gargalhadas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 15, 1901, p. 1), adequadas, 

portanto, às preferências das plateias locais pelos gêneros cômicos. Logo após a partida de 

Ismênia dos Santos, um projeto de reforma do teatro seria colocado em prática, sob 

responsabilidade do presidente da Sociedade Theatro Alencar, James Zig-Zag, em parceria 

com o cenógrafo Raphael Gimenez, no intuito de assegurar conforto e acessibilidade ao 

edifício, “o nosso Alencar, onde tantas desilusões tem sofrido aqueles que frequentam teatros 

da roça, visitado por Ismênia dos Santos” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 15, 1901, 

p. 1).  

O projeto previu a mudança das escadas para a porta central, de forma que o prédio 

passaria a ter duas entradas. Novos bancos numerados seriam adquiridos e dispostos na 

plateia, cujo espaço ficaria cercado por grades. As antigas cadeiras que, antes, se encontravam 

na plateia, seriam realocadas nos camarotes, “que tanto se ressentem da falta de mobília” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 18, 1901, p. 1). As mudanças ofereceriam melhores 

qualidades ao edifício, conforme regulamentavam as leis de funcionamento das casas de 

espetáculos. Ismênia dos Santos retornou ao município de Leopoldina poucos meses depois, 

em novembro de 1901, ocasião em que os artistas locais abrilhantaram algumas encenações. 

Na estreia ocorrida no dia 03 daquele mês, foi representado o drama português O Padre 

Gabriel, de Silva Pinto (1848-1911), com acompanhamento musical da Lyra Leopoldinense, 

peça que “muito agradou [...] devido o seu sucesso à brilhante interpretação que lhe foi dada” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n°. 30, 1901, p. 1). No dia 07, encenação da comédia 

Fogo e Gelo, com participação de Pepa Lopes. A cenografia do espetáculo e a ornamentação 

do teatro ficaram a cargo de Raphael Gimenez, que recebeu benefício; isto é, parte do lucro 

obtido por meio da comercialização de ingressos na sessão de 09 de novembro, quando foram 

representadas as comédias Não Tem Título42, peça em 1 ato escrita por Baptista Machado, e 

Uma Mulher Com Dous Maridos. Realizou a última sessão no dia 13, com encenação do 

drama O Remorso; a comédia Não Há Fumo Sem Fogo, de Sousa Bastos, e Os Trinta Botões, 

                                                
41 PEREIRA, Esteves; RODRIGUES; Guilherme. Portugal: diccionario historico, chorographico, heraldico, 
biographico, bibliographico, numismatico e artistico, Vol. IV. Ed. J. Romano Torres. Lisboa - Portugal, 1908, p. 
90. 
42 FERREIRA, Teresa A. S. Duarte. Catálogo de Teatro: a coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho. 
Biblioteca Nacional – Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Lisboa, 1996, p. 147. 



 

 

comédia em 1 ato43 do escritor português Eduardo Garrido

espetáculo, Pepa Lopes representou o intermédio 

aplaudida sendo bisado” (

Leopoldina, a companhia de Ismênia dos Santos seguiu para a cidade de Cataguases, onde 

estreou em 15 de novembro de 1901, perma

fontes45, um teatro estava sendo c

Grupo Dramático Comercial e Beneficente

Theatro Ismênia dos Santos

dezembro do mesmo ano. 

Leopoldina, a partir da criação de 

mais duas companhias locais em atividade. Intensificam

por autores locais, como O Conto do Vigário

escrita por Joaquim Ferreira de Amorim e

Gazeta de Leopoldina, requerendo

cujo enredo ocorre no período em que a mesma fora escrita

Thebas de Leopoldina a… de Junho de 1902” (

1903, p. 3).  

Imagem 9: Trecho da publicação de 
Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano IX, n° 06, 24 de maio de 1903.

 

                                               
43 A Provincia: Orgão do Partido Liberal (PE), ano XXIV, nº 119, 27 de maio de 1906, p. 2.
44 Gazeta de Leopoldina, ano X, n° 20, 11 de setembro de 1904, p. 2.
45 Gazeta de Leopoldina, ano VII, n° 35, 15 de dezembro de 1901, pág. 1.
46 O Conto do Vigário: Comédia em 3 atos de Joaquim Ferreira de Amorim. Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano 
IX, n° 06, 24 de maio de 1903, p. 3. Veja na íntegra em 

do escritor português Eduardo Garrido44 (1842-

espetáculo, Pepa Lopes representou o intermédio O Café de Porto 

aplaudida sendo bisado” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 31, 1901, p. 1). De 

Leopoldina, a companhia de Ismênia dos Santos seguiu para a cidade de Cataguases, onde 

estreou em 15 de novembro de 1901, permanecendo até dezembro. Conforme informam as 

, um teatro estava sendo construído em Cataguases e que, conforme deliberação do 

Grupo Dramático Comercial e Beneficente, instituído naquele município, o nome seria 

Theatro Ismênia dos Santos, em homenagem à atriz; previsto para inaugurar

 Neste período, acentua-se a efervescência teatral nos distritos de 

Leopoldina, a partir da criação de grupos amadorísticos em Piedade e Tebas, somando

mais duas companhias locais em atividade. Intensificam-se, também, as dramaturgias escritas 

O Conto do Vigário46, uma comédia de costumes

escrita por Joaquim Ferreira de Amorim e publicada em maio de 1903 na “Sessão Alheia” da 

Gazeta de Leopoldina, requerendo-nos uma breve análise de suas características

o enredo ocorre no período em que a mesma fora escrita e publicada, a

Thebas de Leopoldina a… de Junho de 1902” (GAZETA DE LEOPOLDINA

 

: Trecho da publicação de O Conto do Vigário, comédia em 3 atos de Joaquim Ferreira de Amorim. 
Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano IX, n° 06, 24 de maio de 1903. 

        
A Provincia: Orgão do Partido Liberal (PE), ano XXIV, nº 119, 27 de maio de 1906, p. 2.
Gazeta de Leopoldina, ano X, n° 20, 11 de setembro de 1904, p. 2. 
Gazeta de Leopoldina, ano VII, n° 35, 15 de dezembro de 1901, pág. 1. 

: Comédia em 3 atos de Joaquim Ferreira de Amorim. Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano 
IX, n° 06, 24 de maio de 1903, p. 3. Veja na íntegra em Anexo IV – Dramaturgias Leopoldinenses.
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-1912). Finalizando o 

 Rico, “que foi muito 

, a. VII, n° 31, 1901, p. 1). De 

Leopoldina, a companhia de Ismênia dos Santos seguiu para a cidade de Cataguases, onde 

necendo até dezembro. Conforme informam as 

Cataguases e que, conforme deliberação do 

, instituído naquele município, o nome seria 

previsto para inaugurar-se em 25 de 

se a efervescência teatral nos distritos de 

grupos amadorísticos em Piedade e Tebas, somando-se 

se, também, as dramaturgias escritas 

comédia de costumes dividida em 3 atos, 

publicada em maio de 1903 na “Sessão Alheia” da 

nos uma breve análise de suas características modernas, 

e publicada, ambientada “em 

GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IX, n°. 06, 

, comédia em 3 atos de Joaquim Ferreira de Amorim.  
 

A Provincia: Orgão do Partido Liberal (PE), ano XXIV, nº 119, 27 de maio de 1906, p. 2. 

: Comédia em 3 atos de Joaquim Ferreira de Amorim. Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano 
Dramaturgias Leopoldinenses. 
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Bastante apreciado pelos principais dramaturgos brasileiros do século XIX (Martins 

PENA, Artur AZEVEDO, Joaquim Manuel de MACEDO), a comédia de costumes satirizou 

as práticas sociais do período, conforme o contexto regional e cultural do autor da peça, como 

ocorre em “O Conto do Vigário”, em que as quatro personagens da dramaturgia de Amorim 

são típicas do interior mineiro: um escrivão de paz; um italiano; uma “vítima” e sua esposa. O 

“conto do vigário47” é a tentativa do escrivão e do italiano em aplicarem um golpe hipotecário 

na vítima, trabalhador rural, humilde pecuarista. O quadro é único; assim, a peça possui, 

igualmente, um único cenário, às vezes, coberto pelo pano de fundo48, entre uma cena e outra. 

Ao ambientar a peça ao leitor, o autor traz a sugestão de cenografia; objetos e mobílias típicas 

de um escritório e que, apesar de aparentar simplicidade, seguiu a tendência realista dos 

cenários revisteiros: “o teatro representa um cartório de Escrivão de Paz - uma sala com 

entrada lateral; uma mesa à direita sobre a qual se vê uma pasta de jornais, diversos livros, 

entre estes o de notas; algumas pedras minerais, etc.” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IX, 

n° 06, 1903, p. 3). Utilizando as rubricas para delatar o caráter, ações e as intenções das 

personagens, o autor, por vezes, transita entre o absurdo, tal como quando as personagens se 

referem à vítima de maneira literal, pelo substantivo “vítima”, tornando ainda mais previsível, 

exceto ao próprio sujeito, a sequência de acontecimentos que estariam por vir.  

 

Italiano: - Está tuti arrumato. Vítima, é só vecê vire loco cô tuna mulhéri pr’aziguare 
o lifro, nom é azim? 
Escrivão: - Ele vem com a mulher: - e se não vier tanto peior para ele. - O sr. vem ou 
não vem?  
Vítima: - (confusa) Venho sim senhô: - mas vancês non mé faça má, pr’o caridade! 
(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IX, n° 06, 1903, p. 3). 

 

A constituição exacerbada das falas é característica acentuada na dramaturgia de 

Amorim, soando, por vezes, abstratas; em certo tom, fantásticas, ao serem transcritas para o 

texto na linguagem coloquial, sugerindo uma interpretação ligeira e satírica, especialmente 

nas falas da vítima e do italiano; que buscam exprimir e enfatizar os sotaques característicos 

dos moradores do interior e de imigrantes italianos em Minas Gerais, explicitando, ao mesmo 

passo, a natureza destas personagens; seus costumes e códigos, em contraponto com as 

críticas sociais da época, a República Velha, período em que se intensificam, segundo Cláudia 

                                                
47 Expressão popularmente utilizada, tanto no Brasil, quanto em Portugal. Significa uma história inventada por 
alguém para enganar outra pessoa. 
48 O pano de fundo no teatro, conforme descrito por Sousa Bastos é o “pano que está na parte mais afastada da 
cena, pois que representa o fundo, é quase sempre o mais importante e mostra o interior de uma casa, uma 
paisagem, uma praça” (BASTOS, 1908, p. 107). 
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Braga, “a preocupação com o uso do linguajar brasileiro na dramaturgia, aliada a inúmeras 

críticas aos “estrangeirismos” de nossa sociedade” (BRAGA, 2003, p. 11).  

 

Italiano: - Noze non què ti fazê mali - noze qué è ti fazere bêne - mala quire ti 
fachato Medire e aquile Turique. 
Vítima: - (saindo) Meu Deo! Non sei que qui què zessezohme! Eu nunca fiz má 
azelle! Será amigo ou inimigo?(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IX, n° 06, 
1903, p. 3). 

  
A construção desordenada de palavras dá forma a novas expressões, baseadas, por sua 

vez, nas linguagens populares; ora satirizando, ora reforçando os costumes; aparentando ser 

proposital, em determinados diálogos, o ininteligível a fim de se estabelecer uma desconexão 

momentânea de sentido, através da incompreensão do que foi dito entre personagens. Em cena 

com o escrivão, o texto torna dúbia a real condição do italiano, sugerindo tratar-se de um 

sujeito que finge ser um italiano e, momentaneamente, distancia-se e se esquece, falando no 

tom de “meia voz” como sugere a rubrica, na língua portuguesa. Este procedimento, comum 

na comédia de costumes, visa salientar o caráter nacional da peça; ao mesmo tempo, permite o 

leitor e o espectador julgar as intenções do italiano, em seu propósito de querer enganar o 

comparsa; o escrivão que, além de planejar o mesmo; deixa evidente a sua própria 

desconfiança: 

 

Italiano: - Sine nú fazo questoni, loco qullês azine la escriptura… o cobre thai ni 
bolci… olha volume… você barice droxa homi! u mi gunfiara si ruim? 
Escrivão: - (torcendo o bigode:) Não senhor... confio muito… pois por que não?! Há 
vezes porem que nosso espírito é assaltado por certas coisas… mas… confio muito 
em ti… confio… confio… 
Italiano: - (a meia voz) Batem na porta… quem será?... serão eles?! Oh! Ferro. Oh! 
Sorte… abre a porta. (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IX, n° 06, 1903, 
p. 3). 

 

Como observado nos trechos acima, as falas do escrivão, sempre que possível, 

traduzem ao leitor e à plateia o excêntrico linguajar do italiano, que se sustenta nesta forma 

até certo ponto, já que, na metade da última cena, o autor decide simplificar a escrita do texto, 

deixando de adotar a linguagem extravagante, mas, mantendo o linguajar na interpretação da 

personagem por meio de informação inserida nas rubricas, no que o autor denominou de 

“linguagem “macarronada” ou “macarrônica”: 

 

Italiano: - (indignado em linguagem macarrônica) Mas isso não é dele! Isso é de 
algum Espírito Santo de orelha!... isso foi-lhe assoprado nos ouvidos!  
[...] 
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Italiano: - (entrando com a Vítima em linguagem macarronada) Senhor escrivão, 
tenha a bondade de dar-me o documento da ressalva da tal hipoteca. 
Escrivão: - (retira-se e volta empunhando um documento que entrega ao Italiano). 
Aqui está seu Italiano (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IX, n° 06, 1903, 
p. 3). 

 

A peça se encerra quando o golpe é efetivado com a vítima assinando o documento 

que lhe foi entregue e, finalmente, dando conta de que havia caído no conto do vigário. A 

última fala apresenta, ainda, uma saída que resta à personagem, de forma que o desfecho final 

da peça deixa aparente a sua própria função didática: a de educar e conscientizar os 

espectadores sobre seus direitos legais: “vanseis me passaro foi o conto do vigaro. Mas me 

resta um recurso e eu vou lançá mão dele: - Peço providencias ao dr. Juiz de Direito da 

Comarca” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IX, n° 06, 1903, p. 3). Elencamos, desta forma, 

algumas características presentes na dramaturgia de Joaquim de Amorim e os aspectos que 

consideramos adjacentes à comédia de costumes. Não sabemos se a peça chegou a ser 

encenada, pois, não foram encontrados registros de sua montagem entre as fontes consultadas, 

ainda que, no mesmo período, tenham sido fundados dois grupos amadorísticos em distritos 

de Leopoldina, incluindo em Tebas; respectivamente, o Grupo Dramático Recreio 

Piedadense49, criado em junho de 1903 na Piedade, atual Piacatuba, sob a vice-presidência de 

Amadeu Baptista, e a Sociedade Dramática Progresso de Thebas50, fundada em 13 de abril de 

1904 sob a presidência de Abílio Corrêa de Lima. Este período é visto como determinante 

para o incremento intelectual, político e cultural de Leopoldina e entorno, momento em que 

foram empreendidos projetos de desenvolvimento urbano, sendo fundadas as instituições que 

se tornaram proeminentes, identificadas como responsáveis pelo progresso despontado na 

região; entre elas o Ginásio Leopoldinense criado em 1906 e a Escola Normal em 1907. O 

município dispunha, ainda, da Casa de Caridade, o prédio da Câmara Municipal, duas igrejas; 

a Matriz e a do Rosário, o Theatro Alencar e, aproximadamente, setecentas residências. O 

texto Descrição da Cidade de Leopoldina, elaborado por alunas da Escola Normal, descreve 

um município revigorado naquele início de século; em contraponto com o recentemente 

passado, enfatizando, sobretudo, a melhora da infra-estrutura, como o calçamento das vias 

                                                
49 Dramas portugueses compuseram grande parte do repertório desta companhia, como O Garimpeiro, em 5 atos 
e 1 quadro escrito por Joaquim da Costa Mattos; e 29 ou Honra e Gloria, de José Romano, cujas montagens 
ocorreram, principalmente, nos anos de 1903 e 1904. 
50 Corpo cênico formado por Gil Ribeiro e Amélia Ribeiro, artistas da Companhia Dramática Gil Ribeiro, além 
dos amadores Álvaro Cezar, José Bernardes, Maria Coimbra, Pinheiro de Almeida, J. de Almeida, José de 
Cunto, entre outros artistas e músicos de orquestra. Montou diversos dramas e comédias européias populares, 
como O Narcotisador, drama português em 4 atos de Augusto César de Lacerda (1829-1903); Os Moços e 
Velhos, drama em 3 atos de Francisco Rangel de Lima (1839-1909); A Filha do Crime, drama em 5 atos de 
Adolphe D’Ennery (1811-1899) e a comédia em 1 ato Os Trinta Botões, de Eduardo Garrido (1842-1912). 
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públicas; a exponencial oferta de ensino, que incluiu cursos de nível superior, tal como o 

desenvolvimento da indústria e do comércio, fomentadas pela expansão das fábricas na 

região: 

 

A cidade antigamente não era o que é hoje, pois fazia-se pouco caso dos chamados 
melhoramentos materiais; em toda a parte se encontravam charcos nas ruas, as casas 
não tinham beleza alguma; a Leopoldina atual está inteiramente mudada; as ruas 
estão bem calçadas, não apresentando mais aquele solo lamacento e escorregadio 
[...]. Esta cidade, que algum tempo esteve numa decadência extraordinária, está hoje 
em grande progresso, pois nela já se notam várias instituições, como: O Ginásio, 
Escola Normal, Nova Escola; fábricas de manteiga, macarrão, sabonetes e 
brevemente de cerveja, tecidos e chinelos (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. 
XIII, n.° 08, 1907, p. 1). 

 

Podemos perceber que o progresso significa o estabelecimento do curso superior para 

formação de professoras, calçamento das vias públicas, a presença de fábricas e o 

desenvolvimento da indústria que, juntando aos demais itens já tratados aqui, representavam, 

na visão dos periódicos e de moradores, aquilo que se ansiava na cidade. Todas estas 

mudanças alteraram o contexto local, que se tornou gradativamente mais urbano, refletindo, 

da mesma forma, na maneira como as pessoas se relacionavam socialmente e culturalmente. 

A oferta de ensino qualificado, impulsionando a geração de empregos, contribuiu para que a 

sociedade se tornasse, por sua vez, mais letrada e, sobretudo, interessada pelas letras, pelas 

artes e pelo teatro. Neste ínterim, seriam escritas e encenadas as primeiras peças teatrais 

leopoldinenses, como a comédia de costumes Teutonia, original do ator Benildo de Freitas, 

empresário da Companhia Dramática Benildo de Freitas, representada pela primeira vez em 

03 de julho de 1904 no Theatro Alencar. De acordo com a imprensa local, Teutonia foi uma 

peça escrita “especialmente para os leopoldinenses” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. X, n° 

11, 1904, p. 1), com música originalmente composta pelo maestro Martinho Nepomuceno, da 

Lyra Leopoldinense. Ainda que não tenha detalhado informações acerca do enredo da peça, 

personagens ou desempenho dos artistas, o articulista do jornal deixa claro que a montagem 

causou boa recepção no público, “que apreciou-a devidamente, sendo o ator chamado à cena 

ao terminar-se o espetáculo” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. X, n° 12, 1904, p. 1). 

Finalmente, em torno de 1905, seria escrita e montada a primeira revista de ano local, a 

Revista de Leopoldina, escrita por Dilermando Martins da Costa Cruz, que atuou no Grupo 

Scenico João Caetano. De acordo com o livro Leopoldina de Outrora (1963), de Luiz 

Eugênio Botelho:  
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edições circuladas neste ano específico, nem 

probabilidade de a estreia ter ocorrido em 1906; cujos periódicos não puderam ser 
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Leopoldina “foi, até hoje, a primeira e única escrita e levada à cena em Leopoldina” 
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conterrâneo e professor Onofre de Andrade, em conjunto com o maestro Britto Fernandes, 

diretor da Companhia Dramática

musicais para as revistas Elixir da Vida

Muriahé Em Scena52, “espirituosa revista que alcançou grande sucesso em S. Paulo do 

Muriaé, onde, por diversas vezes, foi levada à cena” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXII, 

n° 10, 1916, p. 1), autoria do muriaense

e direção do maestro Britto Fernandes, 

Theatro Alencar; em 26 e 31 de outubro; 07 e 08 de dezembro de 1918, com enorme sucesso 

de público em todas as representações, “sempre aplaudidas por uma multidão de 

espectadores” (GAZETA DE LEOPOLDINA
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51 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume IV. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1982, p. 230.
52 Muriahé Em Scena, de Astolpho Gusman, estreou em 30 de março de 1916, no 
Paulo do Muriahé, atual município de Muriaé.
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Imagem 10: Anúncio de "Flor da Matta", revista de costumes leopoldinenses, de Onofre de Andrade. Fonte: Gazeta de 
Leopoldina, a. XXIV, n° 141, 24/10/1918, p. 1. 
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Neste período, a tipografia da Gazeta de Leopoldina enfrentou dificuldades 

relacionadas a logísticas internas e de impressão de suas folhas, de forma que seus 

proprietários precisaram mudar de endereço, interrompendo, temporariamente, as publicações 

periódicas, que ficaram sem circular entre 06 de novembro a 07 de dezembro. Esta ocorrência 

pode ter contribuído ao fato da imprensa local, tão habituada em documentar a vida teatral e 

cultural leopoldinense, não haver tecido maiores comentários sobre a revista e que, por sua 

vez, nos permitiriam, talvez, vislumbrar aspectos sobre enredo, personagens e os conflitos 

locais colocados em cena. Quando o fez, optou em não levantar juízo, pois, “seria mesmo uma 

veleidade nossa, metermo-nos a criticar a revista local, detalhando apreciações sobre o 

trabalho de Onofre de Andrade” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, n° 157, 1918, p. 

1). No entanto, deixa claro o êxito alcançado pela revista, “tão bem interpretada pelos Lusos: 

a população inteira de Leopoldina foi ao teatro levar-lhe os seus aplausos” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XXIV, n° 157, 1918, p. 1). Indica, ainda, que a peça seguiu a estrutura do 

gênero revisteiro, finalizando o espetáculo com uma apoteose, cujo cenário, de acordo com a 

imprensa, nos dão, ao menos, “uma ideia bem exata do grande valor artístico do reputado 

maestro Britto Fernandes, que o ideou inteligentemente e do seu ilustre auxiliar, o hábil 

cenógrafo José Lima, que o executou” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, n° 142, 

1918, p. 1). Como se percebe, havia, portanto, um teatro de repertório abarcando desde alguns 

dramas até as revistas de ano que, diferente dos primeiros, se mostrou versátil e capaz de 

absorver as questões da cultura local. Daí a relevância e importância em tecer um olhar mais 

aprofundado e, especialmente, crítico sobre as artes cênicas na trajetória histórica do 

Município de Leopoldina no período de formação e urbanização da cidade, pois, abarcar o 

conjunto de representações dramáticas que foram levadas à cena no Theatro Alencar ou em 

espaços públicos, averiguando, ao mesmo passo, seus desdobramentos na vida em 

coletividade, nos ajuda a compreender características sociais e políticas adjacentes à formação 

da cultura em âmbito local e de seus citadinos, pois, “que entre os textos teatrais de qualquer 

época, os que são levados à cena são os que refletem - senão a própria sociedade, seus gostos, 

hábitos e costumes – uma opção estética desta sociedade” (BRAGA, 2003, p. 2). A 

popularização dos gêneros cômicos e musicados na localidade investigada decorre, portanto, 

do cruzamento entre a hegemonia do teatro ligeiro no Brasil na Primeira República com a 

própria cultura espetacular da região, adjacente as expressões e manifestações populares 

identificadas no contexto histórico da Zona da Mata de Minas Gerais, que compreendia desde 

a formação musical oferecida aos negros escravos e libertos, à dança praticada nas festas e 

religiosidades; manifestações pretéritas que, resistentes, foram incorporadas nas práticas 
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artísticas e espetaculares de Leopoldina no final do século XIX, preponderando, desta forma, 

uma cultura dramático-musical que mesclou o teatro, a música e a dança, popularizando-se 

como o gênero mais apreciado pelo “nosso público, que sabe vibrar às emoções da arte sadia, 

como todo povo meridional, em cujas veias corre um sangue ardente, dá o “cavaquinho” por 

esse gênero de diversões” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XII, n° 65, 1907, p. 1). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

São amplas as pesquisas que discorrem sobre a história de Leopoldina em seus 

distintos aspectos; fator imprescindível para a construção desta pesquisa, uma vez que foi 

possível compreender o contexto histórico do município, com base em diferentes fontes, 

cruzando e confrontando seus dados para, de tal forma, aprofundar a investigação, de maneira 

a buscar lapidar, pelo cotejamento de informações, uma trajetória do espetáculo em 

Leopoldina. Como indicado pela bibliografia (ÁVILA, 1978; WEHRS, 1980; BOTELHO, 

1963; CANTONI, 1995; NOGUEIRA, 2007; PEREIRA, 2015); também delineado ao longo 

deste trabalho, são pretéritos os registros das manifestações artísticas desenvolvidas na região 

da Zona da Mata mineira, especialmente envolvendo o teatro, a música e a dança praticadas 

no interior das fazendas de café e festividades concentradas no centro da cidade, de forma que 

a pesquisa buscou compreender quais teriam sido as condições e/ou razões que contribuíram 

para o surgimento de uma sociedade interessada pelo teatro e pela produção espetacular em 

Leopoldina e que suscitaram a existência histórica das artes do espetáculo na região 

investigada. Compreendemos que a formação de Leopoldina ocorre durante o declínio do 

ouro e ascensão da cafeicultura em Minas Gerais no século XIX, incitada pela intensa 

exploração do trabalho escravo, principal mão de obra em casas aristocráticas. A escravidão, 

que despontou com as lavouras cafeeiras, foi fator fundamental na constituição de uma cultura 

dramático-musical na região, situação que tornou problemática a vinculação das artes do 

espetáculo, em um segundo momento, com a ideologia do progresso, que preconizou a 

construção de salas de espetáculos como parte de um modelo romântico-ilustrado de expansão 

dos municípios e, sobretudo, de civilização dos seus indivíduos. O Theatro Alencar foi um 

destes casos, entre tantos outros na Zona da Mata mineira no mesmo período. Uma das 

primeiras instituições voltadas ao lazer construídas em Leopoldina, de caráter público, 

diferenciou-se dos teatros particulares que existiram até a sua inauguração e que, pelo caráter 

particular, delimitava o acesso das classes, o público; bem como os gêneros dramáticos e 

artistas que se apresentaram.  

Como vimos, a edificação de um teatro em Leopoldina acompanha o processo da 

escravidão na localidade investigada, concomitantemente ao processo de modernização do 

município, que visou atender, particularmente, os interesses das elites oligárquicas que 

construíram residências no centro e investiram o capital decorrente, em suma, da mão de obra 

escrava, no desenvolvimento urbano. As justificativas para sua edificação caminharam em 

conjunto com os pensamentos vigentes na sociedade oitocentista; visto como espaço para 
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educação moral e reforma de costumes, procurando difundir, entre os espectadores, os 

comportamentos considerados aceitáveis em sociedade, através da representação de peças que 

buscavam preconizar, para além do lazer, os juízos de valores da época. Esta ideologia 

conservadora que acelerou a construção de salas de espetáculos entrou em disputa, não apenas 

com a hegemonia do teatro cômico e musicado no Brasil; gêneros de entretenimento que 

despontaram não muito longe, no Rio de Janeiro, mas, sobretudo pela existência pretérita de 

uma cultura espetacular popular em desenvolvimento nas áreas rurais de Leopoldina, 

praticadas anteriormente à modernização da região, distinguida pelo hibridismo na mesclagem 

das linguagens artísticas – o teatro, a música e a dança -, e colocando em evidência que, no 

caso particular da Zona da Mata mineira, a prática dramático-musical desenvolveu-se de 

maneira independente à urbanização das cidades; intensificada, em grande medida, pelas 

matrizes culturais advindas do campo. A popularização da cena local, por assim dizer, resulta 

da modernização empreendida na região, em particular, intensificada com a expansão de 

linhas férreas que viabilizou o transporte e a circulação de companhias teatrais, 

transformando-se em uma importante “ponte de acesso” entre as grandes capitais e a Zona da 

Mata mineira aos principais repertórios dramáticos, nacionais e estrangeiros do período; 

muitos dos quais, remontados por grupos amadorísticos que, avivados, se profissionalizavam 

técnica e esteticamente, por meio do contato e troca de experiências com outros artistas e 

profissionais da cena, uma dinâmica que alterou as relações entre apreciação e produção 

espetacular no interior de Minas Gerais.  

Igualmente e, ainda mais influente, o histórico da tradição dramático-musical 

identificada na região investigada, entre os quais, a construção de escolas para o ensino de 

música em casas aristocráticas, a importação de instrumentos para a formação de orquestras, 

as celebrações litúrgicas, festejos e folguedos populares, propiciaram as condições de 

existência e possibilidade de desenvolvimento das artes cênicas no município, instigando um 

movimento que se apresentou inverso ao discurso ideológico que se propunha operar do teatro 

pelo viés moralizante, preponderando, logo, os gêneros cômicos e musicados. Na disputa 

entre o “teatro sério” e o de “divertimentos”, ganhou força e se consolidou em Leopoldina 

aquele que soube incorporar em sua estética as manifestações advindas das culturas e matrizes 

populares, entre eles, os gêneros do teatro ligeiro, ou teatro bagunça, termo emprestado de 

Alcântara Machado, operando dentro do espaço onde se tentou destinar à doutrinação de 

maneira contrária, tornando-o, pois, gradualmente, popular. O teatro de nome Alencar, 

concebido no final do século XIX, está construído onde hoje ainda se encontra; desde 1927, 

em estrutura neoclássica, o Cine-Theatro Alencar, um histórico conjunto arquitetônico não 
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tombado e que abriga uma igreja e alguns comércios na principal rua da cidade, de nome 

igualmente conservador: Barão de Cotegipe, político defensor dos interesses escravistas no 

período do Segundo Reinado (1840-1889). Como se percebe, são conflitantes e, por vezes, 

contraditórios os contextos nos quais se operou e, ainda, se opera o teatro na história de 

Leopoldina; fator que culminou no desenvolvimento desta pesquisa e que oscilou entre a 

busca e a revista de informações, por entre as marés cheias e baixas da “escrita documentada”, 

a “que navega, portanto, entre um tema e os dados que se procurou alcançar para enfrentá-lo, 

num exercício de interpretação que os submete à analise, mas os tem sempre à vista, sob 

constante controle” (RABETTI, 2017, p. 49), como âncoras em alto mar.  

O acesso aos jornais circulados no período analisado foi fundamental para o 

aprofundamento da pesquisa, principalmente na ausência de registros físicos e materiais 

legados pelos artistas que estiveram e/ou se constituíram em Leopoldina. Todo o material foi 

consultado por meio de plataformas virtuais e no acervo físico disponível na Biblioteca Luiz 

Eugênio Botelho; um processo de imersão em informações que trouxessem luz à investigação, 

pautado na leitura dos jornais, transcrição e digitalização das fontes primárias. A metodologia 

da “escrita documentada”, a revisão contínua dos dados, bem como os constantes acessos às 

fontes viabilizaram, por sua vez, a construção e manutenção de um banco de dados, no qual 

foi possível recorrer e revisitar ao longo da fundamentação deste trabalho, que pode ser 

consultado nos apêndices e anexos desta pesquisa, decupando um quadro da produção teatral 

na região, do ponto de vista de Leopoldina. Da mesma forma, as revisões bibliográficas e seus 

estudos foram primordiais para o embasamento teórico, em particular, os catálogos e 

dicionários especializados sobre o teatro brasileiro e português. Tais fontes permitiram 

acarear e interpelar os dados coletados nos jornais, delineando um conjunto de especificidades 

acerca das peças teatrais que foram encenadas em Leopoldina, entre as quais, a classificação 

dos gêneros dramáticos, a estrutura em atos e seus respectivos autores e/ou tradutores; 

informações contundentes para uma abordagem investigativa acerca das trocas culturais na 

Zona da Mata mineira, das relações estabelecidas entre companhias profissionais e 

amadorísticas, artistas e plateias e os possíveis cruzamentos decorrentes das interações 

estéticas das produções locais, nacionais e estrangeiras que representam, por si mesmas, um 

recorte particular sobre a história do teatro no interior. Procuramos desta forma, ampliar os 

estudos críticos e teóricos sobre a história das artes cênicas em Minas Gerais e que, 

comumente, não aparecem situada na capital, aprofundando reflexivamente as investigações 

sobre a história do teatro brasileiro que, por sua vez, desconhece, em grande medida, a 

atividade teatral vivenciada pelas cidades do interior, especialmente o mineiro.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A53: CRONOLOGIA COMENTADA DO TEATRO EM LEOPOLDINA: 
final do século XIX; início do século XX. 

 

1880 

Companhia Dramática Brandão (Manoel Ferreira Brandão) – Theatro Brandão. 

07 de novembro de 1880: Encenação do drama em 5 atos Helena, do dramaturgo português 

Pinheiro Chagas54 (1842-1895), peça representada pela primeira vez em Leopoldina55 pela 

Companhia Dramática Brandão, dirigida pelo empresário João Manoel Ferreira Brandão, 

proprietário do Theatro Brandão, empresa particular localizada na Rua Sete de Setembro, nº 8.  

 

1881 

Companhia Dramática Brandão (Manoel Ferreira Brandão) – Theatro Brandão. 

13 de fevereiro de 1881: A Companhia Dramática Brandão encenou as comédias Dous 

Infernos e Aguente-se no Balanço, do dramaturgo carioca Francisco Corrêa Vasques56 

(1839-1892); além das comédias Canuto 39 da Oitava e A mulher e a Comida. Na ocasião, 

estiveram em cena os artistas Funchal, D. Delmira e Costa Pinto, este último considerado pela 

imprensa como "impagável no papel que lhe coube na primeira comédia” (O 

LEOPOLDINENSE, a. II, nº 11, 1881, p. 2), Dous Infernos, apesar da pouca concorrência ao 

espetáculo, isto é, a escassez de público naquela noite.  

 
                                                
53 Organizado de maneira cronológica, subdivido por ano e companhia dramática e/ou artista. Títulos de 
espetáculos e peças teatrais mencionados nas fontes periódicas estão destacados em negrito ao longo do apêndice 
e foram, sempre que possível, cruzados com a bibliografia e dicionários especializados do teatro português e 
brasileiro, referenciados em notas de rodapé, a fim de identificar a autoria; gênero da peça; tradutor e demais 
especificações. Todas as citações retiradas da imprensa da época foram atualizadas, conforme os atuais padrões 
de escrita da língua portuguesa. Ressalta-se a existência de algumas lacunas dos anos que não foram 
contemplados nesta pesquisa, devido, muitas das vezes, a ausência de fontes primárias, sobretudo do século XIX. 
54 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 414. 
55 O LEOPOLDINENSE, a. I, n° 31, 1880, p. 1. 
56 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 165. 
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Prestidigitador Januario – Theatro Brandão. 

 12 e 13 de fevereiro de 1881: No salão do Theatro Brandão, espetáculos de mágica, 

ilusionismo e prestidigitação do artista Januario. Conforme a notícia Theatro Mágico, 

publicada no O Leopoldinense, “tentou o prestidigitador Januario, deleitar o simpático público 

desta cidade” (O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 11, 1881, p. 2), porém, não houve concorrência 

de espectadores em ambas as funções, “o salão preparado para as conferências mágicas 

conservou-se tão deserto como o cemitério do Riachuelo” (O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 11, 

1881, p. 2).  

Companhia Dramática Lima & Barros – Theatro Recreio. 

30 de abril de 1881, 20h: A Companhia Dramática Lima & Barros representou no Theatro 

Recreio o drama em 5 atos O Médico das Crianças, do dramaturgo francês Anicet 

Bourgeois57 (1806-1871), em benefício da atriz Leonor. O espetáculo em benefício era um 

costume nas companhias dramáticas, “cujo produto, deduzidas as despesas ordinárias do 

teatro, pertencem ao artista beneficiado” (BASTOS, 1908, 24). Como informado pela 

imprensa, a montagem obedeceu ao texto, subindo “a cena como requer o seu autor. [...] 1º 

acto. O reconhecimento; 2º. O rapto da criança; 3º. O médico da criança; 4º. O duelo; 5º. A 

morte viva” (O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 30, 1881, p. 4). 

08 de maio: Encenação de “algumas comédias chistosas" (O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 33, 

1881, p. 3) no Theatro Recreio, em benefício do ator Santos Lima durante a despedida da 

Companhia Dramática Lima & Barros. A expressão "chistosa" foi comumente utilizada pela 

imprensa no final do século XIX para definir as comédias que obtiveram um desempenho 

verdadeiramente cômico. 

Companhia Dramática Machado & Marques – Theatro Recreio 

05 de junho de 1881: A Companhia Dramática Machado & Marques, composta de ex-artistas 

da Companhia Escudero, como Machado, Marques, Amelia Couto, entre outros, representou 

no Theatro Recreio, a comédia em 1 ato Por Causa de Um Clarinete, do dramaturgo 

português Luiz Ferreira de Castro Soromenho, peça publicada em Lisboa em 187358. De 
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acordo com a imprensa, “não esteve literalmente cheio o teatro, entretanto via-se grande 

número de pessoas gradas ocupando as bancadas principais” (O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 

42, 1881, p. 2). Outras peças que fizeram parte do repertório da companhia neste ano 1881: 

Criados Portugueses (1 ato), Triste Fado (1 ato) e Amanhã Vou Pedi-la, cena cômica do 

dramaturgo Luiz de Araujo (1833-1908), publicada em 1866, bastante representada nos 

teatros de Lisboa59.  

Companhia Dramática Amelia Couto (Amelia Couto) – Local não informado em 

Leopoldina. 

02 de julho de 1881: A Companhia Dramática Amelia Couto representou o drama Lágrimas 

de Maria, do dramaturgo e escritor brasileiro Francisco Corrêa Vasques60 (1839-1892), em 

local não especificado pela imprensa. 

Circo Casali (Luis Casali) – Largo Do Rosário. 

07 de julho de 1881: Estreia no Largo do Rosário o Circo Casali, renomada companhia 

ginástica e equestre da família italiana Casali, dirigida por Luis Casali. A imprensa local 

observou tratar-se da mesma formação que a Cia. possuía há dez anos, com Rosa Tracey e 

Família Seyssel, de origem francesa, no elenco. Com ingressos vendidos ao valor de 1$000 

(um mil réis) a entrada geral; 2$000 (dois mil réis) as áreas reservadas e $500 (quinhentos 

réis) crianças pequenas, a estreia registrou grande concorrência, em suma, a “elite da 

sociedade leopoldinense, enfim o maior número das principais famílias da cidade” (O 

LEOPOLDINENSE, a. II, nº 51, 1881, p. 2). Do repertório apresentado, destacam-se os 

números de animais; os cavalos africanos e cachorros adestrados que “fizeram artes 

maravilhosas [...] os trabalhos de trapézio foram executados com a maior perfeição. Os 

artistas manifestaram uma habilidade pasmosa nos exercícios de corda bamba e barras fixas” 

(O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 51, 1881, p. 2).  

08, 09 e 10 de julho: Novas funções nestes dias, com o circo “literalmente cheio, em uma 

destas agradeceu o simpático empresário a proteção que o generoso povo desta cidade lhe 

dispensara com tanta franqueza e boa vontade” (O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 52, 1881, p. 

2). 
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12 de julho: Espetáculo em benefício de D. Zilda, a “rainha do ar [...]. Grande concorrência, 

trabalhos primorosos, de execuções difíceis, foram ali notados; e com especialidade o célebre 

Vôo do Niagara, executado pela beneficiada” (O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 52, 1881, p. 2); 

além de Pyramides de Christal e A Ressureição de um Cosinheiro pelo artista inglês Tracey. 

16 de julho: Estreia de Rosa Tracey e do palhaço brasileiro Chico, com encenação da 

pantomima Sapateiro Irlandez e o “ato equestre em um cavalo em pêlo [...] o artista Casali 

tocará pandeiro, a cavalo” (O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 52, 1881, p. 3). 

17 de julho: Grande espetáculo de despedida do Circo Casali e, “se não teve enchente real ao 

menos foi concorrido pelo Zé Povinho da roça, sempre propenso a admiração das manchas 

furta cores da monstruosa cobra jiboia” (O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 54, 1881, p. 1). Foi 

encenada a comédia Mestre Escola, interpretada por todo o elenco, considerado um 

“amalgama de ditos espirituosos e piruetas arrebatadoras [...] Carmen, tornou-se digna das 

palmas inúmeras que atroavam o recinto. O palhaço Tracey esteve impagável. É um Clown de 

força o nosso herói, sobre ele caiu uma salva de palmas” (O LEOPOLDINENSE, a. II, nº 54, 

1881, p. 1). O Circo Casali partiu de Leopoldina no dia 20 de julho de 1881. 

 

1882 

Companhia Dramática J. Botelho & Camillo – Largo Da Gramma. 

16 de abril de 1882: Estreia no Largo da Gramma a Companhia Dramática J. Botelho & 

Camillo, com encenação de Um Quarto com Duas Camas, também conhecida como Um 

Quarto Sem Cama, comédia traduzida por Antônio de Sousa Bastos61 (1844-1911).  

23 de abril: Última função e despedida da Cia. com encenação da comédia em 1 ato Uma 

Experiencia, escrita pelo dramaturgo português Baptista Machado62(1847-1901), além da 

cena cômica Atribulações de Um Inspetor de Quarteirão, representada pelo ator Camillo. 

Finalizou com a comédia O Marido Mulher, do escritor e tradutor português António Mendes 

Leal63 (1831-1871).  
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Artista Phantasma – Largo Da Gramma. 

27 de agosto de 1882: No Largo da Gramma, encenação de uma pantomima intitulada O 

Phantasma e os Typos, pelo artista denominado Phantasma e outros não mencionados. 

Houve participação da banda de música do maestro João Affonso Vianna, que “abrilhantará o 

ato tocando variadas peças do seu repertório” (O LEOPOLDINENSE, a. III, nº 59, 1882, p. 

3). 

 

1883 

Companhia Dramática Amélia Escudero (Amelia Escudero) – Theatro Alencar. 

19 de janeiro de 1883: Inauguração do Theatro Alencar com a Cia. Dramática Amélia 

Escudero, dirigida pela atriz e empresária Amélia Escudero. Na ocasião, cerca de cento e 

quarenta espectadores ocuparam as arquibancadas do Alencar, satisfazendo “a mais vital 

aspiração do público leopoldinense” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 04, 1883, p. 2). Não 

foram mencionados os espetáculos representados pela companhia. 

04 de fevereiro de 1883: No carnaval leopoldinense, espetáculos da Companhia Escudero no 

Theatro Alencar com encenação da ópera-cômica em 3 atos O Fantasma Branco, do 

dramaturgo brasileiro Joaquim Manuel de Macedo64 (1820-1882), “porém o mau tempo não 

deu lugar a que o espectáculo fosse concorrido como se esperava” (O LEOPOLDINENSE, a. 

IV, nº 07, 1883, p. 4).  

05 de fevereiro: Representação do drama em 1 ato Furto Abençoado, escrita especificamente 

para os irmãos François e Antonina Escudero, seguida da reapresentação de O Fantasma 

Branco. De acordo com a imprensa, o desempenho dos artistas agradou as expectativas do 

público que, por sua vez, retribuiu com extensos aplausos, “ao ponto de se interromperem por 

mais de uma vez. Um espectador prestava tanta atenção à comédia que quando Galatéa 

mandou Maria pôr a língua de fora, ele foi o primeiro a estender uma de palmo” (O 

LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 07, 1883, p. 4). Ressalva-se a ausência de orquestra durante as 

representações, exceto por um piano que “de vez em quando fazia-se ouvir acompanhando a 

alguém que com voz argentina prendia a atenção dos espectadores” (O LEOPOLDINENSE, 

a. IV, nº 07, 1883, p. 4).  
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06 de fevereiro: Não foram mencionados os espetáculos representados, apesar de a noite ser 

descrita como extraordinária. O articulista do jornal O Leopoldinense aponta a preferência do 

público local pelo gênero cômico, já que “a maior parte dos leopoldinenses gosta de 

comédias, porque estas fazem rir e divertem” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 07, 1883, p. 

4). Evidencia a participação de artistas locais junto à Cia. Escudero, através da adesão de um 

grupo de amadores que “formaram em um momento excelente banda musical que executou 

valsas, mazurkas e habaneras lindíssimas” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 07, 1883, p. 4).  

17 de fevereiro: Em benefício de Amélia Escudero, representação do drama A Virgem do 

Mosteiro, tradução de Souza Azevedo para o original francês de Anicet-Bourgeois, La Pauvre 

Fille. “Houve completa enchente: os bancos, as cadeiras e as galerias estavam tomados de 

diletantes. Dificilmente encontrava-se um pequeno espaço para de pé, como se se estivesse 

metido em um espartilho assistir um ou outro ato” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 09, 1883, 

p. 2). Após o espetáculo, um bailado espanhol finalizou a função. 

18 de fevereiro: Representação de um espetáculo variado que agradou.  

25 de fevereiro: Encenação do melodrama em 5 atos A Graça de Deus65, do dramaturgo 

francês Adolphe D’Ennery (1811-1899), peça apresentada pela primeira vez em Leopoldina, 

participando todo o elenco da companhia.  

04 de março: Em benefício dos irmãos François e Antonina, encenação do drama O Anjo do 

Lar, protagonizado por Antonina Escudero em um papel escrito propositalmente para ser 

desempenhado pela atriz. “O autor deste drama, em seu prefácio fez ver que o seu fim era tão 

somente patentear o desenvolvimento da atrizinha, por isso nada diremos quanto ao enredo” 

(O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 11, 1883, p. 3). Finalizou o espetáculo o drama A 

Ramalheira.  

11 de março: Benefício da atriz Maria da Veiga. 

12 de março: Benefício da atriz Maria Escudero com encenação de Supplicio de Uma 

Mulher, drama francês em 3 atos de Alexandre Dumas Filho (1824-1895), seguida da 

comédia Atraz de Um Coelho, peça em que “os artistas desempenharam com naturalidade e 

muita inteligência seus respectivos papéis (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 12, 1883, p. 2).  
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15 de março: Encenação da comédia Moços e Velhos. Durante o desempenho, alguns 

espectadores retiraram-se do teatro, “devido talvez ao enredo da peça que é muito conhecido 

do nosso público" (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 14, 1883, p. 1).  

18 de março: Benefício do ator espanhol Raphael Mandino com o drama O Paralytico66, 

versão portuguesa de um drama francês traduzido por Augusto Cezar Ferreira de Mesquita 

(1842-1912). “O beneficiado deu uma prova eloquentíssima de seu grande talento e 

experiência dramática, interpretou fielmente os mistérios da arte” (O LEOPOLDINENSE, a. 

IV, nº 14, 1883, p. 1). No elenco, também estiveram Ferreira, Dias, Arthur, François, Maria 

da Veiga e Amélia Escudero que, “no papel de Maria Peyrás elevou-se angelicalmente a 

jovem atriz, prendendo a atenção da plateia, demonstrando como na Virgem do Mosteiro, que 

os Anjos da terra podem representar o vício mas conservam a alma pura como a candidez do 

lírio” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 14, 1883, p. 1). Foi constante a presença de público 

nos espetáculos da Companhia Escudero, como na encenação de O Paralytico, que obteve 

uma concorrência “extraordinária, a maior talvez que tenha havido no Theatro Alencar [...] 

pois, como se sabe a nossa cidade além de pouco populosa, sofre as consequências da baixa 

do café, sendo que os frequentadores de espetáculos são sempre os mesmos” (O 

LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 14, 1883, p. 1), demonstrando que, apesar da crise da 

cafeicultura em Minas Gerais no final do século XIX, interferindo diretamente na economia 

do município, as plateias leopoldinenses não deixaram de comparecer ao teatro, mesmo que 

fosse para assistir um espetáculo já conhecido.  

 24 e 25 de março: Estreia e reapresentação do drama sacro-mágico em 3 atos e 6 quadros 

Santa Iria, do dramaturgo mineiro Severiano Nunes Cardoso de Rezende (1847-1920). A 

imprensa ressalta a concepção cenográfica de Santa Iria, autoria de Francisco Escudero, uma 

“brilhante apoteose, a chuva de ouro, fogos cambiantes, maquinismos e adereços” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 14, 1883, p. 1). De acordo com o dramaturgo e historiador 

português Sousa Bastos (1844-1911), a apoteose é o “quadro final, em que se apresenta o 

cenário mais rico e deslumbrante, os melhores adereços e os primores de guarda-roupa. [...] a 

profusão e boa combinação de luzes e fogos” (BASTOS, 1908, p.14-15), para impressionar o 

público, sobretudo no encerramento dos espetáculos. 

1° de abril de 1883: A Companhia Dramática Escudero realizou a última encenação do drama 
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sacro-mágico em 3 atos e 6 quadros Santa Iria, terceira representação da peça em 

Leopoldina, cujo benefício foi destinado às obras da capela de Nossa Senhora da Soledade, no 

Largo do Professor Ângelo. Houve bastante concorrência de público, contribuindo para a 

arrecadação dos fundos necessários.  

08 de abril: Anunciado como espetáculo de despedida da Cia. Encenação de A Graça de 

Deus, melodrama em 5 atos do dramaturgo francês Adolphe D’Ennery (1811-1899), seguido 

de uma comédia. Conforme descrito pelo articulista do jornal O Leopoldinense em matéria 

intitulada Eclipse Theatral, não houve concorrência de espectadores, ao contrário, “desde o 

palco até a primeira fila uma espécie de torpor parecia dominar o organismo dos espectadores 

e artistas” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 16, 1883, p. 1). 

12 de abril: Com concorrência regular, benefício dos artistas Dias e Arthur. Reapresentação 

do drama em 3 atos Supplicio de Uma Mulher, de Alexandre Dumas Filho, “uma composição 

digna do talento dos atores da companhia Escudero. Alexandre Dumas caprichou nesse 

drama, que para nós tem um pequeno senão: acaba quando menos se espera” (O 

LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 17, 1883, p. 2). Após o drama, apresentação da zarzuela Tripili 

Trapale e o entreato cômico A Correspondência, “uma fábrica de gargalhadas engendrada 

pelo impagável ator Ferreira” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 17, 1883, p. 2).  

15 de abril: Espetáculos em benefício às obras do Theatro Alencar.  

22 de abril: Última apresentação da Companhia Escudero em Leopoldina onde “centenares de 

pessoas foram expressamente render um tributo de saudade [...] a toda família Escudéro” (O 

LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 18, 1883, p. 1). O espetáculo deu início com a comédia em 3 

atos Vingança de Mulher67, do ator e dramaturgo português Francisco Rangel de Lima 

(1839-1909), classificado como drama pela imprensa local. Na sequência, o entreato Romeu e 

Julieta, baseado na tragédia de William Shakespeare (1564-1616), finalizando com a comédia 

Cautela Com As Mulheres. “Quando o pano desceu pela última vez os espectadores pró 

romperam [sic] em bravos e palmas prolongadas. Os artistas tiveram de vir à cena e a 

comédia foi bizada” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 18, 1883, p. 1). Em 25 de abril, a 

companhia seguiu para a Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. 
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Companhia Dramática de Amadores – Theatro Alencar. 

1° de abril de 1883, 16h: A Companhia Dramática de Amadores encenou o drama em 5 atos 

Pedro, Cem Que Já Teve, e Agora Não Tem, do dramaturgo Inácio Maria Feijó (1794-1857), 

peça publicada em Lisboa em 1861 e representada no Theatro São João do Porto em 187868. 

Finalizou o espetáculo com a comédia em 1 ato Diabo Atraz da Porta, traduzida pelo 

português Pedro Maria da Silva Costa (?-1868), publicada em Lisboa em 1865, representada 

por diversas vezes no Teatro do Ginásio69. Atendendo aos pedidos de algumas famílias, a 

companhia finalizou a sessão com a opereta em 3 atos Boccaccio, composta pelo austríaco 

Franz von Suppé (1819-1895). Ingressos comercializados à $200 (duzentos réis). 

Companhia de Maravilhas Ernesto Rapallo (Ernesto Rapallo) – Theatro Alencar. 

15 de julho de 1883: Estreia da Companhia de Maravilhas Ernesto Rapallo, dirigida pelo 

mágico, ilusionista e prestidigitador Ernesto Rapallo, com apresentação do Espetáculo de 

Maravilhas em seu benefício. Rapallo “exibiu diversas sortes, [...] prestidigitação, sortes de 

cartas (causou grande hilaridade o berreiro de alguém negando o valor o Az de Paus em 

proveito do dito de Copas), taumaturgia, ligeireza e ilusões” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 

31, 1883, p. 1). Após o espetáculo, encenação de O Manoel Corisco, identificada como uma 

cena marítima e bastante aplaudida. Deu sequência o ator amador Menezes com A Pateada, 

farsa escrita pelo português Camillo José do Rozario Guedes70, não logrando sucesso em sua 

representação, ao esquecer-se das falas: “ia recitando muito bem as primeiras coplas, quando 

de repente estacou gaguejando – treze anos são passados – e foi pela noite fora repetindo 

sempre – Treze anos são passados” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 31, 1883, p. 1). A 

reação dos espectadores foi imediata: “desandou uma pateada mestra, compacta e gloriosa, 

atirando sobre o autor do fiasco um chuveiro de balas de estalo, queimado e puxa puxa, isto 

sem dúvida em falta de batatas ou cebolas, gêneros escassos no mercado teatral” (O 

LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 31, 1883, p. 1). Segundo Sousa Bastos, a pateada é o “o ruído 

que nos teatros se faz com os pés ou com as bengalas para mostrar o desagrado a qualquer 

peça ou a qualquer artista” (BASTOS, 1908, p. 100). Na sequência, encenação de O Sr. Bento 

dos Pontinhos, cena cômica submetida para exame censório do Conservatório Dramático 
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Brasileiro em 27 de maio de 186171. Finalizou o espetáculo a exposição de imagens intitulada 

Os Quadros Dissolventes ou A Volta do Mundo em um Momento, “introduzidas no país pelo 

célebre prestidigitador Bosco” (O LEOPOLDINENSE, a. IV, nº 31, 1883, p. 1).  

 

1886 

Companhia Dramática Portuguesa (Guimarães) – Theatro Alencar. 

Durante o mês de outubro de 1886, o músico e pintor Cristiano Carlos João Wehrs72 (1865-

1942) hospedou-se em Leopoldina e Campo Limpo, atual distrito de Ribeiro Junqueira, para 

consertar alguns pianos. Permaneceu por cerca de 3 meses na região, comparecendo ao 

Theatro Alencar em uma ocasião. Suas experiências foram relatadas em seu diário, publicado 

em livro póstumo, O Rio Antigo - Pitoresco & Musical73.  

30 de outubro de 1886: Uma companhia dramática portuguesa, dirigida por um artista de 

sobrenome Guimarães, encenou a comédia em 3 atos O Lenço Branco, traduzida por Rangel 

de Lima74, classificada por Carlos Wehrs como sendo um “suspense”. Também foi 

representada a comédia em 1 ato Não Tem Título75, do dramaturgo português António Pedro 

Baptista Machado (1847-1901). 
 

1888 

Festival Santa Cecília – Parte Profana no Theatro Alencar. 

23 de novembro de 1888: Festival Santa Cecília, festa religiosa tradicional no município. 

Iniciou de manhã, com as missas cantadas, seguida de procissão durante a tarde. À noite, no 

Theatro Alencar, apresentação da parte profana, com a ópera italiana Força do Destino, de 

                                                
71 Ver a Biblioteca Digital Luso-Brasileira. Disponível em: 
<https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/271244> Último acesso em 18/12/2021. 
72 C. Carlos J. Wehrs, filho de hamburgueses, nasceu no Rio de Janeiro em 11 de fevereiro de 1865. Aos 8 anos 
de idade mudou-se para Hamburgo, onde estudou música e desenho, profissionalizando-se no conserto de 
pianos. Retornou ao Brasil já adulto, falecendo no Rio de Janeiro em 30 de setembro de 1942. 
73 WEHRS, C. Carlos J. O Rio Antigo - Pitoresco & Musical. Memórias e Diário. Pref. de Américo Jacobina 

Lacombe, Rio de Janeiro, 1980, p. 176 e 177. 
74 Lenço Branco - Comedia em 3 actos, traducção de Rangel de Lima, representada no theatro do Gymnasio em 
varias epochas. Reprises no Theatro das variedades e outros”. BASTOS, Sousa. Diccionario do Theatro 
Portuguez,. Lisboa- Portugal, 1908. p. 299. 
75 FERREIRA, Teresa A. S. Duarte. Catálogo de Teatro: a coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho. 
Biblioteca Nacional – Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Lisboa, 1996, p. 111. 
Ibid., p. 147. 
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Giuseppe Verdi, “um grande concerto, funcionando todos os artistas e amadores, que tomam 

parte na festa religiosa [...], consta-nos, que pela primeira vez vai a sociedade Leopoldina ver 

um espetáculo inteiramente novo para ela” (IRRADIAÇÃO, a. I, nº 38, 1888, p. 2). Segundo 

o anúncio, cerca de quarenta músicos e artistas integraram a orquestra. 

Programa do Concerto: 
Força do Destino - Madre Pietosa. 

Guarany - Gentile de Cuore. 
Anna La Prie - Si nel ciel. 

Hernani - Septimino. 

Coros: 
Esperança - Rossini. 
Caridade - Rossini. 

 

1889 

Circo Duas Nações (Antonio Gomes) – Local não informado em Leopoldina. 

04 de abril de 1889: O Circo Duas Nações, dirigido por Antonio Gomes, apresentou-se em 

Leopoldina em benefício às obras de calçamento do morro do cemitério. Na ocasião, o circo 

arrecadou a quantia bruta de 267$500 (duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos réis), 

deduzidos o benefício líquido de 75$500 (setenta e cinco mil e quinhentos réis), destinados ao 

município. 

Companhia Dramática e de Opereta Pestana & Mario – Theatro Alencar. 

Abril de 1889: A Companhia Dramática e de Opereta Pestana & Mario estreou no Theatro 

Alencar em abril de 1889, sem data precisa. Todavia, a Cia. já vinha trabalhando no teatro 

antes do dia 06. 

06 de abril: Benefício do ator Mario com encenação da comédia em 2 atos As Almas de Outro 

Mundo, baseada no joguete hespanhol de Frederico Napoleão Vitória (1848-197), Levantar 

Muertos76. Houve lotação do Theatro Alencar em uma das noites “de maior enchente, a ponto 

de ver-se a autoridade obrigada a intervir para evitar, que se franqueasse o ingresso à multidão 

que demandava as torrinhas, já em desproporção com a lotação” (IRRADIAÇÃO, a. II, nº 60, 

1889, p. 2).  

                                                
76 FERREIRA, Teresa A. S. Duarte. Catálogo de Teatro: a coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho. 
Biblioteca Nacional – Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Lisboa, 1996, p. 215. 
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 07 de abril: Representação de espetáculos em benefício de uma família carente. “Ainda aqui 

revelaram os artistas um belo lado de seu coração, o da piedade pelos sofrimentos alheios [...]. 

Novas palmas foram conquistadas pelo professor Cymbom na inteligente organização da 

música das cançonetas” (IRRADIAÇÃO, a. II, nº 62, 1889, p. 2).  

21 de abril: Estreia de Heroe a Força, ópera cômica do escritor brasileiro Artur Azevedo 

(1855-1908). A montagem da peça "correspondeu à expectativa. [...] Completamente cheio, o 

anfiteatro por mais de uma vez estremeceu sob os aplausos arrancados dos espectadores” 

(IRRADIAÇÃO, a. II, nº 62, 1889, p. 2).  

21 de abril: Última função e despedida da companhia com reapresentação de Heroe a Força 

em benefício das artistas Martha e Pestana. Finalizou o espetáculo a peça Nho Quin, “em que 

o Sr. Mario é irresistível, fazendo sobressair todas as facetas de seu fecundo espírito” 

(IRRADIAÇÃO, a. II, nº 62, 1889, p. 2).  

Grande Circo (Hilário Maria de Almeida) – Local não informado em Leopoldina. 

10 de abril de 1889: Anúncio referente à breve chegada do Grande Circo, companhia equestre 

dirigida por Hilário Maria de Almeida, “tão justamente célebre pela maravilhosa perfeição de 

seus trabalhos, numeroso e escolhido pessoal artístico [...] Leopoldina nunca viu coisa igual. 

[...] Grande número de cavalos adestrados segundo todos os princípios da alta escola” 

(IRRADIAÇÃO, a. II, nº 60, 1889, p. 4).  

Circo Universal (Albano Pereira) – Local não informado em Leopoldina. 

27 de abril de 1889, 20h: Estreia o Circo Universal, ou Circo Zoológico Universal, grande 

companhia equestre inaugurada em 1875, em Porto Alegre, pelo renomado artista português 

Albano Pereira (1839-1903), célebre por ter sido “o primeiro a colocar o palco junto ao 

picadeiro no Brasil” (SILVA, 2007, p. 80). Munida de artistas consagrados, a companhia 

“tendo trabalhado nos principais circos da Europa e da América, no Politeama, da Côrte, 

competirão com as melhores que jamais ali se exibirão em trabalhos de acrobacia, ginástica, 

coreografia, mímica, nos quais obtiveram sua justa celebridade!” (IRRADIAÇÃO, a. II, n° 

62, 1889, p. 4). Montado em local não especificado, o grande pavilhão esquestre possuía 

capacidade para 1.500 espectadores, dispondo de 15 cavalos de raças variadas, além de uma 

banda musical com expressiva quantidade de músicos. Os ingressos foram comercializados 

em 2$000 (dois mil réis) as cadeiras, 1$000 (um mil réis) as locações gerais e meia entrada 
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para crianças de até sete anos. Como informado pela Gazeta de Leopoldina em 05 de abril de 

1903, havia probabilidade da Cia. de Albano Pereira retornar à Leopoldina naquele ano, sendo 

também esperada em Cataguases77. Porém, Albano Pereira faleceu antes de chegar à Zona da 

Mata mineira, ao ser baleado, intervindo em uma discussão desencadeada no meio de um 

espetáculo de sua Cia., fato ocorrido na cidade mineira Rio Novo. Mesmo com o falecimento 

de Albano Pereira, o Circo Universal continuou em funcionamento, levando o nome de seu 

fundador.  

 

1890 

Companhia Dramática e de Operetas Mário Aroso (Mário Aroso) – Theatro Alencar. 

Dezembro de 1890: A Companhia Dramática e de Operetas Mário Aroso realizou temporada 

no Theatro Alencar, com data de estreia indefinida.  

14 de dezembro: Segunda função da companhia, com representação da peça Heroe a Força, 

ópera cômica de Artur Azevedo, “com excelente casa, o que é um evidente prenúncio da 

favorável temporada que aqui vai ter a companhia, demonstrando assim a lisonjeira impressão 

causada pela sua estreia” (GAZETA DE LESTE, a. I, nº 13, 1890, p. 1).  

 

1894 

Festejo Religioso (Te-Deum) e Companhia Equestre Pery & Coelho – Largo Do Rosário. 

31 de agosto de 1894: Celebração típica do calendário litúrgico, iniciada ao meio-dia na Igreja 

Matriz com uma “imponente, majestosa e deslumbrante” (O LEOPOLDINENSE, a. XV, n°. 

18, 1894, p. 2) missa cantada, regida por orquestra composta de professores e maestros. Na 

ocasião, foram executadas as óperas Zampa, do compositor francês Ferdinand Hérold (1791-

1833); e Ave Maria, do maestro brasileiro Carlos Gomes (1839-1896), esta última, 

interpretada por Julia Penna, Mariquinhas Passos e Olivia Costa. Presente à ocasião, o 

articulista do jornal O Leopoldinense relata a experiência sensorial causada nos espectadores, 

através das “vibrações sonoras, a pompa e ornamentação da igreja, [...] o místico odor do 

incenso incinerado, as folhagens verdes da cor que simboliza a esperança, as luzes ardendo 

em vistosos candelabros (O LEOPOLDINENSE, a. XV, n°. 18, 1894, p. 2). Após a missa, foi 

                                                
77 Gazeta de Leopoldina, ano VIII, n° 51, 05 de abril de 1903, p. 2. 
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realizado cortejo composto por fiéis caracterizados como anjos e virgens, passando pelas  

principais ruas de Leopoldina. A iluminação pública, concebida com antecedência para a 

celebração, causou a impressão de uma “fantasia verdadeiramente feérica” (O 

LEOPOLDINENSE, a. XV, n°. 18, 1894, p. 2), somada ao canto do Te-Deum do maestro 

Francisco Raymundo. No Largo do Rosário, uma orquestra e a banda de música de Jozé Feijó 

apresentaram peças sob a queima de fogos de artifício. Como ressaltado por Hessel e Readers, 

tais manifestações religiosas e espetaculares, “se não é teatro propriamente dito, relaciona-se 

de certo modo com a representação dramática, nas quais se manifesta o espírito de celebração, 

mormente nos grupos étnicos em formação (HESSEL; READERS, 1974, p. 22). Finalizando 

a programação, a Companhia Equestre Pery & Coelho ofereceu espetáculos, não mencionados 

pela imprensa local, com lotação completa do circo. 

 

1896 

Grupo Lyrico Giulietta Dionesi (Giulietta Dionesi) – Theatro Alencar. 

Setembro de 1896: O Grupo Lyrico Giulietta Dionesi, dirigido pela empresária Giulietta 

Dionesi, proporcionou uma série de concertos no Theatro Alencar, com data de estreia 

indefinida. No elenco, “M. Di Gennaro, magnífico tenor e, além disso, uma bela figura no 

palco, bem como D. A. Mazzoli-Orsini – apreciada soprano – [...] Giulietta Dionesi – a 

encantadora e mágica violinista, e o sr. Emilio Grossoni, o hábil acompanhador” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. II, n°. 17, 1896, p. 2). No repertório, composições do inestimável 

maestro brasileiro Carlos Gomes (1839-1896), falecido no dia 16 daquele mês: o 1º ato de 

Guarany, a “mais popular e festejada ópera do notável maestro brasileiro” (BASTOS, 1905, 

p. 226), representada por todo o elenco do grupo, caracterizados “em costumes apropriados” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. II, n°. 17, 1896, p. 2). 

27 de setembro: Última função do grupo em benefício à construção de um monumento em 

Leopoldina, dedicado à memória de Carlos Gomes, “cujo produto líquido será (50%) 

oferecido para a estátua que, certo, será erguida em honra ao nome inolvidável do grande 

maestro brasileiro” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. II, n°. 17, 1896, p. 2). O espetáculo foi 

aberto com uma alocução fúnebre a Carlos Gomes por Randolpho Chagas, então proprietário 

e redator do jornal O Leopoldinense. Na sequência, a representação do último ato da ópera A 

Favorita, composta pelo italiano Gaetano Donizetti (1797-1848), interpretado pelo ator 

Palmieri Di Gennaro no papel de Fernando e D. A. Mazzoli-Orsin no de Heleonor. Durante o 
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intervalo, Carmo Barra reproduziu algumas peças musicais em seu fonógrafo, aparelho 

inventado por Thomas Alva Edison (1847-1931) em 1877; o primeiro capaz de gravar e 

reproduzir sons. Na segunda parte do programa, Giulieta Dionesi executou no violino o 9º 

Grande Concerto do compositor belga Charles Auguste de Bériot (1802-1870). A terceira 

parte, iniciada após intervalo com nova audição do fonógrafo, Giulieta executou Un Ballo in 

Máschera, do italiano Giuseppe Verdi (1813-1901), dando sequência ao terceiro intervalo-

fonógrafo. Devido ao corte na página da fonte primária consultada, não foi possível identificar 

o restante do programa representado.  

 

1898 

Circo Estrella de Ouro – Local não informado em Leopoldina. 

08 de janeiro de 1898: Estreia do Circo Estrella de Ouro em local não especificado. 

Concorrência regular, “embora não tenha apresentado novidades, coisa dificílima no gênero, 

fazem com bastante correção os trabalhos, os quais muito agradaram” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. III, n°. 40, 1898, p. 2). O programa foi encerrado com a apresentação do 

teatro de revista A Goiabada. 

Circo Novo Mundo (A. Gonçalves) – Largo Felix Martins. 

09 de abril de 1898: Estreia do Circo Novo Mundo, companhia equestre, ginástica e 

acrobática dirigida por A. Gonçalves78, instalado no Largo Félix Martins. Com ampla 

estrutura e iluminação interna, foi classificada pela imprensa como uma companhia de 

primeira ordem, bastante aplaudida pelo público presente. Do elenco mencionado, o 

contorcionista Chico Mira, “um menino verdadeiramente “desconjuntado”, se nos permitem o 

termo. De fato fez admiráveis trabalhos no gênero" (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, n°. 

01, 1898, p. 2). 

10 de abril: Segunda função com trabalhos variados e “o jogo dos chapéus de delicado e 

hilariante efeito" (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, n°. 01, 1898, p. 2).  

14 de abril: Terceira função com espetáculo equestre do artista Martinho Pereira; do trapezista 

Gonçalves e, mais uma vez, o aplaudido número de chapéus.  

                                                
78 Minas Geraes: Orgam Official dos Poderes do Estado, ano VI, nº 137, 25 de maio de 1897, p. 8, Ouro Preto-
MG. 
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17 de abril: Última função e despedida do Circo Novo Mundo. 

Companhia de Variedades Brochero (J. J. Brochero) – Theatro Alencar. 

05 de junho de 1898: Precedidos “das mais honrosas referências das imprensas dos centros os 

mais civilizados” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, n°. 08, 1898, p. 1), estreou a 

Companhia de Variedades Brochero, da família de artistas Brochero. A primeira parte do 

programa constou de números de mágica e trabalhos “modernos” variados, finalizando com o 

número Inquizição Veneziana. Na segunda parte, desempenhado por Lucrécia Brochero, 

deslocação no espaço e a Mala Mascovita. Finalizou a função o ato de transformação, no qual 

J. J. Brochero proporcionou um número “inteiramente novo para esta cidade, qual o da 

multiplicação de várias pessoas em uma só pela mudança de voz e característicos. O sr. 

Brochero fez-nos lembrar o célebre Fregoli, de tão reputada nomeada” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. IV, n°. 09, 1898, p. 1), em referência ao ator e transformista italiano 

Leopoldo Frégoli (1867-1936).  

09 de junho: Segunda função da Cia que, apesar da ausência de uma banda musical tocando 

durante a apresentação, “falta aliás grande, o espectáculo correu bem animado, tendo sido 

aplaudidos com entusiasmo todos os trabalhos do habilíssimo artista” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. IV, n°. 09, 1898, p. 1).  

12 de junho: Terceira função em benefício de Lucrécia Brochero.  

19 de junho: Última função e despedida da Cia. com novos trabalhos do repertório. “Foi mais 

um bom divertimento proporcionado ao publico desta cidade, tão falha de um bom 

passatempo” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, n°. 11, 1898, p. 1). 

Circo Simonopolis (Andrade & Simões) – Local não informado em Leopoldina. 

14 de julho de 1898: Sob a direção de Andrade & Simões, o Circo Simonopolis estreou em 

Leopoldina em local não especificado, com pouca incidência de público. Apesar de apresentar 

um repertório semelhante ao de outras companhias circenses que estiveram no município, 

portanto, já conhecido do público local, a imprensa enfatizou a precisão na qual os artistas 

executaram o programa. Apenas o palhaço foi alvo de maiores críticas por ser 

demasiadamente extenso em seu discurso, “que além de falhas de graça, são 

extraordinariamente grandes. Independente disto, houve alguns trabalhos de merecimento, tais 
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como barra fixa, equilíbrio sobre garrafas etc” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, n°. 14, 

1898, p. 1).  

17 de julho de 1898: Segunda e última função do Circo Simonopolis registrado pela imprensa 

local. 

Concerto Musical (Alfredo Martins Fontes) – Theatro Alencar. 

24 de julho de 1898: No Theatro Alencar, concerto musical em benefício do músico Alfredo 

Martins Fontes. 

Companhia Dramática Oliveira & Garcia (Affonso d’Oliveira & Garcia) – Theatro 

Alencar. 

25 de agosto de 1898: Estreia da Companhia Dramática Oliveira & Garcia, dirigida por 

Affonso d’Oliveira & Garcia, com encenação do drama em 5 atos As Duas Orphãs, 

considerado como um "comovente e belo trabalho” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, n°. 

20, 1898, p. 2), escrito pelo  dramaturgo francês Adolphe d’Ennery (1811-1899).  

 

27 de agosto: Encenação do drama em 3 atos O Beijo de Judas, do dramaturgo brasileiro 

França Júnior (1838-1890), com desempenho "corretíssimo por parte de todos os artistas que 

trabalharam no drama, não lhes sendo regateados os aplausos a que fizeram jus” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. IV, n°. 21, 1898, p. 1).  

28 de agosto, 21h: Estreia do drama em 5 atos José do Telhado, do dramaturgo português 

Furtado Coelho (1831-1900), com Affonso d’Oliveira no papel de José do Telhado. 

31 de agosto: Com ampla concorrência, reapresentação do drama As Duas Orphãs, em 

benefício do ator Affonso d’Oliveira.  

03 de setembro de 1898: Em benefício da atriz Anna de Oliveira, encenação do drama em 5 

atos O Paralytico, peça traduzida por Augusto César Ferreira de Mesquita (1841-1912). 

“Como sempre correu bem o desempenho, cabendo a Affonso de Oliveira e Rita Prado os 

mais difíceis papéis, sendo interpretado com a costumeira perícia. Maximo também deu muita 

vida ao papel de “Casca Grossa”, merecendo especial menção” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. IV, n°. 22, 1898, p. 2).  
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04 de setembro: Estreia do aparatoso drama em 5 atos e 8 quadros O Conde de Monte 

Christo, baseado no romance do escritor francês Alexandre Dumas (1802-1870), traduzido 

para o português pelo dramaturgo José Maria da Silva Leal79 (1812-1833). No papel de 

Conde, Affonso d’Oliveira. As expectativas em cima da montagem deste drama aparatoso não 

foram totalmente supridas, justamente por carecerem os aparates; não por deficiência da 

companhia, que “não poupou sacrifícios, fez mesmo despesas, porém, não podia nem devia 

montar o drama como o exige, senão gastaria mais do que poderia apurar” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. IV, n°. 22, 1898, p. 2); mas pelas condições do teatro, “tão pobre de 

cenários e tão falto de indispensáveis cômodos" (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 22, 

1898, p. 2). 

07 de setembro: Penúltima apresentação da companhia nas comemorações cívicas do Dia da 

Independência no Theatro Alencar. Foi encenado o drama em 5 atos Morgadinha de Val-

Flôr, do escritor português Manuel Pinheiro Chagas (1842-1895), peça representada pela 

primeira vez em 1869 no Theatro D. Maria, em Portugal80. De acordo com Affonso Ávila, 

este drama foi amplamente montado em Minas Gerais nas últimas décadas do século XIX, 

sendo que “a ação de A Morgadinha de Val-Flor se desenrola em fins do século XVIII, 

denunciando todo o texto as ideias postas em debate depois da Revolução Francesa” (ÁVILA, 

1978, p. 76). Precedendo o espetáculo, a Sociedade Muzical Lyra Leopoldinense81, banda de 

música recém constituída sob a presidência de José Marciliano Vieira, executou o hino 

nacional. Na sequência, a Cia. dramática representou a apoteose A República, com Clarita 

Ramirez interpretando a Deusa da República, “primorosamente vestida a caráter [...] tendo na 

mão um facho iluminante. Os demais artistas, também vestidos a caráter, representavam 

vários vultos da República, tais como: Floriano Peixoto, Campos Salles, Prudente de Moraes 

e vários outros” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 22, 1898, p. 1).  

08 de setembro: Em benefício do ator Máximo Ferreira, última função e despedida da 

Companhia Dramática Oliveira & Garcia. Foi encenada a comédia em 3 atos A Família 

Phantastica, “primorosamente desempenhada, manteve-se sempre em constante hilaridade a 

plateia” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 22, 1898, p. 1). Na sequência, o ator 
                                                
79 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 364. 
80 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 414. 
81 Conforme notícia publicada na Gazeta de Leopoldina,ano IV, nº 21, 04 de setembro de 1898, p. 2:“fundou-se 
n’esta cidade uma associação, denominada “Sociedade Muzical Lyra Leopoldinense” da qual é presidente o sr. 
José Marciliano Vieira”. 
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Almeida declamou uma poesia do escritor e poeta português Guerra Junqueiro (1850-1923). 

Finalizou a noite um intermédio, não intitulado. De Leopoldina, a Cia. seguiu para Ubá. 

Circo High-Life (Zovetti & Pinto) – Local não informado em Leopoldina. 

 10 de setembro de 1898: Estreia o Circo High-Life, companhia equestre dirigida por Zovetti 

& Pinto, em local não especificado. Atuaram a família japonesa Olimecha; uma dupla de 

palhaços com o número os Clowns Musicais, e o artista Zovetti, que “traz sempre o público 

em constante hilaridade com as suas engraçadas pilhérias" (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. 

IV, nº 23, 1898, p. 1).  

13 de setembro: Segundo função, com distinção ao equilibrista e malabarista Pinto e Franco 

Olimecha, “delirantemente aplaudido. Também foram cobertos de festas, os seus interessantes 

filhinhos no trabalho de saltos mortais, os quais são dados com rara agilidade” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. IV, nº 23, 1898, p. 1).   

 15 de setembro: Nova função com a Família Olimecha; Annita Zovetti no trapézio, Alecrino 

no equilíbrio em corda bamba; os Clowns Musicais no piano. Estreou, ainda, os Porcos 

Sábios, número coreográfico com suínos adestrados, “saindo-se muito bem o que deu tiro e 

carregou as bandeiras. É admirável que um bicho tão porco possa aprender aquelas coisas” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 23, 1898, p. 1). Finalizou a sessão com o Baile de 

Máscaras82, paródia de Cesare Ficarra à renomada ópera Un Ballo in Máschera, composto 

pelo italiano Giuseppe Verdi (1813-1901), interpretada pelo ator Zovetti.  

18 de setembro: Foram anunciados espetáculos novos. 

22 de setembro: Benefício de Annita Zovetti, com números variados. Na primeira parte do 

programa, equilibrismo com a Família Olimecha, em “especial menção, a parte dos saltos 

sobre tapete, trabalho sempre novo para as plateias cultas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. 

IV, nº 24, 1898, p. 2). Na segunda parte, encenação da pantomima O Ponto da Meia Noite, 

cuja montagem não agradou a todos. Como justificado pela imprensa, tratou-se de uma 

pantomima bastante representada em Leopoldina pelo nome Os Salteadores da Calabria: 

 

Somos os primeiros a reconhecer que demanda de grandes ensaios a referida peça, e 
que vem mesmo acarretar despesas para a empresa, que assim prova a boa vontade 

                                                
82 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume II. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1976, p. 13. 
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que tem de bem servir ao público, porém, não surte o efeito desejado. Preferíamos, e 
conosco grande parte da plateia, mais alguns trabalhos japoneses, e finalmente uma 
peça em que o Zovetti com as suas engraçadas pilherias, nos desopilasse um pouco o 
espírito. Enfim, é uma pantomima aparatosa (GAZETA DE LEOPOLDINA, 
a. IV, nº 24, 1898, p. 2). 

 

De acordo com Erminia Silva, na pantomima Os Salteadores da Calabria “tomavam 

parte cerca de 60 figurantes – o número de participantes variava dependendo da companhia e 

da capacidade de impressionar nas propagandas, indo de 20, às vezes, até perto de cem” 

(SILVA, 2007, p. 75-76). Um anúncio publicado no jornal Correio Paulistano83 em maio de 

1875 esboça a dimensão deste espetáculo, segundo a montagem do Circo Casali, em que a 

companhia garantiu levar à cena “cerca de 80 pessoas, grande número de tropas, numerosa 

quadrilha de ladrões, grandes emboscadas nos bosques da Calábria" (CORREIO 

PAULISTANO, a. XXII, nº 5.577, 1875, p. 4). 

 27 de setembro: Em benefício da Família Olimecha, última função e despedida do Circo 

High-Life, que seguiu para o município de Palma, na Zona da Mata mineira, “onde pretende 

dar uma série de funções. Recomendamos-a aos palmenses, como uma das melhores 

companhias que trabalham no interior” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 24, 1898, p. 

2). 

Grupo de Amadores Dramáticos (Raphael Gimenez) – Theatro Alencar. 

 28 de setembro de 1898: Acompanhados pela banda musical Grupo de Amadores, o Grupo de 

Amadores Dramáticos, companhia teatral fundada em Leopoldina sob a direção do ator 

Raphael Gimenez, apresentou três diferentes comédias não mencionadas, “às quais foi dado 

desempenho regular. Salientou-se entretanto o Sr. Gimenez, que já bastante familiarizado com 

o palco dá a seus papeis a vida precisa. Os demais amadores foram bem” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. IV, nº 25, 1898, p. 1). 

1º de novembro de 1898: Encenação do drama em 5 atos Helena84, do dramaturgo brasileiro 

Horácio Nunes Pires (1855-1919), “reputado escritor [...]. É um bom drama que naturalmente 

será inteligentemente interpretado” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 29, 1898, p. 1).  

                                                
83 Correio Paulistano, ano XXII, nº 5.577, 1º de maio de 1875, p. 4. 
84 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 498. 



 

112 
 

15 de novembro: Reapresentação do drama de Horácio Nunes, integrando os festejos da 

Proclamação da República Brasileira. Foi representado o espetáculo Helena, acompanhada 

pela Lyra Leopoldinense, banda regida pelo maestro Martinho Nepomuceno. A Lyra 

Leopoldinense foi uma importante instituição musical fundada em Leopoldina no dia 1º de 

novembro de 1898, sob a presidência inicial do vigário Giulio Fiorentini (1850-1924) e, 

posteriormente, em 1899, por José Monteiro Ribeiro Junqueira (1871-1946), proprietário e 

redator do jornal Gazeta de Leopoldina85. A programação artística, bem como o projeto de 

ornamentação do teatro foram autorias de Raphael Gimenez, cenógrafo e diretor da 

companhia dramática. Todas as colunas dos camarotes do teatro possuíam bandeirolas 

triangulares e barretes frígios em referência aos barretes vermelhos utilizados pelos 

republicanos franceses durante a Revolução Francesa em 1789. Ao centro dos camarotes, uma 

coroa de flores com os nomes de cada Estado brasileiro, com destaque para Minas Gerais, 

disposta no palco, ao centro do dossel86. O espetáculo foi precedido pela já conhecida 

apoteose A República, representada no dia sete de setembro daquele mesmo ano pela Cia. 

Affonso & Oliveira. Na montagem aparatosa, a atriz Pepa Lopes interpretou a República, 

posicionada ao centro do palco, em um pedestal de nuvens disposto sob um globo terrestre, 

carregando na mão esquerda a bandeira do Brasil e na direita uma faixa luminosa. Acima de 

sua cabeça, duas estrelas girando, “tudo, iluminando por fogo de bengala, era de deslumbrante 

efeito. Um índio representava o Brasil, empunhando o glorioso pavilhão nacional. [...] Em 

alas achavam-se os membros do grupo cênico corretamente trajados, e ostentando na lapela os 

seus distintivos” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 32, 1898, p. 1). Após a execução do 

Hino Nacional, o escritor e poeta leopoldinense Dilermando Cruz declamou uma poesia de 

sua autoria dedicada à Arte e ao ofício do artista. O colaborador da Gazeta de Leopoldina, 

Ricardo G. de Oliveira Martins proferiu discurso, seguido da segunda execução do Hino 

Nacional. Após o intervalo, encenação do drama Helena. “O desempenho foi correto, 

merecendo os inteligentes amadores justos aplausos” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 

32, 1898, p. 1). 

Circo Peruano (José Rosa Savalla) – Theatro Alencar. 

12 de novembro de 1898: Estreia da Companhia Ginástica, Acrobática, Zoológica Peruana, 

dirigida por José Rosa Savalla, o Circo Peruano. No elenco, Ritinha Savala, “eminente artista 

                                                
85 Gazeta de Leopoldina, ano V, nº 30, 05 de novembro de 1899, p. 2. 
86 Segundo o Diccionario Prosodico de Portugal e Brazil, o dossel é uma “obra de madeira, mármore ou estofo 
que por adorno ou ostentação se suspende sobre altar, trono etc”. 
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japonesa que tem alcançado muitos aplausos aos principais circos de Buenos-Aires, Bolívia, 

Chile, Peru e Brasil87” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 30, 1898, p. 2). 

24 de novembro: Segunda função, depois de prolongado período de chuvas que interrompeu 

temporariamente as atividades do teatro. Com pouca presença de espectadores, devido às 

condições climáticas adversas, o artista José Savalla apresentou-se na corda bamba, em 

números de equilíbrio e saltos mortais, além dos novos trabalhos japoneses de Ritinha 

Savalla, como “o equilíbrio da longa escada japonesa” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, 

nº 33, 1898, p. 2). O Circo Peruano apresentou-se nos dias subsequentes, anunciando 

espetáculo para o dia da inauguração do novo pano de boca do teatro.  

18 de dezembro: Último registro encontrado do Circo Peruano em Leopoldina. Não está claro 

se o espetáculo ocorreu nas dependências do Theatro Alencar como nas funções anteriores, ou 

se em pavilhão montado, após estabilidade do tempo, tendo em vista que, naquele mesmo dia, 

os elencos da Cia. Dramática Affonso & Oliveira e do Grupo Dramático de Amadores 

apresentaram-se no Alencar. 

Companhia Dramática Affonso & Oliveira e Grupo Dramático de Amadores – Theatro 

Alencar. 

Dezembro de 1898: Sob a direção de Biar Netto, o elenco da Companhia Dramática Affonso 

& Oliveira: Clarita Ramirez, Candida Biar, Veloso, J. Martins, entre outros; auxiliados pelo 

elenco do Grupo Dramático de Amadores de Leopoldina, ofereceram algumas funções no 

Theatro Alencar, com data de estreia indefinida.  

17 de dezembro: Benefício da atriz Clarita Ramirez com o drama em 3 atos Diana de Rion, 

peça traduzida por J. J. Vieira Sousa88. De acordo com o periódico O Arame, “o drama foi 

regularmente representado, salientando-se no 2º acto a cena da declaração, pelo sr. Mora e d. 

Clarita, - e todo o 3º ato, em que os srs. Gimenez, R. Martins e d. Clarita obtiveram francos 

aplausos”  (O ARAME, a. I, nº 04, 1898, p. 1). Finalizou a função a cançoneta Duo Pinga 

Pulha, extraída da peça mágica Maçãs de Ouro, interpretada por Biar Neto e Candida Biar.  

18 de dezembro: Benefício de Biar Neto e Candida Biar com um repertório cômico variado: a 

                                                
87 Gazeta de Leopoldina, ano IV, nº 30, 06 de novembro de 1898, p. 2. 
88 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume IV. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1982, p. 93. 
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comédia em 1 ato A Viúva do Meu Amigo, de Thomaz Espiuca89; O Homem das Barbas, 

comédia; Guerra aos Nunes, comédia em 1 ato do dramaturgo português João Baptista de 

Matos Moreira (1845-1899), apresentada pela primeira vez em Lisboa no Teatro D. Maria II, 

em 18 de novembro de 186990; o intermédio cômico Mamã Me Enganou; Duo Pinga Pulha, 

finalizando a sessão  com O Duo dos Paragoás, paródia91 do dramaturgo brasileiro Argemiro 

Gabriel de Figueiredo Coimbra (1866-1899), para a zarzuela espanhola extraída do teatro de 

revista madrilena92 em 2 atos e 5 quadros La Gran Via,  “tão apreciado pelo nosso público” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IV, nº 36, 1898, p. 1).  

22 de dezembro: Última função da Cia., em benefício da banda de música Lyra 

Leopoldinense, dirigida pelo maestro Martinho Nepomuceno, sob a vice-presidência de 

Thomaz Pinho. Encenação de três comédias não mencionadas, encerrando o espetáculo com a 

cançoneta Duo Pinga Pulha. 

 

1899 

Grande Circo (Fernandez Pierre & Irmão) – Largo Félix Martins. 

 07 de abril de 1899: Estreia o Grande Circo, dirigido por Fernandez Pierre & Irmão, com 

pavilhão armado no Largo Félix Martins, possuindo estrutura ampla e iluminado, “tudo, 

portanto, concorre para que os seus espetáculos tenham toda a aceitação e com efeito93”  (O 

ARAME, a. II, nº 186, 1899, p. 3). Além da variedade de animais adestrados, foram 

desempenhados números de ginástica, acrobática e “tour de force de equilíbrio em posição 

horizontal simulando uma queda; [...] equilíbrio sobre uma corda em plano inclinado pelo 

artista japonês Sr. Egawa e os exercícios de equitação pela gentil senhorita Vicentina” (O 

ARAME, a. II, nº 186, 1899, p. 3).  

08 de abril: Segunda apresentação do Grande Circo. 

                                                
89 Semana Ilustrada, ano X, nº 497, p. 3975. A Lanterna Mágica, Rio de Janeiro, s/a. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/pdf/702951/per702951_1869_00497.pdf>. Acesso em: 07/05/2020. 
90 FERREIRA, Teresa A. S. Duarte. Catálogo de Teatro: a coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho. 
Biblioteca Nacional – Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Lisboa, 1996, p. 166. 
91 Correio Paulistano (SP), ano XLI, nº 11.540, 22 de abril de 1895, p. 4. 
92 A Provincia (PE), ano XXIII, nº 132, 14 de junho de 1900, p. 3. 
93 O Arame, ano II, nº 18, 09 de abril de 1899, p. 3. 
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09 de abril: Pela primeira vez em Leopoldina, “o interessante trabalho dos elefantes com os 

pôneis e o cão da Nova Zelândia que muitíssimo agradou” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. 

V, nº 01, 1899, p. 2).   

11 de abril: Representação da pantomima Tomada de Canudos.  

13 de abril: Novos espetáculos e “a velha porém sempre apreciada pantomima” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. V, nº 01, 1899, p. 2)  Os Salteadores da Calábria. 

16 de abril: Última função e despedida do Grande Circo. 

Apolônia Pinto & Germano Alvez – Theatro Alencar. 

08 de junho de 1899: O Theatro Alencar recebe a importante atriz brasileira Apolônia Pinto94 

(1854-1937). Filha de artistas portugueses, Apolônia nasceu no Maranhão, dentro de um 

camarim do Theatro São Luís, atual Teatro Artur Azevedo, o mesmo usado por ela no dia 21 

de junho de 1866, ocasião de sua estreia como atriz no drama A Cigana de Paris, aos 12 de 

idade. É considerada pela historiografia como uma das primeiras grandes atrizes do teatro 

brasileiro. Ao lado do ator Germano Alves, esteve em Leopoldina ao longo do mês de junho, 

representando dramas e comédias, além de exibições do cinematógrafo, aparelho criado em 

1895 e exibido pela primeira vez no município em um “colossal acontecimento ~ novidade 

extraordinária. Grandiosa exposição da maravilhosa máquina cinematógrafo lumiére 

proclamada por toda a imprensa o mais perfeito e melhor que até hoje tem aparecido95” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, nº 09, 1899, p. 4). Foram representadas as comédias 

Uma Mulher Sabichona, em 1 ato, escrita por Artur Azevedo96, e Um Casal de Galhetas. 

“Em ambas as comédias os artistas mostraram-se inteiros senhores dos papéis dando-lhes 

aquela vida indispensável ao bom desempenho de uma peça97” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. V, nº 09, 1899, p. 4). Na terceira parte do programa, foram exibidos 

quadros e imagens no cinematógrafo, pela primeira vez “apresentado nesta cidade. Agradou 

de extremo recebendo alguns quadros muitas palmas e mesmo pedido de bis. Foram eles - 

Partida de uma batalhão espanhol para Cuba; Chegada do comboio de Sintra e Os 

Mergulhadores na África Portuguesa” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, nº 09, 1899, p. 4).  

                                                
94 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 233. 
95 Gazeta de Leopoldina, ano V, nº 09, 11 de junho de 1899, p. 4. 
96 Jornal do Ceará (CE), ano III, nº 494, 30 de janeiro de 1907, p. 1. 
97 Ibid., p. 2. 
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11 de junho: Encenação da comédia Uma Mulher Sabichona, seguida de A Prima e o 

Bordão, “engraçada farsa de sucesso garantido” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, nº 09, 

1899, p. 4), e um ato de tango extraído da peça Bico de Papagaio. Finalizando a função, foi 

exibido o cinematógrafo. Durante os intervalos, o Theatro Alencar foi iluminado à luz 

elétrica.  

24 e 25 de junho: Duas últimas funções e despedida de Apolônio Pinto e Germano Alves, sem 

menção ao programa representado. 

Circo Zoológico Francez (Pierre & irmão) – Local não especificado em Leopoldina. 

18 de junho de 1899: Estreia o Circo Zoológico Francez, dirigido pelos artistas e empresários 

Pierre & Irmão, em local não especificado. Apresentou-se ao longo do mês de junho, sendo 

considerado pela imprensa como “uma magnífica companhia que se impõe ao público pelos 

bons trabalhos que apresenta” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, nº 10, 1899, p. 2).  

24 e 25 de junho: Novas funções do Circo Francez, sem menção aos repertórios 

desempenhados. 

Club Thalia (Raphael Gimenez, Diretor) – Theatro Alencar. 

O Club Thalia foi uma associação dramática fundada em Leopoldina no dia 13 de agosto de 

189998 sob a presidência de João de Moura, vice-presidência de Thomaz Pinho, primeiro 

secretário Ricardo Martins e segundo secretário Gustavo Saturnino da Silva, com corpo 

cênico formado por membros da sociedade leopoldinense, entre eles, o jornalista e escritor 

Dilermando Cruz, o cenógrafo Raphael S. Gimenez, diretor da companhia, além de artistas 

como Pepa Lopes, Raul Branco e Eurico Gama. O clube produziu e montou espetáculos na 

cidade, diversificando a produção cênica em Leopoldina e profissionalizando os artistas 

amadores.  

07 de setembro de 1899, 20h30: Inauguração solene do Club Thalia no Theatro Alencar, 

“vistosamente ornamentado e profusamente iluminado” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, 

nº 21, 1899, p. 1), sob o auxílio da banda musical Lyra Leopoldinense, regida pelo maestro 

Martinho Nepomuceno. Na abertura, Costa Cruz proferiu discurso, reconhecendo a 

importância da criação de grupos dramáticos para o município, identificado como benefício 

                                                
98 Gazeta de Leopoldina, ano V, nº 19, 20 de agosto de 1899, p. 1. 
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ao progresso da sociedade leopoldinense. “Teve como principal tema o salutar efeito que trará 

a nossa sociedade, pois consagrará todos, para os fins mais nobres e puros” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. V, nº 21, 1899, p. 1). Após o discurso, deu-se início o programa artístico, 

com encenação da comédia em 1 ato Lotação de Bondes, do dramaturgo carioca Joaquim 

José de França Junior99 (1838-1890), descrito pela imprensa como um “interessante apanhado 

tirado das confusões que tão comumente se dão nas grandes cidades e nos pontos de bondes” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, nº 22, 1899, p. 2). Na segunda parte do programa, 

Gustavo Saturnino e Pepa Lopes representaram a comédia em 1 ato Amor Por Anexins, de 

Artur Azevedo. Finalizou o programa a familiar apoteose Viva a República, com cenografia 

de Raphael Gimenez, “que tem especial jeito para essas coisas. A primeira parte da peça tem 

lugar em uma praça, e esta foi pintada pelo mesmo que revelou ser um hábil cenógrafo, pois o 

trabalho está digno de ser apresentado às plateias mais cultas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, 

a. V, nº 22, 1899, p. 2).  

Maestro Moreira de Sá & Club Thalia – Theatro Alencar. 

24 de setembro de 1899: Durante breve passagem por Leopoldina, o maestro e pianista 

Moreira de Sá, auxiliado pelo corpo cênico do Club Thalia e outros artistas locais, realizou 

um espetáculo-concerto no Theatro Alencar, apresentando um programa dividido em quatro 

partes, composto por execução de músicas no piano e peças teatrais. O Club Thalia abriu a 

noite com encenação da comédia em 1 ato Diabo a Quatro, tradução100 do dramaturgo 

brasileiro José Maria da Silva Leal (1812-1883), com música original de Francisco António 

Norberto dos Santos Pinto (1815-1860). Na segunda parte do programa, Moreira de Sá 

executou algumas peças no piano, entre elas a Grande Fantasia Sobre Motivo da Norma. Na 

sequência, representação da comédia Amor Por Anexins. Finalizou o espetáculo com 

"música, sendo ouvido o conhecido professor Francisco Raymundo, que, com a maestria que 

lhe é peculiar, executou um duo de violino com o capitão Zig-Zag” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. V, nº 25, 1899, p. 1), do compositor francês Charles Auguste de Bériot 

(1802-1870). Atendendo aos pedidos, James Zig-Zag executou Berceuse, do compositor 

francês Gabriel Urbain Fauré (1845-1924) e que, “apesar das péssimas condições acústicas do 

nosso Alencar, fez verdadeiro sucesso esta sublime elegia” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. 

                                                
99 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. Lisboa: 
Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 152. 
100 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume IV. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1982, p. 82. 
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V, nº 25, 1899, p. 1). Moreira de Sá finalizou a função da noite na regência do Hymno 

Nacional de Gottschalk, referência à Grande Fantasia Triunfal Sobre o Hino Nacional 

Brasileiro, composta pelo pianista norte-americano Louis Moreau Gottschalk (1829-1869). 

Durante os intervalos, a Lyra Leopoldinense executou algumas peças de seu repertório. 

Club Thalia (Raphael Gimenez, Diretor) – Theatro Alencar. 

1º de outubro de 1899: O Club Thalia, auxiliado pela banda de música Lyra Leopoldinense, 

representou a comédia em 3 atos O Tio Padre, do dramaturgo português António Pedro 

Baptista Machado101 (1847-1901). Nesta montagem, o jornalista e poeta Dilermando Cruz fez 

sua estreia como ator e, “como era de esperar-se deu a necessária vida a seu papel, pelo que 

recebeu muitos aplausos102” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, nº 26, 1899, p. 1), atuando 

ao lado de Raphael Gimenez, Pepa Lopes e Raul Branco, que "saíram-se perfeitamente 

destacando-se o característico do primeiro, que era perfeito” (GAZETA DE LEOPOLDINA, 

a. V, nº 26, 1899, p. 1), isto é, a caracterização de Raphael Gimenez que, "efetivamente estava 

um padre feito e acabado” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, nº 26, 1899, p. 1). Atendendo 

aos pedidos da plateia, foi representado Amor Por Anexins, interpretada por Gustavo 

Saturnino e Pepa Lopes, “que mais uma vez portaram-se perfeitamente. [...] e de fato é uma 

das mais engraçadas produções do sempre chistoso Artur Azevedo” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. V, nº 26, 1899, p. 1). 

22 de outubro: Recital ordinário do Club Thalia acompanhado pela Lyra Leopoldinense na 

representação do drama em 3 atos A Pena de Morte, do dramaturgo português Camilo 

Castello Branco103 (1826-1890), com “satisfatório desempenho, sendo que o 2º ato foi mesmo 

bem desempenhado, o que valeu aos amadores frenéticos aplausos” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. V, nº 29, 1899, p. 1). Raphael Gimenez e Pepa Lopes interpretaram 

“cabalmente os papéis do condenado Jorge de Mello e de sua esposa, sendo que aquele foi 

admirável na cena da loucura, decaindo entretanto um pouco no ato do despertar” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. V, nº 29, 1899, p. 1). Após a encenação, foi representada a comédia 

em 1 ato Novo Systema de Curar; de autor desconhecido, interpretada por Raphael Gimenez, 

Pepa Lopes, Mariquinhas Liebort, Emílio Martins e Dilermando Cruz. 

                                                
101 FERREIRA, Teresa A. S. Duarte. Catálogo de Teatro: a coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho. 
Biblioteca Nacional – Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Lisboa, 1996, p. 147. 
102 Gazeta de Leopoldina, ano V, nº 26, 08 de outubro de 1899, p. 1. 
103 “Subirão á scena: o drama “A Pena de Morte”, em 3 actos, do illustre escriptor C. Castello Branco”, em: 
Gazeta de Leopoldina, ano V, nº 27, 15 de outubro de 1899, p. 1. 
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Ator Costa Maia – Theatro Alencar. 

 05 de novembro de 1899: Estreia o ator Costa Maia, “o moderno Frigoli que, precedido de 

merecida fama, vem até esta cidade onde dará apenas dois espetáculos” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. V, nº 30, 1899, p. 1). O programa foi descrito como “atraente”, sem 

menção aos espetáculos. 

Club Thalia (João de Moura) – Theatro Alencar. 

26 de novembro de 1899: Em benefício de uma família local, o Club Thalia encenou, pela 

primeira vez em Leopoldina, a comédia em 1 ato Depois de Velhos... Gaiteiros, escrita pelo 

jornalista português Antônio M. Castilho104, “à qual foi dado cabal desempenho pelos 

inteligentes amadores que nela tomaram parte” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, nº 34, 

1899, p. 1). Deu sequência o monólogo O Segredo de Margarida, interpretado por Risoletta 

Valle. Maria José Guimarães declamou a poesia nacionalista Minha Terra, do escritor 

brasileiro Casimiro de Abreu (1839-1860). Lima Deslandes recitou A Fome no Ceará, poema 

escrito em 1877 pelo escritor português Abílio Manuel Guerra Junqueiro (1850-1923). Em 

seguida, foi representada a comédia em 1 ato Amor Por Anexins, “e, com quanto já tenha 

sido levado aqui diversas vezes, recebeu os aplausos a que faz jus a burilada produção de 

Artur Azevedo”. Finalizou o espetáculo a comédia de costumes nacionalista em 1 ato O Judas 

em Sábado de Aleluia, do dramaturgo brasileiro Martins Penna (1815-1848), representada 

pela primeira vez em Leopoldina, “coube o principal papel a Lima Deslandes, que revelou-se 

um bom artista, mostrando não lhe ser estranho o palco” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. V, 

nº 34, 1899, p. 1). 

 31 de dezembro: Espetáculo ordinário mensal. Representação das comédias O Caipira e 

Como se Fazia um Deputado, a última em 3 atos do dramaturgo brasileiro Joaquim José da 

França Júnior105 (1838-1890). 

 

 

 

 

                                                
104 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. 
Lisboa: Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 791. 
105 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume III. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1979, p. 246. 



 

 

Grupo Scenico João Caetano

25 de dezembro de 1900: Auxiliada pela 

no Ceará, o Grupo Scenico João Caetano

Dar Corda Para Se Enforcar

1892) em colaboração com Eduardo Garrido

ponto, responsável em seguir “constantemente o manuscrito da peça que se ensaia ou se 

representa, dando os começos das falas e acudindo aos artistas” (BASTOS, 1908, p. 115), por 

vezes, confundiu os espectadores, falando mais alto que os atores em cena. Fin

espetáculo a comédia Funeraes e Danças

representado por meninos, que saíram

DE LEOPOLDINA, a. VI, nº 37, 1901, p. 2).

Grupo Scenico João Caetano

Janeiro de 1901: No Theatro Alencar em datas imprecisas, o 

encenou o drama em 3 atos 

Costa Braga107 (1831-1902), e a comédia 

20 de janeiro: Nova função no 

17 de fevereiro, 21h: Integrando as festividades do carnaval leopoldinense de 1901, 

apresentação das comédias em 1 ato 

Quatro N’uma Hospedaria

Araujo108 (1804-1876). Finalizou com o dueto do teatro de revista 

do maestro português Francisco de Freitas Gazul

                                               
106 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. 
Lisboa: Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 173
107 FERREIRA, Teresa A. S. Duarte. Catálogo de Teatro: a coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho. 
Biblioteca Nacional – Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Lisboa, 1996, p. 80.
108 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história d
Lisboa: Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 202.
109 Ibid., p. 107-108. 

1900 

Grupo Scenico João Caetano (Raphael Gimenez) - Theatro Alencar 

25 de dezembro de 1900: Auxiliada pela Lyra Leopoldinense em benefício às vítimas da seca 

Grupo Scenico João Caetano dirigida por Raphael Gimenez, encenou 

Dar Corda Para Se Enforcar, escrita pelo dramaturgo português Aristides Abranches (1832

1892) em colaboração com Eduardo Garrido106 (1842-1912). Durante a representação, o 

, responsável em seguir “constantemente o manuscrito da peça que se ensaia ou se 

representa, dando os começos das falas e acudindo aos artistas” (BASTOS, 1908, p. 115), por 

vezes, confundiu os espectadores, falando mais alto que os atores em cena. Fin

Funeraes e Danças, “tirada de troças acadêmicas, e que foi 

representado por meninos, que saíram-se bem, prometendo bastante para o futuro” (

, a. VI, nº 37, 1901, p. 2). 

 

1901 

Grupo Scenico João Caetano (Raphael Gimenez) - Theatro Alencar 

Janeiro de 1901: No Theatro Alencar em datas imprecisas, o Grupo Scenico João Caetano

encenou o drama em 3 atos Honra e Dever, do dramaturgo português Francisco Joaquim da 

1902), e a comédia Funeraes e Dansas. 

20 de janeiro: Nova função no Alencar. 

17 de fevereiro, 21h: Integrando as festividades do carnaval leopoldinense de 1901, 

apresentação das comédias em 1 ato A Prova Do Crime; Não É Com Vinagre

Quatro N’uma Hospedaria, peça original do dramaturgo português Luiz Antonio de 

1876). Finalizou com o dueto do teatro de revista Sal e Pimenta

do maestro português Francisco de Freitas Gazul109 (1891-1925).  

        
BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. 

José Bastos, 1898, p. 173-174. 
FERREIRA, Teresa A. S. Duarte. Catálogo de Teatro: a coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho. 

Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Lisboa, 1996, p. 80.
BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. 

José Bastos, 1898, p. 202. 
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em benefício às vítimas da seca 

dirigida por Raphael Gimenez, encenou a comédia 

, escrita pelo dramaturgo português Aristides Abranches (1832-

Durante a representação, o 

, responsável em seguir “constantemente o manuscrito da peça que se ensaia ou se 

representa, dando os começos das falas e acudindo aos artistas” (BASTOS, 1908, p. 115), por 

vezes, confundiu os espectadores, falando mais alto que os atores em cena. Finalizou o 

“tirada de troças acadêmicas, e que foi 

se bem, prometendo bastante para o futuro” (GAZETA 

Grupo Scenico João Caetano 

, do dramaturgo português Francisco Joaquim da 

17 de fevereiro, 21h: Integrando as festividades do carnaval leopoldinense de 1901, 

Não É Com Vinagre e O Diabo A 

, peça original do dramaturgo português Luiz Antonio de 

Sal e Pimenta, composição 

BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. 

FERREIRA, Teresa A. S. Duarte. Catálogo de Teatro: a coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho. 
Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Lisboa, 1996, p. 80. 

o Theatro Portuguez e Brazileiro. 
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24 de fevereiro: Nova função, sem menção aos espetáculos representados, contudo, “a 

concorrência foi mais do que regular tendo o espetáculo terminado depois de meia noite” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VI, n° 46, 1901, p. 1). 

Circo Phenomenal (Mendes & Colman) - Largo Visconde Do Rio Branco. 

11 de maio de 1901: Com concorrência regular, estreou no Largo Visconde do Rio Branco a 

companhia circense dirigida por Mendes & Colman, o Circo Phenomenal, “bom e bastante 

espaçoso, sendo iluminado a gás acetileno. Além disso tem uma banda musical composta de 

músicos italianos que possui um escolhido repertório” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, 

n° 03, 1901, p. 1).  

12, 13 e 19 de maio: Novas funções nestas datas, sem menção aos repertórios representados. 

01 de junho: Em benefício ao Mês de Maria, celebração religiosa tradicional no município, o 

Circo Phenomenal ofereceu duas novas funções.  

02 de junho: Despedida do Circo Phenomenal e segundo benefício ao Mês de Maria, com 

“duas funções!! Grande matinê à 1 hora da tarde, devendo terminar às 3 horas em ponto. Às 9 

horas da noite um variadíssimo espetáculo, Festa Artística, despedida da companhia. Ao 

Circo!” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 07, 1901, p. 4).  

Companhia de Fantoches Henrique Fornero (Henrique Fornero) - Theatro Alencar 

09 de Junho de 1901: Estreia a Companhia de Fantoches Fornero, dirigida por Henrique 

Fornero, um “divertimento um tanto raro nesta cidade” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. 

VII, n° 08, 1901, p. 2).  

16 de junho: Última função e despedida da companhia. 

Grupo Scenico João Caetano (Raphael Gimenez) - Theatro Alencar 

14 de julho de 1901: Encenação da comédia em 2 atos A Procura de Um Casamento, do 

comediógrafo brasileiro Carlos Augusto Peixoto de Alencar (1852-1900) e O Diabo Atraz da 

Porta, tradução de Pedro Maria da Silva Costa (?-1868). Finalizou a função com o tango 

habanera La Pobre Chica ou A Creada de Servir, extraído do teatro de revista La Gran-Via. 

Na montagem de O Diabo Atraz da Porta, a imprensa local deu destaque para “o armário 

pintado pelo sr. Gimenez, que mais uma vez revelou-se um bom cenógrafo. Efetivamente está 
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um trabalho bom, sendo perfeita a ilusão” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 14, 1901, 

p. 1). 

Companhia Dramática Ismênia dos Santos (Ismênia dos Santos) - Theatro Alencar 

 Julho de 1901: No final do mês de julho, estreou no Theatro Alencar a Companhia Dramática 

Ismênia dos Santos, dirigida pela renomada atriz Ismênia dos Santos. Segundo Affonso Ávila, 

Ismênia foi “uma das maiores atrizes brasileiras do século XIX, apresentou-se em Minas 

Gerais pela primeira vez no Theatro Santa Isabel de Diamantina, no ano de 1862, antes de sua 

consagração nos palcos do Rio de Janeiro” (ÁVILA, 1978, p. 77). Na estreia, ocorrida em 

data imprecisa, foram encenadas as comédias Não Ha Fumo Sem Fogo, de Antonio de Sousa 

Bastos110 (1844-1911) e O Barão da Cotia, comédia em 3 atos de França Júnior (1838-1890), 

conhecida pelo nome Os Tipos da Atualidade. A primeira comédia foi interpretada por Duval 

dos Santos e Julieta dos Santos, atriz que “conquistou simpatias. Efetivamente, é uma digna 

discípula de Ismênia, de quem tem recebido salutares lições” (GAZETA DE LEOPOLDINA, 

a. VII, n° 15, 1901, p. 1). Em O Barão da Cotia, todo o elenco subiu ao palco, cabendo à 

Ismênia dos Santos o papel de “mãe que procurava para a filha não um moço digno e sim um 

bom partido” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 15, 1901, p. 1). 

28 de julho: Comédia-drama em 3 atos Os Provincianos em Lisbôa, de Francisco Rangel de 

Lima111 (1839-1909), e a comédia Um Marido Victima, possível adaptação da peça Um 

Marido Victima das Modas, comédia em 1 ato de Luís Antônio de Araújo Júnior (1833-

1908), representada pela primeira vez no Teatro do Ginásio Dramático em 17 de fevereiro de 

1860112. De acordo com a imprensa local, “são duas peças muito bem escritas; são uma 

verdadeira fábrica de gargalhadas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 15, 1901, p. 1). 

Grupo Scenico João Caetano (Raphael Gimenez) - Theatro Alencar 

07 de setembro de 1901: Integrando os festejos em comemoração à independência do Brasil, o 

Grupo Scenico João Caetano realizou um espetáculo no Theatro Alencar, com participação 

da banda musical Lyra Leopoldinense, que abrilhantou “o espetáculo com a sua presença, 

                                                
110 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. 
Lisboa: Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 184. 
111 PEREIRA, Esteves; RODRIGUES; Guilherme. Portugal: diccionario historico, chorographico, heraldico, 
biographico, bibliographico, numismatico e artistico, Vol. IV. Ed. J. Romano Torres. Lisboa - Portugal, 1908, p. 
90. 
112 FERREIRA, Teresa A. S. Duarte. Catálogo de Teatro: a coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho. 
Biblioteca Nacional – Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Lisboa, 1996, p. 47. 
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executando o hino nacional antes de começar a agradável diversão” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. VII, n° 21, 1901, p. 1). 

Circo Temperani (Irmãos Temperani) - Largo Visconde do Rio Branco 

 07 de setembro de 1901: Estreia o Circo Temperani, dirigido pelos Irmãos Temperani. Do 

programa desempenhado, a imprensa enfatizou os números de barra e força, executados pelo 

artista Joaquim Gomes; malabarismo por V. Temperani e as artistas Ida Temperani, Clara e 

Pia, "estrelas da companhia, conquistaram frenéticos aplausos nos torneios a cavalo, no 

equilíbrio sobre a bola, na deslocação e finalmente na dança campestre” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. VII, n° 22, 1901, p. 1). 

12 de setembro: Segunda função com malabarismo, barra, palhaçaria e trapézio, este último, 

executado por Clara Temperani,“que terminou com um salto mortal em toda a altura do circo” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 22, 1901, p. 1). 

15 de setembro: Terceira função, sem menção ao programa. 

19 de setembro: Novas funções. Jogo dos chapéus, apresentado por dois palhaços; um ato de 

danças e músicas africanas, com Lundus executados no violão pelo palhaço Silva Ribeiro. De 

acordo com o Dicionário do Folclore Brasileiro, o Lundu foi trazido para o Brasil pelos 

“escravos bantos, especialmente de Angola. [...] A chula, o tango brasileiro, o fado nasceram 

ou muito devem ao lundu” (CASCUDO, 1954, p. 364). Finalizou o espetáculo a pantomima 

Casa Encantada, “interessante, principalmente a caninha verde dançada com bastante graça; 

os discursos do vigário e do criado e finalmente o afã dos esposos Polycarpo, em bem servir 

os seus fregueses não esquecendo entretanto as suas ricas pessoinhas” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. VII, n° 23, 1901, p. 1). 

22 de setembro: Última função e despedida do Circo Temperani, que partiu para Cataguases 

em 24 de setembro de 1901. 

Companhia Dramática Ismênia dos Santos (Ismênia dos Santos) - Theatro Alencar 

 03 de novembro de 1901: Estreia a Companhia Dramática Ismênia dos Santos, realizando 

duas funções, iniciando com a matinê, dedicado “especialmente as exmas. famílias, que 

poderão levar os seus filhinhos e proporcionar-lhes horas agradáveis livres dos perigos de um 

espetáculo a noite” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 29, 1901, p. 1). De acordo com 
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Sousa Bastos, entendem-se como matinês os espetáculos de dia, ensejo em que as Cias. 

angariavam plateias divulgando os espetáculos das sessões noturnas. Foram encenadas as 

comédias Salteadores de Mafra (2 atos) e O Advogado do Diabo; além dos intermédios 

Pobre Chica, Pst, Pst e Duo dos Paraguas, paródia113 de Argemiro Gabriel de Figueiredo 

Coimbra (1866-1899), extraída do teatro de revista madrilena114 em 2 atos e 5 quadros La 

Gran Via. Na sessão noturna, a Lyra Leopoldinense abrilhantou a representação do drama O 

Padre Gabriel, de Silva Pinto (1848-1911), considerada como “uma peça moderna e muito 

bem escrita, em que tem papéis importantes” (CORREIO PAULISTANO, a. XLI, nº 11.540, 

1895, p. 4). Após o drama, representação da comédia Uma Chavena de Chá, tradução do ator 

e dramaturgo português José Carlos dos Santos (1833-1886).  

07 de novembro: Benefício de Julia dos Santos e representação de duas comédias, entre elas, 

Fogo e Gelo, com cenografia e ornamentação do teatro por Raphael Gimenez e participação 

da atriz leopoldinense Pepa Lopes. 

09 de novembro: Em benefício de Duval dos Santos e Raphael Gimenez, encenação de um 

intermédio e das comédias Uma Mulher Com Dous Maridos e Não Tem Título115, esta 

última em 1 ato, escrita por António Pedro Baptista Machado (1847-1901). 

10 de novembro: Encenação da comédia em 3 atos O Lenço Branco, tradução de Rangel de 

Lima116, “na qual Ismênia dos Santos, Julia e Duval conquistam entusiásticos aplausos. 

Efetivamente a peça é muito bem escrita e foi admiravelmente interpretada” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. VII, n° 31, 1901, p. 1).  

13 de novembro: Última função e despedida da Cia., em benefício de A. Moraes com 

encenação do drama O Remorso, considerada pela imprensa como delicada e moderna. Deu 

sequência a representação das comédias Não Ha Fumo Sem Fogo, de Sousa Bastos, e Os 

Trinta Botões, esta última em 1 ato117 do escritor português Eduardo Garrido118 (1842-1912). 

“Quer em uma, quer em outra a gentil Julia e o espirituoso Duval, principais figuras das 

                                                
113 Correio Paulistano (SP), ano XLI, nº 11.540, 22 de abril de 1895, p. 4. 
114 A Provincia (PE), ano XXIII, nº 132, 14 de junho de 1900, p. 3. 
115 FERREIRA, Teresa A. S. Duarte. Catálogo de Teatro: a coleção do livreiro Eduardo Antunes Martinho. 
Biblioteca Nacional – Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Lisboa, 1996, p. 147. 
116 Lenço Branco - Comedia em 3 actos, traducção de Rangel de Lima, representada no theatro do Gymnasio em 
varias epochas. Reprises no Theatro das variedades e outros”. BASTOS, Sousa. Diccionario do Theatro 
Portuguez,. Lisboa- Portugal, 1908. p. 299. 
117 A Provincia: Orgão do Partido Liberal (PE), ano XXIV, nº 119, 27 de maio de 1906, p. 2. 
118 Gazeta de Leopoldina, ano X, n° 20, 11 de setembro de 1904, p. 2. 
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peças, foram corretíssimos” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VII, n° 31, 1901, p. 1). 

Finalizando a função, Pepa Lopes interpretou o intermédio O Café de Porto Rico. A 

companhia seguiu para Cataguases, estreando em 15 de novembro de 1901. 

 

1903 

Prestidigitador Virgilio Del Sampaio - Theatro Alencar 

 15 de fevereiro de 1903: Pela primeira vez em Leopoldina, estreia o ilusionista e 

prestidigitador brasileiro Virgilio Del Sampaio. Conforme anunciado pela imprensa, um 

“grande e variado espetáculo de prestidigitação, magia branca e preta, os mais modernos 

trabalhos” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. VIII, n° 44, 1903, p. 4). Os ingressos foram 

comercializados aos valores de 5$000 (cinco mil réis) os camarotes, 1$500 (um mil e 

quinhentos réis) as cadeiras e 1$000 (um mil réis) a geral. 

Circo Mendes (Christovan Mendes & Pantojo) – Local não informado em Leopoldina. 

31 de dezembro de 1903: Estreia o Circo Mendes, propriedade de Christovan Mendes & 

Pantojo, instalado em local não especificado, descrito como um circo “muito cômodo e 

fartamente iluminado a gás acetileno; finalmente, é um esplêndido conjunto de artistas que 

sem receio podem se apresentar perante a mais exigente plateia” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. IX, n° 38, 1904, p. 1). Houve ampla concorrência de espectadores.  

 

1904 

Circo Mendes (Christovan Mendes & Pantojo) – Local não informado em Leopoldina. 

03 de janeiro de 1904: Neste dia, a imprensa anunciou a última função e despedida do Circo 

Mendes, com representação da pantomima Serra Morena, “que, segundo nos consta, é de 

muito efeito e está caprichosamente montada” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IX, n° 39, 

1904, p. 2). Tendo em vista o mau tempo registrado neste dia, que ocasionou o cancelamento 

da sessão, não há como precisar se a pantomima chegou a ser representada em outra 

oportunidade.  

10 de janeiro: Novas funções do Circo Mendes, sem menção aos programas representados e 

desempenhos dos artistas.  
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20 de janeiro: Adesão da companhia aos festejos em homenagem ao padroeiro do município, 

São Sebastião. Logo, o Circo Mendes permaneceu em Leopoldina, ao menos, “até o dia da 

festa, 20 do corrente, e que para esta data prepara uma magnífica funções [sic]” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. IX, n° 40, 1904, p. 2).  

Sociedade Harpa de David - Theatro Alencar 

 Março de 1904: A Sociedade Harpa de David, corporação musical constituída na cidade de 

Cataguases, apresentou-se no Theatro Alencar em data não precisa, executando um repertório 

composto por óperas e valsas. “Muitíssimo agradou a Estudantina Bandolinista, pela correção 

com que se apresentou” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IX, n° 48, 1904, p. 2). Honorina 

Ventania interpretou a valsa O’ Mio Tesoro de Casallini e Linda de Chamonix, ópera 

melodramática composta pelo italiano Gaetano Donizetti (1797-1848), além de Julia Lessa 

Ferreira em Addio Terra Nativa, do maestro alemão Giacomo Meyerbeer (1791-1864). 

Companhia Dramática Gil Ribeiro (Gil Ribeiro) - Theatro Alencar 

 03 de abril de 1904: Estreia da Companhia Dramática Gil Ribeiro, dirigida por Gil Ribeiro, 

com espetáculos cômicos e musicados, vaudevilles e quadros-vivos, desempenhados por Gil e 

a atriz Amelia Ribeiro. “O espetáculo, um conjunto de boas peças, correu bem, sendo de 

lastimar-se a pouca concorrência. Quer o sr. Gil quer a sua senhora são bons artistas e 

necessário é que o público preste-lhe auxílio fruindo, em compensação, horas agradáveis” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. IX, n° 52, 1904, p. 3). 

Companhia Dramática Benildo de Freitas (Benildo de Freitas) - Theatro Alencar 

 29 de maio de 1904: Estreia a Companhia Dramática Benildo de Freitas, dirigida por Benildo 

de Freitas, “um grupo de artistas que vêm precedido das mais elogiosas referências da 

imprensa das localidades por onde tem passado” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. X, n° 06, 

1904, p. 1). Foram encenadas as comédias Rapto de Fernanda e Nhô Juquinha, com 

"magnífico desempenho, sendo de justiça destacar-se o ator Freitas, que pelo chiste e 

naturalidade que empresta aos seus papéis, caiu logo no “gôto” do público, que não lhe 

regateou aplausos” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. X, n° 07, 1904, p. 1). Também atuaram 

Paquita Freitas, Dinah Freitas e o ator Camacho.  
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31 de maio: Encenação da comédia em 1 ato Ao Calçar das Luvas, do dramaturgo português 

Francisco Rangel de Lima (1839-1919); o disparate cômico Gregorio Sá, finalizando com a 

opereta cômica O Sr. Quaresma. 

 1º de junho: Representação das comédias Lucas Que Chora, Lucas que Ri, em 1 ato119; A 

Cura de Um Tysico e Nhô Juquinha. “O desempenho continuou magnífico, provocando boas 

gargalhadas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. X, n° 07, 1904, p. 1). 

02 de julho: Encenação das comédias A Herança de 50 Contos e Já Vae…. A primeira, 

conhecida das plateias leopoldinenses, foi “bem aplaudida pelo bom desempenho” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. X, n° 07, 1904, p. 1). A segunda, escrita por Benildo de Freitas, “um 

primoroso trabalho do talentoso ator Freitas e onde a graciosa artista Paquita Freitas, tem uma 

verdadeira criação. Foi justa e merecidamente vitoriada” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. X, 

n° 07, 1904, p. 1).  

05 de junho: Duas sessões, sendo a primeira matinê iniciada às 13 horas. Houve grande 

concorrência, principalmente de crianças. Na sessão noturna,“peças novas e que não foram 

aqui representadas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. X, n° 07, 1904, p. 1), posteriormente 

descritas como um “soberbo espetáculo, programa variadíssimo, verdadeira fábrica de 

gargalhadas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. X, n° 08, 1904, p. 2). 

12 de junho: Matinê com encenação de duas comédias, entre elas, As Almas do Outro 

Mundo, do dramaturgo espanhol Vital Aza Álvarez-Buylla120 (1851-1912), “que mais uma 

vez arrancou francas gargalhadas. A noite um variadíssimo espetáculo que muito agradou” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. X, n° 09, 1904, p. 1).  

16 de junho: Com o Theatro Alencar ornado e iluminado, foi realizado o benefício do ator 

Freitas com encenação da comédia A Sogra,“verdadeira fábrica de gargalhadas [...] o 

desempenho foi, como de costume, corretíssimo salientando-se entretanto, Dinah uma 

mulherzinha de cabelo na venta e Paquita uma sogra que honra a classe” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. X, n° 07, 1904, p. 1). Atendendo aos pedidos da plateia, foi representada a 

comédia A Cura de Um Tysico.  

                                                
119 GARCÍA, Beatriz Peralta. La cultura obrera en Portugal. Teatro y socialismo durante la Primera República 
(1910-1926). Mérida, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Consejería de Cultura y Turismo, Editora 
Regional de Extremadura, 2009, pg. 189. 
120 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. 
Lisboa: Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 779. 
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 03 de julho: Última função e despedida da Cia., em benefício das atrizes Paquita e Dinah 

Freitas. Foi encenada a comédia Teutonia, escrita por Benildo de Freitas especialmente para a 

cidade de Leopoldina, “para a nossa plateia que apreciou-a devidamente, sendo o ator 

chamado à cena ao terminar-se o espetáculo” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. X, n° 12, 

1904, p. 1). A música de Teutonia foi composta pelo maestro leopoldinense Martinho 

Nepomuceno, da banda Lyra Leopoldinense.  

Companhia Dramática do ator Neves (Neves) - Theatro Alencar 

10 de julho de 1904: Auxiliada por artistas amadores locais, a Companhia Dramática dirigida 

pelo ator Neves encenou o drama em 5 atos A Filha do Crime, do escritor francês Adolphe 

D’Ennery (1811-1899). 

24 de julho: Sob direção do ator Neves, em benefício do Theatro Alencar, representação do 

drama em 3 atos A Pena de Morte, do dramaturgo português Camilo Castello Branco121 

(1826-1890).  

 

1905 

Club Dramático Progresso de Thebas (Abilio Corrêa de Lima) - Theatro Alencar 

O Club Dramático Progresso de Thebas foi uma associação teatral fundada em 15 de abril de 

1904122, oficialmente inaugurada em 17 de julho123 no atual distrito de Tebas, sob a 

presidência de Abilio Corrêa de Lima. Entre 1904 e 1905, realizou a montagem de inúmeros 

espetáculos dramáticos no distrito e, posteriormente, no Theatro Alencar. Em seu corpo 

cênico, artistas reconhecidos, como Gil Ribeiro e Amelia Ribeiro, da Companhia Dramática 

Gil Ribeiro, e amadores locais, como Alvaro Cezar, Francisco Gil, José Bernardes, Maria 

Coimbra, Pinheiro de Almeida, J. de Almeida, Joaquim Salgado, J. Fonseca, Jorge Elias, Julio 

Pouza e José de Cunto. Em seu repertório se destaca o drama em 4 atos O Narcotisador, do 

escritor português Augusto César de Lacerda (1829-1903); Os Moços e Velhos, drama em 3 

atos do dramaturgo português Francisco Rangel de Lima (1839-1909); A Filha do Crime, 

                                                
121 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. 
Lisboa: Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 104. 
122 “O Club completa no dia 13 de abril proximo o seu primeiro anno de existência”. Gazeta de Leopoldina, ano 
X, nº 49, 02 de abril de 1905, p. 2. 
123 “Teve real brilhantismo a festa inaugural da Sociedade Dramatica Progresso de Thebas, occorrida no dia 17 
do corrente”. Gazeta de Leopoldina, ano X, n° 14, 24 de julho de 1904, p. 1. 



 

129 
 

drama em 5 atos de Adolphe D’Ennery (1811-1899); A Cerração no Mar, cena dramática 

escrita pelo ator português Dias Guimarães (?-1885); Endiabrada, comédia em 1 ato 

traduzida por Guilherme da Silveira124; a comédia em 1 ato Os Trinta Botões, do escritor 

português Eduardo Garrido125(1842-1912); o disparate-cômico em 1 ato Ás Atribulações de 

Um Estudante, do escritor português Luiz Ferreira de Castro Soromenho126; A Morte do 

Gallo, farsa escrita pelo português José Guilherme dos Santos Lima127 (1828-1880); o drama-

marítimo em 3 atos O Dragão dos Mares; a peça Os Dous Viuvos e o monólogo O Gatinho 

Jiló, escrita pela companhia especificamente para o ator João Gil. 

13 de maio de 1905: Estreia o Club Dramático Progresso de Thebas no Theatro Alencar, sob a 

direção de Gil Vicente, em seu benefício. Encenação do drama em 5 atos A Filha do Crime, 

de Adolphe D’Ennery. 

18 de junho: Benefício de Gil Ribeiro, sem menção ao repertório representado, “diremos, 

contudo, que o desempenho, confiado a moços que há pouco tempo pisam o palco, esteve 

regular, pois não se pode exigir mais do que fizeram” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XI, 

n° 09, 1905, p. 1).  

Circo Nacional (Vieira da Silva) - Largo da Grama. 

 24 de junho de 1905: Estreia a Companhia Equestre Circo Nacional, dirigida por Vieira da 

Silva. Apesar de “modesta e pequena, a troupe, entretanto, agradou bastante aos “habituèes” 

desse gênero de diversões” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XI, n° 10, 1905, p. 2).  

28 e 29 de junho: Novas funções do Circo Nacional. 

Companhia Dramática Gil Ribeiro (Gil Ribeiro) & Circo Nacional (Vieira da Silva) - 

Theatro Alencar 

1º de julho de 1905: No Theatro Alencar, espetáculos da Companhia Dramática Gil Ribeiro, 

dirigida por Gil Ribeiro, com participação das atrizes Carlota e Dionysia Silva, do Circo 

Nacional, dirigido por Vieira da Silva. Encenação da comédia em 1 ato O Sr. Está No Club, 

                                                
124 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume IV. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1982, p. 246. 
125 Gazeta de Leopoldina, ano X, n° 20, 11 de setembro de 1904, p. 2. 
126 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume I. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1975, p. 286. 
127 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. 
Lisboa: Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 234. 
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tradução do escritor português José Maria dos Passos Valente (1841-?), em benefício de Gil 

Ribeiro, ao lado de Amelia Ribeiro. Na sequência, o monólogo O Naufrago, texto da poetisa 

Amelia Rodrigues, interpretado por Gil. Na terceira parte do programa, desempenhado por 

Carlota e Dionysia, o número Dansa Hungara. Finalizando a função, Gil Ribeiro e Amelia 

Ribeiro encenaram a comédia em 1 ato Estréa de Uma Actriz, do dramaturgo português 

Antônio de Sousa Bastos128 (1844-1911). Ambos os atores “se portaram como de costume; 

isto é, bem. A concorrência, infelizmente, foi menos que regular” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XI, n° 11, 1905, p. 1). 

Circo Nacional (Vieira da Silva) - Largo da Grama. 

 04 de julho de 1905: Em benefício da atriz Carlota, última função e despedida do Circo 

Nacional, dirigido por Vieira da Silva, que seguiu para Vista Alegre, com previsão de 

oferecer alguns espetáculos.  

Luiz Bittencourt & Sophia Bittencourt - Theatro Alencar. 

 15 de outubro de 1905: Espetáculos dos artistas Luiz Bittencourt e Sophia Bittencourt, em 

passagem por Leopoldina. Na ocasião, “compareceu limitadíssimo número de espectadores, o 

que, aliás, era de se esperar” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XI, n° 26, 1905, p. 2), tendo 

em vista que os espetáculos não foram anunciados na imprensa local com antecedência. O 

repertório constou de comédias e cançonetas. 

21 de outubro: Novas funções em benefício da recém constituída Sociedade Musical São 

Sebastião, banda de música local organizada por José Augusto Tavares Pinheiro, sob a 

presidência provisória de Custódio Junqueira, vice-presidência de Joaquim Werneck, regida 

pelo coronel Affonso de Albuquerque, “cuja falta era tão sensível” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XI, n° 28, 1905, p. 1). Foram representadas comédias e cançonetas por 

Luiz e Sophia Bittencourt, com pouca concorrência. O articulista da Gazeta de Leopoldina 

expõe a atitude de alguns espectadores durante a encenação da peça, “que, sem respeito pelas 

famílias presentes, aplaudiram a chinesa, isto é, fazendo medonha algazarra, assobiando e 

batendo com os pés” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XI, n° 27, 1905, p. 2), atitudes 

consideradas, portanto, “indignas de uma plateia culta como é a nossa” (GAZETA DE 

                                                
128 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume IV. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1982, p. 304. 



 

131 
 

LEOPOLDINA, a. XI, n° 26, 1905, p. 2). Ainda de acordo com Sousa Bastos, “é assobiando 

que em França se manifesta o desagrado a uma peça ou artista” (BASTOS, 1908, p. 18).  

22 de outubro de 1905: Última função e despedida da Cia., com encenação de comédias e 

cançonetas, entre elas, a comédia Lady Rumsteak. 

 

1906 

Companhia de Zarzuelas Del Valle (Del Valle) - Local não especificado em Leopoldina. 

 04 de janeiro de 1906: No dia 31 de dezembro de 1905, a Gazeta de Leopoldina informou o 

cancelamento da estreia da Companhia de Zarzuelas Del Valle, dirigida pelo ator Del Valle, 

prevista para ocorrer no final daquele mês. Contudo, “por motivo de moléstia na pessoa de 

seu diretor, não estreou ainda” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XI, n° 36, 1905, p. 2). O 

espetáculo foi remarcado para 04 de janeiro de 1906, todavia, nunca ocorreu, havendo o ator 

falecido em 6 de fevereiro de 1906. De acordo com pesquisa de Natania Nogueira e Nilza 

Cantoni, o ator foi sepultado em Leopoldina com “privilégio de gratuidade por 20 anos (dados 

retirados do livro de obituário de nº 01, folha 10, ordem 15/1906). Em 1926, o privilégio 

havia acabado e foi, então decretada a lei de perpetuidade” (NOGUEIRA, 2010, s/p) ao 

túmulo do ator, expedido pela Câmara Municipal, através da Lei n°. 403, de 27 de novembro 

de 1926. 

 

1907 

Companhia de Variedades Aycardy (Nicolas Porró) - Theatro Alencar 

 A Companhia de Variedades Aycardy, dirigida pelo prestidigitador e ilusionista Nicolas 

Porró, conhecido como Professor Aycardy, “que com seus excelentes trabalhos de telepatia e 

alta prestidigitação tem causado admiração às diversas e cultas plateias perante as quais tem 

trabalhado” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XII, n° 48, 1907, p. 2), chegou em Leopoldina 

no mês de fevereiro de 1907, oferecendo, ao todo, cinco noites de espetáculos no Theatro 

Alencar. De acordo com a imprensa local, a estreia prevista para o dia 16 de fevereiro seria 

composta por três partes, iniciando com transmissão de pensamento executado pela artista 

Esther. Na segunda parte, o professor Aycardy desempenharia números de alta 

prestidigitação, com O Florete Infallivel; Os Ovos Mysteriosos e A Garrafa do Sultão. 
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Finalizando a função, um ato científico-recreativo, além do número A Columna 

Incomprehensivel. Todavia, “devido a não ter chegado a bagagem da Companhia, não pôde 

ter lugar ontem mesmo a estréia, conforme estava anunciado” (GAZETA DE LEOPOLDINA, 

a. XII, n° 49, 1907, p. 3). 

17 de fevereiro de 1907: Efetiva estreia da companhia. “Os extraordinários trabalhos do 

laureado professor foram magistralmente executados, sobressaindo de entre eles a transmissão 

do pensamento, em que tomou parte a clarividente M.me. Esther, e o denominado A Columna 

Mysteriosa” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XII, n° 50, 1907, p. 1).  

23 de fevereiro: Segunda função em ocasião do baile de inauguração da Escola Normal, 

instituição de ensino anexa ao Ginásio Leopoldinense; evento ocorrido no Alencar e 

organizado por estudantes da instituição de ensino. Foi representado um “imponente 

espetáculo de gala” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XII, n° 52, 1907, p. 1). 

 24 de fevereiro: Terceira função, sobressaindo os números de telepatia e adivinhações por 

Aycardy, que “executou com notável presteza a auto sugestão, cumprindo com exatidão 

matemática tudo que lhe determinaram três espectadores. Este trabalho, assás fatigante para o 

paciente, arrancou frenéticos aplausos do público" (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XII, n° 

52, 1907, p. 1). O número de adivinhação supracitado foi debatido em extensa matéria 

publicada na Gazeta de Leopoldina, relacionando as teorias científicas e psicológicas de sua 

época, buscando dar explicação às capacidades extra-sensoriais de Aycardy que, “outrora, nos 

tempos pardacentos da Média Idade, atribuir-se-ia ao demônio a adivinhação mágica do 

pensamento alheio: a teologia… ou melhor a “diabologia” seria chamada para esclarecer o 

assunto [...] Hoje relega-se à ciência este intrincado fenômeno” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XII, n° 52, 1907, p. 1).  

28 de fevereiro: Penúltima função com apresentação do número Busto Vivo. 

 07 de março: Em benefício de Esther, última função e despedida da companhia. Foram 

apresentados números de “alta prestidigitação, física aplicada e escamoteação pelo professor 

Aycardy. Monólogos, pelo ex-ator Alberto Silva. Descoberta do mistério do Busto Vivo” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XII, n° 54, 1907, p. 1). 
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Secundino Rabello - Theatro Alencar. 

10 de março de 1907: O músico Secundino Rabello, ao lado de seu filho Luiz, realizou um 

concerto de violão no Theatro Alencar, durante sua estadia em Leopoldina. Secundino 

Rabello chegou ao município “precedido de justa nomeada e é bastante conhecido entre nós; 

desnecessário, portanto, é qualquer “réclame” para que seja aqui bem aceito” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XII, n° 55, 1907, p. 1).  A concorrência de espectadores foi regular. 

Companhia Dramática Nazareth (Nazareth) - Theatro Alencar. 

 11 de abril de 1907: Estreia a Companhia Dramática Nazareth, dirigida pelo ator Nazareth, 

“artista consumado, de um cômico irresistível, e dominador da plateia” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XII, n° 65, 1907, p. 1). Entre os principais nomes do corpo cênico, as 

atrizes Pepa Delgado, Angela Dias, Josephina Ely e Luiza Dias; os atores Amorim, Braga, 

Arouca, Alberto; o transformista Rebello; maestro Carlos de Carvalho e Diógenes, o ponto. O 

espetáculo foi precedido de uma apresentação da Sociedade Musical São Sebastião, sob 

regência de Affonso d’Albuquerque, executando a ouverture L'Orage. Na sequência, 

encenação da opereta Tim-Tim-Mirim, acompanhada de orquestra regida pelo maestro Carlos 

de Carvalho. Tim-Tim-Mirim é uma adaptação do teatro de revista português Tim Tim Por 

Tim Tim, de Antônio de Sousa Bastos. Nazareth interpretou o Coronel Fagundes; Josephina 

Ely a Genova; Pepa Delgado no papel da Mulata; Angela Dias, a Maricota; Luiz Braga como 

Quincas; Alberto, “no papel de Mingote, foi um tanto exagerado” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XII, n° 65, 1907, p. 1); Luiza Nazareth, a Criada, e Amorim como Chico 

do Fundão. A montagem rendeu comentários positivos na imprensa local, que anunciou a 

última representação deste espetáculo na despedida da companhia, marcada para 14 de abril. 

13 de abril: Encenação da comédia Casada-Viuva e a mágica em 3 atos, 9 quadros com 

apoteose Diabo de Saias, autoria de Antônio Quintiliano e música de Agostinho de 

Gouvêa129, “tendo o desempenho se mantido na altura dos fóros conquistadores pela 

companhia. A concorrência foi regular” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XII, n° 66, 1907, 

p. 1).  

14 de abril: Anunciado como despedida da companhia, reapresentação de Tim-Tim-Mirim. O 

teatro “regurgitava de gente; havia uma enchente à cunha" (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. 

                                                
129 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume IV. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1982, p. 83. 
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XII, nº 66, 1907, p. 1), ocasionando em uma pequena confusão durante a encenação da peça. 

Conforme descrito pelo articulista, “uma roda de moços da nossa melhor sociedade aplaudia 

entusiasticamente, e com justiça os artistas. De quando em vez uma voz irritada atirava contra 

essa roda os gritos de olha a claque, então a claque não sai? e outros congêneres” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. XII, nº 66, 1907, p. 1). O termo claque, segundo o Dicionário do 

Teatro Brasileiro, denomina alguém ou um grupo de pessoas que ficam na plateia, geralmente 

contratadas pelos empresários e companhias dramáticas em troca de ingressos, para 

aplaudirem “as entradas no palco dos atores principais ou as grandes cenas das peças” 

(GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p.92), induzindo e persuadindo, desta forma, a 

recepção positiva aos espetáculos. Sousa Bastos, no Diccionario do Theatro Portuguez, 

demonstra a conotação pejorativa atribuída ao termo, a partir da influência negativa das 

claques nos teatros oitocentistas, fazendo “com que muitas vezes o publico não aplauda, para 

se não confundir com a claque, ainda que sejam boas a peça e o desempenho” (BASTOS, 

1908, p. 37-38). A Companhia Dramática Nazareth precisou interromper a encenação do 

espetáculo algumas vezes, a fim de tentar conter o rebuliço130 desencadeado dentro e fora do 

Theatro Alencar. Ao término do espetáculo e, atendendo aos pedidos da plateia, a companhia 

decidiu permanecer por mais alguns dias em Leopoldina. 

20 de abril: Benefício do ator Nazareth. 

21 de abril: Encenação da comédia em 3 atos A Serpente do Lar e a zarzuela em 1 ato 

Chateau-Margaux, composta por Manuel Fernández Caballero131 (1835-1906).  

27 de abril: Benefício de Luiza Nazareth e Alberto Gomes, sem menção aos espetáculos 

representados.  

28 de abril: Última função e despedida da Cia. com reapresentação do aclamado Tim-Tim-

Mirim. 

 

 

 

 
                                                
130 Veja na íntegra a matéria “Conflicto” no anexo Antologia de Crônicas e Críticas Teatrais, extraída da Gazeta 
de Leopoldina, ano XII, nº 66, 18 de abril de 1907, p. 1. 
131 GOLDBERG, K. Meira; PIZÀ, Antoni. The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance - 
Spaniards, Indians, Africans and Gypsies. Cambridge Scholars Publishing, 2016, p. 103. 
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1911 

Circo François (Jean François e Anna Stevanowich) - Local não especificado em 

Leopoldina. 

 29 de junho de 1911: Armado em local não especificado, estreia do Circo François, 

companhia circense francesa fundada em 1881 por Jean François e Anna Stevanowich, 

“precedida de muita fama pelos trabalhos arriscados dos seus comparsas. Traz alguns animais, 

tais como: leão, lobo, etc. Os cartazes distribuídos prometem coisas maravilhosas” (O NOVO 

MOVIMENTO, a. III, nº 49, 1911, p. 1). 

30 de junho: Segunda função, sem menção aos espetáculos e desempenho dos artistas. 

01 de julho: Terceira função. 

02 de julho: Espetáculo de despedida. “Parece-nos que daqui devia ter lavado [sic] boa 

impressão, tal a concorrência que tiveram os seus espetáculos” (O NOVO MOVIMENTO, a. 

III, nº 51, 1911, p. 2). De Leopoldina, o Circo François seguiu para Cataguases.  

 

1913 

Companhia Artística Sydney & Brown - Theatro Alencar. 

14 de março de 1913: Estreia a Companhia Artística Sydney & Brown, dirigida pelos ingleses 

Sydney e Brown, após uma temporada de sucesso no Palace Theatre, no Rio de Janeiro, “onde 

foram muito aplaudidos. Artistas de grande nomeada, os seus trabalhos certamente vão causar 

muito sucesso nesta cidade” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XVIII, nº 279, 1913, p. 1). 

15 de março: Segunda função. “Os aplausos que eles arrancaram da plateia são o melhor 

reclame possível para os seus trabalhos. Naquele gênero, ciclista-cômico, incontestavelmente, 

são extraordinários” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XVIII, nº 281, 1913, p. 1).  

16 de março: Última função e despedida da Cia., em duas sessões distintas, sem menção aos 

programas representados.  
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Troupe Rossi (Professor Rossi) - Theatro Alencar. 

 10 de maio de 1913: Estreia a Troupe Rossi, companhia artística dirigida pelo cançonetista e 

transformista Professor Rossi. O casal de ilusionistas Les Michelins (Renée Michelin), 

apresentou o número intitulado Aga ou A Mulher Mysteriosa, “que grande êxito tem 

alcançado nas cidades mais cultas do mundo” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XIX, nº 18, 

1913, p. 1). Apesar das chuvas que caíam naquele período, a concorrência foi regular. 

11 de maio: Segunda função com lotação do teatro na estreia do Profº Rossi, que cantou 

“várias e espirituosas cançonetas [...] foi muito aplaudido” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. 

XIX, nº 21, 1913, p. 4). Les Michelins apresentaram trabalhos de ilusionismo e 

prestidigitação.  

13 de maio: Última função e despedida da Cia., com reapresentação de Aga ou A Mulher 

Mysteriosa. 

 

Circo Espirito Santense - Theatro Alencar. 

 23 de agosto de 1913: Estreia o Circo Espirito Santense no Theatro Alencar, após temporada 

em Pirapetinga, na Zona da Mata mineira. Os trabalhos da companhia, “apesar de muito 

conhecidos, foram muito apreciados” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XIX, nº 108, 1913, p. 

1).  

24 de agosto: Novas funções. 

30 de agosto: Grande festival artístico organizado pelo ator Pedro Gonçalves, durante as 

comemorações ao aniversário de José Monteiro Ribeiro Junqueira no Theatro Alencar. A 

“casa foi regular e os espectadores deram muitas palmas a todos os artistas que tomaram parte 

na grande função” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XIX, nº 112, 1913, p. 4).  

31 de agosto: Novo espetáculo, com apresentação de trabalhos inéditos, não especificados. 

Yolan Kowacha - Theatro Alencar. 

 28 de dezembro de 1913: Estreia Yolan Kowacha, “eximia transformista, que tem alcançado 

muitos aplausos nas principais plateias do Estado” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XIX, nº 

210, 1913, p. 1).  
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31 de dezembro: Última função e despedida da artista. 

 

1915 

Casal Pozzoli - Theatro Alencar. 

 Janeiro de 1915: O Casal Pozzoli, formado por Pozzoli & Henriqueta Pozzoli, apresentou-se 

no Theatro Alencar com um repertório variado; em suma, “equilíbrio de força e bailado 

variado” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XX, nº 213, 1915, p. 1). Os ingressos foram 

comercializados ao valor de 1$000 (mil réis) as cadeiras e $500 (quinhentos réis) os lugares 

gerais. Não foi possível precisar a data de estreia, tendo em vista o recorte nas folhas das 

fontes primárias consultadas. Todavia, concluiu-se que a estreia ocorreu durante a primeira 

semana do mês de janeiro.  

10 de janeiro: Novas funções do Casal Pozzoli no Theatro Alencar.  

20 de janeiro: Festival artístico em benefício aos artistas. Houve ampla concorrência. 

Nilo Durval - Theatro Alencar. 

28 de janeiro de 1915: Estreia do ator e transformista Nilo Durval, “que a esta cidade vem 

precedido de um excelente reclame em torno do seu nome de artista [...] especialmente 

imitador do belo sexo” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XX, nº 226, 1915, p. 1), expressão 

comumente utilizada em referência ao gênero feminino.  

30 de janeiro: Segunda função com grande concorrência.  

31 de janeiro: Última função e despedida de Nilo Durval, com representação de A Machinista 

do Amor, couplet de trem; A Bella Ideal, paródia cômica “imitando uma artista muito ruim na 

sua noite de estréia” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XX, nº 230, 1915, p. 4); A Palmeira, 

canção cubana, e o maxixe A Linda Bahiana. 

Casal Pozzoli - Theatro Alencar. 

Apresentando-se em Leopoldina desde o início de janeiro, o Casal Pozzoli interrompeu a 

temporada, devido ao estado de saúde de Henriqueta Pozzoli, que ficou adoecida por cerca de 

um mês. Retornaram ao palco em fevereiro. 
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06 de fevereiro de 1915: Apresentação solo do artista Pozzoli. Números de força e equilíbrio, 

intitulados Hercules Moderno.  

21 de fevereiro: Retorno de Henriqueta Pozzoli, apresentando “magníficos trabalhos de força 

e bailados espanhóis” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XX, nº 243, 1915, p. 1).  

23 de fevereiro: Nova função, sem menção ao repertório.  

Companhia Taveira & Silva - Theatro Alencar. 

 04 de março de 1915, 20h30: Estreia a Companhia Taveira & Silva, após temporada em 

Cataguases, representando, pela primeira vez em Leopoldina, a comédia em 3 atos Casa de 

Orates132, escrita em 1882 por Artur Azevedo e seu irmão Aluísio Azevedo, “que teve 

magnífico desempenho por parte dos atores. A casa foi regular” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XX, nº 254, 1915, p. 1).  

07 de março: Segunda função. Encenação da comédia em 3 atos Um Amigo dos Diabos, 

tradução de Gervásio Lobato133.  

10 de março: Benefício dos atores Taveira e Antonio Gomes.  

13 de março: Novos e variados espetáculos. 

14 de março: Último registro sobre a Cia. em Leopoldina.  

Circo Cinema Pinheiro (Aristides Pinheiro) - Largo do Desengano. 

 14 de abril de 1915: Estreia o Circo Cinema Pinheiro, “conhecida e aplaudida companhia 

ginástica, acrobática, zoológica e cinematográfica” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXI, nº 

02, 1915, p. 1), dirigida pelo empresário Aristides Pinheiro. No elenco, o equilibrista 

brasileiro Joaquim de Araujo. 

15 de abril: Segunda função do circo. Joaquim de Araujo foi “alvo da atenção e dos aplausos 

do público. O seu trabalho de bicicleta no arame é um milagre de equilíbrio, e só ele, 

                                                
132 BASTOS, Sousa. Carteira do Artista: apontamentos para a história do Theatro Portuguez e Brazileiro. 
Lisboa: Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1898, p. 253. 
133 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume I. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1975, p. 147. 
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justificaria a auréola da fama que envolve o nome do consagrado artista-brasileiro” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XX, nº 284, 1915, p. 4).  

18 de abril: Última função e despedida da companhia, que partiu com destino ao município de 

São Fidélis, no Rio de Janeiro. 

Circo Universal (Lo’s Franças) - Local não especificado em Leopoldina. 

 11 de julho de 1915: Estreia o Circo Universal, dirigido pelo empresário Lo’s Franças que, na 

noite de 07 de julho, “visitou a “Gazeta”, informando-nos que a estréia da companhia deverá 

realizar-se sábado, 10 do corrente” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXI, nº 63, 1915, p. 1). 

Todavia, a estreia ocorreu no dia 11, única apresentação em Leopoldina, com participação de 

uma banda musical de Campo Limpo, “que veio [...] especialmente para esse fim. A função 

será variada e agradará certamente” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXI, nº 66, 1915, p. 

1). O Circo Universal seguiu para Vista Alegre, distrito de Cataguases, apresentando-se nos 

dias 17 e 18 de julho e, de lá, para Cataguases, onde estreou em 22 de julho. 

Companhia de Variedades Edgard Teixeira (Edgard Teixeira) - Theatro Alencar. 

 29 de julho de 1915: Com regular concorrência, estreia a Companhia de Variedades Edgard 

Teixeira, dirigida por Edgar Teixeira. Foi encenada uma comédia em 1 ato, não intitulada, 

“dando fim ao espetáculo um ato de variedades, cançonetas, duetos, canções, etc” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. XXI, nº 74, 1915, p. 1). 

31 de julho: Segunda função com novos espetáculos do repertório. Tanto a estreia, quanto a 

segunda função, renderam à companhia boas casas, isto é, “quando a sala de um teatro tem 

bastante concorrência” (BASTOS, 1908, p. 25). 

 1º de agosto: Repertório de comédias e cançonetas.  

11 de agosto: Prevista como a última função com encenação de “uma jocosa comédia, seguida 

de interessantes cançonetas - devendo estrear a simpática atriz Jupyra, que vem precedida de 

grande fama, alcançada das plateias onde tem representado” (GAZETA DE LEOPOLDINA, 

a. XXI, nº 91, 1915, p. 1). Contudo, neste mesmo dia, Edgard Teixeira e Flora Teixeira 

lidaram com o “doloroso transe de perder o seu querido filhinho Robspierre que contava dez 

meses apenas de idade” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXI, nº 92, 1915, p. 1). 
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 14 de agosto: Festival artístico em benefício da atriz Jupyra, com sessão cinematográfica e 

representação da comédia Oro e Adoro, interpretada por Edgard e Flora. Finalizou a função 

com um ato de variedades, composto por monólogos, canções e cançonetas. 

15 de agosto: Despedida da Companhia de Variedades Edgard Teixeira, com uma “esplêndida 

sessão cinematográfica, seguida de uma parte no palco pelo elenco da troupe” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XXI, nº 95, 1915, p. 4). 

 

1916 

Circo Cinema Pinheiro (Aristides Pinheiro) - Local não especificado em Leopoldina. 

10 de fevereiro de 1916: Estreia o Circo Cinema Pinheiro, dirigida por Aristides Pinheiro, 

com “elenco artístico escolhido e grande quantidade de animais selvagens, leões, panteras, 

tigres, etc.” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXI, nº 229, 1916, p. 1).  

11 de fevereiro: Segunda função com apresentação de trabalhos variados, não mencionados. 

12 de fevereiro: Terceira função do Circo Cinema Pinheiro. 

15 de fevereiro: Última função e despedida da Cia., que seguiu para Recreio e, de lá, para 

Carangola, na Zona da Mata mineira. 

Circo Norte Americano (American Zoological And Novelties Company - George G. Turner) 

- Largo Félix Martins e Theatro Alencar. 

06 de abril de 1916, 20h30: Após temporada na cidade de Porto Novo, atual Além Paraíba, 

estreou no Largo Félix Martins o Circo Norte Americano, companhia dirigida por George G. 

Turner, “bastante conhecida do público leopoldinense, que já teve ocasião de aplaudí-la” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXI, nº 269, 1916, p. 1). A companhia possuía grande 

número de artistas, conforme a imprensa, vinte e um profissionais, “dentre os quais clows, 

bailaristas, areolistas, saltadores, etc., e grande número de feras” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XXI, nº 275, 1916, p. 1).  

08 e 09 de abril: Segunda e terceira funções, com grande concorrência de público em ambas. 

11 de abril: Nesta ocasião, os estudantes do Ginásio Leopoldinense obtiveram descontos nos 

ingressos para assistirem “mais uma soberba função, em que serão executados novos 
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trabalhos e a magnífica pantomima” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXI, nº 279, 1916, p. 

1), Nhô Bóbo, peça representada em 1899 pelo Circo Anglo-Brazileiro no Theatro Floresta, 

em Petrópolis, Rio de Janeiro. Segundo a Gazeta de Petrópolis, trata-se de uma pantomima 

“que é de fazer rir a valer” (GAZETA DE PETRÓPOLIS, a. IX, nº 153, 1899, p. 2).  

13 de abril: Última função e despedida do Circo Norte Americano, realizado no Theatro 

Alencar devido ao “mau tempo, que não tem permitido os espetáculos da companhia no circo 

armado no Largo Felix Martins [...]. O espetáculo, que será variadíssimo, constará de 

acrobacias, deslocações, músicas, etc.” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXI, nº 281, 1916, 

p. 1).  

Trio Luso Brasileiro (Brito Fernandes) - Theatro Alencar. 

 22 de abril de 1916: Estreia a companhia artística Trio Luso Brasileiro, dirigida pelo maestro 

Brito Fernandes, com encenação da comédia O Cartão do Diabo, entre outras do repertório 

que “muito agradaram à nossa plateia, merecendo aplausos. Seguros do palco, com um jogo 

de cenas admirável” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXII, nº 03, 1916, p. 1). 

23 de abril: Encenação da pantomima em 3 atos A Vivandeira, tradução de Artur Azevedo134. 

26 de abril: Representação da comédia em 1 ato Nada de Ciúmes, de autoria desconhecida, 

finalizando a sessão com números de variedades. Nada de Ciúmes foi submetida ao exame 

censório do Conservatório Dramático Brasileiro em 1856, órgão instituído na Corte, atual 

capital do Rio de Janeiro, responsável em censurar ou liberar as dramaturgias escritas e 

representadas no país, sendo considerada, em primeiro parecer, como "imoral e mal 

traduzida” (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, a. XXXVI, nº 328, 1856, p. 2), portanto, negada 

a licença para sua montagem. Já em segundo parecer, a tradução foi novamente alvo de 

críticas, o que justificaria, de acordo com o censor, a negação de sua representação. “Quanto 

porém à pecha de imoralidade, declaro em minha consciência, que não a enxergo. Apenas, 

talvez por excesso de escrúpulo. [...] Entendo pois, salvo a melhor juízo, que deve-se permitir 

a representação desta comédia" (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, a. XXXVI, nº 328, 1856, p. 

2), liberada para encenação em todos os teatros da Côrte em novembro de 1856. 

30 de abril: Representação de Elixir da Vida, teatro de revista em 3 atos, 7 quadros e 3 

apoteoses de O. Brifer, com música de Britto Fernandes135.  

                                                
134 O Imparcial (RJ), ano XIV, nº 4324, 22 de outubro de 1924, p. 6. 
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 04 de maio: Última função e despedida da Cia. com encenação de Muriahé em Scena, revista 

de costumes escrita por Astolpho Gusman e representada pela primeira vez em 30 de março 

de 1916, no Cinema São Paulo, em São Paulo do Muriahé, atual Muriaé. De Leopoldina, o 

Trio Luso Brasileiro seguiu para Miracema, no Rio de Janeiro. 

 

1918 

Professor Conde Themistocle - Theatro Alencar. 

 30 de março de 1918: Estreia o mágico e ilusionista Professor Conde Themistocle, cujos 

trabalhos “foram recebidos com enorme sucesso no Theatro São Pedro, do Rio de Janeiro com 

o seu número de sensação – o enforcado vivo” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIII, nº 

263, 1918, p. 2). 

31 de março: Segunda função com grande concorrência de público. Os ingressos foram 

comercializados ao valor de 5$000 (cinco mil réis) o camarote; 1$000 (um mil réis) as 

cadeiras e $500 (quinhentos réis) o mais popular, garantindo ao espectador duas sessões: a 

primeira com início às 19h, com exibição de filmes no telão; a segunda às 20h30, com o 

Professor Conde Themistocle. 

 04 de abril: Terceira função. Números de telepatia e prestidigitação, entre eles, A 

Desapparição de Uma Pessoa e As Flores Casadeiras, no qual “a senhorita que receber uma 

destas flores se casará no prazo de seis meses" (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIII, nº 

265, 1918, p. 3).  

06 de abril: Última função e despedida do artista com um “grandioso ato de magia, com 

aparições e desaparições à vista do público” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIII, nº. 

267, 1918, p. 2). Entre os principais números, A Cadeira Magnética, na qual o artista 

movimenta o objeto com a “força dos olhos”; a Varinha Mágica, que adivinha “a pessoa que 

mais namora no presente espetáculo", e A Invasão Eterna, número em que o público 

participa, prendendo o artista em uma corda de vinte metros, recebendo 500$000 (quinhentos 

mil réis), a pessoa que o consiga amarrar, de forma que não seja possível se soltar. 

 

                                                                                                                                                   
135 GONÇALVES, Augusto de Freitas Lopes. Dicionário Histórico e Literário do Teatro no Brasil, volume IV. 
Editora Cátedra, Rio de Janeiro, 1982, p. 230. 
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Prestidigitador Dr. Javier - Theatro Alencar. 

 02 de maio de 1918: Estreia do ilusionista Dr. Javier, “cujos trabalhos de hipnotismo e 

transmissão de pensamento agradaram muitíssimo” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, 

nº 10, 1918, p. 3). 

03 e 04 de maio: Segunda e terceira funções, sem menção aos repertórios. De acordo com a 

crítica aos espetáculos, publicada na imprensa local, Dr. Javier foi considerado um notório 

artista e cientista. 

05 de maio: Última função e despedida do artista que, de Leopoldina, seguiu para Cataguases, 

com previsão de estreia no salão do Commercial Club.  

Troupe Benildo de Freitas (Benildo de Freitas) - Theatro Alencar. 

 23 de maio de 1918: Estreia a Troupe Benildo de Freitas, dirigida pelo ator e empresário 

Benildo de Freitas, já conhecida do público leopoldinense. No elenco, as atrizes Dinah Cesare 

e Paquita Freitas. Representação da comédia bufa em 1 ato A Bella Lili.                                                                                                                            

25 de maio: Segunda função. Ocupando vários assentos da plateia, estudantes do Ginásio 

Leopoldinense “aplaudiram à valer a troupe, cujos trabalhos não agradaram menos que na 

noite da estreia” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 26, 1918, p. 3).  

26 de maio: Última função e despedida da Troupe Benildo de Freitas, que seguiu para 

Cataguases no dia 29 de maio. 

Os Vallier’s - Theatro Alencar. 

 12 de junho de 1918: Estreia o casal de artistas franceses Os Vallier’s, com Violeta Vallier, 

soprano da Companhia Citá de Torino, e Alfredo Vallier, “ator cômico de primeira ordem, 

tendo trabalhado com aplausos no Trianon Theatre, de Milão” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 37, 1918, p. 1).  

13 de junho: Segunda função. 

14 de junho: Terceira função, sendo “quatro os números levados pelos inteligentes artistas e é 

difícil dizer-se qual deles mais agradou ao público” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, 

nº 39, 1918, p. 2).  
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15 de junho: Novas funções, sem menção aos repertórios. 

16 de junho: Último espetáculo e despedida dos Vallier’s. Os artistas seguiram para Ubá, com 

previsão de estreia em 18 de junho. 

Maestro Lucas de Lacerda Filho - Theatro Alencar. 

 Agosto de 1918: Ao longo do mês, “no Alencar, os sábados e domingos, tem tocado 

ultimamente, uma excelente orquestra” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 98, 1918, 

p. 2), sob a regência do maestro Lucas de Lacerda Filho, com Mario Manso na flauta; Aurelio 

Silva no trombone; José Schettino no violino; Silvano Barbosa na clarineta e Celuta dos 

Anjos no piano. 

Olga Lagrange - Theatro Alencar. 

 10 de setembro de 1918: Estreia a cantora lírica meio-soprano Olga Lagrange-Gerlach (1874-

1949). Nascida em Metz, na França, a artista iniciou a carreira entre 1898 e 1899 no palco do 

Teatro Innsbruck, na Áustria, apresentando-se com o sobrenome Gerlach. Em 1904, casou-se 

com o maestro Max Lagrange, adotando o nome artístico Olga Lagrange. Após o casamento, 

interrompeu a carreira a fim de dedicar-se à família. Antes de retornar oficialmente aos palcos 

dos teatros de Munique entre 1920 e 1923, Olga veio ao Brasil, passando pelo Theatro 

Alencar, onde ofereceu quatro funções. A estreia da artista não atraiu grande quantidade de 

espectadores, “devido, talvez, à falta de reclame [...] muitas famílias não tiveram 

conhecimento da estreia da gentil cantora” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 105, 

1918, p. 2). Logo após o término do espetáculo, quase madrugada, Olga Lagrange foi à 

tipografia da Gazeta de Leopoldina anunciar para 12 de setembro sua segunda função. 

12 de setembro: Representação do seguinte programa extraído do reclame: “Amor di 

Pastorello (Melodia Napolitana); Eva (Grande valsa de sucesso); Ojos Negros (Gavotta 

Hespanhola); Tili D’oro (Melodia Napolitana)” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 

106, 1918, p. 2). Todavia, apesar de anunciada a função, o teatro ficou mais vazio do que o 

espetáculo de estreia, dado informado pela imprensa. 

14 de setembro: Benefício da artista com grande concorrência de espectadores, sem menção 

ao repertório desempenhado.  

15 de setembro: Última função e despedida de Olga Lagrange. 
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Trio Luso Brasileiro (Britto Fernandes) - Theatro Alencar. 

19 de setembro de 1918: Estreia do Trio Luso Brasileiro, companhia artística dirigida pelo 

maestro Britto Fernandes. Foi representada a comédia Cartão do Diabo, “arrancando da 

plateia gostosas gargalhadas e muitas palmas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 

114, 1918, p. 1). 

21 de setembro: Segunda função com encenação da comédia em 3 atos O Macaco É Outro..., 

“um dos melhores números do excelente repertório dos Lusos” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 114, 1918, p. 1). 

 22, 28 e 29 de setembro: Novas funções. 

03 de outubro: Espetáculos do Trio Luso Brasileiro, sem menção ao repertório apresentado. 

 05 de outubro: Representação de A Avenida, “revista cômica, que provocou na plateia 

gostosas gargalhadas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 127, 1918, p. 3).  

12 de outubro: Encenação da opereta cômica A Viuva Alegre, “que grande sucesso tem 

alcançado no Rio em dezenas de representações” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 

114, 1918, p. 1). Composições do maestro Franz Lehár (1870-1948) e dramaturgia de Viktor 

Leon e Leo Stein. Na montagem desta opereta, o diretor Britto Fernandes “teve a 

extraordinária habilidade de arreglar a peça e sem prejudicar a partitura, proporcionou aos 

frequentadores do Alencar duas belas noites de deliciosa música” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 135, 1918, p. 2). Apesar da grande concorrência, “a plateia 

manteve-se pouco expansiva, aplaudindo fracamente. Era natural, gênero novo para muitos, 

não podia mesmo, desde logo, agradar” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 135, 

1918, p. 2).  

13 de outubro: Reapresentação de A Viúva Alegre, com orquestra regida pelo maestro Lucas 

Tavares de Lacerda, à época, professor do Ginásio Leopoldinense. Desta vez, “a plateia mais 

familiarizada com a bela partitura, vibrou de entusiasmo, bizando vários trechos” (GAZETA 

DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 135, 1918, p. 2). Interessante mencionar que na estreia 

original desta peça, levada à cena pela primeira vez em 30 de dezembro de 1905 em Viena, o 

espetáculo foi modestamente aplaudido, sendo considerado um fracasso, o que levou o diretor 

a distribuir gratuitamente os ingressos para a segunda função, acarretando em casa cheia e 
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fazendo de A Viúva Alegre um sucesso de público, esgotando os ingressos da temporada de 

1905. Conforme crítica assinada por N.N, publicada na Gazeta de Leopoldina em 17 de 

outubro, “a parte cômica da Viúva Alegre com a adaptação para os Lusos pouca alteração 

sofreu” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 127, 1918, p. 3). A cenografia foi 

concebida pelo leopoldinense José Lima, e “de justiça, que fique registrada a beleza dos 

cenários ao hábil pincel do inteligente artista” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº. 

135, 1918, p. 2).  

19 de outubro: Em benefício à criação de uma banda musical dirigida pelo maestro Lucas 

Tavares de Lacerda, foi reapresentada a opereta A Viúva Alegre. A função rendeu à Cia. um 

benefício total de 219$000 (duzentos e dezenove mil réis), destes, foram repassados 104$500 

(cento e quatro mil e quinhentos réis) para a banda de música local. 

26 de outubro: O Trio Luso Brasileiro encenou, pela primeira vez, o espetáculo Flor da 

Matta, teatro de revista de costumes leopoldinenses de autoria do professor e conterrâneo 

Onofre de Andrade, em colaboração com Britto Fernandes; cenários de José Lima e direção 

de Britto Fernandes.  

31 de outubro: Novamente, Flor da Matta. 

 07 de dezembro: Reapresentação de Flor da Matta. Na ocasião, o Trio Luso Brasileiro 

recebeu uma homenagem do capitão Domingos Ribeiro, em nome da sociedade 

leopoldinense, sendo-lhes entregues alguns presentes encomendados do Rio de Janeiro; uma 

medalha de ouro e brilhantes com a inscrição da frase “aos Lusos, os seus amigos de 

Leopoldina” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 152, 1918, p. 3); um leque, entregue 

à atriz Balbina Milano, além de uma abotoadura de ouro para o ator Terras.  

08 de dezembro: Última função e despedida da Cia., com encenação de Flor da Matta. Após o 

espetáculo, o maestro Britto Fernandes “dirigiu do palco, uma calorosa saudação à plateia 

leopoldinense, dizendo-lhe, em seu nome e dos seus companheiros, o adeus de despedida” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 152, 1918, p. 3). O Trio Luso Brasileiro seguiu 

para Cataguases, estreando no Theatro Recreio em 12 de dezembro com a comédia Cartão do 

Diabo. 
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1920 

Festival Artístico Caixa Escolar (Gymnásio Leopoldinense) - Theatro Alencar. 

 10 de dezembro de 1920, 13h30: Neste dia, o Theatro Alencar recepcionou um grande festival 

artístico idealizado pelos membros do Conselho Superior de Ensino do Ginásio 

Leopoldinense. O programa variado contou com palestras, declamação de poesias e 

encenação de ópera e cançonetas, cujo benefício foi destinado à Caixa Escolar. Carlos Paixão 

deu início à primeira parte do programa, proferindo o discurso de abertura, seguida da 

conferência literária do poeta Leal de Souza. Após a conferência, Aracy Carneiro interpretou 

Secreto, melodia op. nº 2, do compositor italiano Francesco Paolo Tosti (1846-1916), seguida 

de Graciema Junqueira, com a poesia de Mil’egoye, Le Lion de Florence, inspirada na 

pintura de mesmo nome, criada em 1801 pelo artista francês Nicolas André Monsiau (1755-

1801). Djalma P. Silva, no piano, executou a Rapsodia Hungara, op. nº 2, de Franz Liszt 

(1811-1886). A cançoneta A Hora do Chá, interpretada por Tita Guimarães, finalizou a 

primeira parte do programa. Na segunda parte, o historiador Assis Cintra, “deliciou o 

auditório com uma interessante conferência humorística, feita de improviso” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 171, 1920, p. 1), intitulada Trovadores e Namorador. Em 

seguida, Djalma Silva executou no piano a fantasia de Joseph Ascher (1829-1869), La 

Favorita, Aracy Carneiro interpretou Quando A Te Lieta, extraída do IV ato da ópera 

Fausto, do compositor francês Charles Gounod (1818-1893), baseada no poema trágico de 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Oswaldo Paranhos e Columbano Duarte 

recitaram, respectivamente, uma poesia autoral. Tavares Lacerda finalizou o festival, 

compondo “em expressivas quadrinhas o perfil dos examinadores presentes, do inspetor dos 

exames, dr. Oswaldo Paranhos, e do diretor do Ginásio, prof. Botelho Reis” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XXIV, nº 171, 1920, p. 1). Popular no Brasil, a quadrinha é uma 

composição poética simplificada, feita por uma estrofe de quatro versos e sete sílabas.  

 

1921 

Concerto-Conferência (Freire de Castro & Francisco Silva) - Theatro Alencar. 

 02 de fevereiro de 1921: Concerto musical de Freire de Castro e Francisco Silva, membros do 

Instituto Benjamin Constant, antigo Imperial Instituto dos Meninos Cegos (RJ), instituição 

criada em 1854, pelo primeiro professor deficiente visual brasileiro, José Álvares de Azevedo 
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(1834-1854). A musicista leopoldinense Aurea Spinola auxiliou o concerto, acompanhando 

Castro & Silva no piano. 

Festa Infantil Caixa Escolar (Grupo Ribeiro Junqueira) – Theatro Alencar 

 29 de abril de 1921, 19h30: Grande Festa Infantil em benefício da Caixa Escolar do antigo 

Grupo Escolar Ribeiro Junqueira, instituição de ensino inaugurada no início do século XX em 

Leopoldina. Rudá Carneiro, abrindo o programa, interpretou a cançoneta Quero Me Casar e 

Helena Alves a cançoneta E Eu? Nada?. O professor José Lintz proferiu a palestra As 

Creanças e Jandyra Furtado interpretou a cançoneta Creadinha de Servir. Finalizando a 

primeira parte do programa, um grande Bailado das Flores, coreografia executada por doze 

alunas do Grupo Escolar. Durante os intervalos, alunas da professora Maria do Carmo 

Monteiro de Castro executaram trechos de músicas clássicas no piano. A segunda parte do 

programa consistiu na exibição de filmes.  

Troupe Victorino Fonseca (Victorino Fonseca) – Theatro Alencar 

14, 15 e 16 de junho de 1921: Durante estes dias, a Troupe Victorino Fonseca, companhia 

dirigida por Victorino Fonseca, representou um repertório de comédias, não mencionadas pela 

imprensa. 

17 de junho: Nova função, com repertório “variado”. Último registro da troupe em 

Leopoldina. 

Circo de Touros – Local não especificado em Leopoldina. 

 Julho de 1921: Temporada do Circo de Touros durante o mês de julho, em local não 

mencionado, sendo imprecisas as datas das apresentações, exceto em 24 de julho, quando 

houve função “à hora de costume”. O Circo de Touros também esteve em Conceição da Boa 

Vista, distrito de Recreio, apresentando-se com grande concorrência em 15 de agosto de 1921. 

Festa Infantil Caixa Escolar (Grupo Ribeiro Junqueira) – Theatro Alencar 

 05 de agosto de 1921: Segunda festa infantil idealizada pelo Grupo Escolar Ribeiro Junqueira 

em benefício da Caixa Escolar. Abriu o programa a palestra A Mocidade, proferida por 

Custódio Lustosa. Foi representada a cançoneta Costureirinha, interpretada por Rudá 

Carneiro; o fado português Maria e Manoel, por Ivonne Guimarães e Olivia Silva, que 

“saíram-se galhardamente, sendo muito aplaudidas pela enorme assistência que enchia 
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completamente o teatro” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXVII, nº 68, 1921, p. 2). No 

acompanhamento em piano, Maria do Carmo de Castro, Aurea Spinola e Nadyr Barbosa. O 

festival foi finalizado com “um grande baile, ao som de magnífica música. Foi uma festa 

“chic” e encantadora, cuja recordação há de perdurar imoredouramente” (GAZETA DE 

LEOPOLDINA, a. XXVII, nº 68, 1921, p. 2). 

Festa Infantil Caixa Escolar (Grupo Ribeiro Junqueira) – Theatro Alencar 

 09 de setembro de 1921: Terceiro festival artístico do Grupo Escolar Ribeiro Junqueira em 

benefício da Caixa Escolar. A programação, organizada pelo corpo docente e discente da 

instituição, foi dividida em duas partes, compostas de comédias, operetas, cançonetas e 

danças. Na primeira parte, o diálogo Offerta de Anniversario, interpretado por Rudá Carneiro 

e Diva Nogueira; a cançoneta O Almofadinha, por Helena Alves; a cançoneta Coisa Parata, 

Freguez, por Olivia Silva; Anjo Fascinador, tango cantado por Carmen Spinola; Pois Sim, 

cançoneta por Rudá Carneiro e a comédia As Thesourinhas, “representada por um grupo de 

alunas do grupo. [...] Yvonne Guimarães, Rita Gomes, Octavia Silva, Margarida Alves [...] 

Rudá Carneiro, Olivia Silva, Helena Alves, Diva Nogueira, Nieta Silva, Jandyra Furtado e 

Judith Serpa receberam muitas palmas” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXVII, nº 103, 

1921, p. 1-2). Dando sequência, os diálogos O Telephone e Confidências, por Olivia Silva e 

Rudá Carneiro, além das cançonetas O Abat-Jour, por Margarida Alves; O Bandeirante do 

Espaço, por Rita Gomes, Tanguinho, por Octavia Silva e Creadinhas de Alto Lá, por Rudá 

Carneiro, Diva Nogueira e Helena Alves. Finalizou a primeira parte do programa a comédia 

Primeiro Sinistro, desempenhada por um “grupo de rapazes e senhoritas da nossa sociedade, 

[...] Maria Campo e Carmen Spinola e os jovens Guanabyro Motta, Arthur Meirelles e Carlos 

Smith revelaram muita inteligência e desembaraço no desempenho dos respectivos papéis” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXVII, nº 103, 1921, p. 1-2). Durante o intervalo, foram 

executados alguns trechos de músicas no piano: Cavalleria Rusticana, da ópera em 1 ato de 

mesmo nome, composta pelo italiano Pietro Mascagni (1863-1945), executada por Aurea 

Spinola; Gondola Bianca, por Nadyr Barbosa; Revêrie, do compositor alemão Robert 

Schumann (1810-1856), executado por Ierecê Carneiro; a 3ª Valsa do pianista polonês 

Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849), por Yolanda Pagano; Entre Rosas, por Anna 

Barbosa e Pensée de Jeune Fille, por Maria Celidonio. Abrindo a segunda parte, o coro As 

Ceifeiras, composto por meninas do Grupo Escolar Ribeiro Junqueira. Deu sequência 

Milonguita, tango cantado por Maria Lacerda; Os Pintainhos, coro por diversas crianças; 
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Nhá Miluca, cançoneta por Yvonne Guimarães; Minha Alma, canção por Arthur Meirelles; a 

poesia A Flor e a Fonte, declamada por Olivia Silva; O Vendedor de Passaros, valsa cantada 

por Carmen Spinola e, por fim, Suspiros, romance cantado por Nieta Silva. Em seguida, foi 

representada a opereta No Reino das Flores, com cenários de Ricardo de Oliveira Filho e 

Mario Reis, “de belo efeito'', foi a chave de ouro do programa. Os acompanhamentos ao piano 

foram feitos pelas professoras senhoritas Maria do Carmo Monteiro de Castro e Aurea 

Spinola” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXVII, nº 103, 1921, p. 1-2). Antes de finalizar o 

festival, foram levados à cena alguns atos extras, com José Lintz no violino executando a 

Serenata de Braga, composição do italiano Gaetano Braga (1829-1907), acompanhado por 

Maria do Carmo. Sebastiana Gomes cantou Alma em Flor, do compositor brasileiro Marcello 

Tupinambá (1889-1953). Encerrou a noite a comédia A Escola, “interpretada por inteligentes 

alunas do Grupo, entre as quais se destacou, pela naturalidade com que encarnou o papel de 

pequena aluna Jéca, a menina Deolinda Campos” (GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXVII, 

nº 103, 1921, p. 2). 

Maestro Clóvis de Queiroz – Theatro Alencar 

14 de outubro de 1921, 19h30: Acompanhado no piano por Djalma Silva, concerto de violino 

do maestro Clóvis de Queiroz. Mineiro natural de Rio Pomba, Queiroz se formou no Real 

Conservatório de Bruxelas, atual Royal Conservatory, na Bélgica, considerado “um artista 

consumado, bem merecendo os aplausos que o tem acompanhado na sua turnê artística” 

(GAZETA DE LEOPOLDINA, a. XXVII, nº 128, 1921, p. 1). Dividido em duas partes, o 

programa contou com a execução de oito peças musicais, respectivamente: Miramar, do 

compositor espanhol Pablo de Sarasate (1844-1908); Mellodie, do pianista polaco Arthur 

Rubinstein (1887-1982); Priere et Berceuse, P. de Sarasate; Carnaval Russo, do violinista 

polaco Henryk Wieniawski (1835-1880); Les Adieux, P. de Sarasate; Romance, do pianista 

luso-brasileiro Arthur Napoleão dos Santos (1843-1925); Elegia, do maestro e compositor 

brasileiro Manuel Joaquim de Macedo (1847-1925), finalizando com Scene de Ballet, do 

violinista belga Charles Auguste de Bériot (1802-1870).  
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Festa da Caridade (Casa de Caridade Leopoldinense) – Theatro Alencar 

 19 de novembro de 1921, às 19h30: Grande Festa da Caridade136; festival artístico em 

benefício da Casa de Caridade Leopoldinense, fundada em 1902, atual hospital municipal. 

Dividido em três partes, constou da representação da comédia em 1 ato Não É Com Vinagre 

Que Se Apanham Moscas, além de cançonetas, coro e diálogos, finalizando com um grande 

baile dançante. Os ingressos foram comercializados ao preço de 4$000 (quatro mil réis) as 

cadeiras e 2$000 (dois mil réis) o mais popular.  

Festa de Encerramento do Ano Letivo - Colégio da Imaculada. 

 27 de novembro de 1921: Encenação do drama em 2 atos As Vontades de Lecticia, escrito por 

Amelia Rodrigues137, representado durante a festa de encerramento do ano letivo do Colégio 

da Imaculada, instituição de ensino dirigida pela rede Filhas de Jesus. A instituição foi 

inaugurada em Leopoldina em 1918, atual Colégio Imaculada Conceição. Corpo cênico do 

festival artístico: Ignez Manso, Maria José Meirelles, Hercilia Reis, Maria de Lourdes 

Varella, Olinda Fajardo, Maria de Lourdes Costa e America Bonnomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
136 Programa na íntegra: “1ª. Parte: 1 - “Guanabara” - Côro por um grupo de senhoritas; 2 - “Acanhamento” - 
Ivonne Guimarães; 3 - “Fado das Mãos” - Carmen Spinola; 4 - “O Nariz” - Laura Lustosa; 5 - “O Marido 
Moderno” - Ivonne Guimarães; 6 - “O Meu Noivo” - Rudá Carneiro; 2ª. Parte: 10 - “Ave Maria de Gounod” - 
violino e piano pelo Dr. Alberto Fonseca e senhorita Maria do Carmo Monteiro de Castro; 11 - “As 
Bahianinhas” - por 3 senhoritas; 12 - “Os Passarinhos” - por um grupo de creanças; 13 - “Na Capital” - Laura 
Lustosa, Iza Freitas e Guiomara Netto; 14 - “Caprichos de Mulher” - Rudá Carneiro; 15 - “O Pescador” - Rita 
Gomes; 16 - “Matutando” - Dr. Coaracy Medeiros; 17 - “Menina das Flôres” - Lourdes Varella; 18 - “Si Vous 
L’aviez Compris” - Carmen Spinola; 19 - “As Amazonas” - Córa Guimarães, Tita Guimarães, Carmen Spinola e 
Rita Gomes. 3ª Parte: Baile. Fonte: Gazeta De Leopoldina, a. XXVII, nº 152, 1921, p. 1 
137 Diario Nacional: A Democracia em Marcha (SP), a. II, nº 565, 7 de maio de 1929, p. 6. 



 

 

ANÚNCIOS DE ESPETÁCULOS: imagens e recortes da imprensa 

Imagem 11: Anúncio do espetáculo "Helena", 
pela Companhia Brandão, no Theatro Brandão, 
novembro de 1880. Fonte: O Leopoldinense, 

51, 07/11/1880, p. 3. 

Imagem 13: Anúncio de espetáculos da Cia. Botelho 
& Camillo no Largo da Grama em abril de 1882. 
Fonte: O leopoldinense, n° 31, 20/04/1882, p. 
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do espetáculo "Helena", 
pela Companhia Brandão, no Theatro Brandão, 
novembro de 1880. Fonte: O Leopoldinense, n° 

de espetáculos da Cia. Botelho 
Largo da Grama em abril de 1882. 

/04/1882, p. 4. 

Imagem 14: Anúncio
Mosteiro" e "Trinta Botões", da Companhia Drmática 

Amélia Escudero, no Theatro Cataguazense, novembro de 
1882. Fonte: O Leopoldinense, n° 72, 19/11/1882, p. 3

Imagem 12: Anúncio do drama “O Médico 
das Crianças”, encenado pela Companhia 

Dramática Lima & Barros, em 1881, 
Leopoldina/MG. Fonte: O Leopoldinense, 

ano II, nº 29, 24/04/1881
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ANÚNCIOS DE ESPETÁCULOS: imagens e recortes da imprensa periódica. 

Anúncio dos espetáculos "A Virgem do 
Mosteiro" e "Trinta Botões", da Companhia Drmática 

Amélia Escudero, no Theatro Cataguazense, novembro de 
1882. Fonte: O Leopoldinense, n° 72, 19/11/1882, p. 3. 

Anúncio do drama “O Médico 
das Crianças”, encenado pela Companhia 

Dramática Lima & Barros, em 1881, 
ldina/MG. Fonte: O Leopoldinense, 
ano II, nº 29, 24/04/1881, p. 4. 



 

 

Imagem 15: Anúncios do Circo Universal, de Albano Pereira, e Grande Circo, de Hilario de Almeida, publicados lado a lado, 
no jornal Irradiação, em 1889. Fonte: 

Anúncios do Circo Universal, de Albano Pereira, e Grande Circo, de Hilario de Almeida, publicados lado a lado, 
no jornal Irradiação, em 1889. Fonte: Irradiação, ano II, nº 62, 24/04/1889
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Anúncios do Circo Universal, de Albano Pereira, e Grande Circo, de Hilario de Almeida, publicados lado a lado, 
Irradiação, ano II, nº 62, 24/04/1889, pág. 4. 



 

 

Imagem 19: Pequeno anúncio do espetáculo em benefício de Lucrecia 

Imagem 16: Anúncio do “grande espetáculo concerto” de 
despedida do Grupo Lyrico Giulietta Dionesi, n

Alencar. Fonte: gazeta de Leopoldina, ano II, nº 17, 27/09/1896
pág. 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeno anúncio do espetáculo em benefício de Lucrecia Brochero no Theatro Alencar
Leopoldina, ano IV, nº 9, 12/06/1898, p. 3. 

 

Imagem 17: Anúncio da peça José do Telhado, da 
Companhia Dramática Affonso & Garcia, no Theatro 

Alencar, em 1898. Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano IV, 
nº 20, 28/08/1898, pág. 4.

Imagem 18: Anúncio do Circo High
Zovette & Pinto. Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano IV, nº 

21, 04/09/1898

Anúncio do “grande espetáculo concerto” de 
despedida do Grupo Lyrico Giulietta Dionesi, no Theatro 

. Fonte: gazeta de Leopoldina, ano II, nº 17, 27/09/1896, 
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Brochero no Theatro Alencar. Fonte: Gazeta de 

Imagem 17: Anúncio da peça José do Telhado, da 
Companhia Dramática Affonso & Garcia, no Theatro 

Alencar, em 1898. Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano IV, 
nº 20, 28/08/1898, pág. 4. 

: Anúncio do Circo High-Life, dirigido por 
Zovette & Pinto. Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano IV, nº 

21, 04/09/1898, pág. 4. 



 

 

 

Imagem 20: Grande anúncio de estreia do Cinemathografo Lumière em Leopoldina e dos espetáculos da companhia de 
Apolônia Pinto e Germano Alves, proprietários do aparelho. Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano V, nº 09, 11/06/1899

Grande anúncio de estreia do Cinemathografo Lumière em Leopoldina e dos espetáculos da companhia de 
Apolônia Pinto e Germano Alves, proprietários do aparelho. Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano V, nº 09, 11/06/1899

pág. 4. 
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Grande anúncio de estreia do Cinemathografo Lumière em Leopoldina e dos espetáculos da companhia de 
Apolônia Pinto e Germano Alves, proprietários do aparelho. Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano V, nº 09, 11/06/1899, 



 

 

 

 

 
 

 

Imagem 21: Anúncio do Circo Phenomenal
Mendes & Colman, no Largo Visconde do Rio Branco. 

Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano VII, 
pág. 4. 

Imagem 23: Anúncio da Companhia Dramática de Gil 
Ribeiro, no Theatro Alencar, em março de 1904. Fonte: 

Gazeta de Leopoldina, ano IX, n° 49, 20/03/1904

 

 

 

 

 

 

 
 

 

: Anúncio do Circo Phenomenal, direção dos Srs. 
Mendes & Colman, no Largo Visconde do Rio Branco. 

Fonte: Gazeta de Leopoldina, ano VII, n° 07, 02/06/1901, 

Imagem 22: Comédias do Grupo Scenico João Caetano
encenadas no Theatro Alencar. Fonte: Gazeta de Leopoldina, 

ano VI, n° 44, 17/02/1901, pág. 4.

: Anúncio da Companhia Dramática de Gil 
Ribeiro, no Theatro Alencar, em março de 1904. Fonte: 

Gazeta de Leopoldina, ano IX, n° 49, 20/03/1904, pág. 4. 

Imagem 24: Pequena nota do Teatro de Revista Tim
Tim-Mirim, pela Companhia Dramática Nazareth, 

Gazeta de Leopoldina, ano XIII, n° 03, pág. 2, 
28/04/1907

Imagem 25: Cinema-Leopoldina, anúncio do filme 
“de assunto religioso, de beleza incomparável, Padre 

Nosso”. Fonte: O Novo Movimento, a. III, n° 19, 
27/11/1910, p. 3.

Imagem 26: Cinema-Leopoldina, anúncio do 
filme “A Mulher Fatal”. Fonte: Gazeta de 

Leopoldina, a. XVIII, n° 300, 10/04/1913, p. 1. 
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Imagem 22: Comédias do Grupo Scenico João Caetano, 
Theatro Alencar. Fonte: Gazeta de Leopoldina, 
ano VI, n° 44, 17/02/1901, pág. 4. 

: Pequena nota do Teatro de Revista Tim-
a Companhia Dramática Nazareth, Fonte: 

Gazeta de Leopoldina, ano XIII, n° 03, pág. 2, 
28/04/1907. 

Leopoldina, anúncio do filme 
“de assunto religioso, de beleza incomparável, Padre 

O Novo Movimento, a. III, n° 19, 
27/11/1910, p. 3. 



 

 

 

Imagem 27: Fotografia de Aristides Pinheiro, 
diretor do Circo-Cinema-Pinheiro

Gazeta de Leopoldina, ano XX, nº 284, 
16/04/1915, pág. 4

Imagem 28: Dr. Javier, ilusionista e 
prestidigitador. Fonte: Gazeta de 

Leopoldina, ano XXIV, nº 11, 
05/05/1918, p. 3.

Imagem 29: Grande anúncio de espetáculo do ilusionista Conde 
Themistocle, no Theatro Alencar, em 1918. Fonte: Gazeta de 

Leopoldina, ano XXIII, nº 265, 04/04/1918, pág. 3.

: Fotografia de Aristides Pinheiro, 
Pinheiro, 1915. Fonte: 

Gazeta de Leopoldina, ano XX, nº 284, 
, pág. 4. 

: Dr. Javier, ilusionista e 
Fonte: Gazeta de 

Leopoldina, ano XXIV, nº 11, 
05/05/1918, p. 3. 
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Imagem 29: Grande anúncio de espetáculo do ilusionista Conde 
, no Theatro Alencar, em 1918. Fonte: Gazeta de 

Leopoldina, ano XXIII, nº 265, 04/04/1918, pág. 3. 
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APÊNDICE B138: CALENDÁRIO ARTÍSTICO E CULTURAL DE LEOPOLDINA. 

 

Data e Local: Companhias e 
Artistas: 

Transcrição da Fonte: Fonte: 

07 de 
novembro de 
1880, no 
Theatro 
Brandão, Rua 
Sete de 
Setembro, nº 
8, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Brandão, dirigida 
por João Manoel 
Ferreira Brandão. 

[...] Grande successo. Espectaculo 
em beneficio do director da 
companhia João Manoel Ferreira 
Brandão. Pela primeira vez subirá 
a scena nesta cidade o importante 
drama em 5 actos intitulado 
Helena. Toma parte toda a 
companhia. Principiará ás 8 horas 
da noite. 

O 
Leopoldinense, 
ano I, nº 51, 7 de 
novembro de 
1880, p. 3. 

13 de fevereiro 
de 1881, no 
Theatro 
Brandão, Rua 
Sete de 
Setembro, nº 
8, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Brandão, dirigida 
por João Manoel 
Ferreira Brandão.  

Subiram a scena domingo ultimo no 
Theatro Brandão, as comedias 
Dous Infernos, Canuto 39 da 
Oitava, A Mulher e a Comida, e o 
chistoso entre-acto - Aguente-se no 
Balanço [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 11, 17 
de fevereiro de 
1881, p. 3. 

12 de fevereiro 
de 1881, no 
Theatro 
Brandão, Rua 
Sete de 
Setembro, nº 
8, em 
Leopoldina. 

Mágico e 
prestidigitador 
Januario. 

[...] Tentou o prestidigitador 
Januario, deleitar o sympathico 
publico desta cidade. [...] Sabbado 
e domingo, o salão preparado para 
as conferencias magicaz conservou-
se tão deserto como o cemiterio do 
Riachuelo. 
 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 11, 17 
de fevereiro de 
1881, p. 3. 

13 de fevereiro 
de 1881, no 
Theatro 
Brandão, Rua 
Sete de 
Setembro, nº 
8, em 
Leopoldina. 

Mágico e 
prestidigitador 
Januario. 

[...] Sabbado e domingo, o salão 
preparado para as conferencias 
magicaz conservou-se tão deserto 
como o cemiterio do Riachuelo. 
 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 11, 17 
de fevereiro de 
1881, p. 3. 

30 de abril de 
1881, no 

Companhia 
Dramática Lima 

[...] Sabbado 30 de abril de 1881. 
Beneficio da actriz Leonor. Grande 

O 
Leopoldinense, 

                                                
138 Relação das atividades teatrais e espetaculares identificadas em Leopoldina, organizadas cronologicamente 
em formato de tabela, com especificação de datas e locais onde ocorreram; as companhias e/ou artistas 
envolvidos, bem como a transcrição literal dos trechos extraídos das respectivas fontes, onde foram mantidos e 
preservados os padrões de escrita e ortografia referentes à época em que foram publicadas. 
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Theatro 
Recreio, em 
Leopoldina. 

& Barros. 
Benefício da atriz 
Leonor. 

espectaculo com o drama em 5 
actos intitulado A Filha do Crime 
ou O Médico das Crianças. 1º acto. 
O reconhecimento; 2º. O rapto da 
creança; 3º. O medico da creança; 
4º. O duello; 5º. A morte viva. O 
drama sobe a scena como requer o 
seu auctor. Principiará ás 8 horas. 
[...]. 
 

ano II, nº 30, 30 
de abril de 1881, 
p. 4. 

08 de maio de 
1881, no 
Theatro 
Recreio, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Lima 
& Barros. 
Benefício do ator 
Santos Lima. 

[...] Hoje, ás 8 horas da noite, terá 
logar um brilhante espectaculo em 
beneficio do distincto actor Santos 
Lima. Sendo o ultimo espectaculo 
que dará nesta cidade a companhia 
dirigida pelos Srs. Lima & Barros 
[...]. Serão desempenhadas 
algumas comedias chistozas que 
muito agradarão [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 33, 08 
de maio de 
1881, p. 3. 

05 de junho de 
1881, no 
Theatro 
Recreio, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Machado & 
Marques. 

Direcção dos actores Machado & 
Marques. Grande festival 
dramatico. Brevemente chegará a 
esta cidade a companhia formada 
pelos ex-artistas da Empreza 
Escudéro. O elenco é formado pela 
Sra. Amelia Couto, Marques, 
Machado e outros artistas 
vantajosamente conhecidos. 
Repertorio. Comedias: Por Causa 
de Um Clarinete (2 actos); Criados 
Portuguezes (1 acto); Triste Fado 
(um acto); Amanhã Vou Pedi-la e 
outras peças popularíssimas [...].  

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 38, 26 
de maio de 
1881, p. 3 e nº 
42, 09 de junho 
de 1881, p. 2. 

02 de julho de 
1881, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Couto. 

Companhia dramatica - A que é 
dirigida pela actriz Amelia Couto 
acha-se em Campo Limpo; deve 
chegar a esta cidade terça-feira 
proxima. A estréa, segundo 
disseram-nos, terá lugar sabbado 2 
do futuro, com o drama Lagrimas 
de Maria. 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 48, 30 
de junho de 
1881, p. 2. 
 

07 de julho de 
1881, no 
Largo do 
Rosário, em 

Circo Casali, 
direção de Luiz 
Casali. 

Quinta-feira ultima, realizou-se no 
grande circo do largo do Rosario, a 
estréa da companhia Casali, 
porventura a mais notavel que tem 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 51, 10 
de julho de 
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Leopoldina. aqui apparecido. O espectaculo 
correu perfeitamente, e as 
archibancadas estavam repletas de 
expectadores. [...] No elenco 
figuram a insigne artista Rosa 
Tracey e a celebre familia Seyrzel 
[...]. 

1881, p. 2. 

08 de julho de 
1881, no 
Largo do 
Rosário, em 
Leopoldina. 

Circo Casali, 
direção de Luiz 
Casali. 

Sexta-feira, sabbado e domingo 
ultimo, continuou a companhia 
gymnastica a série de divertimentos 
annunciados [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 52, 13 
de julho de 
1881, p. 2. 

09 de julho de 
1881, no 
Largo do 
Rosário, em 
Leopoldina. 

Circo Casali, 
direção de Luiz 
Casali. 

Sexta-feira, sabbado e domingo 
ultimo, continuou a companhia 
gymnastica a série de divertimentos 
annunciados [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 52, 13 
de julho de 
1881, p. 2. 

10 de julho de 
1881, Largo 
do Rosário, 
Leopoldina. 

Circo Casali, 
direção de Luiz 
Casali. 

[...] Nas ultimas noutes o circo 
esteve litteralmente cheio, em uma 
destas agradeceu o sympathico 
emprezario a protecção que o 
generoso povo desta cidade lhe 
dispensara com tanta franqueza e 
boa vontade [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 52, 13 
de julho de 
1881, p. 2. 

12 de julho de 
1881, Largo 
do Rosário, 
Leopoldina. 

Circo Casali, 
direção de Luiz 
Casali. Benefício 
da Exma. Sra. D. 
Zilda.  

[...] Na terça-feira teve lugar o 
beneficio da rainha do ar, a Exma 
Sra. D. Zilda. Grande 
concurrencia, trabalhos 
primorozos, de execuções difficeis, 
foram ali notados; e com 
especialidade o celebre vôo do 
Niagara, executado pela 
beneficiada; Pyramides de christal, 
executada pelo artista inglez 
Tracey, e a Ressureição de um 
cosinheiro, na qual esteve na altura 
e gosto do seu papel o distincto 
artista acima dito, Tracey [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 52, 13 
de julho de 
1881, p. 2. 

16 de julho de 
1881, Largo 
do Rosário, 
Leopoldina. 

Circo Casali, 
direção de Luiz 
Casali. 

Circo Casali. Sabbado. Penultimo 
Espectaculo. Novidade. Estréa da 
artista gymnastica D. Rosa Tracey. 
Estréa do palhaço brazileiro Chico. 
Pela 1ª vez acto equestre em um 
cavallo em pello. Pela 1ª vez o 
artista Casali tocará pandeiro, a 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 52, 13 
de julho de 
1881, p. 3. 
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cavallo. Pela 1ª vez a briosa 
pantomima o Sapateiro Irlandez 
[...]. 

17 de julho de 
1881, Largo 
do Rosário, 
Leopoldina. 

Circo Casali, 
direção de Luiz 
Casali. 

O espectaculo de domingo, se não 
teve enchente real ao menos foi 
concorrido pelo Zé Povinho da 
roça [...]. O menino Tracey fez 
proezas no trapesio. No fim da 
representação os artistas todos 
reunidos desempenharam a 
comedia Mestre Escola, perfeito 
amalgama de ditos espirituozos e 
piruetas arrebatadoras [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano II, nº 54, 24 
de julho de 
1881, p. 1. 

16 de abril de 
1882, no 
Largo da 
Gramma, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Botelho & 
Camillo. 

Domingo 16 de abril de 1882. 
Espectaculo Dramatico [...]. O 
repertorio consta das seguintes 
comedias: Uma Experiencia, Um 
Quarto Com Duas Camas, Marido 
Mulher, Atribulações de Um 
Inspetor de Quarteirão. 

O 
Leopoldinense, 
ano III, nº 27, 06 
de abril de 1882, 
p. 3. 

23 de abril de 
1882, Largo da 
Gramma, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Botelho & 
Camillo. 

Domingo 23 do corrente. Direção 
dos artistas J. Botelho & Camillo. 
Grande novidade!! Subirá a scena 
a comedia em 1 acto, fabrica de 
gargalhadas Uma Experiencia! 
Personagens: Chrispim, 
sachristão... Sr. Botelho. José 
Borrasca, marujo... Sr. Camillo. 
Margarida, namorada... Sr. Neca. 
Em seguida pelo Sr. Camillo a 
engraçada scena comica 
Atribulações de Um Inspetor de 
Quarteirão finalizando-se o 
espectaculo com a engraçada scena 
comica O Marido Mulher pelo 
actor camillo [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano III, nº 31, 20 
de abril de 1882, 
p. 4. 

27 de agosto 
de 1882, no 
Largo da 
Gramma, em 
Leopoldina. 

Artista 
Phantasma. 

Domingo 27 de agosto [...] Haverá 
uma linda pantomima do 
phantasma, intitulada [...] O 
Phantasma e os Typos em que 
tomam parte varios artistas [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano III, nº 59, 24 
de agosto de 
1882, p. 3. 

19 de janeiro 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

Sem o menor apparato ou 
ceremonia effectuou-se ante-
hontem a inauguração do Theatro 
Alencar. [...] Por emquanto não 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 04, 21 
de janeiro de 
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Leopoldina. podemos externar juizo quanto ao 
merito dos artistas, pois bem sabido 
é que na estréa de uma companhia, 
tudo contempla-se a vol d'oiseau e 
apenas sobra algum tempo para 
examinar o elenco [...]. 

1883, p. 2. 

04 de fevereiro 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

Durante o carnaval a companhia 
Escudero abrindo as portas do 
theatro Alencar, nos offereceu tres 
noutes cheias de divertimentos. [...] 
No dia 4 foi a scena a importante 
comedia Fantasma Branco, do Dr 
J. M. de Macedo, porém o mau 
tempo não deu logar a que o 
espectaculo fosse concorrido como 
se esperava [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 07, 11 
de fevereiro de 
1883, p. 3. 

05 de fevereiro 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

[...] No dia 5 houve repetição desta 
comedia, que começou logo depois 
do Furto Abençoado, drama em um 
acto, escripto de proposito para os 
irmãos François e Antonina 
Escudero [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 07, 11 
de fevereiro de 
1883, p. 3. 

06 de fevereiro 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

[...] O espectaculo do dia 6 esteve 
magnifico [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 07, 11 
de fevereiro de 
1883, p. 3. 

17 de fevereiro 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 
Benefício de 
Amelia Escudero. 

A noute de sabbado, 17 do 
corrente, pertenceu a D. Amelia 
Escudero por cauza de seu 
beneficio no Theatro Alencar. [...] 
Fomos, pois, ao theatro assistir o 
esplendido drama em 5 actos 
denominado A Virgem do Mosteiro, 
que foi magnificamente 
representado [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 09, 25 
de fevereiro de 
1883, p. 2. 

18 de fevereiro 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

[...] Domingo houve um 
espectaculo variado, que muito 
agradou [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 09, 25 
de fevereiro de 
1883, p. 2. 

25 de fevereiro 
de 1883, no 
Theatro 

Companhia 
Dramática Amelia 

[...] Hoje, tambem domingo, subirá 
á scena pela primeira vez nesta 
cidade, o magestoso drama em 5 

O 
Leopoldinense, 
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Alencar, em 
Leopoldina. 

Escudero. actos - intitulado A Graça de Deus, 
no qual toma parte toda a 
companhia [...]. 

ano IV, nº 09, 25 
de fevereiro de 
1883, p. 2. 

04 de março 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 
Benefício dos 
irmãos François e 
Antonina. 

[...] Ainda no dia 4 do corrente, por 
occasião do beneficio dos irmãos 
François e Antonina, o theatro 
esteve replecto. Escolheram para 
este espectaculo o drama intitulado 
- O Anjo do Lar, escripto 
propositalmente para ser 
desempenhado pela beneificiada. 
[...] Foi desempenhado por toda 
companhia, cabendo o primeiro 
papel a Antonina, que saiu-se 
perfeitamente. A Ramalheira, 
também pela mesma deu fim ao 
espectaculo [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 11, 11 
de março de 
1883, p. 3. 

11 de março 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 
Benefício de 
Maria da Veiga. 

Hoje haverá um magnifico 
espectaculo em beneficio da actriz 
D. Maria da Veiga, e segundo 
consta-nos vai ser o mais chic de 
todos que a companhia tem dado. 
A' elle leopoldinense. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 11, 11 
de março de 
1883, p.3. 

12 de março 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 
Benefício de 
Maria Escudero. 

O espectaculo em beneficio de 
madame Maria Escudero, teve 
lugar no dia 12 do corrente. Foi 
quasi nulla a concurrencia. [...] Ao 
terminar o 3º acto do drama 
(Supplicio de Uma Mulher), foram 
chamados a scena e victoriados os 
artistas. Depois do drama seguiu-se 
a espirituosa comedia Atraz de Um 
Coelho [...]. 

O 
Leopoldinense, 
nº IV, nº 12, 13 
de março de 
1883, p. 2. 

15 de março 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

A empreza dramatica - Amelia 
Escudero, levou na quinta-feira, 15 
do passado, á scena a aparatoza 
comedia Moços e Velhos, cuja 
representação agradou 
summamente [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 14, 01 
de abril de 1883, 
p. 1. 

18 de março 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

[...] Domingo 18, houve repetição 
do drama intitulado - O Paralytico, 
original francez de Crisaffule, 
versão portuguesa do Dr. Ferreira 
de Mesquita [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 14, 01 
de abril de 1883, 
p. 1. 
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24 de março 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

Sabbado e domingo proximo 
passado, subiu a scena o sempre 
applaudido drama sacro-magico 
em 3 actos e 6 quadros, original do 
disticto escriptor mineiro o Exm. 
Sr. Severiano Nunes Cardoso de 
Rezende, denominado Santa Iria 
[...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 14, 01 
de abril de 1883, 
p. 1. 

25 de março 
de 1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

Drama sacro-mágico, em três atos e 
6 quadros, Santa Iria, do 
dramaturgo mineiro Severiano 
Nunes Cardoso de Rezende. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 14, 01 
de abril de 1883, 
p. 1. 

01 de abril de 
1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática de 
Amadores.  

Hoje, pelas 4 horas da tarde, 
haverá no Theatro Alencar um 
espectaculo extraordinario dado 
por uma companhia de amadores. 
Subirá á scena o drama Pedro Sem, 
Que Já Teve e Agora Não Tem, 
terminando o espectaculo com a 
comedia Diabo Atraz da Porta. A 
pedido de algumas familias será 
representada a comedia - Boccacio. 
Entrada 200 rs. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 14, 01 
de abril de 1883, 
p. 2. 

01 de abril de 
1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

A pedido de alguns devotos, hoje 
subirá a scena pela terceira vez no 
Theatro Alencar, o maravilhoso 
drama sacro magico Santa Iria, em 
beneficio da capella de Nossa 
Senhora da Soledade, erecta no 
largo do Professor Angelo [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 14, 01 
de abril de 1883, 
p. 1. 

08 de abril de 
1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

[...] Hoje despede-se a companhia 
Escudero com o magnifico drama 
intitulado Graça de Deus. Depois 
do drama promette a empresa uma 
interessante e escolhida - Comedia. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 15, 08 
de abril de 1883, 
p. 2. 

12 de abril de 
1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 
Benefício dos 
atores Dias e 
Arthur. 

Beneficiaram-se quinta-feira 12 do 
corrente, os actores Dias e Arthur. 
O Theatro Alencar se não estava 
replecto appresentava regular 
enchente. O drama em 3 actos 
Supplicio de Uma Mulher, é 
realmente uma composição digna 
do talento dos actores da 
companhia Escudero [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 17, 22 
de abril de 1883, 
p. 2. 
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Representou-se tambem a zarzuela 
Tripili Trapale e o entreacto 
comico A Correspondencia, uma 
fabrica de gargalhadas engendrada 
pelo impagavel actor Ferreira [...]. 

15 de abril de 
1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

A companhia Escudero dá hoje um 
variadissimo espectaculo em 
beneficio das obras do Theatro 
Alencar. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 16, 15 
de abril de 1883, 
p. 2. 

22 de abril de 
1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Amelia 
Escudero. 

Fez sua despedida domingo ultimo 
no Theatro Alencar a dilecta 
Companhia Escudero. As bancadas 
e archibancadas estavam 
litteralmente cheias. [...] Subio a 
scena em primeiro lugar o Drama - 
Vingança de Uma Mulher - Seguio-
se o entreacto Romeu e Julieta 
terminando o espectaculo com a 
linda comedia - Cautela Com as 
Mulheres [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 18, 29 
de abril de 1883, 
p. 1. 

15 de julho de 
1883, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Maravilhas 
Ernesto Rapallo. 
Benefício de 
Ernesto Rapallo.  

Perante regular concurrencia de 
espectadores, terça-feira, realizou o 
cavalheiro Ernesto Rapallo, o 
espectaculo de Maravilhas [...]. 
Rapallo exibiu diversas sortes [...], 
prestidigitação, sortes de cartas, 
thaumaturgia, ligeireza e iluzões. 
[...] Veiu a scena o beneficiado e 
desempenhou a scena maritima o 
Manoel Corisco, a qual foi bizada e 
muito applaudida. Seguiu-se o Sr 
Menezes, calouro dramatico, com o 
seu entremez, intitulado A 
Pateada!! [...] O Zé Povinho dá 
suculentas gargalhadas e applaude 
o beneficiado na scena comica O 
Sr. Bento dos Pontinhos. Seguiu-se 
immediatamente Os Quadros 
Dissolventes ou A Volta do Mundo 
em um Momento [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano IV, nº 31, 15 
de julho de 
1883, p. 1. 

30 de outubro 
de 1886, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
dirigida pelo ator 
e empresário 
português 

[...] Naquela noite fui ao teatro de 
Leopoldina, em que, há alguns dias, 
faz temporada uma companhia de 
atores portugueses, sob a direção 
de um tal Guimarães. Movido pela 

WEHRS, C. 
Carlos J. O Rio 
Antigo - 
Pitoresco & 
Musical. 
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Guimarães. curiosidade e pela monotonia, fui 
ver o espetáculo. Primeiramente, 
apresentaram uma peça de 
mistério: “O Lenço Branco”, e, 
depois, uma comédia intitulada 
“Não Tem Título”, de que gostei 
muito, por ter sido bem encenada e 
ser muito alegre [...]. 

Memórias e 
Diário. Pref. de 
Américo 
Jacobina 
Lacombe, Rio 
de Janeiro, 1980, 
págs. 176-177. 

23 de 
novembro de 
1888, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Festival à Santa 
Cecília. 

 [...] A noite no Theatro alencar, 
realizar-se-ha a parte profana com 
um grande concerto, funccionando 
todos os artistas e amadores, que 
tomam parte na festa religioza. 
Consta-nos, que pela primeira vez 
vae a sociedade Leopoldina ver um 
espectaculo inteiramente novo para 
ela, qual o de uma orchestra de 
pelo menos 40 figuras. O 
programma do concerto é o 
seguinte: 

Força do Destino - Madre Pietosa. 
Guarany - Gentile de Cuore. 
Anna La Prie - Si nel ciel. 
Hernani - Septimino. 
Chóros: 
Esperança - Rossini. 
Caridade - Rossini. 
Alem d’estas partes voccaes, serão 
executadas tres overturas pela 
orchestra. Consta-nos, que duas 
Exmas. amadoras executarão uma 
fantazia no copophone 
acompanhado de harpa. 

Irradiação, ano I, 
nº 39, 14 de 
novembro de 
1888, p. 2. 

04 de abril de 
1889, em 
Leopoldina. 

Circo Duas 
Nações, direção d 
e Antonio Gomes. 

A commissão nomeada pelo vice-
Prezidente Antonio Gaspar Mateus, 
para o beneficio relaizado [sic] no 
circo das Duas Nações dirigido 
pelo Sr. Commendador Antonio 
Gomes, na noite de 4 de Abril de 
1889, vem agradecer ás pessoas 
que se dignarão concorrer para o 
engrandecimento de tão util 
instituição [...]. 

Irradiação, ano 
II, nº 60, 10 de 
abril de 1889, p. 
2 e 3. 

06 de abril de 
1889, no 
Theatro 

Companhia 
Dramática e de 
Opereta Pestana 

Esteve repleto o theatro na noite de 
sabbado passado destinada para o 
beneficio do artista Mario. [...] 

Irradiação, ano 
II, nº 60, 10 de 
abril de 1889, p. 
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Alencar, em 
Leopoldina. 

& Mario. 
Benefício do ator 
Mario Aroso. 

Melle. Pestana, revelando dotes 
artisticos até então occultos e 
impondo-se ao agrado e ao 
applauso dos espectadores, que lhe 
assignalárão as honras da festa. Na 
comedia - As Almas do Outro 
Mundo - encontrou a jovem artista 
terreno favoravel á demonstração 
de sua intelligencia, e entre 
receioza e confiante [...]. 

2. 

07 de abril de 
1889, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática e de 
Opereta Pestana 
& Mario. 

No domingo repettio a Comp. peças 
já antes reprezentadas; foi 
espectaculo dado em beneficio de 
uma familia pobre d'esta cidade 
[...] Novas palmas foram 
conquistadas pelo professor 
Cymbron na intelligente 
organização da musica das 
cançonetas. 

Irradiação, ano 
II, nº 60, 10 de 
abril de 1889, p. 
2. 

21 de abril de 
1889, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática e de 
Opereta Pestana 
& Mario. 

Domingo passado levou finalmente 
á scena a Companhia dramatica e 
de opereta do Srs. Pestana & 
Mario, o annunciado e desejado - 
Heroe a Força [...]. 

Irradiação, ano 
II, nº 62, 24 de 
abril de 1889, p. 
2. 

24 de abril de 
1889, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática e de 
Opereta Pestana 
& Mario. 

[...] Hoje levão de novo a scena e 
pela ultima vez, a mesma opereta 
em beneficio das artistas Melles. 
Martha e Pestana, terminando o 
espectaculo com o Nho Quin, em 
que o Sr. Mario é irresistivel, 
fazendo sobresair todas as facectas 
de seu fecundo espirito [...]. 

Irradiação, ano 
II, nº 62, 24 de 
abril de 1889, p. 
2. 

27 de abril de 
1889, em 
Leopoldina. 

Circo Universal, 
direção de Albano 
Pereira. 

[...] Os artistas d’esta 
COMPANHIA, tendo trabalhado 
nos principaes circos da Europa e 
da America, no POLYTHEAMA, da 
Côrte. [...] compettirão com as 
melhores que jamais alli se 
exhibirão em trabalhos de 
acrobacia, gymnastica, coreo 
graphia, mimica. [...] SCENAS E 
ENTRADAS COMICAS pelo 
CLOWN Freitas. BANDA DE 
MUZICA montada com numeroso 
pessoal e executando belissimos 
trechos de escolhido repertorio 

Irradiação, ano 
II, nº 62, 24 de 
abril de 1889, p. 
4. 
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[...]. 

14 de 
dezembro de 
1890, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática e de 
Operetas Mario 
Aroso. 

A companhia dramatica e de 
operetas do distincto actor Mario 
Aroso deu domingo a sua segunda 
representação, com excelente casa, 
o que é um evidente prenuncio da 
favoravel temporada, que aqui vae 
ter a companhia [...]. A comedia 
burlesca levada a scena domingo, 
já era conhecida do nosso publico, 
que não deixou de applaudil-a. O 
Heroe a Força da noite de domingo 
foi o heroe da troupe dramática 
[...]. 

Gazeta de Leste, 
ano I, nº 13, pág. 
1, 20 de 
dezembro de 
1890, p. 1. 

31 de agosto 
de 1894, no 
Largo do 
Rosário, em 
Leopoldina. 

Circo Pery & 
Coelho. 

A festa de domingo esteve 
imponente, magestosa e 
deslumbrante. Ao meio dia foi 
celebrada a missa cantada na 
igreja Matriz [...]. Uma orchestra 
composta de figuras artisticas de 
reconhecido merito [...] 
proporcionou a tantos quantos 
assistiram a festa, a melhor musica 
que ai pode desejar em uma cidade 
do interior. Com notavel maestria e 
verdadeira arte foi executada uma 
Ouverture de Zampa [...] uma Ave 
Maria de Carlos Gomes. A´ tarde 
houve imponente procissão, que 
estendeu-se pelas ruas da cidade 
em alas bem dispostas e com 
grande numero de anjos e virgens 
caprichosamente vestidos. Ao 
recolher-se a procissão á noite, foi 
cantado o Te-Deum do maestro 
Francisco Raymundo. [...] A 
companhia equestre Pery & Coelho 
deu dous espectaculos um durante 
o dia e outro a noite [...]. 

O 
Leopoldinense, 
ano XV, nº 18, 
09 de setembro 
de 1894, p. 2. 
 

Setembro de 
1896, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Grupo Lyrico 
Giulietta Dionesi.  
 

[...] Primeira Parte: Allocução 
funebre ao grande morto 
pronunciada em scena aberta pelo 
Dr. Randolpho Chagas. 
Lyrico - Ultimo acto da grandiosa 
opera A Favorita em costumes 
apropriados, finalisando com a 
morte de Heleonor [...]. Segunda 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
II, nº 17, 27 de 
setembro de 
1896, p. 2. 
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Parte - Pela violinista d. Giulieta 
Dionesi - Beriot - Nono Grande 
Concerto - em 5 tempos. 
TERCEIRA PARTE - Pela violinista 
Giulieta Dionesi - Alard - Um Ballo 
in Maschera - grande fantazia de 
concerto [...]. 

 

08 de janeiro 
de 1898, em 
Leopoldina. 

Circo Estrella de 
Ouro. 

[...] Com regular concurrencia 
estreou no dia 8 do corrente a 
companhia do circo “Estrella de 
Ouro”. [...] Tem bons artistas, quer 
de um quer de outro sexo, que 
representam com correcção os 
trabalhos, destacando-se o palhaço 
da companhia, um hespanhol 
perfeito em trabalhos de pulos. 
Além disso tem ainda um cavallo 
bastante amestrado. Terminou 
naquelle dia o espectaculo com a 
apreciada revista “A Goiabada” 
que tem sido repetida a pedido do 
publico. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
III, nº 40, 16 de 
janeiro de 1898, 
p. 2. 

09 de abril de 
1898, no 
Largo Felix 
Martins, em 
Leopoldina. 

Circo Novo 
Mundo. 

Com uma concurrencia mais que 
regular estreou sabbado passado, 
n’esta cidade [...]. Logo pelo 
tamanho do circo, pela bem 
organisada illuminação, pela boa 
apparencia, emfim, via-se que é 
uma companhia de primeira ordem. 
[...] Entre os trabalhos d’aquella 
noite não podemos deixar de 
mencionar os do pequeno artista 
Chico Mira, um menino 
verdadeiramente desconjunctado, si 
nos permittem o termo. [...] 
Tambem fez jus a calorosos 
applausos o artista que executou o 
trabalho de saltos mortaes sobre o 
cavallo, os quaes foram dados com 
verdadeira maestria.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 01, 17 de 
abril de 1898, p. 
2. 

10 de abril de 
1898, no 
Largo Felix 
Martins, em 
Leopoldina. 

Circo Novo 
Mundo. 

[...] Domingo deu o segundo 
espectaculo, apresentando variados 
trabalhos, e como novidade n’esta 
cidade, mencionamos o jogo dos 
chapéus de delicado e hilariante 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 01, 17 de 
abril de 1898, p. 
2. 
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effeito [...]. 

14 de abril de 
1898, no 
Largo Felix 
Martins, em 
Leopoldina. 

Circo Novo 
Mundo. 

[...] Quinta-feira, deu mais uma 
bôa funcção, destacando-se os 
trabalhos de volteio e saltos sobre o 
cavallo, em pello, pelo sr. Martinho 
Pereira, trapezio pelo sr. 
Gonçalves, e o jogo dos chapéos 
que foi muito applaudido [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 01, 17 de 
abril de 1898, p. 
2. 

17 de abril de 
1898, no 
Largo Felix 
Martins, em 
Leopoldina. 

Circo Novo 
Mundo. 

[...] Hoje dará o ultimo 
espectaculo, onde apresentará 
trabalhos novos e variados. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 01, 17 de 
abril de 1898, p. 
2. 

05 de junho de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Mágico e 
Prestidigitador J. 
J. Brochero. 

Estréou domingo, conforme estava 
annunciado, o sr. Brochero, 
prestidigitador e illusionista.  
Compoz-se a primeira parte da 
representação de varios trabalhos, 
magicos, ultimas creações 
modernas, as quaes foram 
desempenhadas com verdadeira 
pericia pelo sr. Brochero, 
terminando com o trabalho 
Inquizição Veneziana, de 
deslumbrante effeito. Na segunda 
parte estreou a interessante “petit 
colibri” Lucrecia nos seus 
difficillimos trabalhos de 
deslocação, finalisando-a com o 
conhecido porem sempre muito 
apreciado trabalho - Mala 
Moscovita, o qual foi 
merecidamente applaudido. A 
terceira parte, finalmente, compoz-
se de um trabalho inteiramente 
novo para esta cidade, qual o da 
multiplicação de varias pessoas em 
uma só pela mudança de voz e 
caracteristicos [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 09, 12 de 
junho de 1898, 
p. 1. 

09 de junho de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 

Mágico e 
Prestidigitador J. 
J. Brochero. 

[...] Quinta-feira deu o sr. Brochero 
a sua segunda funcção. Apezar da 
falta de musica, falta alias grande, 
o espectaculo correu bem animado, 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 09, 12 de 
junho de 1898, 
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Leopoldina. tendo sido applaudidos com 
enthusiasmo todos os trabalhos do 
habilissimo artista. 
 

p. 1. 

12 de junho de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Mágico e 
Prestidigitador J. 
J. Brochero. 

Hoje haverá espectaculo em 
beneficio da galante filhinha do sr. 
Brochero, habil prestidigitador. O 
programma é magnifico e sendo 
para tão justo fim é de esperar-se 
grande concurrencia. 
 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 09, 12 de 
junho de 1898, 
p. 2. 

19 de junho de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

 

Mágico e 
Prestidigitador J. 
J. Brochero. 

Domingo realizou o sr. Brochero 
mais um espectaculo no nosso 
Alencar. O programma agradou 
bastante, sendo desempenhado com 
a pericia de que dispõe o distincto 
artista. Foi mais um bom 
divertimento proporcionado ao 
publico d’esta cidade, tão falha de 
um bom passatempo. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 11, 26 de 
junho de 1898, 
p. 1. 

14 de julho de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo 
Simonopolis, 
direção de 
Andrade & 
Simões. 

Estreou no dia 14 do corrente a 
companhia do Circo Simonopolis, 
sob a direcção dos srs. Andrade & 
Simões. Diminuta foi a 
concurrencia; os trabalhos apezar 
de já muito conhecidos, foram 
executados com pericia. O que 
achamos enfadonho, e comnosco 
grande parte dos assistentes, foram 
as palestras do palhaço que alem 
de falhas de graça, são 
extraordinariamente grandes. 
Independente d’isto, houve alguns 
trabalhos de merecimento, taes 
como barra fixa, equilibrio sobre 
garrafas etc [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 14, 17 de 
julho de 1898, p. 
1. 

17 de julho de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo 
Simonopolis, 
direção de 
Andrade & 
Simões. 

[...] Hoje haverá espectaculo e é de 
esperar-se maior concurrencia. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 14, 17 de 
julho de 1898, p. 
1. 

24 de julho de 
1898, no 
Theatro 

Músico Alfredo 
Martins Fontes. 

Hoje haverá no Theatro Alencar um 
concerto musical pelo cego Alfredo 
Martins Fontes. Além de poder-se 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 15, 24 de 
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Alencar, em 
Leopoldina. 

ouvir um pouco de muzica, é um 
acto de caridade comparecer a este 
concerto, o qual é em beneficio de 
um pobre cego. 

julho de 1898, p. 
2. 

25 de agosto 
de 1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Oliveira & 
Garcia, direção 
de Affonso 
d’Oliveira & 
Garcia. 

Estréou no dia 25 do corrente, a 
companhia dramatica da empreza 
dos srs. Affonso d’Oliveira & 
Garcia. O drama escolhido para a 
estrèa, foi As duas Orphãs, 
commovente e bello trabalho do 
D’Ennery [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 20, 28 de 
agosto de 1898, 
p. 2. 

27 de agosto 
de 1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Oliveira & 
Garcia, direção 
de Affonso 
d’Oliveira & 
Garcia. 

Conforme estava annunciado, subio 
a scena no sabbado o drama O 
Beijo de Judas. O desempenho foi 
correctissimo por parte de todos os 
artistas que trabalharam no drama, 
não lhes sendo regateados os 
applausos a que fizeram jus [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 21, 04 de 
setembro de 
1898, p. 1. 

28 de agosto 
de 1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Oliveira & 
Garcia, direção 
de Affonso 
d’Oliveira & 
Garcia. 

Hoje subirá a scena no Theatro 
Alencar, e pela empreza Affonso 
d’Oliveira & Garcia, o celebre 
drama (em 5 atos) José do Telhado. 
Aconselhamos ao illustrado publico 
d’esta cidade, que não perca a 
magnifica peça. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 20, 28 de 
agosto de 1898, 
p. 3 e 4. 

31 de agosto 
de 1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Oliveira & 
Garcia, direção 
de Affonso 
d’Oliveira & 
Garcia. 

[...] Quarta-feira, teve logar o 
beneficio do estimavel actor 
Affonso d’Oliveira, com o drama 
“As duas Orphãs”, talvez o mais 
bello e mais commovente trabalho 
do immortal D’Ennery [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 21, 04 de 
setembro de 
1898, p. 1. 

03 de 
setembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Oliveira & 
Garcia, direção 
de Affonso 
d’Oliveira & 
Garcia. 

Sabbado teve logar o beneficio da 
artista Anna de Oliveira, com o 
bem escripto drama O Paralytico. 
Como sempre correu bem o 
desempenho, cabendo a Affonso de 
Oliveira e Rita Prado os mais 
difficeis papeis, sendo interpretado 
com a costumeira pericia. Maximo 
tambem deu muita vida ao papel de 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 22, 11 de 
setembro de 
1898, p. 2. 
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“Casca Grossa”, merecendo 
especial menção. 

04 de 
setembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Oliveira & 
Garcia, direção 
de Affonso 
d’Oliveira & 
Garcia. 

Hoje subirá a scena o monumental 
drama “Conde de Monte Christo”. 
Tirado do romance de egual nome 
do immortal Alexandre Dumas, é 
um dos dramas mais apparatosos e 
mais bem escriptos que conhecemos 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 21, 04 de 
setembro de 
1898, p. 1. 

07 de 
setembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Oliveira & 
Garcia, direção 
de Affonso 
d’Oliveira & 
Garcia. 

[...] A’ noite houve, no Theatro 
Alencar, o espectaculo de gala pela 
empreza Affonso de oliveir & 
Garcia, com o esplendido drama 
“Morgadinha de Val-Flôr”. Antes 
de ter começo o espectaculo, e ao 
som do Hymno Nacional, 
brilhantemente executado pela 
banda musical Lyra Leopodinense 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 22, 11 de 
setembro de 
1898, p. 1. 

08 de 
setembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Oliveira & 
Garcia, direção 
de Affonso 
d’Oliveira & 
Garcia. 

[...] Quinta-feira, teve logar o 
ultimo espectaculo d’esta 
companhia com o beneficio do 
actor Maximo. Subio á scena a 
engraçadissima comedia em 3 
actos, A Familia Phantastica. 
Primorosamente desempenhada, 
manteve-se sempre em constante 
illaridade a platéa. Seguio-se uma 
poezia de Guerra Junqueira, 
recitada pelo actor Almeida. 
Terminou com um espirituoso 
intermedio, o qual muito agradou, 
sendo bizado [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 22, 11 de 
setembro de 
1898, p. 2. 

10 de 
setembro de 
1898, em 
Leopoldina. 

Circo High-Life, 
direção de Zovetti 
& Pinto. 

Estréou n’esta cidade, sabbado, a 
companhia do Circo High-Life. 
Fundada é a reputação que precede 
a esta magnifica companhia. 
Merecem especial menção os 
trabalhos da familia japoneza - 
Olimecha. [...] Tambem são dignos 
de nota os dois interessantes 
Clowns Musicaes, que deleitaram 
extremo o publico com as lindas 
muzicas executadas nos seus 
afinados guizos [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 23, 18 de 
setembro de 
1898, p. 1. 
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13 de 
setembro de 
1898, em 
Leopoldina. 

Circo High-Life, 
direção de Zovetti 
& Pinto. 

[...] Terça-feira tendo melhorado o 
tempo, deu esta esplendida 
companhia a sua segunda funcção. 
Foram apresentados novos e 
variados trabalhos, desempenhados 
com a costumeira maestria. O 
admiravel artista Olimecha deu ao 
publico uma nova serie de difficeis 
trabalhos, sendo delirantemente 
applaudido. Tambem foram 
cobertos de festas, os seus 
interessantes filhinhos no trabalho 
de saltos mortaes, os quaes são 
dados com rara agilidade. Muito 
agradou o trabalho de jogos 
malabares, sobre o arame, pelo 
artista Pinto. Finalmente foi um 
magnifico espectaculo. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 23, 18 de 
setembro de 
1898, p. 1. 

15 de 
setembro de 
1898, em 
Leopoldina. 

Circo High-Life, 
direção de Zovetti 
& Pinto. 

[...] Quinta-feira teve logar mais 
uma representação desta 
companhia. Foram apresentados 
novos e variados trabalhos, taes 
como o de trapezio pela senhorita 
Zovetti, e o da corda bamba pelo 
artista Alecrino, bem como outros 
que não enumeramos, sendo todos 
desempenhados com a elegancia 
habitual. Estrèaram os porcos 
sabios, que deram sorte com as 
danças e voltas [...]. Tambem 
exhibiram-se no piano de madeira 
os dous “clowns musicaes”, sendo 
muito applaudidos. O impagavel 
Zovetti, trouxe a platea em 
constante hilaridade, dando, a 
velha pantomima Baile de 
Mascaras, muita vida e graça. 
Olimecha tambem trabalhou, dando 
o equilibrio da barrica sobre tinas 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 23, 18 de 
setembro de 
1898, p. 1. 

18 de 
setembro de 
1898, em 
Leopoldina. 

Circo High-Life, 
direção de Zovetti 
& Pinto. 

[...] Hoje tem um variadissimo 
espectaculo no qual novos 
trabalhos serão apresentados. 
 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 23, 18 de 
setembro de 
1898, p. 1 e 4. 

22 de Circo High-Life, Quinta-feira, teve lugar o Gazeta de 
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setembro de 
1898, em 
Leopoldina. 

direção de Zovetti 
& Pinto. 
Benefício da atriz 
Annita Zovetti. 

espectaculo em beneficio da artista 
senhorita Annita Zovetti, a qual 
conseguio uma magnifica casa. A 
primeira parte do espectaculo, 
compoz-se de variados trabalhos, 
destacando-se os do reputado 
artista Franco Olimecha, que como 
sempre em companhia de seu filho 
fez verdadeiros prodigios de 
equilibrio. [...] A segunda parte da 
funcção, compoz-se da apparatosa 
pantomima O Ponto de Meia Noite. 
Francamente não gostamos da 
citada pantomima que já era muito 
nossa conhecida sob a 
denominação de Salteadores da 
Calabria. [...]. 

Leopoldina, ano 
IV, nº 24, 25 de 
setembro de 
1898, p. 2. 

27 de 
setembro de 
1898, em 
Leopoldina. 

Circo High-Life. Terça-feira, teve logar o 
espectaculo de beneficio da familia 
japoneza Olimecha - no Circo 
High-Life. Foram apresentados 
alguns trabalhos novos. O habil 
artista Olimecha e seus pequenos 
filhos, já superiores artistas, 
executaram variados e difficeis 
trabalhos, sendo justamente 
applaudidos. O impagavel Zovetti 
não pôde, infelizmente, trabalhar 
nesta funcção visto achar-se 
adoentado. A sua falta foi por todos 
lastimada. A companhia seguio 
para a cidade da Palma, onde 
pretende dar uma serie de funcções 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 25, 02 de 
outubro de 1898, 
p. 1. 

28 de 
setembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Grupo de 
Amadores 
Dramáticos, 
direção de 
Raphael Gimenez. 

[...] Compoz-se o espectaculo de 
tres interessantes comedias, ás 
quaes foi dado desempenho 
regular. [...] A banda de muzica 
“Grupo de Amadores” 
graciosamente abrilhantou o 
espectaculo, tocando nos 
intervallos lindas peças do seu 
escolhido repertorio [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 25, 02 de 
outubro de 1898, 
p. 1. 

1º de 
novembro de 
1898, no 

Grupo de 
Amadores 
Dramáticos, 

O Grupo de Amadores Dramaticos 
d’esta cidade pretende dar terça-
feira 1º. do proximo mez de 
Novembro um espectaculo no nosso 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 29, 30 de 
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Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

direção de 
Raphael Gimenez. 

Alencar. Subirá á scena o drama 
Helena do reputado escriptor 
Horacio N. Pires. E’ um bom 
drama que naturalmente será 
intelligentemente interpretado. E’ 
portanto caso de não perder-se a 
annunciada funcção. 

outubro de 1898, 
p. 1. 

12 de 
novembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo Peruano, 
dirigido por José 
Rosa Savalla. 

Estréou no dia 12 do corrente, 
n’esta cidade, o circo de que é 
director o sr. Savalla. Devido ao 
mào tempo conseguiram dar o 
primeiro espectaculo no theatro. 
Compoz-se elle de saltos, trabalhos 
de equilibrio e deslocação tudo com 
pericia e correcção. A gentil 
senhorita Ritinha Savalla, que veio 
precedida de merecida fama 
executou os trabalhos japonezes 
que tão justamente foram 
enthusiasticamente applaudidos 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 32, 20 de 
novembro de 
1898, p. 2. 

15 de 
novembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Grupo de 
Amadores 
Dramáticos, 
direção de 
Raphael Gimenez 
e Lyra 
Leopoldinense. 

[...] Haverá espectaculo de gala no 
Theatro Alencar pelo Grupo de 
Amadores, sendo representado o 
drama Helena. O theatro estará 
vistosamente ornamentado, sendo 
antes de principiar o espectaculo 
apresentada uma brilhante alegoria 
à Republica. O talentoso poeta 
Dilermando Cruz far-se-ha ouvir 
em um discurso analogo ao festivo 
dia [...]. A banda de muzica 
dirigida pelo sr. Martinho 
Nepomuceno abrilhantará o 
espectaculo com a sua presença 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 31, 13 de 
novembro de 
1898, p. 1. 

24 de 
novembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo Peruano. Depois de longa temporada de 
chuva que vimos de atravessar, 
conseguio a companhia do Circo 
Peruano dar o seu segundo 
espectaculo no dia 24 do corrente. 
A concurrencia foi nulla devido, 
suppomos, á pouca firmeza do 
tempo. Foram entretanto 
apresentados trabalhos de 
verdadeiro merecimento, taes como 
o equilibrio e saltos mortaes sobre 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 33, 27 de 
novembro de 
1898, p. 2. 
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a corda pelo sr. Savalla, e novos 
trabalhos japonezes pela graciosa 
senhorita Ritinha Savalla, que foi 
justamente applaudida. 
Destacamos o equilibrio da longa 
escada japoneza, trabalho 
verdadeiramente admiravel para 
uma moça. Tambem vimol-a no 
trapezio, onde soube se manter 
correcta e elegante. A companhia 
pretende dar mais alguns 
espectaculos e em breve inaugurará 
o novo panno, o qual acha-se ha 
muito em viagem. Desejamos-lhe 
para o futuro melhores casas. 

17 de 
dezembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artistas da Cia. 
Dramática 
Affonso & 
Oliveira & Grupo 
Dramático de 
Amadores. 

[...] teve logar no dia 17, o 
espectaculo em beneficio da habil 
artista Clarita Ramirez, auxiliada 
pelo Grupo de Amadores d’esta 
cidade. Levaram o drama Diana de 
Rioni [...] Terminou o espectaculo 
a cançoneta Pinga-Pulha da 
magica Maçãs de Ouro que foi 
delirantemente applaudida [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 37, 25 de 
dezembro de 
1898, p. 3. 

18 de 
dezembro de 
1898, em 
Leopoldina. 

Circo Peruano, 
menção ao Sr. 
Savalla e a ginasta 
Ritinha. 

[...] Lá estaremos para admirar as 
esplendidas gymnasticas da 
seductora Ritinha, e os bonitos 
trabalhos equestres, e as boas 
pilherias do palhaço. 

O Arame, ano I, 
nº 04, 18 de 
dezembro de 
1898. 

18 de 
dezembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artistas da Cia. 
Dramática 
Affonso & 
Oliveira & Grupo 
Dramático de 
Amadores, em 
benefício de Biar 
Neto e Candida 
Biar. 

THEATRO - Haverá hoje no 
Alencar um attrahente espectaculo 
em beneficio dos artistas Biar Neto 
e Candida Biar. Em primeiro logar 
será representada a engraçada 
comedia A Viuva do Meu Amigo; 
seguindo-se mais outras duas 
tambem de hilariante effeito O 
Homem das Barbas e Guerra aos 
Nunes. Terminará com um lindo 
intermedio Mamã me Enganou, o 
Duo Pinga Pulha da importante 
magica Maçãs de Ouro e 
finalmente O Duo dos Paragoas da 
festejada revista Gran Via [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 36, 18 de 
dezembro de 
1898, p. 1. 
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22 de 
dezembro de 
1898, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artistas da Cia. 
Dramática 
Affonso & 
Oliveira & Grupo 
Dramático de 
Amadores, em 
benefício da Lyra 
Leopoldinense. 

[...] Quinta-feira, 22 do andante, 
teve logar o espectaculo de 
beneficio da banda Lyra 
Leopoldinense. Representaram 3 
comedias sendo dada a todos bom 
desempenho. Ainda terminou o 
espetaculo a festejada cançoneta 
Pinga-Pulha que como da primeira 
vez foi cantada pelo sr. Biar Netto e 
sua esposa. Foi muito apreciada 
sendo bizada. Terminando damos 
parabens aos amadores pelo bom 
desempenho que deram aos papeis 
que lhes foram confiados, 
desejando aos artistas que em 
demanda de outras terras seguiram 
sempre crescentes prosperidades 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 37, 25 de 
dezembro de 
1898, p. 3. 

 

07 de abril de 
1899, em 
Leopoldina. 

Grande Circo, 
direção de 
Fernandez Pierre 
& Irmão. 

Estreou ante hontem nesta cidade a 
companhia - Grande Circo - da 
empreza Fernandez Pierre & 
Irmão. De justa e merecida fama 
veio precedida esta magnifica 
companhia que agradou 
extraordinariamente. Os animaes 
amestrados o são perfeitamente, 
desde os dous lindos e enormes 
elephantes até o menor cachorrinho 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IV, nº 52, 09 de 
abril de 1899, p. 
2. 

08 de abril de 
1899, em 
Leopoldina. 

Grande Circo, 
direção de 
Fernandez Pierre 
& Irmão. 

[...] Sabbado, apezar da chuva que 
á tarde cahio, deram a segunda 
funcção apresentando apreciaveis 
trabalhos [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 01, 16 de 
abril de 1899, p. 
2. 

09 de abril de 
1899, em 
Leopoldina. 

Grande Circo, 
direção de 
Fernandez Pierre 
& Irmão. 

[...] Domingo, com uma casa 
litteralmente cheia deram 
magnifico espectaculo, sendo 
apresentado, pela primeira vez, o 
interessante trabalho dos 
elephantes com os “poneys” e o 
chão da Nova Zelandia que 
muitissimo agradou [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 01, 16 de 
abril de 1899, p. 
2. 

11 de abril de 
1899, em 

Grande Circo, 
direção de 

[...] Terça feira, além de bons 
trabalhos, deram a reputada 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
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Leopoldina. Fernandez Pierre 
& Irmão. 

pantomima intitulada - Tomada de 
Canudos [...]. 

V, nº 01, 16 de 
abril de 1899, p. 
2. 

13 de abril de 
1899, em 
Leopoldina. 

Grande Circo, 
direção de 
Fernandez Pierre 
& Irmão. 

[...] Quinta-feira, novos trabalhos e 
a velha porém sempre apreciada 
pantomima Os Salteadores da 
Calabria [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 01, 16 de 
abril de 1899, p. 
2. 

16 de abril de 
1899, em 
Leopoldina. 

Grande Circo, 
direção de 
Fernandez Pierre 
& Irmão. 

[...] Hoje haverá o ultimo 
espectaculo, onde serão 
apresentados trabalhos dignos da 
magnifica companhia. E’ a 
despedida e portanto ninguem deve 
deixar de ir ao - Grande Circo. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 01, 16 de 
abril de 1899, p. 
2. 

08 de junho de 
1899, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Apolônia Pinto & 
Germano Alvez. 

Estréou no dia 8 do corrente com o 
seu “Cinematographo Lumiére” o 
sr. Germano Alves. Deram começo 
ao espectaculo duas interessantes 
comedias - Uma Mulher Sabichona 
e Um Casal de Galhetas, 
representados pelo sr. Germano e 
sua companheira a conhecida 
artista Apolonia Pinto. [...] A 
terceira parte do espectaculo 
compoz-se da exhibição de quadros 
pelo cinematographo, apparelho 
que pela primeira vez é 
apresentado n’esta cidade [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 09, 11 de 
junho de 1899, 
p. 2. 

11 de junho de 
1899, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Apolônia Pinto & 
Germano Alvez. 

[...] A engraçada comedia em 1 
acto 

“Uma Mulher Sabichona” 
- 

A engraçada farça de successo 
garantido, terminando com o tango 
do celebre BICO DE PAPAGAIO 

“A Prima e o Bordão” 
- 

TERCEIRA PARTE 
CINEMATOGRAPHO [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 09, 11 de 
junho de 1899, 
p. 4. 

18 de junho de 
1899, em 

Circo Zoologico 
Francez, direção 

Está n’esta cidade a companhia do 
circo Zoologico Francez 
propriedade dos habeis artistas 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
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Leopoldina. de Pierre & 
Irmão. 

Pierre & Irmão. Estréa hoje e 
ficará n’esta cidade até a festa. E’ 
uma magnifica companhia que se 
impõe ao publico pelos bons 
trabalhos que apresenta. 
Recommendamol-a, pois aos 
apreciadores de bons 
divertimentos. 

V, nº 10, 18 de 
junho de 1899, 
p. 2. 

24 de junho de 
1899, em 
Leopoldina. 

Circo Zoologico 
Francez, direção 
de Pierre & 
Irmão. 

Tem deleitado o publico d’esta 
cidade com os seus attrahentes 
espectaculos a magnifica 
companhia do Circo Zoologico 
Francez de propriedade dos srs. 
Pierre & irmão [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 11, 24 de 
junho de 1899, 
p. 1. 

24 de junho de 
1899, em 
Leopoldina. 

Circo Zoologico 
Francez, direção 
de Pierre & 
Irmão. 

Hoje e amanhã haverá dous 
magificos espectaculos nos quaes 
serão apresentados novos e 
variadissimos trabalhos. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 11, 24 de 
junho de 1899, 
p. 1. 

24 de junho de 
1899, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Apolônia Pinto & 
Germano Alvez. 

Continua a fazer exhibição do seu 
admiravel apparelho o sr. Germano 
Alves. E’ um dos inventos mais 
extraordinarios do nosso seculo o 
Cinematographo, onde vê-se ao 
vivo e perfeitamente como se deram 
importantes factos e lindos 
quadros. Hoje e amanhã serão os 
ultimos espectaculos e é necessario 
que todos aquelles que apreciam o 
progresso do nosso seculo vejam 
uma das suas mais admiraveis 
provas, qual a descoberta do 
Cinematographo. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 11, 24 de 
junho de 1899, 
p. 1. 

25 de junho de 
1899, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Apolônia Pinto & 
Germano Alvez. 

[...] Hoje e amanhã serão os 
ultimos espectaculos [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 11, 24 de 
junho de 1899, 
p. 1. 

25 de junho de 
1899, em 
Leopoldina. 

Circo Zoologico 
Francez, direção 
de Pierre &Irmão. 

[...] amanhã haverá dous magificos 
espectaculos nos quaes serão 
apresentados novos e variadissimos 
trabalhos. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 11, 24 de 
junho de 1899, 
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p. 1. 

07 de 
setembro de 
1899, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Club Thalia e 
Lyra 
Leopoldinense. 

[...] subirão á scena as comedias: 
Viva a Republica, a sempre 
festejada Amor por Anexins e 
Lotação dos Bonds, assim como a 
scena comica, Na Rua da Valla. 
[...]. 

- 
[...] A banda muzical Lyra 
Leopoldinense executou lindas 
peças de seu vastissimo e escolhido 
repertorio, salientando-se 
entretanto a ouvertura com que 
abriram o espectaculo [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 21, 03 de 
setembro de 
1899, p. 1 e 
Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 22, 10 de 
setembro de 
1899, p. 2. 

24 de 
setembro de 
1899, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Maestro Moreira 
de Sá com auxilio 
do Club Thalia. 

[...] Effectuou-se, domingo, o 
espectaculo-concerto do distincto 
maestro Moreira de Sá. [...] 
começou com a interessante 
comedia Diabo a Quatro [...]. 
Compoz-se a segunda parte de 
piano e violino, pelo maestro 
Moreira de Sá e o intelligente 
“virtuose” capitão James Zig-Zag. 
[...] A terceira parte compoz-se da 
comedia Amor Por Anexins [...]. A 
quarta e ultima parte constou de 
musica, sendo ouvido o conhecido 
professor Francisco Raymundo, 
que, com a maestria que lhe é 
peculiar, executou um duo de 
violino com o capitão Zig-Zag. [...] 
o capitão Zig-Zag executou a linda 
Berceuse de Fauré [...]. Terminou a 
agradabilissima diversão com o 
Hymno Nacional de Gottschalk 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 25, 01 de 
outubro de 1899, 
p. 1. 

01 de outubro 
de 1899, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Club Thalia com 
auxilio da Lyra 
Leopoldinense. 

Devido ao mau tempo não teve 
logar, no dia 30 do mez findo, a 
segunda recita desta agradavel 
associação. No dia seguinte, [...] 
effectuou-se o espectaculo. 
[...] Apoz linda ouvertura pela 
banda muzical Lyra Leopoldinense 
teve começo o espectaculo com a 
interessante comedia - O Tio 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 26, 08 de 
outubro de 1899, 
p. 1. 
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Padre. N’esta peça extreou, no 
palco leopoldinense, o nosso 
intelligente collaborador 
Dilermando Cruz [...]. Terminada a 
comedia que compõe-se de tres 
actos, seguio-se a sempre festejada 
Amor por Anexins pelo sr. Gustavo 
Saturnino e Pepa Lopes [...]. 

22 de outubro 
de 1899, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Club Thalia. Realisa hoje esta utilissima 
sociedade a recita ordinaria do 
mez. Subirão á scena o drama A 
Pena de Morte e a comedia Novo 
Systema de Curar, sendo cantado 
em um dos intervallos o Duo dos 
Paraguas da Gran-Via. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 28, 22 de 
outubro de 1899, 
p. 1. 

26 de 
novembro de 
1899, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Club Thalia. Teve logar, domingo passado, o 
espectaculo organisado pelo corpo 
scenico desta util sociedade em 
beneficio de uma illustre familia 
desta cidade que ha pouco perdeu o 
seu chefe. [...] teve começo o 
espectaculo com a comedia Depois 
de Velhos… Gaiteiros, Seguiram-
se: o monologo O Segredo de 
Margarida pela interessante 
Risoletta Valle, e a poesia Minha 
Terra de Casemiro de Abreu pela 
gentil senhorita Maria José. [...] 
Lima Deslandes recitou com a vida 
e enthusiasmo preciosos a linda 
producção de Guerra Junqueiro - A 
Fome no Ceará. Representou-se 
após o interessante dialogo-
comedia Amor por Anexins, [...] 
Finalisou a magnifica festa a 
comedia Um Judas em Sabbado de 
Alleluia [...].  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 34, 03 de 
dezembro de 
1899, p. 1.  

31 de 
dezembro de 
1899, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Club Thalia  Caso o tempo permitta, o Club 
Thalia dará hoje o espectaculo 
ordinario do mez. Serão levadas á 
scena as duas interessantes 
comedias O Caipira e Como se 
Fazia um Deputado. Ambas 
dispensam maiores reclames pois 
são verdadeiras fabricas de 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
V, nº 38, 31 de 
dezembro de 
1899, p. 1. 
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gargalhadas. 

 

25 de 
dezembro de 
1900, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 
. 

Grupo Scenico 
João Caetano, 
direção de 
Raphael S. 
Gimenez. 

O Grupo Scenico João Caetano 
realisou no dia 25 o annunciado 
espectaculo, em beneficio das 
victimas da secca do Ceará. [...] 
Deu começo ao espectaculo a 
comedia - Dar Corda Para Se 
Enforcar, que, bastante chistosa, 
foi desempenhada a contento, 
merecendo os amadores muitos 
applausos. [...] Seguiu-se a 
comedia - Funeraes e Danças, 
tirada de troças academicas [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VI, n° 37, 01 de 
janeiro de 1901, 
pág. 2. 

 

Janeiro de 
1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Grupo Scenico 
João Caetano, 
direção de 
Raphael S. 
Gimenez. 

O Grupo Scenico João Caetano 
afim de comemorar o dia de S. 
Sebastião, dará hoje um espetáculo 
cujo attrahente programma é o 
seguinte: O drama em 3 actos 
“Honra e Dever” e a comedia 
“Funeraes e Dansas” pelos 
meninos [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VI, nº 40, 
janeiro de 1901, 
pág. 2. 

20 de janeiro 
de 1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Grupo Scenico 
João Caetano, 
direção de 
Raphael S. 
Gimenez. 

No dia 20 realizou o Grupo João 
Caetano mais um espectaculo tendo 
sido satisfatório o desempenho do 
programma. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VI, nº 41, 27 de 
janeiro de 1901, 
pág. 2. 

17 de fevereiro 
de 1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Grupo Scenico 
João Caetano, 
direção de 
Raphael S. 
Gimenez. 

As nove horas da noite terá começo 
o espectaculo que o GRUPO 
SCENICO JOÃO CAETANO 
oferece aos subscriptores do rateio 
do carnaval. 
PROGRAMMA: Subirão á scena as 
chistosas e desopilantes comedias 
em um acto A PROVA DO CRIME; 
NÃO É COM VINAGRE e O 
DIABO A QUATRO N’UMA 
HOSPEDARIA que será 
representada por inteligentes 
creanças. Dará fim ao espectaculo 
o sempre desejado dueto da revista 
SAL E PIMENTA. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VI, n° 44, 17 de 
fevereiro de 
1901, pág. 4. 

24 de fevereiro 
de 1901, no 

Grupo Scenico 
João Caetano, 

No dia 24 realizou o Grupo João 
Caetano o espectaculo que estava 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
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Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

direção de 
Raphael S. 
Gimenez. 

marcado para o ultimo dia de 
carnaval e que não teve logar 
devido ao mau tempo. O 
desempenho foi correcto sendo 
bastante applaudidos os 
intelligentes amadores. 

VI, n° 46, 03 de 
março de 1901, 
pág. 1. 

 

11 de maio de 
1901, Largo 
Visconde do 
Rio Branco, 
em 
Leopoldina. 

Circo 
Phenomenal, 
direção de 
Mendes & 
Colman. 

Estreou hontem n’esta cidade a 
companhia do Circo Phenomenal 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 4, 12 de 
maio de 1901, 
pág. 2. 

12 de maio de 
1901, Largo 
Visconde do 
Rio Branco, 
em 
Leopoldina. 

Circo 
Phenomenal, 
direção de 
Mendes & 
Colman. 

[...] Hoje e amanhã, haverá 
espectaculos, dos quaes diremos 
algo no proximo numero [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 4, 12 de 
maio de 1901, 
pág. 2. 

13 de maio de 
1901, Largo 
Visconde do 
Rio Branco, 
em 
Leopoldina. 

Circo 
Phenomenal, 
direção de 
Mendes & 
Colman. 

[...] Hoje e amanhã, haverá 
espectaculos, dos quaes diremos 
algo no proximo numero [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 4, 12 de 
maio de 1901, 
pág. 2. 

19 de maio de 
1901, Largo 
Visconde do 
Rio Branco, 
em 
Leopoldina. 

Circo 
Phenomenal, 
direção de 
Mendes & 
Colman. 

Com regular concurrencia, tem 
dado diversos espectaculos o Circo 
Phenomenal que funcciona no 
Largo Rio Branco. Os trabalhos, 
comquanto não sejam novidades, 
são entretanto desempenhados com 
maestria, revelando-se os artistas 
bastante habeis. A banda italiana 
desempenha-se perfeitamente e a 
illuminação é bôa. Hoje haverá 
espectaculo [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 5, 19 de 
maio de 1901, 
pág. 1. 

02 de junho de 
1901, Largo 
Visconde do 
Rio Branco, 
em 
Leopoldina. 

Circo 
Phenomenal, 
direção de 
Mendes & 
Colman. 

Circo Phenomenal. Hoje. Duas 
Funcções!! Grande matinée a 1 
hora da tarde, devendo terminar as 
3 horas em ponto. As 9 horas da 
noite um variadíssimo espectaculo, 
FESTA ARTISTICA, despedida da 
companhia. AO CIRCO! O 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 07, 02 de 
junho de 1901, 
pág. 4. 
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representante - Ataliba Ramos. 
 

01 de junho de 
1901, Festa do 
Mês de Maria, 
em 
Leopoldina. 

Circo 
Phenomenal, 
direção de 
Mendes & 
Colman. 

Funccionou, durante os dias da 
festa, o Circo Phenomenal. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 08, 09 de 
junho de 1901, 
pág. 1. 

02 de junho de 
1901, Festa do 
Mês de Maria, 
em 
Leopoldina. 

Circo 
Phenomenal, 
direção de 
Mendes & 
Colman. 

Funccionou, durante os dias da 
festa, o Circo Phenomenal. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 08, 09 de 
junho de 1901, 
pág. 1. 

09 de junho de 
1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo 
Phenomenal, 
direção de 
Mendes & 
Colman. 

Está nesta cidade a Companhia de 
Fantoches da qual é director o sr. 
Henrique Fornero. [...] E’ um 
genero de divertimento um tanto 
raro n’esta cidade e que da 
primeira vez que esteve foi bastante 
apreciado. Hoje tem uma escolhida 
representação [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 08, 09 de 
junho de 1901, 
pág. 2. 

16 de junho de 
1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Fantoches 
Henrique Fornero 
 

Tem sido justamente apreciada a 
Companhia dos Fantoches que 
trabalha no nosso Theatro. [...] 
Hoje é o último espectaculo e o 
programma é sobremodo 
attrahente. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 09, 16 de 
junho de 1901, 
pág. 1. 

14 de julho de 
1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Grupo Scenico 
João Caetano, 
direção de 
Raphael Gimenez. 

[...] As comedias “A Procura de 
Casamento” e o “Diabo Atraz da 
Porta”, a primeira em 2 actos e a 
segunda em 1. Finalizará com o 
tango habanera “La Pobre Chica” 
ou “A Creada de Servir”, da 
celebre revista “La Gran-Via” [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 13, 14 de 
julho de 1901, 
pág. 1. 

28 de julho de 
1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Ismênia dos 
Santos. 

O espectaculo de hoje constará da 
comedia-drama “Os Provincianos 
em Lisbôa” em 3 actos e a comedia 
“Um Marido Victima”. (Outras 
peças do repertório da Cia 
apresentadas em Leopoldina: as 
comédias “Não Ha Fumo Sem 
Fogo” e “O Barão da Cotia”. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 15, 28 de 
julho de 1901, 
pág. 2. 

07 de 
setembro, no 

Circo Irmãos 
Temperani. 

Está n’esta cidade a companhia 
equestre dos Irmãos Temperani, 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
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Largo 
Visconde Rio 
Branco, em 
Leopoldina. 

que pretende dar aqui alguns 
espectaculos. Consta-nos que é 
uma companhia que dispõe de 
artistas de merito e que tem 
trabalhos dignos de nota. O circo 
está armado no Largo Visconde Rio 
Branco sendo hoje a estréa. 

VII, n° 21, 07 de 
setembro de 
1901, pág. 1. 

07 de 
setembro de 
1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Grupo Scenico 
João Caetano, 
direção de 
Raphael Gimenez. 

Não passará de todo despercebida, 
nesta cidade, a festiva data de hoje. 
O Grupo Scenico João Caetano 
realizará um espectaculo estando o 
theatro ornado. O programma, que 
é sobremodo attrahente, será 
distribuido hoje em avulsos. A 
banda Lyra Leopoldinense 
abrilhantará o espectaculo com a 
sua presença, executando o hymno 
nacional antes de começar a 
agradavel diversão [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 21, 07 de 
setembro de 
1901, pág. 1. 

12 de 
setembro de 
1901, no 
Largo 
Visconde Rio 
Branco, em 
Leopoldina. 

Circo Irmãos 
Temperani. 
 

Quinta-feira deu a companhia o seu 
segundo espectaculo apresentando 
trabalhos novos entre os quaes 
salientamos o trapezio pela 
senhorita Clara que terminou com 
um salto mortal em toda a altura do 
circo, e os jogos malabares pelas 
senhoritas Clara, Pia e V. 
Temperani. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 22, 15 de 
setembro de 
1901, pág. 1. 

15 de 
setembro de 
1901, no 
Largo 
Visconde Rio 
Branco, em 
Leopoldina. 

Circo Irmãos 
Temperani. 

Hoje haverá mais um escolhido 
espectaculo em o qual serão 
apresentados novos trabalhos. Ao 
circo pois, amantes de bons 
divertimentos. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 22, 15 de 
setembro de 
1901, pág. 1. 

19 de 
setembro de 
1901, no 
Largo 
Visconde Rio 
Branco, em 
Leopoldina. 

Circo Irmãos 
Temperani. 

Destacamos n’este espectaculo os 
jogos de chapéos pelos dois Clows, 
dignos de nota pela certeza com 
que foram executados, o trabalho 
da barra sempre apreciado, e a 
mazurk pelas gentis senhoritas que 
receberam devidos applausos. Deu 
tambem bastante sorte o palhaço 
Silva Ribeiro com os Iundús no seu 
cheroso violão. A pantomima Casa 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 23, 22 de 
setembro de 
1901, pág. 1. 
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Encantada fez o sucesso que se 
esperava. 

22 de 
setembro de 
1901, no 
Largo 
Visconde Rio 
Branco, em 
Leopoldina. 

Circo Irmãos 
Temperani. 

Para hoje está annunciado mais um 
variado espectaculo onde serão 
apresentados novos trabalhos, bem 
como uma escolhida pantomima. 
Quem quizer pois passar algumas 
horas agradaveis vá hoje ao Circo 
Temperani. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 23, 22 de 
setembro de 
1901, pág. 1. 

Dia 03 de 
novembro de 
1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Ismênia do 
Santos. 

[...] Constará a agradavel diversão 
das seguintes peças 
SALTEADORES DE MAFRA, 
comedia em 2 actos, os brilhantes 
intermedios POBRE CHICA; PST, 
PST; DUO DOS PARAGUAS e a 
comedia O ADVOGADO DO 
DIABO. [...] A noite será levado a 
scena o magnifico drama O 
PADRE GABRIEL, e a interessante 
comedia UMA CHAVENA DE CHÁ 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 29, 03 de 
novembro de 
1901, pág. 1. 

07 de 
novembro de 
1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia  
Dramática 
Ismênia do 
Santos. 

[...] Quinta-feira realizou o seu 
beneficio a gentil e intelligente 
artista Julia dos Santos, que 
auxiliada por algumas pessoas, 
conseguio uma casa mais do que 
regular. [...] Quer na primeira quer 
na segunda comedia, revelou-se a 
intelligente artista senhora do 
palco. [...] Na comedia FOGO E 
GELO fez a princeza, Ismenia dos 
Santos e escrevendo este nome 
temos dado a nossa opinião [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 30, 10 de 
novembro de 
1901, pág. 1. 

09 de 
novembro de 
1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia  
Dramática 
Ismênia do 
Santos. 

[...] Sabbado, teve logar o beneficio 
do estimavel Durval e R. Gimenez 
constando o espectaculo das 
comedias UMA MULHER COM 
DOUS MARIDOS; NÃO TEM 
TITULO e um pequeno intermedio 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 31, 17 de 
novembro de 
1901, pág. 1. 

10 de 
novembro de 
1901, no 
Theatro 

Companhia  
Dramática 
Ismênia do 
Santos. 

[...] Domingo, deram-nos a 
magnifica peça O LENÇO 
BRANCO comedia drama em 3 
actos, na qual Ismenia dos Santos, 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 31, 17 de 
novembro de 
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Alencar, em 
Leopoldina. 

Julia e Duval conquistam 
enthusiasticos applausos [...]. 

1901, pág. 1. 

13 de 
novembro de 
1901, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia  
Dramática 
Ismênia do 
Santos. 

[...] Quarta-feira teve logar o 
ultimo espectaculo em beneficio do 
sympathico artista A. Moraes, o 
qual devido ao pessimo tempo foi 
pouco concorrido. Compoz-se elle 
do drama O REMORSO, delicada e 
modernissima peça e das comedias 
NÃO HA FUMO SEM FOGO e OS 
TRINTA BOTÕES. Quer em uma, 
quer em outra a gentil Julia e o 
espirituoso Duval, principaes 
figuras das peças, foram 
correctissimos. Cantou o 
intermedio O CAFÉ DE PORTO 
RICO, a sra. Pepa Lopes que foi 
muito applaudida sendo bizado 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VII, n° 31, 17 de 
novembro de 
1901, pág. 1. 

 

15 de fevereiro 
de 1903, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artista e 
Prestidigitador 
Virgilio Del 
Sampaio. 

[...] Grande e variado espectaculo 
de prestidigitação, magia branca e 
preta, os mais modernos trabalhos, 
pelo habil e festejado artista 
brasileiro VIRGILIO DEL 
SAMPAIO que apresenta-se, pela 
primeira vez, ao illustrado publico 
desta cidade afim de proporcionar-
lhe agradaveis horas. Maravilhosas 
surprezas, decapitações pelos mais 
recentes systhemas e tudo mais que 
de moderno existe [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
VIII, n° 44, 15 
de fevereiro de 
1903, p. 4. 

31 de 
dezembro de 
1903, em 
Leopoldina. 

Circo Mendes, 
direção dos Srs. 
Mendes & 
Pantojo. 

Estréou quinta feira a companhia 
Circo Mendes de [...] artistas de 
real merecimento taes como Mori, 
eximio barista; Lalanza, 
contorcionista de nomeada; 
Mendes, o senhor do trapezio; 
Pantojo, Marietta, Ottilia, Lydia e 
outros [...] Os tony e palhaços têm 
feito as delicias da meninada [...] 
merecendo particular menção o 
Sebastião, que ja cahio no goto da 
platéa [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IX, n° 38, 03 de 
janeiro de 1904, 
p. 1. 

 

03 de janeiro 
de 1904, em 

Circo Mendes, 
direção dos Srs. 

Para hoje está annunciado mais um 
espectaculo, que segundo nos 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
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Leopoldina. Mendes & 
Pantojo. 

consta, será o ultimo, e azada é a 
occazião de todos concorrerem ao 
Circo Mendes certos de que lhes 
serão proporcionadas horas 
agradabilissimas. 

IX, n° 38, 03 de 
janeiro de 1904, 
p. 1. 

10 de janeiro 
de 1904, em 
Leopoldina. 

Circo Mendes, 
direção dos Srs. 
Mendes & 
Pantojo. 

CIRCO MENDES - Continua a nos 
proporcionar magnificas horas de 
agradavel diversão o Circo 
Mendes, de propriedade do sr. 
Christovan Mendes. Esta semana, 
devido ao mau tempo, não se 
realisaram os annunciados 
espectaculos com grande magua 
para os frequentadores do Circo. 
Dos programmas espalhados, 
consta a apparatosa pantomima 
Serra Morena, que, segundo nos 
consta, é de muito effeito e está 
caprichosamente montada. 
 
CIRCO MENDES - Domingo 
passado, deu-nos o apreciavel 
Circo Mendes, mais uma agradavel 
noitada, apresentando trabalhos 
novos e variados [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IX, n° 39, 10 de 
janeiro de 1904, 
p. 2. 
 
Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IX, n° 40, 17 de 
janeiro de 1904, 
a. 9, p. 2. 

20 de janeiro 
de 1904, em 
Leopoldina. 

Circo Mendes, 
direção dos Srs. 
Mendes & 
Pantojo. 

[...] Consta-nos que a bem montada 
companhia ficará na cidade até o 
dia da festa, 20 do corrente, e que 
para esta data prepara uma 
magnifica funcções. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IX, n° 40, 17 de 
janeiro de 1904, 
a. 9, p. 2. 

Março de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Sociedade Harpa 
de David. 

[...] Muitissimo agradou a 
Estudantina Bandolinista, pela 
correcção com que se apresentou. 
A gentilissima senhorita Honorina 
Ventania, interpretou, com muita 
arte, a valsa O Mio Tesoro, dando 
á delicada muzica uma vida e 
expressão admiraveis. Não foi 
menos feliz na cavatina da opera 
Linda de Chamonix, na qual 
revelou bella voz, bem educada e 
muito chiste no cantar. A exma. sra. 
d. Julia Ferreira cantou a 
difficilima peça Addio Terra 
Nativa. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IX, n° 48, 13 de 
março de 1904, 
p. 2. 
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03 de abril de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática de Gil 
Ribeiro. 

Domingo estreou com um bom 
espectaculo o grupo artistico do sr. 
Gil Ribeiro. O espectaculo, um 
conjuncto de boas peças, correu 
bem, sendo de lastimar-se a pouca 
concurrencia. Quer o sr. Gil quer a 
sua senhora são bons artista e 
necessario é que o publico preste-
lhe auxilio fruindo, em 
compensação, horas agradaveis. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
IX, n° 52, 10 de 
abril de 1904, p. 
3. 

29 de maio de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Benildo de 
Freitas. 

Domingo subiram á sena as 
comedias Rapto de Fernando e Nhô 
Juquinha que tiveram magnifico 
desempenho, sendo de justiça 
destacar-se o actor Freitas, que 
pelo chiste e naturalidade que 
empresta aos seus papeis, chaio 
logo no “gôto” do publico, que não 
lhe regateou applausos; Paquita 
freitas que possue boa voz e gosto 
artistico, Camacho e Dinah Freitas 
deram tambem bom desempenho 
aos seus papeis. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 07, 05 de 
junho de 1904, 
p. 1. 

31 de maio de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Benildo de 
Freitas. 

Terça feira foram representadas o 
“lever” du rideau. Ao Calçar das 
Luvas, o disparate comico 
Gregorio Sá, e a comedia opereta 
O sr. Quaresma, na qual o actor 
Freitas tem um soberbo papel. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 07, 05 de 
junho de 1904, 
p. 1. 

01 de junho de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Benildo de 
Freitas. 

Quarta feira representaram-se as 
comedias - Lucas que Chora - 
Lucas que Ri, A cura de um Tysico 
e, a pedido, Nhô Juquinha. O 
desempenho continuou magnifico, 
provocando bôas gargalhadas. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 07, 05 de 
junho de 1904, 
p. 1. 

02 de junho de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Benildo de 
Freitas. 

Finalmente quinta feira subiram a 
scena as comedias A Herança de 50 
Contos e Já Vae…. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 07, 05 de 
junho de 1904, 
p. 1. 

05 de junho de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 

Companhia 
Dramática 
Benildo de 
Freitas. 

Hoje a uma hora realiza a 
companhia uma matinèe dedicada 
especialmente ás creanças, cujo 
programma variadissimo é 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 07, 05 de 
junho de 1904, 
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Leopoldina. sobremodo attrahente sendo os 
preços das localidades, metade do 
estabelecido. A noite haverá outra 
representação composta de peças 
novas e que não foram aqui 
representadas. 

p. 1. 

05 de junho de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Benildo de 
Freitas. 

A companhia dramatica da qual é 
director o festejado actor Freitas, 
deu-nos domingo ultimo, mais duas 
agradaveis diversões. A uma hora, 
primorosa matinèe e a noite 
escolhido espectaculo.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 08, 11 de 
junho de 1904, 
p. 2. 

12 de junho de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Benildo de 
Freitas. 

Domingo subiram á scena na 
matinèe duas interessantíssimas 
comedias destacando-se as Almas 
do Outro Mundo que mais uma vez 
arrancou francas gargalhadas A 
noite um variadissimo espectaculo 
que muito agradou.  
 

Gazeta de 
Leopoldina, n° 
09, a. 10, p. 1, 
19 de junho de 
1904. 

16 de junho de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Benildo de 
Freitas. 

Quinta feira, teve logar o beneficio 
do festejado actor com a comedia A 
Sogra verdadeira fabrica de 
gargalhadas e a pedido A Cura de 
Um Tysico que tambem é uma 
primoroza peça.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 09, a. 10, 
19 de junho de 
1904, p. 1. 

03 de julho de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Benildo de 
Freitas. 

A família Freitas dá hoje o seu 
espectaculo de despedida [...] O 
clou da representação será, 
certamente, a comedia TEUTONIA, 
original do actor Freitas, e escripta 
especialmente para os 
leopoldinenses.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 11, 03 de 
julho de 1904. p. 
1. 

10 de julho de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Ex-artistas da 
Companhia 
Dramática Neves. 

[...] Apresentarão hoje um 
espectaculo no Alencar com o 
drama A Filha do Crime. Segundo 
nos informam é uma bôa peça que 
está ensaiada com cuidado. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 12, 10 de 
julho de 1904, p. 
1. 

17 de julho de 
1904, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Sociedade 
Dramática 
Progresso de 
Thebas. 

A Sociedade Dramatica Progresso 
de Thebas, realiza hoje n’aquella 
florescente localidade um 
espectaculo composto de escolhidas 
peças.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 13, 17 de 
julho de 1904, p. 
2. 
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24 de julho de 
1904, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática Neves. 

Com o drama Pena de Morte, 
realiza hoje o grupo artistico que 
trabalha sob a direcção do actor 
Neves um espectaculo, cujo 
producto reverterá em beneficio do 
theatro. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 14, 24 de 
julho de 1904, p. 
1. 

31 de julho de 
1904, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Sociedade 
Dramática 
Progresso de 
Thebas. 

<< O Club Dramatico Progresso 
de Thebas realizou no dia 31 do 
mez findo, o seu quinto espectaculo 
com as comedias:  
Endiabrada, 30 Botões e o 
monologo O Gatinho do Giló. [...] 
O monologo O Gatinho de Giló, 
especialmente escripto para o 
menino João Gil. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 16, 14 de 
agosto de 1904, 
p. 2. 

20 de agosto 
de 1904, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Sociedade 
Dramática 
Progresso de 
Thebas. 

Pela nossa vez darmos tambem 
parabens ao povo de Thebas pela 
organização do club, que 
representa um elemento de 
progresso e desenvolvimento da 
futurosa localidade, e agradecendo 
desde já, o convite que recebemos 
para o espectaculo do dia 20, 
vamos envidar esforços no sentido 
de podermos comparecer. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 16, 14 de 
agosto de 1904, 
p. 2. 

21 de agosto 
de 1904, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Sociedade 
Dramática 
Progresso de 
Thebas. 

O Grupo Dramatico Progresso de 
Thebas, realiza hoje mais uma festa 
artistica levando á scena o 
aparatoso drama - O Dragão dos 
Mares.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 17, 21 de 
agosto de 1904, 
p. 1. 

28 de agosto 
de 1904, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Sociedade 
Dramática 
Progresso de 
Thebas. 

A Sociedade Dramatica Progresso 
de Thebas, leva hoje á scena um 
escolhido espectaculo composto do 
drama A Pena de Morte e a 
chistosa comedia Os Trinta Botões. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 18, 28 de 
agosto de 1904, 
p. 1. 

20 de 
setembro de 
1904, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Club Dramático 
Progresso de 
Thebas. 

O Club Dramatico Progresso de 
Thebas, realisou no dia 25 do 
proximo passado mais um 
espectaculo o qual foi bastante 
concorrido e muito agradou aos 
espectadores, principalmente o 
corpo scenico infantil que esteve 
soberbo, destacando-se os meninos 
Mario Corrêa e João Gil e Jorge 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 23, 02 de 
outubro de 1904, 
p. 1. 
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Elias.  

02 de outubro 
de 1904, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Club Dramático 
Progresso de 
Thebas. 

Hoje deve o club realisar um 
festival para solemnizar a posse da 
nova directoria, com o esplendido 
drama maritimo em 3 actos O 
Dragão dos Mares e a comedia Os 
Dous Viuvos desempenhada pelos 
meninos João Gil, Mario Corrêa e 
Jorge Elias.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 23, 02 de 
outubro de 1904, 
p. 1. 

30 de outubro 
de 1904, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Club Dramático 
Progresso de 
Thebas. 

O Club Dramatico Progresso de 
Thebas realiza hoje a sua recita 
mensal, com um magnifico 
espectaculo. Entre outras comedias, 
será representada Ás Atribulações 
de um Estudante pelo corpo scenico 
infantil do club.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 27, 30 de 
outubro de 1904, 
p. 2. 

20 de 
novembro de 
1904, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Club Dramático 
Progresso de 
Thebas. 

Domingo ultimo subio á scena o 
festejado drama - O Narcotisador 
que segundo nos informam teve 
cabal desempenho. 

Gazeta de 
Leopoldina, n° 
31, a. 10, p. 2, 
27 de novembro 
de 1904. 

24 de 
dezembro de 
1904, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Club Dramático 
Progresso de 
Thebas. 

O Club Dramatico Progresso de 
Thebas devia ter realizado hontem 
um attrahente espectaculo sendo 
levado a scena, pela primeira vez, 
n’aquella localidade, o festejado 
drama - Os Moços e Velhos. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, n° 35, 25 de 
dezembro de 
1904, p. 3. 

 

24 de 
dezembro de 
1905, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Club Dramatico 
Progresso de 
Thebas. 

Com enorme concurrencia, realisou 
o Club Dramatico Progresso de 
Thebas, o seu festival no dia 24 de 
Dezembro ultimo. [...] Representou 
o Club nessa noite a magnifica 
peça em tres actos de Rangel de 
Lima; Os Moços e Velhos. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, nº 36, 01 de 
janeiro de 1905, 
p. 2. 

Durante o mês 
de março, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Club Dramatico 
Progresso de 
Thebas. 

O Club Dramatico Progresso de 
Thebas levará á scena, por todo 
este mez, o emocionante drama a 
Filha do Crime, do notavel 
escriptor A. D’Ennery.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, nº 46, 12 de 
março de 1905, 
p. 2. 
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26 de março, 
em Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Club Dramatico 
Progresso de 
Thebas. 

 

Representou-se a Filha do Crime, 
drama em 5 actos, original de A. 
D’Ennery. O desempenho foi 
correctissimo.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, nº 49, 02 de 
abril de 1905, p. 
2. 

15 de abril, em 
Thebas, 
distrito de 
Leopoldina. 

Club Dramatico 
Progresso de 
Thebas. 

Solemnisa o seu primeiro 
anniversario no dia 15 do corrente, 
o Club Dramatico Progresso de 
Thebas [...] o Club prepara um 
esplendido espectaculo com a 
representação d’a A Cerração no 
Mar e d’a A Morte do Gallo.  

Seguio-se a representação da 
Cerração no Mar, que teve bom 
desempenho pelo intelligente 
amador Josè de Cunto, que 
demonstra grande geito para o 
palco. Foi representada, por fim, a 
hilariante comedia - A Morte do 
Gallo - verdadeira fabrica de 
gargalhadas. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, nº 50, 09 de 
abril de 1905, p. 
2. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
X, nº 52, 23 de 
abril de 1905, p. 
2. 

13 de maio, 
em 
Leopoldina, no 
Theatro 
Alencar. 

Club Dramatico 
Progresso de 
Thebas sob a 
direção do ator 
Gil Ribeiro. 

Subirá á scena o emocionante 
drama A Filha do Crime, em cujo 
desempenho toma parte o corpo 
scenico do Grupo Dramatico 
Progresso de Thebas, que pela 
primeira vez se apresenta á nossa 
platéa. Composto de intelligentes 
amadores, e sob a competente 
direcção de Gil Ribeiro. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XI, nº 02, 07 de 
maio de 1905, p. 
2. 

18 de junho de 
1905, em 
Leopoldina, no 
Theatro 
Alencar. 

Ator Gil Ribeiro e 
o Club Dramatico 
Progresso de 
Thebas . 

Com um programma variado, 
realisa-se hoje, no Theatro Alencar, 
um espectaculo promovido pelo 
provecto actor Gil Ribeiro, 
auxiliado pelos distinctos amadores 
do Club Dramatico Progresso de 
Thebas. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XI, nº 08, 18 de 
junho de 1905, 
p. 3. 

24 de junho de 
em 
Leopoldina, no 
Largo da 
Grama. 

Circo Nacional. Estreou sabbado, no largo da 
Grama, a companhia equestre 
Circo Nacional, dirigida pelo sr. 
Vieira da Silva. Modesta e pequena, 
a troupe, entretanto, agradou 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XI, nº 10, 02 de 
julho de 1905, p. 
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bastante aos “habituèes” desse 
genero de diversões, que 
applaudiram com enthusiasmo os 
artistas que se apresentaram no 
picadeiro.  

2. 

28 de junho de 
em 
Leopoldina, no 
Largo da 
Grama. 

Circo Nacional. Correspondendo á bòa vontade do 
nosso publico, o sr. Silva 
contractou novos e excellentes 
artistas que, com successo, 
estrearam na quarta...[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XI, nº 10, 02 de 
julho de 1905, p. 
2. 

29 de junho de 
em 
Leopoldina, no 
Largo da 
Grama. 

Circo Nacional. [...]... e quinta feira. Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XI, nº 10, 02 de 
julho de 1905, p. 
2. 

01 de julho de 
1905, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Gil Ribeiro, 
Amelia Ribeiro e 
as artistas do 
Circo Nacional. 

Teve logar sabbado passado, no 
Theatro Alencar, o espectaculo em 
beneficio do actor Gil Ribeiro; deo 
a elle começo a hilariante comedia 
O Sr. Está no Club, desempenhada 
pelo actor Gil e d. Amelia Ribeiro 
[...] o actor Gil disse com bastante 
sentimento o monologo O Naufrago 
da distincta poetisa Amelia 
Rodrigues. A terceira parte constou 
de Dansa Hungara, pelas graciosas 
senhoritas Carlota e Dionysia 
Silva, applaudindas artistas do 
Circo Nacional. Finalisou o 
espectaculo a comedia Estréa de 
uma Actriz, desempenhada pelo sr. 
Gil e d. Amelia Ribeiro [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XI, nº 10, 02 de 
julho de 1905, p. 
2. 

 

04 de julho de 
em 
Leopoldina, no 
Largo da 
Grama. 

Circo Nacional. Devido ao máo tempo, foi 
transferido para terça feira, 
quando se realisou, o espectaculo 
do Circo Nacional, annunciado 
para domingo passado e em 
beneficio da senhorita Carlota.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XI, nº 10, 02 de 
julho de 1905, p. 
2. 

15 de outubro 
de 1905, no 

Artistas Luiz 
Bittencourt e 

No Theatro Alencar realisou-se, 
domingo ultimo, um espectaculo 
dramatico desempenhado pelo 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
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Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Sophia 
Bittencourt. 

actor Luiz Bittencourt e sua 
senhora, d. Sophia Bittencourt [...]. 

XI, nº 26, 22 de 
outubro de 1905, 
p. 2. 

21 de outubro 
de 1905, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artistas Luiz 
Bittencourt e 
Sophia 
Bittencourt. 

[...] Teve logar, no sabbado, o 
espectaculo em beneficio do Grupo 
Musical S. Sebastião, recentemente 
creado nesta cidade pelo dr. José 
Augusto tavares Pinheiro. O 
espectaculo constou de comedias e 
cançonetas desempenhadas pelo 
actor Luiz Bittencourt e sua 
senhora [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XI, nº 27, 29 de 
outubro de 1905, 
p. 2. 

22 de outubro 
de 1905, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artistas Luiz 
Bittencourt e 
Sophia 
Bittencourt. 

[...] No domingo, com um 
espectaculo variado, despediram-se 
os artistas Bittencourt do nosso 
publico, levando á scena novas 
comedias e cançonetas. Finalizou o 
espectaculo a comedia Lady 
Rumsteak, que agradou bastante 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XI, nº 27, 29 de 
outubro de 1905, 
p. 2. 

04 de janeiro 
de 1906, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Zarzuelas Del 
Valle. 

Por motivo de molestia na pessoa 
do seo director, não estreou ainda 
a companhia de zarzuelas dirigida 
pelo actor del Valle, cujo 
restabelecimento desejamos. A 
estréa terá logar quinta feira 
proxima. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XI, nº 36, 31 de 
dezembro de 
1905, p. 2. 

 

17 de fevereiro 
de 1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Variedades do 
Profº Aycardy. 

A despeito do máo tempo reinante e 
perante reduzido numero de 
espectadores, estreou, domingo, a 
companhia de variedades dirigida 
pelo professor Aycardy [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XII, n° 50, 21 de 
fevereiro de 
1907, p. 1. 

23 de fevereiro 
de 1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Variedades do 
Profº Aycardy. 

Associando-se aos festejos 
realisados por occasião da 
inauguração da Escola Normal, a 
empreza que actualmente no nosso 
theatro havia preparado um 
excellente programma para 
realisar um espectaculo [...] 
esolveu a Empreza adial-o para o 
dia 23, hontem, quando teve logar o 
espectaculo.  [...] correu animado e 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XII, n° 51, 24 de 
fevereiro de 
1907, p. 2. 
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foi bastante concorrido, sendo os 
artistas calorosamente 
applaudidos.  

24 de fevereiro 
de 1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Variedades do 
Profº Aycardy. 

[...] Domingo deu o professor 
Aycardy outro espectaculo, no qual 
executou com notavel prestesa a 
auto suggestão, cumprindo com 
exactidão mathematica tudo que lhe 
determinaram trez espectadores. 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XII, n° 52, 28 de 
fevereiro de 
1907, p. 1. 

28 de fevereiro 
de 1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Variedades do 
Profº Aycardy. 

[...] Hoje dará o professor Aycardy 
outro espectaculo, em que, entre 
outros sorprehendentes trabalhos, 
completamente novos, será 
exhibido o Busto Vivo, que tem 
causado pasmo em todas as cidades 
onde tem sido apresentado. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XII, n° 52, 28 de 
fevereiro de 
1907, p. 1. 

07 de março 
de 1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Variedades do 
Profº Aycardy. 

[...] O espectaculo é em beneficio 
de Mme. Esther e se comporá do 
seguinte programma: Alta 
prestidigitação, phisica applicada e 
escamoteação pelo professor 
Aycardy. Monologos, pelo ex-actor 
Alberto Silva. Descoberta do 
mysterio do Busto Vivo. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XII, n° 54, 07 de 
março de 1907, 
p. 1. 

10 de março 
de 1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Músico 
Secundino 
Rabello. 
 

O conhecido violonista sr. 
Secundino Rabello realiza hoje no 
Alencar um concerto, no qual serão 
executadas escolhidas peças 
musicaes. [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XII, n° 55, 10 de 
março de 1907, 
p. 1. 

11 de abril de 
1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Nazareth. 

Como fôra annunciado, quinta-
feira ultima fez a sua estréa a 
“troupe” dirigida pelo conhecido 
actor Nazareth. Foi levada á scena 
a peça Tim-Tim-Mirim, que, como 
o nome indica, é um “arreglo” da 
celebre revista Tim-Tim por Tim-
Tim [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XII, n° 65, 14 de 
abril de 1907, p. 
1. 

13 de abril de 
1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Nazareth. 

Sabbado representou as comedias - 
Casada-Viuva e Diabo de Saias, 
tendo o desempenho se mantido na 
altura dos fóros conquistadores 
pela companhia. A concurrencia foi 
regular [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XII, n° 66, 18 de 
abril de 1907, p. 
1. 
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14 de abril de 
1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Nazareth. 

Domingo subio de novo á scena a 
peça Tim-Tim-Mirim [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XII, n° 66, 18 de 
abril de 1907, p. 
1. 

20 de abril de 
1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Nazareth. 

[...] A companhia deliberou dar 
ainda dous espectaculos, que se 
realisarão sabbado e domingo, 
sendo o primeiro em beneficio do 
actor Nazareth [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XII, n° 66, 18 de 
abril de 1907, p. 
1. 

21 de abril de 
1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Nazareth. 

[...] Domingo representou-se a 
chistosa comedia A Serpente do Lar 
e a mimosa zarzuela Chateau-
Margaux, ambas bastante 
conhecidas do nosso publico [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIII, n° 02, 25 
de abril de 1907, 
p. 1. 

27 de abril de 
1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Nazareth. 

[...] Sabbado, e com esplendido 
programma, fazem beneficio os 
jovens e sympathicos artistas 
senhorita Luiza Nazareth e Alberto 
Gomes. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIII, n° 02, 25 
de abril de 1907, 
p. 1. 

28 de abril de 
1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Dramática 
Nazareth. 

Theatro Alencar - Hoje, Tim-Tim-
Mirim. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIII, n° 03, 28 
de abril de 1907, 
p. 2. 

22 de 
dezembro de 
1907, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Cinematographo 
com o artista Sr. 
Mathias Serra. 

[...] Realiza-se hoje, no theatro 
Alencar, a sessão de 
cinematographo, com o seguinte 
attrahente programma: 
 

1 Prestidigitador Moderno; 
2 As Xyphopagas; 
3 Sogra Risonha; 

4 Desembarque do Principe; 
5 Cosinheiro Infernal; 

6 Pega Ladrão!; 
7 Scena Cinematographica; 

8 Noite de Noivado; 
9 Velho Derretido; 

10 Uma Desgraça Traz Outra; 
11 Photographo em Apuros; 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIII, n° 71, 22 
de dezembro de 
1907, p. 1. 
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12 Fonte Ramos Pinto; 
13 Filhos do Diabo; 

14 Banho de Cavallos. 

06 de janeiro 
de 1908, no 
distrito de 
Piedade. 

Club 21 de Julho. O Club 21 de Julho, [...] pretende 
realizar no dia 6 de Janeiro 
proximo uma recita theatral em 
beneficio da Casa de Caridade 
desta cidade. [...] O programma, 
[...] é o seguinte: 
 

1° O Pequeno Mendigo; 
2° O Corvo e a Raposa; 

3º A Caridade; 
4° O Professor; 
5º O Mentiroso. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIII, n° 70, 18 
de dezembro de 
1907, p. 1. 

 

 

28 de junho de 
1911, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Sarau Dançante. No dia 28 do passado, no salão do 
Theatro Alencar, houve animado 
saráo dançante, promovido por 
uma commissão de gentis e 
graciosas senhorinhas, cuja 
commissão compunha-se das 
galantes patrícias Emilia Pio, 
Marinha Soares, Marietta Pimenta 
e Oraide Silva. 

O Novo 
Movimento, ano 
III, nª 51, 02 de 
julho de 1911, p. 
4. 

29 de junho de 
1911, em 
Leopoldina. 

Circo François, 
companhia 
circenses 
francesa, criada 
por Jean François 
e Anna 
Stevanowich. 

Estreou quinta-feira esta 
importante companhia, que 
apresenta trabalhos 
importantissimo, alguns de real 
valor e merito [...]. 
 

O Novo 
Movimento, ano 
III, nª 51, 02 de 
julho de 1911, p. 
2. 

30 de junho de 
1911, em 
Leopoldina. 

Circo François, 
de Jean François e 
Anna 
Stevanowich. 

[...] A estréa deve ser na quinta-
feira sendo que dará apenas 4 
espectaculos.  

O Novo 
Movimento, ano 
III, nª 49, 18 de 
junho de 1911, 
p. 1. 

01 de julho de 
1911, em 
Leopoldina. 

Circo François, 
de Jean François e 
Anna 
Stevanowich. 

[...] A estréa deve ser na quinta-
feira sendo que dará apenas 4 
espectaculos.  

O Novo 
Movimento, ano 
III, nª 49, 18 de 
junho de 1911, 
p. 1. 

02 de julho de 
1911, em 

Circo François, 
de Jean François e 

[...] Hoje haverá outro bom e 
variado espectaculo. 

O Novo 
Movimento, ano 
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Leopoldina. Anna 
Stevanowich. 

III, nª 51, 02 de 
julho de 1911, p. 
2. 

 

14 de março 
de 1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Artística Sydney e 
Brown. 

Fizeram hontem a sua estréa no 
“Cinema Leopoldina” os dois 
artistas inglezes Sydney e Brown, 
cujos trabalhos agradaram 
bastante.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XVIII, nº 280, 
15 de março de 
1913, p. 4. 

15 de março 
de 1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Artística Sydney e 
Brown. 

Pela segunda vez exhibiram-se 
hontem no Alencar os artistas 
inglezes Sydney e Brown.  [...] 
Naquelle genero, cyclista-comico, 
incontestavelmente, são 
extraordinarios.  [...] Além dos 
trabalhos de Sydney e Brown foram 
exhibidas seis bellas fitas que 
agradaram deveras.   

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XVIII, nº 281, 
16 de março de 
1913, p. 1. 

16 de março 
de 1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Artística Sydney e 
Brown. 

Para hoje será organizado um 
variadissimo programma. Serão 
dadas duas sessões, nas quaes os 
artistas Sydney e Brown 
apresentarão trabalhos novissimos 
e de grande successo. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XVIII, nº 281, 
16 de março de 
1913, p. 1. 

12 de abril de 
1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Baile organizado 
por José Procopio 
Junqueira e José 
Carneiro de 
Castro. 

Baile - O escól da sociedade 
leopoldinense reune-se hoje, á 
noite, no Alencar para festejar o 
início do presente anno lectivo do 
Gymnasio Leopoldinense e Escola 
Normal. Será certamente uma festa 
encantadora e na qual imperará a 
mais perfeita alegria, essa 
jovialidade peculiar á mocidade. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XVIII, nº 302, 
12 de abril de 
1913, p. 1. 

10 de maio de 
1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Troupe Rossi. 
menções ao 
professor Rossi e 
o casal de 
ilusionistas  Les 
Michelin. 

Do programma de amanhã faz 
parte o celebre numero intitulado 
Aga ou A Mulher Mysteriosa, que 
grande exito tem alcançado nas 
cidades mais cultas do mundo. 
Assim o “Alencar” tenha uma 
enchente a “cunha”. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 18, 09 
de maio de 
1913, p. 1. 

11 de maio de Troupe Rossi. Para hoje está annunciada uma Gazeta de 
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1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

outra funcção, na qual o professor 
Rossi fará a sua estréa como 
cançonetista e transformista. Les 
Michelins apresentarão novos 
trabalhos.  

Com uma enchente “a cunha” deu 
antehontem a empreza Chagas uma 
deliciosa noitada aos 
frequentadores dessa bem montada 
casa de diversões. Além de seus 
bellissimas fitas, foram cantadas 
varias e espirituosas cançonetas 
pelo professor Rossi que foi muito 
applaudido, e apresentados finos 
trabalhos de prestidigitação pelo 
casal Les Michelins. 

Leopoldina, ano 
XIX, nº 20, 11 
de maio de 
1913, p. 1 e 
Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 21, 13 
de maio de 
1913, p. 4. 

13 de maio de 
1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Troupe Rossi. [...] A pedido geral resolveu a 
“troupe” Rossi dar mais um 
espectaculo hoje, exhibindo o 
extraordinario trabalho 
denominado Aga ou A Mulher 
Mysteriosa o qual muito agradou 
ao publico. O professor Rossi far-
se-á ouvir em novas e engraçadas 
cançonetas. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 21, 13 
de maio de 
1913, p. 4. 

23 de agosto 
de 1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo Espirito 
Santense. 

Com regular concurrencia fez 
hontem a sua estréa nesta cidade, 
dando uma funcção, cujos 
trabalhos, apezar de muito 
conhecidos, foram muito 
apreciados [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 108, 24 
de agosto de 
1913, p. 1. 

24 de agosto 
de 1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo Espirito 
Santense. 

[...] Está annunciado para hoje 
outro espectaculo, sendo 
apresentados novos trabalhos. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 108, 24 
de agosto de 
1913, p. 1. 

30 de agosto 
de 1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo Espirito 
Santense. 

Foi hontem o festival artistico de 
Pedro Gonçalves, uma das 
melhores figuras do elenco da 
Companhia. Dedicou Gonçalves a 
sua festa ao dr. Ribeiro Junqueira. 
A casa foi regular e os 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 112, 31 
de agosto de 
1913, p. 4. 
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espectadores deram muitas palmas 
a todos os artistas que tomaram 
parte na grande funcção. 

31 de agosto 
de 1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo Espirito 
Santense. 

[...] Para hoje está annunciado um 
espetaculo variado. Trabalhos 
novos. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 112, 31 
de agosto de 
1913, p. 4. 

27 de 
setembro de 
1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Orquestra regida 
pelo professor 
Pinheiro. 

Hoje, no “Alencar” a excellente 
orchestra regida pelo professor 
Pinheiro fará uma musica especial, 
executando numeros escolhidos e 
novos do seu selecto repertorio. 
[...] a empreza Chagas organizou 
para a sessão de hoje um 
programma que constituirá o seu 
maior triumpho. Eia, pois, todos ao 
Cinema. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 135, 27 
de setembro de 
1913, p. 1. 

 

12 de outubro 
de 1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Gremio Litterario 
Leopoldinense. 

Realizará uma importante sessão 
civica commemorativa da data e 
nella será empossada a nova 
directoria que o “clichè” acima 
representa. Foi convidado para 
orador official da sessão o illustre 
sr. coronel Francisco Leite 
Guimarães, docente do Gymnasio 
Leopoldinense, que dissertará 
sobre esse acontecimento historico 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 148, 12 
de outubro de 
1913, p. 1 e 4. 

02 de 
novembro de 
1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Exposição de 
pinturas do artista 
leopoldinense 
Manoel Funchal 
Garcia. 

ARTE - O pintor leopoldinense 
Manoel Funchal Garcia, inaugura 
hoje no saguão do Theatro Alencar 
uma exposição dos seus quadros. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 166, 02 
de novembro de 
1913, p. 1. 

28 de 
dezembro de 
1913, no 
Theatro 
Alencar, em 

Artista Yolan 
Kowacha. 

Estréa hoje no Cinema Leopoldina 
a festejada e applaudida 
transformista Yolan Kowacha, 
contractada pela empreza Chagas 
para dar dois espectaculos nesta 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 211, 28 
de dezembro de 
1913, p. 1. 
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Leopoldina. cidade [...].  

31 de 
dezembro de 
1913, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artista Yolan 
Kowacha 

Estreou ante-hontem no Cinema 
Leopoldina a transformista Yolan 
Kowacha, tendo os seus serviços 
agradado muito. Amanhã a sra. 
Kowacha exhibirá novos trabalhos. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XIX, nº 212, 30 
de dezembro de 
1913, p. 1. 

 

 

Dia indefinido, 
primeira 
semana de 
janeiro de 
1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina 

Casal de Artistas 
Pozzoli. 

Além da parte cinematographica, 
haverá hoje no Alencar, no palco, a 
estréa do festejado casal Pozzolo, 
conhecidos artistas que certamente 
arrancarão muitos applausos da 
platéa. O preço das cadeiras foi 
elevado para 1$000 e das geraes 
para $500. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 210, s/d, 
janeiro de 1915, 
p. 1. 

10 de janeiro 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Casal de Artistas 
Pozzoli. 

No palco - Equilibrio de força e 
bailado variado pelo casal Pozzoli. 
Na téla - Um magnifico 
programma. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 213, 10 
de janeiro de 
1915, p. 1. 

20 de janeiro 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Casal de Artistas 
Pozzoli. 

Realizou-se hontem um festival em 
beneficio do casal Pozzoli. Houve 
grande concorrencia. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 221, 21 
de janeiro de 
1915, p. 4. 

23 de janeiro 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Baile Social no 
Alencar. 

BAILE - Realiza se hoje, no Theatro 
Alencar, um grande baile, 
promovido por um grupo de gentis 
senhoritas, secundado por outro de 
distinctos rapazes da sociedade 
leopoldinense.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 223, 23 
de janeiro de 
1915, p. 1. 

28 de janeiro 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artista Nilo 
Durval. 

Agradou muito o trabalho do 
distincto artista Nilo Durval, cuja 
estréa verificou-se hontem. Amanhã 
novos trabalhos serão exhibidos e 
certamente o Theatro Alencar terá 
uma grande enchente. Na téla será 
projectado um bellissimo 
programma. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 228, 29 
de janeiro de 
1915, p. 1. 
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30 de janeiro 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artista Nilo 
Durval. 

Nilo Durval, o intelligente imitador 
que trabalha actualmente no 
Alencar, apresentará hoje novos 
trabalhos. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 229, 30 
de janeiro de 
1915, p. 4. 

31 de janeiro 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artista Nilo 
Durval. 

Houve hontem concorrida sessão, 
exhibindo-se pela segunda vez o 
notavel imitador Nilo Durval. [...] 
No palco: Nilo Durval. 
A Machinista do Amor, couplet de 
trem. 
A Bella Ideal, parodia comica 
imitando uma artista muito ruim na 
sua noite de estréa. 
A Palmeira, canção cubana. 
A Linda Bahiana, maxixe. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 230, 31 
de janeiro de 
1915, p. 4. 

06 de fevereiro 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artista Pozzoli. [...] Pozzoli, já conhecido do nosso 
publico, apresentar-se-a no final da 
sessão fazendo alguns numeros de 
equilibrio e força. Ha quasi um mez 
nosso hospede, devido a longa e 
pertinas enférmidade que por todo 
esse tempo prostou ao leito sua 
esposa, só agora se apresenta, a 
trabalhar sosinho, nos seus 
trabalhos de Hercules Moderno 
com os quaes vem assignalando 
triumphos [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 234, 06 
de fevereiro de 
1915, p. 1. 

21 de fevereiro 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Casal de Artistas 
Pozzoli. 

[...] No palco, o casal Pozzoli se 
apresentará, no final da sessão, nos 
seus trabalhos de equilibrio de 
força. Mme. Henriqueta Pozzali 
que se vem de convalecer de longa 
enfermidade, só agora se apresenta 
nos seus magnificos trabalhos de 
força e bailados Hespanhoés [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 243, 21 
de fevereiro de 
1915, p. 1. 

23 de fevereiro 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Casal de Artistas 
Pozzoli. 

A empreza annuncia para hoje uma 
variada funcção. Além da parte 
cinematographica haverá no palco 
a exhibição de novos trabalhos dos 
artistas Pozzoli. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 244, 23 
de fevereiro de 
1915, p. 1. 

04 de março 
de 1915, no 

Companhia 
Taveira & Silva. 

A empreza Pedro Barbosa 
contractou alguns espectaculos com 
a troupe Taveira & Silva que fará a 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
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Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

sua estréa hoje, ás 8 ½ da noite, 
levando á scena a hilariante 
comedia em tres longos actos, da 
lavra do escriptor portuguez A. 
Azevedo, intitulada - Casa de 
Orates, alem de um acto de 
variedades que dará termo ao 
espectaculo [...]. 

XX, nº 252, 04 
de março de 
1915, p. 1. 

07 de março 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Taveira & Silva. 

Amanhã haverá um outro 
espectaculo, em que serão lavadas 
á scena as chistosas comedias Um 
Amigo dos Diabos, em 3 actos, e A 
Boneca em um, além do acto de 
variedades. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 254, 06 
de março de 
1915, p. 1 
. 

10 de março 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Taveira & Silva. 

Se o tempo permittir, realizar-se-á, 
hoje, o espectaculo em beneficio 
dos actores Taveira e Antonio 
Gomes. Sabemos que já foi passada 
uma grande parte da casa. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 257, 10 
de março de 
1915, p. 1. 

13 de março 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Taveira & Silva. 

A Companhia Taveira & Silva deu 
hontem mais um variado 
espectaculo, tendo recebido muitos 
applausos da platéa [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 261, 14 
de março de 
1915, p. 4. 
 

14 de março 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia 
Taveira & Silva. 

[...] Para hoje está annunciado um 
magnifico programma. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 261, 14 
de março de 
1915, p. 4. 
 

14 de abril de 
1915, no 
Largo do 
Desengano, 
em 
Leopoldina. 

Circo Cinema 
Pinheiro. 

Com grande concorrencia estreou 
ante-hontem nesta cidade o 
conhecido Circo-Cinema Pinheiro. 
Os trabalhos apresentados 
agradaram sobremodo ao publico 
que, por isso mesmo, não lhes 
regateou aplausos freneticos [...]. 
O espectaculo finalisou com uma 
excellente projecção 
cinematographica, em que foi 
passada a emocionante fita Entre 
Homens e Feras, da conhecida 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 284, 16 
de abril de 1915, 
p. 4. 
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fabrica “Cines & Comp.”, em 
cinco longas partes. 

15 de abril de 
1915, no 
Largo do 
Desengano, 
em 
Leopoldina. 

Circo Cinema 
Pinheiro. 

[...] O espectaculo de hontem nada 
deixou tambem a desejar. Como no 
primeiro, foi ainda Joaquim de 
Araujo o alvo da attenção e dos 
applausos do publico. O seu 
trabalho de bicyclette no arame é 
um milagre de equilibrio, [...] A 
segunda parte, na tella, constou de 
quatro fitas, dentre as quaes se 
“descavam” o esplendido drama 
em dois actos, Henry Rapache. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XX, nº 284, 16 
de abril de 1915, 
p. 4. 

18 de abril de 
1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo Cinema 
Pinheiro. 

Esta conhecida e applaudida 
companhia gymnastica, acrobatica, 
zoologica e cinematographica que, 
com tanto successo estreou na 
passada semana, deu, domingo, o 
seu ultimo espetaculo nesta cidade, 
devendo se retirar hoje, em trem 
especial, para S. Fidelis.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 02, 20 
de abril de 1915, 
p. 1. 

21 de abril de 
1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Palestra Literária 
com Dr. Octavio 
Lacerda, à época, 
diretor do Grupo 
Escolar Ribeiro 
Junqueira. 

No Theatro Alencar realiza se 
amanhã uma sympathica festa em 
beneficio da Caixa Escolar do 
grupo “Ribeiro Junqueira”. 
Octavio Lacerda, [...] Director do 
Grupo, fará uma palestra litteraria, 
cujo thema não foi ainda escolhido. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 02, 20 
de abril de 1915, 
p. 1. 

11 de julho de 
1915, em 
Leopoldina. 

Circo Universal, 
dirigido por Lo’s 
Franças. 

Estréa hoje o Circo Universal. 
Durante o espetaculo tocará uma 
banda de musica que veio de 
Campo Limpo, especialmente para 
esse fim. A funcção será variada e 
agradará certamente. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 66, 11 
de julho de 
1915, p. 1. 

29 de julho de 
1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Variedades 
Edgard Teixeira. 

[...] Além da sessão 
cinematographica haverá também a 
estréa da “troupe” que actualmente 
nos visita. Será levada á scena uma 
espirituosa comedia em um acto, 
dando fim ao espectaculo um acto 
de variedades, cançonetas, duettos, 
canções, etc. Todos ao Cinema! 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 80, 29 
de julho de 
1915, p. 1. 

31 de julho de Companhia de Estreou ante-hontem no Alencar a Gazeta de 
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1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Variedades 
Edgard Teixeira. 

Companhia de Variedades do sr. 
Edgard Teixeira, contractado pela 
Empreza do Cinema. A 
concurrencia foi regular. Hoje, 
haverá uma nova funcção e serão 
representados trabalhos que, 
certamente, agradarão ao publico.  

Leopoldina, ano 
XXI, nº 82, 31 
de julho de 
1915, p. 1. 
 

01 de agosto 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Variedades 
Edgard Teixeira. 

Terá logar logo á noite, no Alencar, 
uma esplendida sessão de cinema, 
que terminará com uma segunda 
parte, no palco, pela representação 
de comedias, cançonetas, etc., pela 
“troupe” que ora nos visita. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 83, 01 
de agosto de 
1915, p. 4. 

11 de agosto 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Variedades 
Edgard Teixeira. 

[...] A “troupe” Teixeira, no palco, 
pela ultima vez, levará á scena uma 
jocosa comedia, seguida de 
interessantes cançonetas - devendo 
estrear a sympathica atriz Jupyra, 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 91, 11 
de agosto de 
1915, p. 1. 

14 de agosto 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Variedades 
Edgard Teixeira. 

[...] A finissima e espirituosa 
comedia Oro e Adoro, que será 
levada pelos artistas Edgard 
Teixeira e Flora Teixeira, promette 
um ruidoso successo. No acto de 
variedades serão levadas 
interessantes cançonetas, 
monologos, canções, etc, fazendo 
Jupyra a sua estréa no palco do 
Alencar. Todos ao cinema, hoje! 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 94, 14 
de agosto de 
1915, p. 1. 

15 de agosto 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Companhia de 
Variedades 
Edgard Teixeira. 

Haverá hoje uma esplendida sessão 
cinematographica, seguida de uma 
parte no palco pelo elenco da 
“troupe” Teixeira, nesta casa de 
diversões.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 95, 15 
de agosto de 
1915, p. 4. 

26 de outubro 
de 1915, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Festa em 
homenagem ao 
professor Antenor 
Machado. 

Os alumnos do sr. professor 
Antenor Machado offerecem-lhe 
hoje, no Theatro Alencar, uma festa 
em que lhe será feita a entrega de 
um mimo que consiste em um annel 
de gráo. [...] Será orador, em nome 
da classe estudante, o academico 
Pompilio Guimarães. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 150, 26 
de outubro de 
1915, p. 1. 

 

08 de janeiro Baile Realizou se hontem no Alencar um Gazeta de 
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de 1916, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

 
Comissão 
organizadora: 
Zilda Lacerda, 
Maria José Lobo, 
Zulmira Sabino, 
pharmaceutico 
João de Moura, 
dr. Henrique Cruz 
e capitão 
Constancio de 
Oliveira. 
 

animado baile, promovido por 
alguns rapazes da nossa sociedade. 
A Gazeta foi distinguida com um 
convite que muito agradecemos 
[...]. 

Leopoldina, ano 
XXI, nº 205, 09 
de janeiro de 
1916, p. 4. 

10 de fevereiro 
de 1916, em 
Leopoldina. 

Circo Cinema 
Pinheiro. 

Estreou ante-hontem, nesta cidade, 
tendo agradado aos concurrentes, 
esta conhecida companhia 
gymnastica, acrobatic, zoologica e 
de variedades, de que é director o 
artista sr. Aristides Pinheiro.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 233, 12 
de fevereiro de 
1916, p. 1. 

11 de fevereiro 
de 1916, em 
Leopoldina. 

Circo Cinema 
Pinheiro. 

Hontem, proporcionou o circo-
cinema um variado espectaculo ao 
nosso publico, tendo os artistas 
sido muito applaudidos.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 233, 12 
de fevereiro de 
1916, p. 1. 

12 de fevereiro 
de 1916, em 
Leopoldina. 

Circo Cinema 
Pinheiro. 

Está annunciada, para hoje, uma 
nova funcção. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 234, 13 
de fevereiro de 
1916, p. 1. 

15 de fevereiro 
de 1916, em 
Leopoldina. 

Circo Cinema 
Pinheiro. 

O Circo Pinheiro deve dar hoje, se 
o tempo permittir, a sua ultima 
funccção nesta cidade, seguindo 
depois para Recreio e d’alli para 
Carangola. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 235, 15 
de fevereiro de 
1916, p. 1. 

05 de março, 
no Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Baile á Phantasia 
de Carnaval. 

Hoje, realisa-se no Theatro Alencar 
o primeiro dos dois grandes bailes 
carnavalescos levados a effeito pela 
nossa mocidade. Os ultimos 
preparativos para isso já e acham 
terminados e o Alencar, 
magnificamente adornado, 
apresenta um lindo aspecto. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 252, 05 
de março de 
1916, p. 4. 
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07 de março, 
no Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Baile á 
Phantasiade 
Carnaval. 

Dançou-se em Leopoldina nas tres 
noites de carnaval; no primeiro e 
terceiro dias, no Theatro Alencar e 
no segundo dia na residencia do sr. 
João Chagas. Todos os tres bailes 
foram á phantasia e tiveram 
enorme concurrencia.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 253, 10 
de março de 
1916, p. 4. 

 

06 de abril de 
1916, no 
Largo Felix 
Martins, em 
Leopoldina. 

Circo Norte 
Americano / 
American 
Zoological And 
Novelties 
Company - 
Direção e 
propriedade de 
George G. Turner. 

Deve ter logar hoje, ás 8 horas da 
noite, a estréa do grande Circo 
Norte Americano, ante-hontem 
chegado a esta cidade. Esta 
companhia gymnastica, acrobatica 
e zoologica, que vem precedida de 
grande fama, é composta de 21 
artistas, dentre os quaes clows, 
bailaristas, areolistas, saltadores, 
etc., e grande numero de feras. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 275, 6 
de abril de 1916, 
p. 1. 

8 de abril de 
1916, no 
Largo Felix 
Martins, em 
Leopoldina. 

Circo Norte 
Americano / 
American 
Zoological And 
Novelties 
Company - 
Direção e 
propriedade de 
George G. Turner. 

Para hoje está annunciado mais um 
variado programma cheio de 
numeros novos, e em que o 
intrepido domador capitão 
Philadelphia enfrentará novas 
feras. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 277, 8 
de abril de 1916, 
p. 1. 

9 de abril de 
1916, no 
Largo Felix 
Martins, em 
Leopoldina. 

Circo Norte 
Americano / 
American 
Zoological And 
Novelties 
Company - 
Direção e 
propriedade de 
George G. Turner. 

O grande Circo Norte Americano 
[...] realisou sabbado e domingo 
mais dois variados espectaculos, 
que foram muito concorridos.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 279, 11 
de abril de 1916, 
p. 1. 

11 de abril de 
1916, no 
Largo Felix 
Martins, em 
Leopoldina. 

Circo Norte 
Americano / 
American 
Zoological And 
Novelties 
Company - 
Direção e 

Para hoje esta annunciado mais 
uma soberba funcção, em que serão 
executados novos trabalhos e a 
magnifica pamtomina Nhô Bóbó.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 279, 11 
de abril de 1916, 
p. 1. 
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propriedade de 
George G. Turner. 

13 de abril de 
1916, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Circo Norte 
Americano / 
American 
Zoological And 
Novelties 
Company - 
Direção e 
propriedade de 
George G. Turner 
. 

O grande Circo Norte Americano 
relisa hoje, no Theatro Alencar, um 
magnifico espectaculo. Em vista do 
máo tempo, que não tem permittido 
os espectaculos da companhia no 
circo armado no largo Felix 
Martins, resolveu o sr director do 
Circo dar hoje uma esplendida 
funcção no palco do Alencar.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXI, nº 281, 13 
de abril de 1916, 
p. 1. 
 

22 de abril de 
1916, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso 
Brasileiro. 

Teve logar no passado sabbado, no 
Theatro Alencar, a estréa do trio 
“Luso Brasileiro”, com a peça 
intitulada “O Cartão do Diabo”.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXII, nº 3, 25 
de abril de 1916, 
p. 1. 

23 de abril de 
1916, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso 
Brasileiro. 

Seguros do palco, com um jogo de 
scenas admiravel, o trio “Luso 
Basileiro” fez ainda, domingo as 
delicias dos frequentadores do 
Alencar, com a Vivandeira [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXII, nº 3, 25 
de abril de 1916, 
p. 1. 

26 de abril de 
1916, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso 
Brasileiro. 

[...] No palco, pelos “Lusos”, a 
espirituosa comedia em 1 acto 
Nada de Ciumes [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXII, nº 4, 26 
de abril de 1916, 
p. 1. 

 

30 de abril de 
1916, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso 
Brasileiro. 

No palco, Os Lusos, que têm feito a 
delicia dos frequentadores do 
Alencar, levarão a engraçadissima 
peça Elixir da Vida, que trará a 
plateia em constante gargalhada. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXII, nº 8, 30 
de abril de 1916, 
p. 1. 

03 de maio de 
1916, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso 
Brasileiro. 

No palco será levado Muriahé em 
Scena, espirituosa revista que 
alcançou grande successo em S. 
Paulo do Muriahé, onde, por 
diversas vezes, foi levada á scena.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXII, nº 10, 03 
de maio de 
1916, p. 1. 
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30 de janeiro 
de 1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Baile Social. A’ noite realizou se no “Theatro 
Alencar” um animado baile 
offerecido ao dr. Ribeiro Junqueira. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIII, nº 220, 
30 de janeiro de 
1918, p. 1. 

02 de fevereiro 
de 1918, no 
distrito de 
Piedade. 

Club Dramatico 
União 
Piedadense. 

O Club Dramatico União 
Piedadense, do districto de 
Piedade, dará funcção sabbado e 
domingo, com o seguinte 
programma: “O Dedo de Deus” - 
Empolgante drama em 2 actos. 
“Diabo Atraz da Porta” - 
Hilariante comedia em 1 acto [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIII, nº 222, 
01 de fevereiro 
de 1918, p. 2. 

02 de fevereiro 
de 1918, no 
distrito de 
Piedade. 

Club Dramatico 
União 
Piedadense. 

[...] Fechará o programma um acto 
variado com tres numeros: “A 
Luva” - poesia. “O Velho 
Machinista” - scena comica. “O 
Engrossador” - cançoneta. Os 
amadores estão muito bem 
ensaiados, esperando-se uma casa 
á cunha. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIII, nº 222, 
01 de fevereiro 
de 1918, p. 2. 

03 de março 
de 1918, no 
distrito de 
Piedade. 

Grupo Dramatico 
Coronel Fajardo. 

[...] O referido “Club” fêz sua 
estreia no dia 3 do corrente, com o 
seguinte programma: “A Pena de 
Morte”, drama em 3 actos; 

“A Espada do General”, comedia 
em 1 acto; 

Terminou o espectaculo com uma 
“Apotheose” allusiva ao Patrono 
do Club, sendo muito applaudido 
pelos espectadores. A pedido de 
diversas pessôas, será repetido no 
dia 18 do corrente o mesmo 
programma com uma nova 
comedia. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIII, nº 250, 
10 de março de 
1918, p. 2. 

30 de março 
de 1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Prestidigitador 
Conde 
Themistocle. 

Estreou sabbado no Alencar o 
Conde Themistocle, que grande 
successo logrou no Rio com o seu 
numero de sensação - o enforcado 
vivo. Os trabalhos de 
prestidigitação e transmissão de 
pensamento do Conde Themistocle 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIII, nº 263, 
02 de abril de 
1918, p. 2. 
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agradaram bastante ao nosso 
publico [...]. 

31 de março 
de 1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Prestidigitador 
Conde 
Themistocle. 

[...] O Alencar teve enchente 
sabbado e domingo e certamente 
tambem terá na proxima quinta-
feira, para quando o intelligente 
artista annuncia novos numeros.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIII, nº 263, 
02 de abril de 
1918, p. 2. 

04 de abril de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Artista e 
Prestidigitador 
Conde 
Themistocle. 

[...] O CONDE THEMISTOCLE 
[...] apresenta hoje aos 
frequentadores do THEATRO 
ALENCAR os seus trabalhos de 
alta transmissão de pensamento e 
prestidigitação. Dos trabalhos que 
offerece hoje ao publico destacam 
se: “A desapparição de uma 
pessoa” e “as flores casadeiras”. A 
SENHORITA QUE RECEBER 
UMA DESTAS FLORES SE 
CASARÁ NO PRASO DE SEIS 
MEZES [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIII, nº 265, 
02 de abril de 
1918, p. 3. 

06 de abril de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Prestidigitador 
Conde 
Themistocle. 

[...] Grandioso acto de magia, com 
apparições e desaparições a vista 
do publico. Successo. Cadeira 
Magnetica que será puchada com a 
força dos olhos do PROF. CONDE 
THEMISTOCLE. Varinha magica 
que advinha a pessoa que mais 
namora no presente espectaculo. 
Arte! Arte! A Invasão Eterna nesta 
experiencia o Conde Themistocle 
ficará preso com 20 metros de 
corda, dando 500$000 a pessoa que 
o amarre de forma que não possa 
sair. Alta Transmissão recebimento 
do pensamento a distancia [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIII, nº 267, 
06 de abril de 
1918, p. 2. 

21 de abril de 
1918, no 
Theatro 

Cinema, 
gerenciado pela 
empresa F. P. 

[...] O Theatro apanhou uma 
enchente á cunha, num dos maiores 
successos de bilheteria que a 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 02, 23 
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Alencar, em 
Leopoldina. 

Carneiro.  
 
Sessão dedicada 
ao Tiro 347. 

empreza aqui tem conseguido. Ao 
terminar o espectaculo, um grupo 
de gentilissimas senhorinhas 
cantou a linda marcha patriotica 
“Brazil”, lettra e musica do sr. dr. 
Thiers Cardoso, nosso illustre 
collega de imprensa e advogado na 
cidade de Campos [...]. 

de abril de 1918, 
p. 2. 

21 de abril de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Primeira 
Conferência 
Patriótica do Tiro 
374 
 
Conferência do 
Sr. Dr. Aristides 
Sica. 

[...] No dia 21 o Tiro 374, inaugura 
a serie de conferencias patrioticas, 
promovidas pelo seu esforçado 
presidente. Dissertará sobre a data 
o sr. dr. Aristides Sica, illustrado 
Promotor de Justiça da comarca e 
professor de Historia do Gymnasio 
Leopoldinense. Essa conferencia 
realizar-se-á no Theatro Alencar, 
sendo franca a entrada [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 01, 18 
de abril de 1918, 
p. 2. 

02 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Prestidigitador 
chileno Dr. 
Javier. 

Fez hontem a sua estréa no 
“Alencar” o intelligente artista Dr. 
Javier, cujos trabalhos de 
hypnotismo e transmissão de 
pensamento agradaram muitissimo. 
O sr. Dr. Javier é um artista de real 
merito e a empreza F. P. Carneiro 
lavrou um tento contractando-o 
para se exhibir em nossa cidade 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 10, 03 
de maio de 
1918, p. 3. 

03 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Prestidigitador 
chileno Dr. 
Javier. 

O occultista dr. Javier, que ha tres 
noites seguidas vem trabalhando no 
Alencar, é um scientista de valor. 
[...] Nos seus extraordinarios 
trabalhos de transmissão de 
pensamento o cavalheiro que nos 
visita, conquistará, em breve, uma 
celebridade mundial [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 11, 05 
de maio de 
1918, p. 3. 

03 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Segunda 
Conferência 
Patriótica do Tiro 
374. Conferência 
do Prof. José 
Lintz. 

Conforme fôra annunciado, 
realizou-se hontem, no “Theatro 
Aencar”, a conferencia 
commemorativa do descobrimento 
do Brazil, da serie promovida pelo 
Tiro 374, sendo orador o illustre 
professor José Lintz. [...] O 
illustrado professor começou numa 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 10, 03 
de maio de 
1918, p. 1. 
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inspirada evocação das glorias 
portuguezas, recordando as bellas 
e fidalgas estrophes de Camões. 
Falou sobre as navegações e em 
phrases de muito relevo lembrou os 
factos do descobrimento, fazendo a 
proposito uma erudita 
recapitulação historica [...]. 

04 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Prestidigitador 
chileno Dr. 
Javier. 

O occultista dr. Javier, que ha tres 
noites seguidas vem trabalhando no 
Alencar, é um scientista de valor. 
[...] Possuindo uma elevadissima 
accção physio-psychica, receptora 
e transmissora, os trabalhos do Dr. 
Javier são dignos de admiração por 
parte dos homens cultos [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 11, 05 
de maio de 
1918, p. 3. 

05 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Prestidigitador 
chileno Dr. 
Javier. 

Despede se hoje do nosso publico o 
illustre scientista chileno com um 
escolhido numero de trabalhos 
novos. O Dr. Javier segue daqui 
para Cataguazes, onde se exhibirá 
no salão do Commercial Club [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 11, 05 
de maio de 
1918, p. 3. 

08 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Baile em honra de 
José e Ormeo 
Junqueira 
Botelho. 

A sociedade leopoldinense, no que 
ella tem de mais representativo, 
acolheu com as maiores 
demonstrações de carinho a feliz 
iniciativa da festa a realizar-se 
hoje, no Theatro Alencar, em honra 
aos jovens engenheiros José e 
Ormeu Junqueira Botelho [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 13, 08 
de maio de 
1918, p. 1. 

05 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Terceira 
Conferência 
Patriótica do Tiro 
374. 
 
Conferência do 
Prof. Botelho 
Reis. 

[...] O Brazil commemora amanhã 
um dos factos mais significativos de 
sua historia: a libertação dos 
escravos. [...] No Theatro Alencar 
realizar-se á, amanhã, ás 6 ½ da 
tarde, a conferencia civica do 
illustrado professor Botelho Reis, 
director do Gymnasio 
Leopoldinense [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 16, 12 
de maio de 
1918, p. 1. 

19 de maio de 
1918, no 
Theatro 

Festa Infantil, 
dedicada 

Vai ser das mais encantadoras 
festas aqui levadas a effeito a que 
hoje se realiza no “Theatro 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 21, 19 
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Alencar, em 
Leopoldina. 

Ernestina Ribeiro. Alencar”, em homenagem á exma. 
sra. d. Ernestina Ribeiro.  [...] A’s 
treze horas, impreterivelmente, 
sessão de cinema, com os seguintes 
films escolhidos: 

1º. “Eleição para deputado” - 
comedia em uma parte; 
2º. “Jogando com um pau de dois 
bicos” - comedia em uma parte; 
3º. Testamento do Tio - comedia em 
duas partes; 
4º. “Lizzie no concurso de beleza” - 
comedia em duas partes. 

Em seguida, dar se á começo ás 
dansas, que promettem ser muito 
animadas [...]. 

de maio de 
1918, p. 1. 

23 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Troupe Benildo 
de Freitas. 

Chegou á cidade e estréa hoje no 
Alencar a Troupe Benildo de 
Freitas, constituida por tres artistas 
de valor. O actor Freitas trabalhou 
em nossa cidade em 1904 com 
ruidoso successo, conquistando 
então da platéa leopoldinense os 
mais calorosos applausos. [...] Será 
levada a engraçada peça buffa em 
1 acto - “A Bella Lili”.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 24, 23 
de maio de 
1918, p. 1. 

25 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Troupe Benildo 
de Freitas. 

[...] Benildo de Freitas e sua esposa 
são dois excellentes artistas, que 
merecem as sympathias do publico 
leopoldinense. Auguremos lhe para 
sabbado uma casa cheia. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 25, 24 
de maio de 
1918, p. 1. 

26 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Troupe Benildo 
de Freitas. 

O internato do Gymnasio foi 
hontem ao Theatro. Os rapazes 
applaudiram a valer a troupe, cujos 
trabalhos não agradaram menos 
que na noite da estréa. Para hoje 
está annunciada nova funcção. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 26, 26 
de maio de 
1918, p. 3. 

03 de maio de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 

Comemoração ao 
12º aniversário da 
fundação do 
Gymnasio 

[...] A commemoração do 12º. 
anniversario do Gymnasio 
Leopoldinense obedecerá ao 
seguinte programma: 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 31, 02 
de junho de 
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Leopoldina. Leopoldinense. [...] IIIº. PARTE: Soirée dansante, 
ás 20 horas, no “Theatro Alencar”, 
de accordo com os convites 
expedidos, e  distribuição dos 
premios aos vencedores dos 
diversos jogos [...]. 

1918, p. 1 e 2. 

09 de junho de 
1918, no 
distrito de 
Piedade. 

Grupo Dramatico 
Coronel Fajardo. 

Decorreram com extraordinario 
brilhantismo os festejos de 
encerramento do mez Marianno em 
Piedade, realizados domingo 
ultimo. [...] A noite o Grupo 
Dramatico “Coronel Fajardo” deu 
um espetaculo com a casa à cunha, 
sendo os artistas amadores que 
tomaram parte na representação 
muito applaudidos [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 37, 11 
de junho de 
1918, p. 2. 

12 de junho de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Os Vallier’s. O casal Vallier fez hontem a sua 
estréa. A casa, comquanto pequena, 
correspondeu perfeitamente ao 
valor dos artistas, que nos visitam, 
pois, accorreu hontem ao 
“Alencar” uma assistencia muito 
distincta. Os estrondosos applausos 
recebidos pelo casal Vallier 
equivalem a uma verdadeira 
victoria [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 38, 13 
de junho de 
1918, p. 3. 

13 de junho de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Os Vallier’s. [...] Hoje, certamente, a casa ficará 
repleta. Alfredo Vallier é um actor 
comico de primeira ordem; tem 
muito chiste, muita linha. A 
Senhora V. Vallier é uma artista de 
real valor. Canta admiravelmente e 
no palco é de uma distinção 
incomparavel; encantadora. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 38, 13 
de junho de 
1918, p. 3. 

14 de junho de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Os Vallier’s. O casal Vallier obteve hontem no 
“Alencar” mais um grande 
successo. Foram quatro os numeros 
levados pelos intelligentes artistas e 
é difficil dizer-se qual delles mais 
agradou ao publico. Os Vallier’s 
conquistaram muitas palmas [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 39, 15 
de junho de 
1918, p. 2. 

15 de junho de Os Vallier’s. [...] Hoje os festejados artistas Gazeta de 
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1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

apresentarão os novos trabalhos e 
o publico leopoldinense, certamente 
encherá o nosso “Theatro”. 

Leopoldina, ano 
XXIV, nº 39, 15 
de junho de 
1918, p. 2. 

15 de junho de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Quarta 
Conferência 
Patriótica do Tiro 
374. 
 
Conferencia do 
Dr. Custodio 
Lustosa. 

Mais uma vez se accentuou, com a 
palestra do dia 15, levada a effeito 
pelo exmo. sr. dr. Custodio Lustosa, 
o alto alcance das conferencias 
patrioticas inauguradas a 21 de 
Abril, sob os auspicios do Tiro 347 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 40, 18 
de junho de 
1918, p. 1. 

16 de junho de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Os Vallier’s. Despediram-se domingo da platea 
leopoldinense os Vallier’s. O 
Alencar teve uma casa á cunha. Os 
applaudidos artistas seguiram 
hontem para Ubá, onde devem 
estrear hoje. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 40, 18 
de junho de 
1918, p. 2. 

29 de junho de 
1918, no 
distrito de 
Piedade. 

Grupo Dramatico 
Coronel Fajardo. 

[...] Pretende o Grupo Dramatico 
“Coronel Fajardo” dar um 
magnifico espectaculo no dia 29 do 
corrente com o seguinte 
programma. “Os Voluntarios da 
Honra”, drama em 3 actos. 
“Resonar Sem Dormir”, comedia 
em 1 acto, terminando o 
espectaculo com a interessante 
comedia em 1 acto “Dois Mineiros 
na Corte”. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 45, 23 
de junho de 
1918, p. 3. 

14 de julho de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Quinta 
Conferência 
Patriótica do Tiro 
374. 
 
Conferencia do 
Dr. Nestor 
Capdeville. 

[...] haverá, á noite, no Theatro 
Alencar, a quinta conferencia da 
serie do Tiro 374. Será orador o 
nosso companheiro Nestor 
Capdeville. A solemnidade 
começará ás 18 e meia horas e será 
abrilhantada pela banda de musica 
regida pelo maestro Lucas de 
Lacerda, que executará durante a 
reunião o Hymno Nacional e a 
Marselhas  [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 60, 14 
de julho de 
1918, p. 1. 

 

14 de julho de Inauguração do Os srs. Xavier & Maury habeis Gazeta de 
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1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Gabinete Photo-
Americano. 

photographos, inauguram hoje, no 
“Alencar”, o Gabinete Photo 
Americano. Era uma lacumna 
muito sensivel em nossa cidade a 
falta de uma photographia. Com a 
inauguração de hoje desappare 
essa lacumna. Agradecendo a 
communicação desejamos muitas 
prosperidades ao novo 
estabelecimento. 

Leopoldina, ano 
XXIV, nº 60, 14 
de julho de 
1918, p. 2. 

31 de agosto 
de 1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Orquestra regida 
pelo maestro 
Lucas de Lacerda 
Filho. 

No Alencar, os sabbados e 
domingos, tem tocado ultimamente, 
uma excellente orchestra, regida 
pelo maestro Lucas de Lacerda 
Filho [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 98, 01 
de setembro de 
1918, p. 2. 

01 de 
setembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Orquestra regida 
pelo maestro 
Lucas de Lacerda 
Filho. 

[...] e da qual fazem parte os jovens 
Mario Manso, flauta, Aurelio Silva, 
trombone, José Schettino, violino, 
além dos antigos musicos daquella 
casa de diversões, srs. Silvano 
Barbosa, clarineta e d. Celuta dos 
Anjos, piano. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 98, 01 
de setembro de 
1918, p. 2. 

07 de 
setembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Sexta Conferência 
Patriótica do Tiro 
374. 
 
Conferência do 
advogado Dr. 
Gabriel de 
Almeida. 

[...] Conforme haviamos noticiado 
realiza-se, á noite, a sexta 
conferencia patriotica, da serie 
organizada pela directoria do Tiro 
374. Occupará a tribuna o distincto 
e consagrado orador dr. Gabriel de 
Almeida, que, pelo seu talento de 
escol e sua vasta cultura litteraria, 
já se tornou sobejamente conhecido 
em todos os circulos intellectuaes 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 103, 
07 de setembro 
de 1918, p. 1. 

10 de 
setembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Olga Lagrange. Estreou hontem no Alencar a 
Senhora Olga Lagrange, cantora 
italiana, que foi muito applaudida. 
A casa foi pequena, devido, talvez, 
a falta de reclame, pois, muitas 
familias não tiveram conhecimento 
da estréa da gentil cantora. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 105, 
11 de setembro 
de 1918, p. 2. 

 

12 de Olga Lagrange. A cantora lyrica italiana Senhora 
Olga Lagrange, [...] trabalhará 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 



 

219 
 

setembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

hoje pela segunda vez, levando o 
seguinte programma: 

“Amor di Pastorello” (Melodia 
Napolitana); 

“Eva” (Grande valsa de successo); 
“Ojos Negros” (Gavotta 

Hespanhola); 
“Tili D’oro (Melodia Napolitana). 

XXIV, nº 106, 
12 de setembro 
de 1918, p. 2. 

 

14 de 
setembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Olga Lagrange. A Senhora Olga Lagrange, levou 
hontem ao “Alencar” uma 
numerosa assistencia e foram 
calorosos os applausos por ella 
recebidos [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 109, 
15 de setembro 
de 1918, p. 2. 

15 de 
setembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Olga Lagrange. [...] Hoje, a intelligente cantora, se 
despedirá do publico leopoldinense. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 109, 
15 de setembro 
de 1918, p. 2. 

 

19 de 
setembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

Estrearam hontem os Lusos. Apezar 
do mau tempo a casa foi magnifica. 
A platéa esteve em constante 
hilaridade. Riu-se a valer. Os Lusos 
que ja eram conhecidos aqui, onde 
ja contavam muitas sympathias, 
voltaram com melhor repertorio e 
excellentes scenarios e guarda 
roupa. Hontem foram elles muito 
applaudidos. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 113, 
20 de setembro 
de 1918, p. 2. 

21 de 
setembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

Os Lusos levam hoje no Alencar a 
comedia em tres actos intitulada - 
“O Macaco é Outro…” [...] Os 
applaudidos artistas, que fizeram 
uma estréa magnifica com o 
“Cartão do Diabo”, arrancando da 
platéa gostosas gargalhadas e 
muitas palmas [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 114, 
21 de setembro 
de 1918, p. 1. 

22 de 
setembro de 

Trio Luso-
Brasileiro. 

Com uma concorrencia 
extraordinaria, deram hontem os 
applaudidissimos Luzos o segundo 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
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1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

espectaculo com um successo 
completo. Hoje, os Luzos diliciarão 
os frequentadores do “Alencar” 
com uma das melhores peças do 
seu repertorio. 

XXIV, nº 115, 
22 de setembro 
de 1918, p. 1. 

28 de 
setembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

Os Lusos continuam a fazer 
successo no Theatro Alencar, que 
tem tido sempre enchente [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 122, 
01 de outubro de 
1918, p. 1. 

29 de 
setembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

[...] Sabbado e domingo ultimo o 
Alencar esteve repleto. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 122, 
01 de outubro de 
1918, p. 1. 

03 de outubro 
de 1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

Os Lusos registraram hontem, no 
“Alencar”, mais um successo. A 
casa, porém, devido ao mau tempo, 
foi pequena. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 125, 
04 de outubro de 
1918, p. 2. 

05 de outubro 
de 1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

Hontem os Lusos levaram “A 
Avenida”, revista comica, que 
provocou na platéa gostosas 
gargalhadas. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 127, 
06 de outubro de 
1918, p. 3. 

12 de outubro 
de 1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

A convite do sr. Britto Fernandes, 
intelligente director do trio que 
trabalha actualmente no “Theatro 
Alencar”, tivemos occasião de ver 
os riquissimos scenarios feitos 
especialmente para a opereta 
“Viuva Alegre”, que vae ser levada 
amanhã nesta cidade [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 131, 
11 de outubro de 
1918, p. 1. 

13 de outubro 
de 1918, no 
Theatro. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

Os Lusos fizeram um ruidoso 
successo com a opereta “Viuva 
Alegre”, levada sabbado e domingo 
no Alencar. Sabbado a casa esteve 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 133, 
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.Alencar, em 
Leopoldina. 

repleta, á cunha mesmo [...]. 15 de outubro de 
1918, p. 1. 

19 de outubro 
de 1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

E’ hoje, conforme noticiamos, o 
beneficio da banda do Tiro 374, no 
Theatro Alencar. [...] A peça 
escolhida foi a “Viuva Alegre”, tão 
justamente applaudida nas 
primeiras representações [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 137, 
19 de outubro de 
1918, p. 2. 

 

26 de outubro 
de 1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

A convite dos srs. dr. Onofre de 
Andrade e maestro Britto 
Fernandes, tivemos ante hontem, a 
noite, a feliz opportunidade de ver 
os scenarios, ja arrumados, para a 
apotheose da revista “Flor da 
Matta”, annunciada para sabbado 
proximo, no Alencar.  

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 142, 
25 de outubro de 
1918, p. 1. 

31 de outubro 
de 1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

Os “Luzos” pretendem levar á 
scena quinta feira proxima a 
revista de costumes leopoldinenses 
intitulada “Flor da Matta”. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 145, 
29 de outubro de 
1918, p. 2. 

 

07 de 
dezembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

Hontem, á noite, [...] decorria no 
Theatro Alencar, [...] a terceira 
representação da revista “Flor da 
Matta”, original dos srs. Professor 
Onofre de Andrade, nosso talentoso 
confrade, e Maestro Brito 
Fernandes. Os Lusos, [...] 
 realizaram hontem com pleno 
successo, o seu festival artistico, 
levando a referida peça, que nas 
duas primeiras representações 
obteve do publico leopoldinense 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 151, 
08 de dezembro 
de 1918, p. 3. 

 

08 de 
dezembro de 
1918, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Trio Luso-
Brasileiro. 

[...] Domingo, por occasião do 
espectaculo de despedida dos 
Lusos, o maestro Britto Fernandes 
dirigiu do palco, uma calorosa 
saudação á platéa leopoldinense, 
dizendo-lhe, em seu nome e dos 
seus companheiros, o adeus de 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXIV, nº 152, 
10 de dezembro 
de 1918, p. 3. 
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despedida. 

 

10 de 
dezembro de 
1920, no 
Theatro 
Alencar, em 
Leopoldina. 

Festival Artístico, 
em benefício da 
Caixa Escolar. 

[...] I Parte: Abertura da sessão 
pelo dr. Carlos Paixão. 
Conferencia Litteraria - dr. Leal de 
Souza. Canto - “Secreto” - Melodia 
op. n. 2. Tosti - Sta. Aracy Carneiro 
Poesia - “Le Lion de Florence” 
(Mil’egoy) senhorita Graciema 
Junqueira; Piano - “Rapsodia 
Hungara” - op. n. 2 Franz List  sr. 
Djalma P. Silva. Cançoneta - “A 
Hora do Chá” - senhorita Tita 
Guimarães. II Parte: Conferencia - 
Trovadores e namorador. Prof. 
Assis Cintra. Piano - “Favorita” - 
“Fantasia” - Ascher: sr. Djalma P. 
Silva. Canto - “Quando a te Lieta” 
- “Romance” - Gounod. senhorita 
Aracy Carneiro. Versos - dr. 
Columbano Duarte. 

Surprezas  dr. Tavares de Lacerda 
e sr. Affonso Albuquerque Junior. 
NOTA: Os acompanhamentos ao 
piano serão feitos pelo sr. Djalma 
Pereira da Silva. O festival 
começará ás 1 ½. 

Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXVI, nº 169, 
10 de dezembro 
de 1920, p. 1. 

 

01 de fevereiro 
de 1921, no 
Theatro 
Alencar. 

Concerto-
Conferência de 
Freire de Castro e 
Francisco Silva, 
do Instituto 
Benjamin 
Constant. 

Quando sentamo-nos á nossa mesa 
de trabalho para escrever estas 
linhas, decorria entre applausos, no 
Theatro Alencar, o concerto 
conferencia dos srs. Freire de 
Castro e Francisco Silva, cegos do 
Instituto Benjamin Constant. Os 
dois illustres moços tinham a 
auxilial-os a nossa distincta 
conterranea Aurea Spinola, que 
fazia os acompanhamentos ao 
piano, sempre applaudida pela 
assistencia.  

Fonte: Gazeta de 
Leopoldina, ano 
XXVI, nº 209, 
02 de fevereiro 
de 1921, p. 1. 

29 de abril de 
1921, no 
Theatro 
Alencar. 

Festa Infantil. Realiza-se hoje [...] a festa em 
beneficio da Caixa Escolar do 
Grupo Ribeiro Junqueira. O 
programma organizado é o 
seguinte: 

Gazeta de 
Leopoldina, nº 
08, a. XXVII, 29 
de abril de 1921, 
p. 1. 
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1ª PARTE 
1º. “Quero Casar” - Cançoneta 

pela menina Rudá Carneiro. 
2º. “E Eu? Nada?” - por Helena 

Alves. 
3º. “A Creança” - conferencia pelo 

prof. José Lintz. 
4º. “Creadinha de Servir” - por 

Jandyra Furtado. 
5º. “Bailado das Flores” - por 12 

alumnas. 
Nos intervallos, varios trechos de 

musica classica, ao piano, por 
alumnas da professora senhorita 

Maria do Carmo Monteiro de 
Castro. 

2ª PARTE 
Sessão de Cinema. 

 

14 de junho de 
1921, no 
Theatro 
Alencar. 

Troupe Severino 
Fonseca. 

Na proxima terça feira estreará a 
“troupe” Victorino Fonseca, 
applaudido humorista. 

Gazeta de 
Leopoldina, nº 
39, a. XXVII, 12 
de junho de 
1921, p. 4. 

15 de junho de 
1921, no 
Theatro 
Alencar. 

Troupe Severino 
Fonseca. 

[...] No palco: programma variado 
pela troupe Victorino Fonseca, cuja 
estréa verificou se hontem. 

Gazeta de 
Leopoldina, nº 
40, a. XXVII, 15 
de junho de 
1921, p. 4. 

16 de junho de 
1921, no 
Theatro 
Alencar. 

Troupe Severino 
Fonseca. 

A troupe Severino Fonseca tem 
conquistado terreno na sympathia 
dos frequentadores do nosso 
Alencar. Tres noites seguidas 
trabalham os distinctos artistas em 
nossa cidade, levando hilariantes 
comedias, sempre muito 
applaudidos.  

Gazeta de 
Leopoldina, nº 
41, a. XXVII, 17 
de junho de 
1921, p. 4. 

18 de junho de 
1921, no 
Theatro 
Alencar. 

Troupe Severino 
Fonseca. 

Amanhã teremos um programma 
variado. 

Gazeta de 
Leopoldina, nº 
41, a. XXVII, 17 
de junho de 
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1921, p. 4. 

24 de julho de 
1921, em 
Leopoldina. 

Circo de Touros. DIVERSÕES - CIRCO DE 
TOUROS - Hoje, á hora do 
costume, haverá tourada. 

Gazeta de 
Leopoldina, nº 
68, a. XXVII, 24 
de julho de 
1921, p. 2. 

05 de agosto 
de 1921, no 
Theatro 
Alencar. 

Festival Artístico, 
em benefício da 
Caixa Escolar. 

[...] Realizou se sexta-feira, no 
Theatro Alencar, o lindo festival em 
beneficio da Caixa Escolar. O bello 
programma teve fiel execução. As 
intelligentes meninas Rudá 
Carneiro, Ivonne Guimarães e 
Olivia Silva, a primeira na 
cançoneta “Costureirinha”, e as 
segundas no fado portuguez “Maria 
e Manoel”, sahiram-se 
galhardamente, sendo muito 
applaudidas pela enorme 
assistencia que enchia 
completamente o Theatro [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, nº 
78, a. XXVII, 07 
de agosto de 
1921, p. 1 e 2. 

01 de 
setembro de 
1921, no 
Theatro 
Alencar. 

Festa Infantil em 
benefício da 
Caixa Escolar do 
Grupo Ribeiro 
Junqueira. 

Festa Infantil - A magnifica festa 
levada a effeito ante-hontem, no 
Theatro Alencar, pelo illustre 
director e professoras do Grupo 
Escolar “Ribeiro Junqueira”, em 
beneficio da Caixa Escolar [...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, nº 
103, a. XXVII, 
11 de setembro 
de 1921, p. 1 e 
2. 
 

14 de outubro 
de 1921, no 
Theatro 
Alencar. 

Maestro Clóvis de 
Queiroz. 

[...] Primeira Parte 
1 “Miramar”, P. de Sarasate; 
2 “Mellodie”, A. Rubinstein; 
3 “Priere et Berceuse”, P. de 

Sarasate; 
4 “Carnaval Russo”, H. 

Wienlavvski. 
Segunda Parte 

1 “Les Adieux”, P. de Sarasate; 
2 “Romance”; Arthur Napoleão; 

3 “Elegia”, M. J. de Macedo, solo 
de violino; 

4 “Scene de Ballet”, Ch. de Beriot. 
[...]. 

Gazeta de 
Leopoldina, a. 
XXVII, nº 128, 
15 de outubro de 
1921, p. 1. 

19 de Festa de Hoje, ás 7 ½ da noite, realiza -se no Gazeta de 
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novembro de 
1921, no 
Theatro 
Alencar. 

Caridade, em 
benefício da Casa 
de Caridade 
Leopoldinense. 

Theatro Alencar, o festival em 
beneficio da Casa de Caridade. As 
cadeiras estão sendo vendidas a 
4$000 e as geraes a 2$000. Hontem 
a casa estava quasi toda passada. 
Damos a seguir o programma da 
festa: 

1ª. Parte 
1 - “Guanabara” - Côro por um 
grupo de senhoritas. 
2 - “Acanhamento” - Ivonne 
Guimarães. 
3 - “Fado das Mãos” - Carmen 
Spinola. 
4 - “O Nariz” - Laura Lustosa. 
5 - “O Marido Moderno” - Ivonne 
Guimarãess. 
6 - “O Meu Noivo” - Rudá 
Carneiro. 
7 - “Um Ajuste” - Iza Freitas e 
Ivonne Guimarães. 
8 - “Vida de Cabaret” - Carmen 
Spinola. 
9 - “Não é Com Vinagre Que Se 
Apanham Moscas” (comedia). 
Smith, Guanayro Motta, Carmen 
Spinola, Tita Guimarães e Córa 
Guimarães. 

2ª. Parte 
10 - “Ave Maria de Gounod” - 
violino e piano pelo Dr. Alberto 
Fonseca e senhorita Maria do 
Carmo Monteiro de Castro.  
11 - “As Bahianinhas” - por 3 
senhoritas. 
12 - “Os Passarinhos” - por um 
grupo de creanças. 
13 - “Na Capital” - Laura Lustosa, 
Iza Freitas e Guiomara Netto. 
14 - “Caprichos de Mulher” - Rudá 
Carneiro. 
15 - “O Pescador” - Rita Gomes. 
16 - “Matutando” - Dr. Coaracy 
Medeiros. 

Leopoldina, nº 
152, a. XXVII, 
19 de novembro 
de 1921, p. 1. 
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17 - “Menina das Flôres” - 
Lourdes Varella. 
18 - “Si Vous L’aviez Compris” - 
Carmen Spinola. 
19 - “As Amazonas” - Córa 
Guimarães, Tita Guimarães, 
Carmen Spinola e Rita Gomes.  

3ª Parte 
Baile. 

27 de 
novembro de 
1921, no 
Colégio da 
Imaculada. 

Festa de 
encerramento de 
ano letivo do 
Colégio da 
Imaculada. 

Realiza-se hoje, ás 13 horas, no 
Collegio da Immaculada, 
superiormente dirigido nesta cidade 
pelas virtuosas Filhas de Jesus, a 
festa commemorativa do 
encerramento do ano lectivo de 
1921. [...] A festa, para a qual é 
necessario o convite, obedecerá o 
seguinte programma: 

[...] 
3º. - “As Vontades de Lecticia”, 
drama em 2 actos pelas senhoritas 
Ignez Manso, Maria José Meirelles, 
Hercilia Reis, Maria de Lourdes 
Varella, Olinda Fajardo, Maria de 
Lourdes Costa e America Bonnomo.  

Gazeta de 
Leopoldina, nº 
158, a. XXVII, 
27 de novembro 
de 1921, p. 1. 
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ANEXOS 

ANEXO I: ANTOLOGIA DE CRÔNICAS E CRÍTICAS TEATRAIS. 

CRÔNICAS TEATRAIS. 

1882: Uma Viagem a Côrte (Conclusão)139 
Autor: Elysio Balthazar 

Todos estes typos escolhem de preferencia os roceiros para alvo de suas amolações, 

vêem-nos com cara de Maneis de Soiza e julgam-nos com o direito de os aturar. A’ noute, 

como era de prever, não faltei no Sant’Anna, trabalha neste pequeno mas elegante theatro a 

companhia do artista Heller, levaram nessa noute a scena a opera cômica intitulada – A 

Mascotte. E’ esta uma peça que tem tido sorte igual aos Sinos de Corneville, o empresário 

conhece a fundo o paladar do publico fluminense, não perdendo por isso o ensejo de o 

mimosear com estes dramas onde abunda o sol e pimenta. O leitor se já viu esta peça deve 

recordar-se do momento em que nos aparece a princesa no acampamento inimigo, disfarçada 

em filha de saltimbanco; são sublimes aquellas trovas recordando os explendores da 

Realeza; não é verdade?A meu lado estava um velhote verdadeiro enthusiasta da actriz que 

interpretava este papel, durante a recitação o velhote exclamava: Oh! Ah! Ah!... sublime!... 

bello!... dizia arregalando os olhos, e abrindo descommunalmente a boca. Tive pena deste 

homem. Pobre velhote, coitado! Em um dos intervallos quando sahia para o jardim dou de 

improviso com o maganão do Dr. Arthur dando o braço á Suzana. 

- Olá doutor por aqui, hein? 

- E’ verdade, como vai a Leopoldina e os meus Pavões? 

- Julgo á cidade ainda está no mesmo lugar em que a deixou, emquanto aos pavões, creio, os 

tem poupado ainda a implacável faca do cosinheiro. O nosso Araujo conserva aquellas aves 

como lembrança de seus heroicos feitos. 

- Ainda bem... seria uma injustiça se tal não fizesse.  

Levantava no momento o panno, Suzana e o encantador Arthur subiram para o camarote. 

Quando de novo tomei a minha cadeira, reparei que o bom do velhote tinha na mão um 

magnifico bouquet de rozas naturaes. Curioso como todos os rapazes quis ver a quem era 

destinado, não esperei muito, assim que Pepa, a encantadora princeza entrou em scena, 

atirou-lhe o velhote aos pés, o formoso bouquet, esta apanhou-o e agradeceu com um sorriso. 

                                                
139 O Leopoldinense, ano III, nº 03, pág. 3 e 4, 08/01/1882. 
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O meu visinho satisfeito dava pulinhos na cadeira, como um macaco ao som da musica de um 

realejo. Encarei-o com comiseração, murmurando pela segunda vez: 

Pobre velhote... coitado! 

Pirapetinga – 1881, Elysio Balthazar.  

1883: Chronica Theatral (Sob a Minha Luneta)140 
Autor: Belzebuth.141 

Summario – Je me suis presente jeudi pour avoir l’honneur de coir Mr. Rapallo. – O 

frio é adverso a mágica. – De claque, luvas, gravata branca e barba a Gladstone. – Os Srs. 

Taunay e Laffayette, na escamotagem copacabanica. – “Garçom uma commenda que 

saia!...” – Um papagaio desertado da Cadeia Velha. – A phisica social nos tempos 

hellenicos. – Quadros vivos da sociedade atheniense. – Couzas nunca vistas, pavorozos 

milagres! – Um programma comme Il faul. – O que estava dentro da caixinha dos desejos 

não condizia com o rotulo da pomada. – As formozas irerês leopoldinenses. – Os rapazes 

petiscando um guizado e sonhando com outro. – Como fomos arrastados pela enxurrada 

humana – O remedio para o frio é um caroço de assucar... esfregado no beiço do doente. – 

Russinho, Tiracouro e Zé do Telhado em scena. – Adeus leitor vamos embarcar para o porto 

do Mar de Hespanha. 

Quinta-feira tivemos occasião de assistir ao espectaculo annunciado pelo Sr. Ernesto 

Rapallo. Era 8’ 3|4 quando compramos um cartão e subimos a escada do Theatro Alencar. 

Poucas pessoas occupavam as bancadas. Três ou quatro assovios precederam a ascensão do 

panno. O cavalheiro Rapallo appareceu seguido do seu ajudante de ordens. O vestuário do 

cavalheiro dava-lhe uma tonalidade (desculpe Sr. Taunay se invadimos seara alheia) 

parlamentar. Casaca a Laffayete, chrachat, barba a ingleza, meneio aristocrata, tudo 

patenteava ao publico a nobilíssima hierarchia do apresentante. O Sr. Rapallo pronunciou 

estirado discurso, analysou a origem da prestidigitação, remontou aos tempos heróicos da 

antiga Grecia e sobre a electricidade referiu a theoria de Theophrasto relativamente a 

attracção e repulsão dos corpos – citou as descobertas de Franklim no século passado e fez a 

apotheoze de Arago, cujos estudos em 1820 aperfeiçoaram o invento da telegraphia. 

Terminou dizendo que sem ser Hermam ou Bosco, o publico devia aplaudil-o porquanto 

preferia o Capitolio á Rocha Tarpeia. Mais longe iria o illustre (?) se a impaciencia do 

publico pouco avesado a conferencias não deitasse água na fervura rethorica. O Sr. Rapallo 

                                                
140 O Leopoldinense, ano IV, nº 31, pág. 2, 15 de julho de 1883. 
141 “Belzebuth”, possível pseudônimo utilizado por Elysio Balthazar. 
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fez algumas escamotagens com um baralho, a famoza transformação do liquido escuro em 

água christalina e de um ovo posto entre os dentes puchou umas tiras de fitas coloridas. 

Quazi todos os espectadores tinham na mão uma grande tira de papel, com os 

seguintes dizeres – “Theatro – Companhia de Maravilhas, dirigida por Ernesto Rapallo – 

Grande e escolhida representação, extraordinário successo! Fará sua estréa com trabalhos 

dramaticos (!) magicos, illuzorios, phantasmagoricos etc. etc. (?!) As novidades do século – 

Nicromancia – Thaumaturgia – O prodígio de Genova – Kaleidoscopo gigante ou a volta do 

mundo! A mais soberba collecção de vistas originaes – Os quadros dissolventes – Nova 

exposição de quadros nunca vistos, executados pelos melhores pintores em Pariz e Roma – A 

fonte maravilhosa, cujo machinismo é surprehendente! – As verdadeiras noites de delicias 

encanto e prazeres!”. O rotulo seduzia e por isso a platéa mostrava-se interessada na 

exibição das sortes. O espectaculo correu até tarde, ficando o publico no “Ora veja. Quelle 

merveille! Qui s’em seraut douté?”. Exclamações deste gênero partiam de toda parte, as 

moças cochichavam umas com as outras e a rapazeada alheia ao que se passava, obtinha 

informações acerca do espectaculo dramático que terá lugar no dia 15. A companhia de 

amadores ensaiou um drama magnífico e com certeza dispensará os puffs para attrahir 

concurrencia. Voltando a grande companhia de Mr. Rapallo diremos o que se passou no 

resto da recita. Por volta das 9 1|2 horas, nós que ocupávamos o extremo de um banco a 

entrada do theatro, fomos confundidos entre a turba multa que moritificada pelo frio, 

retirava-se proferindo sarcásticos schokingss!!... Dir-se-hia que o admirável programma 

semelhando-se ao mel das delicias – fora borrifado nos lábios do Zé Povinho e fêl-o cahir na 

esparrela á exemplo do pantafaçudo Benedicto Hespanhol emulo do Amargozo, fisgado pela 

policia e conduzido em triumpho até as praias do agitado Mar de Hespanha, residência do 

inspirado Margarida. 

Belzebuth. 

No Theatro142 

Autor: D. C.143 
 

Fui assistir no Theatro Alencar, no dia 27, a representação do commovente drama “O 

Beijo de Judas”, com desembaraço e correcção representado pela companhia Affonso de 

Oliveira. Logo na cadeira immediata á minha, havia de se assentar um cidadão que nunca 

tinha entrado n’um theatro (pelo menos parecia). O meu visinho ria-se gostosamente de tudo 
                                                
142 Gazeta de Leopoldina, ano IV, nº 21, 04 de setembro de 1898, p.2. 
143 Pseudônimo usado por Dilermando Cruz. 
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- do panno, da musica, bastava esta começar a tocar para o amigo abrir o seu “boqueirão” 

escuro e desdentado numa risado imbecil e “gostosa”. Nos quadros mais tristes do drama 

era que o original espectador achava graça, e zás… dente de fóra. A principio achei graça no 

“typão”, mas depois, me amollou tanto riso. Como muita gente olhasse para o “patuso”, 

esse, para não chamar mais a attenção, começou a impedir a sahida do riso, introduzindo um 

suado lenço na bocca… Estava enorme!... Porém o que era mais interessante é que o tal 

amigo começou a dar apartes.  

Quando uma actriz começou a chorar, diz o meu homem: “Coitadinha, isto faz dó na 

gente, que é que fez ella? Heim, amigo?” (dirigindo-se a mim). Não sei, lhe respondi. 

“Entonces o senhor é como eu, que não “apercebo” nada de “ruim” nella p’ra aquelle 

“home tá” dizendo que ella é culpada. Que mentira!” Nisto o Visconde d’Orby (personagem 

do drama) toma da espada e Herminia Perrut (tambem personagem) se ajoelha para ser 

immolada, sempre dizendo-se innocente. Ahi o meu visinho “escancarou” a bocca, e fitou os 

olhos fortemente nos personagens, murmurando o seguinte, sem desviar os olhos do palco: 

“Gente, que é isto, aqui não há “soldade”, deixa disto, moço, que é isto meu Deus, etc, etc.”. 

Nisto Orby vae primeiramente se bater com Debrevannes (outro personagem), e tendo este 

sido vencido, o meu visinho não pôde se conter, e virando-se para mim, assim tristemente e 

com uma cara de compaixao me disse: “Tá vendo no que deu a brincadeira, agora tá bonito, 

tá…”. E se dispunha a sahir pensando não continuar o espectaculo, quando alguem lhe fez 

ver que ficasse, e que o homem tinha morrido de “mentira”. “Ah” murmurou o amigo, se 

assentando de novo, “isto sim, mas esses brinquedo não é bão… um dia o diabo attenta e… 

adeus minhas encommenda”. Eu estava com um medo terrivel da amavel palestra do visinho, 

felizmente elle foi complacente e poucas vezes me dirigiu a palavra.  

Comtudo não deixou de me arrumar com as seguintes curiosidades: “quem é o sr.? O 

sr. gosta muito theatro? Conhece aquella condessa? e algumas outras das quaes não me 

recordo. No ultimo acto, na hora em que Orby atira sobre Debrevannes o tiro de uma 

garrucha, sahe-se o meu visinho com esta: “Oia, já tão outra vez qu’essas brincadeira, essa 

gente de theatro parece que é tudo nascida na coresma, cruz, credo”. Quando a policia entra 

para saber do occorrido, diz o espectador gravemente: “Tá hi no que deu a brincadeira, 

agora tá bonito, tá…” E eu não ouvi mais nada, apezar delle ainda continuar a fallar, porque 

me levantei e puz-me a caminho para casa.  

                                 D. C.144 

                                                
144 Dilermando Cruz. 
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1899: Um Espetaculo145 
Autor: Celso Dinarte 

E’ com o coração repleto de alegria, que escrevo este folhetim de hoje, todo 

consagrado aos proemittentes estreantes no palco leopoldinense. Como me é agradavel 

verificar que a Arte em minha terra natal tem adoradores taes como os que se nos depararam 

no ultimo espectaculo do Club thalia! Refiro-me ás gentis e intelligentes senhoritas que fazem 

parte do corpo scenico e que vêm de fazer a sua estréa. Sem arras de critico, passo a me 

occupar dos personagens da festa artistica que o nosso publico acaba de applaudir com 

delirante enthusiasmo, bem poucas vezes presenciado em o nosso Alencar. Em primeiro logar 

fallarei da comedia - “Depois de Velhos… Gaiteiros”. Nesta comedia fez a sua estréa e de 

um modo assáz promettedor a senhorita Amelia de Alencar.  

Esta gentilissima filha da “terra onde a jandaia canta nas frondes da carnaúbeira” se 

não se revelou um genio, mostrou com tudo que é possuidora de um talento não commum e de 

um amor à Arte pouco frequente nas creaturas, nas moças emfim, creadas em um meio 

relativamente pequeno e atrasado mesmo, como o nosso. Estou convencido de que, com mais 

um pouco de pratica desapparecerão o temor e o receio de que naturalmente se achava 

possuida ao pisar no palco pela primeira vez. A sua voz medrosa e tremula irá 

desapparecendo aos poucos e os encantos da naturalidade, estou certo, não lhe faltarão em 

breve quando ficar mais senhora do terreno, mais conhecedora do momento em que tem de se 

exhibir, momento este tão critico e magestoso para o estreante cujos passos se tornam 

vacillantes, e a emoção lhe embarga a voz á hora de sua approximação.  

No entreato, apezar destas hesitações proprias da estréa, a senhorita Amelia de 

Alencar foi feliz, mesmo muito feliz, em seu papel. As senhoritas Risoleta Valle, esta 

encantadora creança cujo olhar intelligente e expressivo nos faz perceber logo os dotes 

intellectuaes de que é possuidora, e Maria José Guimarães esta não menos encantadora 

creança, possuidora, sem duvida, dos mesmos dotes que a galante Risoleta, sahiram-se 

admiravelmente. Risoleta recitou com muita graça e naturalidade o seu interessante 

monologo; Maria Josè com muito sentimento e perfeição uma poesia dolorosa de Casimiro 

de Abreu. 

Passemos á comedia “Um Judas em Sabbado de Aleluia”. Senhorita Regina de 

Novaes, obteve um verdadeiro successo. Arrancou da platéa em riso de alegria, pois que o 
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seu papel foi de uma pobre moça apaixonada julgando-se não correspondida no seu amor, 

revelou-se comtudo, uma amadora de merito, mormente tendo tido feito a sua estrèa nesse 

dia. Portanto as senhoritas Amelia de Alencar e Conceição Martins têm a favor esta grande 

circumstancia, o que não acontece á senhorita Regina Novaes, que por mais de uma vez tem 

pisado o palco, o que aliás provou exhuberantemente. Comtudo, porém, eu que me propuz a 

fallar somente dos estreiantes, não podia deixar de incluil-a pois que em nosso palco foi esta 

a primeira vez que trabalhou.  

Tambem estrearam em nosso palco os srs. Lima Deslandes, Luiz Bustamante e 

Aquilino Novaes. Os primeiros, talvez por causa dos papeis serem de mais effeito, obtiveram, 

sem duvida um triumpho. O sr. Aquilino Novaes agradou extraordinariamente, porém quer 

me parecer que esteve muito calmo, pois o seu papel de passador de notas falsas exigia maior 

somma de receios e precauções. Lima Deslandes foi tambem feliz no recitar “A Fome no 

Ceará” do grande vate portuguez Guerra Junqueiro.  

Emfim, foi uma festa esplendida e destas que deixam saudades e gratas recordações. 

Ao terminar, por isso, deste meu modesto folhetim, venho todo contente, apresentar, 

especialmente ás gentis senhoritas, que, rompendo com estes preconceitos sem razão dos 

meios como o nosso, fazem parte de utilissimo Club Thalia, os meus mais enthusiasticos 

parabens. Assim, pois, quer me parecer que o Club Thalia vem de assignalar uma data 

gloriosa na historia de Leopoldina. Parabens, portanto, aos socios de tão futuros a 

aggremiação.  

Celso Dinarte. 

1901: Um Espectaculo146 
Autor: Urbano Duarte 

Nunca me diverti tanto como naquelle dia! Era inauguração de um theatrinho 

particular de amadores, sito em remoto suburbio, lá onde Judas perdeu as botas. Para ali se 

chegar, que complicação! Primeiro tive de tomar um bondinho de tostão. Apeiando-me 

d’este, bal-leei-me para outro de dois muares. Depois andei a pé um pedacinho, afim de 

embarcar em novo bond. Saltei, caminhei um boccado e tomei o trem suburbano. Sahindo do 

trem, bati uns 300 metros no calcante, afim de apanhar outro bondinho, que me conduziu á 

porta do Gremio Dramatico Familiar Musical Dançante e Recreativo, cuja primeira recita se 
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dava n’aquella noite. Tendo partido de casa ás 5 horas la cheguei ás 7 e meia, havendo 

portanto despendido 2 horas e meia na viagem. A salinha estava repleta, transbordante.  

O mulherio do bairro, reçumante de alegria, aguardava ancioso o erguer do panno. 

Amas de leite com crianças a choramingár; mucamas roliças com ares espantados de quem 

vae pela primeira vez a um theatro; velhos burguezes cheirando á roça, embrulhados em 

amplas sobrecasacas amarfanhadas e poeirentas; moças encalistradas, trajando vestidos de 

mousseline á moda de 1850; marmanjos de gravatas claras e flor ao peito, mostrando ao 

moçaime os seus bigodes conquistadores, pesadas matronas cercadas de mulatinhas e 

negrinhas vestidas de branco, com topes de fita á cintura - em summa, todo o pessoal 

antidiluviano de um suburbio esconso sobre o qual a luz da civilisação projecta apenas 

pallidos reflexos. Mas por isso mesmo gostei muito. Havia originalidade, côr local, sabor 

nativo. Um painel á França Junior. Sentei-me e esperei. O espectaculo estava annunciado 

para as 8 horas em ponto, afim de concluir ás 11, de sorte que os convidados não perdessem 

a conducção - assás complicadas, como viram acima. A’s 8 em ponto começou a tocar a 

musica, composta de um piston, um trombone, um flautim, um ophehleide, uma flauta e um 

tambor.  

Parece que esses instrumentos “hurlaient de se trouver ensemble”, porquanto o 

piston nunca podia andar no compasso do trombone, nem o flautim no do ophehleide. O 

regente da charanga, um pretinho de gravata e roupa preta, batia desesperadamente com a 

batuta na estante para acertar o compasso, mas em vão. Afinal resignou-se e deixou correr a 

musica á revelia. Estabeleceu-se então entre o flautim e a trompa, um duelo ensurdecedor.  

Algumas pessoas taparam os ouvidos. Eu ria-me doudamente. Oito e meia. Para a 

orchestra. A platéa remexe-se num zumzum de curiosidade. Todos aguardavam o apito do 

contra-regra. Nada de apito. Outro signal para continuar a musica… E recomeça o 

atordoante duello entre o flautim e a trompa. O mestre pretinho larga batuta e cruzou os 

braços. A’s 9 horas, estafalos, os musicos estacarão, sendo aliás necessario, para cessar o 

impertinente flautim, que o pretinho descesse do pulpito e désse um beliscão no tocador. 

Nove e um quarto… Nove e meia… nada de apito. Era visivel a impaciencia. Eis sinão 

quando, outro signal para orchestra… Entrou novamente em funcções a infame charanga. 

Mas no meio da cousa, deram dos bastidores tres pancadas… - Pára a musica! Fez-se 

silencio sepulcral. Levanta-se o panno. Ninguem em scena! Cinco longos minutos de 

perplexidade. Ninguem! Outros cinco minutos. Ainda ninguém!  

Por fim erguera-se dos bastidores um sujeito de casaca e luvas, entra vexadissimo em 

scena, e com voz alterada por profunda emoção profere as seguintes palavras: - Nobres 
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damas! Illustres cavalheios! (Pausa. Engole saliva.) Tenho a honra… digo… tenho o 

desgosto de vos participar… que o espectaculo de hoje… ficou sem effeito… por ter adoecido 

o homem que fazia de mulher. Só Deus e os meus cós sabem quanto me ri… Para regressar á 

casa tive que retormar quatro bonds e uma estrada de ferro, chegando as 2 da madrugada. 

mas valeu a pena. Nunca me diverti tanto!  

Urbano Duarte. 

 

CRÍTICAS TEATRAIS. 

1881: Companhia Brandão147 

Subiram a scena domingo ultimo no Theatro Brandão, as comedias Dous Infernos, 

Canuto 39 da Oitava, A Mulher e a Comida, e o chistoso entre-acto – Aguente-se no Balanço. 

Poucos espectadores concorreram á estréa do sympathico e intelligente actor Costa Pinto; 

entretanto elle esteve impagável no papel que lhe coube na primeira comedia.  

A Sra. D. Delmira merece desculpa pelo acanhamento com que desempenhou alguns 

dos papeis que lhe distribuíram, visto ter estudado e ensaiado os mesmos no curto espaço de 

dous dias. O Sr. Funchal sahiu-se bem em seu papel.  

Ainda uma vez notamos o desplante de certos gaiatos, ávidos em dirigir apartes 

desencabidas e estúpidas indirectas a jovem protagonista do espectaculo. No theatro, quem 

sente-se contrariado, vai para as tavernas refrescar as guélas resequidas.  

1881: Companhia Dramática Marques & Machado148 

Realizou-se domingo ultimo a estréa da companhia Marques & Machado. Não esteve 

litteralmente cheio o theatro, entretanto via-se grande numero de pessoas gradas occupando 

as bancadas principaes. O espectaculo correu bem, chamando a attenção do publico a 

comedia em 2 actos intitulada – Por Causa de Um Clarinete; em que tomaram parte os 

actores Marques, Faria, Machado e actriz Amelia Couto. A companhia pretende dar um 

espectaculo em beneficio das obras da igreja do Rosário. Fazemos votos para que se realize 

essa nobilíssima Idea e tudo mais caminhe bem, pois o publico manifesta-se propenso ao 

theatro que é como todos sabem uma verdadeira escola moral.  

                                                
147 O Leopoldinense, ano II, nº 11, pág. 2, 17/02/1881. 
148 O Leopoldinense, ano II, nº 42, pág. 2, 09/06/1881. 



 

235 
 

1881: Circo Casali149 

Quinta-feira ultima, realizou-se o grande circo do largo do Rosario, a estréa da 

companhia Casali, porventura a mais notável que tem aqui apparecido. O espectaculo correu 

perfeitamente, e as archibancadas estavam replectas de expectadores. A companhia é a 

mesma de há dez annos; nós a conhecemos em Campos dos Goytacazes, onde a arte 

gymnastica teve sempre sinceros apreciadores.  

No elenco figuram a insigne artista Rosa Tracey e a celebre família Seyrzel. Os 

monos africanos e os cachorros ensinados fizeram artes maravilhozas. Foi talvez devido a 

isto, que a companhia teve de dar 30 representações successivas em Ouro Preto. Os 

trabalhos de trapézio foram executados com a maior perfeição. Os artistas manifestaram 

uma habilidade pasmoza nos exercícios de corda bamba e barras fixas.  

O Sr. Luiz Casali deve estar satisfeitíssimo com o triumpho obtido; a elite da 

sociedade leopoldinense, emfim o maior numero das principaes famílias da cidade, 

abrilhantaram o circo com as suas sympaticas e festivas presenças.  

Comquanto viesse munido de excellentes cartas de recommendação, póde de bom 

grado dispensar essas oficiozas appresentações, pois se continuar a nos dar espectaculos 

como os três últimos, conte com uma enchente real ou antes uma innundação.  

Circo Casali150 

Sexta-feira, sabbado e domingo ultimo, continuou a companhia gymnastica a série de 

divertimentos annunciados. Nas ultimas noutes o circo esteve litteralmente cheio, em uma 

destas agradeceu o sympathico emprezario a protecção que o generoso povo desta cidade lhe 

dispensara com tanta franqueza e boa vontade. Amanhã, o jovial Casali, promette-nos uma 

noute de maravilhas, para ella emprazamos os habitantes desta cidade que ainda uma vez 

terão occasião de apreciar os arriscados e perfeitos trabalhos nunca vistos nesta localidade. 

Na terça-feira teve lugar o beneficio da rainha do ar, a Exma. Sra. D. Zilda. Grande 

concurrencia, trabalhos primorozos, de execuções difficeis, foram ali notados; e com 

especialidade o celebre Vôo do Niagara, executado pela beneficiada; as Pyramides de 

Christal, executada pelo artista inglez Tracey, e A Ressurreição de um Cosinheiro, na qual 

esteve na altura e gosto do seu papel o distincto artista acima dito, Tracey.  

 

                                                
149 O Leopoldinense, ano II, nº 51, pág. 2, 10/07/1881. 
150 O Leopoldinense, ano II, nº 52, pág. 2, 13/07/1881. 
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Circo Casali151 

O espectaculo de domingo, se não teve enchente real ao menos foi concorrido pelo Zé 

Povinho da roça, sempre propenso a admiração das manchas furtacores da monstruoza 

cobra giboia. Já por vezes nos pronnunciamos acerca do mérito artístico da troup 

gymnastica a’ll Signore Casali e ainda afferrados a essa opinião, louvamos sinceramenre os 

dilecttantes do circo. Gostam do que é bom e parece-nos não procedem mal com essa 

philantropica inclinação.  

O menino Tracey fez proezas no trapesio. No fim da representação os artistas todos 

reunidos desempenharam a comedia Mestre Escola, perfeito amalgama de ditos espirituozos 

e piruetas arrebatadoras. Quasi a negligé com o seu leve peignoir, a bella e adorável 

Carmen, tornou-se digna das palmas innumeras que atroavam o recinto. O palhaço Tracey 

esteve impagável. E um clow de força o nosso heróe sobre elle cahía uma salva de palmas, 

aliás bem merecidas. Quarta-feira, a companhia retirou-se para Porto Novo. 

1883: Companhia Dramática Escudero 

Theatro e...152 

Sem o menor apparato ou ceremonia effectuou-se ante-hontem a inauguração do 

Theatro Alencar. Pelas 8 1|2 horas da noute umas cento e quarenta pessoas occupavam ás 

archibancadas construidas no pavimento superior ao longo da parte principal. O panno de 

boca fica bem no centro do salão. No res de chaussée atrahe a attenção do publico um bem 

provido botequim. Algum tempo depois da hora annunciada, começou o espectaculo que 

correu até o fim sem o menor incidente, apenas notamos alguma irregularidade na 

distribuição das senhas. Por emquanto não podemos externar juizo quanto ao merito dos 

artistas, pois bem sabido é que na estréa de uma companhia, tudo contempla-se a  vol 

d'oiseau e apenas sobra algum tempo para examinar o elenco. Está pois saptisfeita a mais 

vital aspiração do publico leopoldinense: a necessidade de um theatro, util e salutar 

diversão, entre nós que vegetamos a mingua de entretenimentos, é por todos proclamada e a 

commissão composta dos nossos amigos Dr. Chagas Lobato, Marciano Guimarães e Santa 

Cecília, fazendo inaugurar o theatro saptisfez uma exigencia publica.  

 

 
                                                
151 O Leopoldinense, ano II, nº 54, pág. 1, 24/07/1881. 
152 O Leopoldinense, ano IV, nº 04, pág. 2, 21/01/1883. 
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Theatro e...153 

Durante o carnaval a companhia Escudero abrindo as portas do theatro Alencar, nos 

offereceu três noutes cheias de divertimentos. Os artistas fizeram todo o esforço para 

tornarem-se agradáveis e realmente o conseguiram. No dia 4 foi a scena a importante 

comedia Fantasma Branco, do Dr. J. M. de Macedo, porém o mau tempo não deu logar a que 

o espectatculo fosse concorrido como se esperava. No dia 5 houve repetição desta comedia, 

que começou logo depois do Furto Abençoado, drama em um acto, escripto de propósito para 

os irmãos François e Antonieta Escudero. Todos os artistas trabalharam perfeitamente, 

razão porque foram aplaudidos ao ponto de se interromperem por mais de uma vez. Um 

espectador prestava tanta attenção á comedia que quando Galatéa mandou a Maria pôr a 

língua de fora elle foi o primeiro a estender uma de palmo. Estes espectaculos não tiveram 

musica, apenas um Erard de vez em quando fazia-se ouvir acompanhando a alguém que com 

voz argentina prendia a attenção dos espectadores. 

O espectaculo do dia 6 esteve magnífico. Alguns amadores reunidos formaram em um 

momento excellente banda musical que executou walsas, mazurckas e habaneiras lindíssimas. 

Nos intervallos, quando os músicos descançavam, as damas mais bellas da nossa sociedade, 

agitando seus leques de madrepérola, quebravam o silencio com animadíssima conversação 

cheia de verve. Um dos bancos da frente foi occupado por um grupo carnavalesco, que não 

cessou de fazer rir toda a platéa. O perfume suave, que exhalavam as flores que bordavam as 

cabecinhas amorozas, fazia pulsar de contentamento todos os corações. O Sr. Dias sahiu-se 

muito bem neste espectaculo, sendo chamado a scena diversas vezes. Se a companhia 

Escudero continuar a dar espectaculos bem escolhidos como este ultimo, póde contar com 

grande concorrência em todos elles. Maior parte dos leopoldinenses gosta de comedias, 

porque estas fazem rir e divertem. Está se tornando muito longa esta noticia, por isso vamos 

concluil-a lembrando aos amantes de comedias as ultimas palavras de Rabelais: <<O panno 

que desça. A minha comedia acabou.>>.  

Theatro154 

A noute de sabbado, 17 do corrente, pertenceu a D. Amelia Escudero por cauza de 

seu beneficio no Theatro Alencar. A lua começava a apparecer-nos por detraz das florestas, 

seus raios pálidos e tremulos brincavam no seio das flores silvestres e o ambiente de um 

perfume suave trazia aos nossos corações a mais perfeita alegria. E’ que a natureza dando-
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nos uma noute bella como as bellas noutes de Italia, não fez mais que concorrer para que 

fossemos ao theatro, gozar por algum tempo, das delicias do mundo elegante, ao lado do 

high-life, da flor da aristocracia leopoldinense e em meio das luzes derramadas por centenas 

de olhos diamantinos. Fomos, pois, ao theatro assistir o esplendido drama em 5 actos 

denominado A Virgem do Mosteiro, que foi magnificamente representado. Houve completa 

enchente: os bancos, as cadeiras e as galerias estavam tomados de dilettantes. Difficilmente 

encontrava-se um pequeno espaço para de pé, como se si estivesse metido em um espartilho 

assistir um ou outro acto. 

Apezar do ambiente perfumado pelo hálito doce e suave das leopoldinenses, apezar 

mesmo do motu-continuo de muitos leques, o calor subiu de ponto e alguns dandys cheios de 

pós de arroz ficaram com as faces empalamadas. Pascoal Brylon deu fim ao espectaculo; 

queremos dizer: que, o espectaculo terminou com um bailado hespanhol no qual o Sr. 

Pascoal (ou alguém por elle) e seus companheiros, por mais de uma vez tiveram de vir ao 

proscenio receber palmas e ovações. Domingo houve um espectaculo variado, que muito 

agradou e hoje, também domingo subirá á scena pela primeira vez nesta cidade, o 

magestosos drama em 5 actos – intitulado A Graça de Deus, no qual toma parte toda a 

companhia. Nós não deixaremos de ir e o mesmo devem fazer os leopoldinenses, que com a 

retirada da companhia Escudero, ficarão outra vez em abandono e sem divertimento algum. 

Parabens a D. Amelia e aos artistas que trabalharam em seu beneficio, tão brilhantemente.  

Theatro Alencar155 

Sabbado e domingo próximo passado, subiu a scena o sempre applaudido drama 

sacro-magico em 3 actos e 6 quadros, original do distincto escriptor mineiro o Exm. Sr. 

Severiano Nunes Cardoso de Rezende, denominado Santa Iria. Todos os artistas estiveram na 

altura dos seus respectivos papeis, sobresahindo, e com naturalidade precisa, os Srs: 

Raphael, no papel de fr. Celio abbade; Ferreira, no de fr. Remigio; Arthur, no de Britaldo; 

Dias, no de João Pires, criado; Antonina, no de Anjo Gabriel; D. Amelia, no de Iria; e D. 

Maria, no de Eugenia de Souza.  

Mais de uma vez cabe-nos o dever de victoriarmos a excellente companhia dramática 

de Mlle. Escudero, pelos brilhantes successos que há tido em todas as suas representações 

aqui e fazemos votos para que os lucros colhidos compensem os seus arduos labores. 

Testemunhas occulares do successo obtido no espectaculo ultimo, tivemos occasião de 

admirar a brilhante apotheose, a chuva de ouro e adereços do Sr. Francisco Escudero, 
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parecendo-nos tudo de impossível execução neste lugar, em face da exiguidade de recursos 

que há lutado a companhia.  

Noites Dramaticas156 

A empreza dramática – Amelia Escudero, levou na quinta-feira, 15 do passado, á 

scena a aparatoza comedia Moços e Velhos, cuja representação agradou summamente. 

Notou-se vazante neste espectaculo devido talvez ao enredo da peça que é muito conhecido 

do nosso publico. Domingo 18, houve repetição do drama intitulado – O Paralytico, original 

francez de Crisaffule, versão portugueza do Dr. Ferreira de Mesquita. Fazia beneficio o 

sympathico actor hespanhol D. Raphael Mandino, uma das glorias da companhia Escudero. 

A concurrencia foi extraordinaria, a maior talvez que tenha havido no Theatro Alencar. 

Como tal sómente nos lembramos da que teve Mille. Amelie Escudero em a noute de seu 

beneficio. Isto admira, pois, como se sabe, a nossa cidade alem de pouco populoza, soffre as 

consequencias da baixa do café, sendo que os freqüentadores de espectaculos são sempre os 

mesmos. Não fique porém desanimada a companhia. Leve dramas bons e novos que terá 

sempre enchente real.  

Na execução do papel de Jeronymo Peyrás, o beneficiado deu uma prova 

eloquentissima de seu grande talento e experiencia dramática, interpretou fielmente os 

mysterior da arte, assim o comprehendeu a platéa que a cada passo interrompia o dialogo 

travado no scenario, fazendo echoar no recinto do theatro palmas retumbantes, exclamações 

victoriozas. Mal apareceu em scena a seus pés cahiram dezenas de bouquets e os applauzos 

partidos de todos os ângulos do salão impediram por momentos a continuação do 

espectaculo. A tempestade serenou para dar lugar ao successo obtido por Mme. Maria da 

Veiga, actores Ferreira, Dias, Arthur, François e Mlle. Amelie Escudero, sempre divina em 

todas as situações dramáticas. 

No papel de Maria Peyrás elevou-se angelicamente a jovem actriz, prendendo a 

attenção da platéa, demonstrando como na Virgem do Mosteiro, que os Anjos da terra podem 

representar o vicio mas conservam a alma pura como a candidez do lyrio. Voltando 

novamente a D. Raphael Mandino, diremos, que o espectaculo em seu beneficio foi uma 

ruidoza ovação ao seu talento e dotes artísticos. Oxalá tenhamos sempre occasião de 

registrar nestas columnas scenas tocantes e agradabilíssimas como as que assistimos 

domingo de Ramos no Theatro Alencar. 
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Eclipse Theatral157 

A Graça de Deus, drama representado domingo ultimo no Theatro Alencar, não 

conseguiu attrahir respeitável concurrencia a este theatro, que tem sido o agradável refugio 

do sexo amável e dos irreprehensiveis gommesux da nossa distincta sociedade.  Desde o 

palco até a primeira fila uma espécie de torpor parecia dominar o organismo dos 

espectadores e artistas. A orchestra pouco ensaiada deixava vagar izolada pelo espaço as 

argentinas notas sahidas do peito de D. Amelia e de Chonchon. Deslocada do throno que 

occupara por tanto tempo a protagonista da peça secundada pelo jocozo Pedrinho, cabreiro 

das montanhas, tentou por vezes readquirir a realeza que de momento perdera: “E tu vassala 

altiva oh! Portentoza actriz - Arrostas os escolhos precipites na liça”. 

Rainha do palco, teve sempre a fronte illuminada pelas scintillações da sua boa 

estrella, mas nesse dia nefasto grossas camadas de nuvem toldara o céu de seu astro 

peregrino. O próprio pai Loustalot, patuso, vasqueano, divinamente impagável, estava calmo, 

aristocrata, igual a um titular da ultima fornada. Como um ser lymphatico que sente 

germinar nas veias um sangue frio e desbotado a platéa igualmente ressentia-se de 

abatimento e inércia. O próprio repporter desta folha achou-se dominado por formidável 

spleen... O baile da véspera cauzara frieza e enfado ao espírito leopoldinense. A estação dos 

bailes deslizou suave, prazenteira, e com certeza não voltará tão cedo, é tempo pois de 

empunhar-mos o cálice da verve e agitar o espírito nas livres expansões de regosijo. A orgia, 

ao prazer oh! Ínclito Zé Povinho aristocrata!...  

1883: Companhia de Maravilhas Ernesto Rapallo158 

Theatro – Pateada E... 

Perante regular concurrencia de espectadores, terça-feira, realizou o cavalheiro 

Ernesto Rapallo, o espectaculo de Maravilhas, que havia previamente annunciado em seu 

beneficio. Foi uma noute prenhe de incidentes e emoções para os enthusiastas de aventuras 

perigozas. Ao penetrarmos no sancturario do encantamento, avançamos de um lado um 

grupo formado por médicos, advogados e funccionarios públicos, alem junto da orchestra 

diversas famílias gradas ocupando os bancos e cadeiras enfileiradas.  Deixemos em paz o 

high-life e tratemos de applicar a lorgnete para certa parte, onde pairavam as etoiles de 

primeira grandeza do mundo equivoco, os flaneurs do Rosario, Grama e calçada Municipal, 

rodeiados por meia dúzia de pintalegretes electrizados e aturdidos pelo rumor de fulminantes 
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confeitos. O cavalheiro Rapallo exibiu diversas sortes, emfim, tudo o que constava da 2º 

parte do seu programma – prestidigitação, sortes de cartas (cauzou grande hilaridade o 

berreiro de alguém negando o valor do Az de Paus em proveito do dito de Cópas), 

thaumaturgia, ligeireza e illuzões.  

O panno desceu rapidamente, para subir depois ao som de uma linda partitura da 

orchestra. Veiu a scena o beneficiado e desempenhou a scena marítima o Manoel Corisco, a 

qual foi bizada e muito applaudida. Seguiu-se o Sr. Menezes, calouro dramático, com o seu 

entremez, intitulado: “A Pateada!!”. Ia recitando muito bem as primeiras copias, quando de 

repente estacou gaguejando – “Treze annos são passados” – e foi pela noite fora repetindo 

sempre – “treze annos são passados”. O publico não se fez esperar, desandou uma pateada 

mestra, compacta e gloriosa, atirando sobre o autor do fiasco um chuveiro de balas de estalo, 

queimado e puxapuxa, isto sem duvida em falta de batatas ou cebolas, gêneros escassos no 

mercado theatral. Menezes encalistrado corre espavorido e não acha porta aberta para ir 

longe ocultar sua vergonha. Deesperado quer encafuar-se no buraco da rampa onde está o 

ponto. Não logrando assim evadir-se começa a dar pinotes, cabeceando pelas paredes; nisto 

vem Rapallo e dirige fallação a insubordinada platéa.  

O Zé povinho dá suculentas gargalhadas e applaude o beneficiado na scena comica O 

Sr. Bento dos Pontinhos. Seguiu-se immediatamente os quadros dissolventes ou a volta do 

mundo em um momento, collecção de vstas introduzidas no paiz pelo celebre prestidigitador 

Bosco. O theatro faz-se – camora escura e as tímidas juritys encrespam as delicadíssimas 

plumagens; em lance tão singular a elite porta-se condignamente, não acontecendo o mesmo 

da banda opposta onde os leões riscam phosphoros e gargalham desbragadamente.  

1889: Companhia Dramática e de Operata Pestana & Mario 

Theatro Alencar159 

Esteve repleto o theatro na noite de sabbado passado destinada para o beneficio do 

artista Mario. A sympathia inspirada pelo beneficiado, a curiosidade despertada pelo 

programma habilmente preparado, derão ao Alencar a sua noite de maior enchente, a ponto 

de ver-se a autoridade obrigada a intervir para evitar, que se franqueasse o ingresso á 

multidão que demandava as torrinhas, já em desproporção com a lotação. Foi, entretanto, 

aquella uma das noites em que menos trabalhou o Sr. Mario; menos, dizemos, quanto ao 

numero de peças, em que tomou parte, não com relação ao desempenho de seus papeis, em 
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que como sempre, foi correcto, festejado e applaudido. Como elle, o Sr. Pestana encontrou o 

mesmo acolhimento de parte do publico com o qual já fez boa amizade e de quem é, como o 

beneficiado, apreciado na justa proporção de seu incontestado merecimento. 

Nova surpreza, porem, preparava ao publico aquella noite, em que deveria conquistar 

a palma M.elle. Pestana, revelando dotes artísticos até então occultos; e impondo-se ao 

agrado e ao applauso dos espectadores, que lhe assignalárão as honras da festa. Na comedia 

– As Almas do Outro Mundo – encontrou a jovem artista terreno favorável á demonstração 

de sua intelligencia e, entre receioza e confiante, temente temeraria, disse bem, disse de modo 

a agradar a todos seu papel, em que sem arrecear-se propriamente dos espíritos d’alem 

tumulo, com tudo não tinha coragem bastante para resistir-lhes, quando os que a cercavão 

d’elles fugirão. 

E’ de lastimar que, levados pela necessidade do preenchimento de certos papeis em 

uma companhia que dispõe de pessoal reduzido, aceitem os artistas tantas vezes papeis, que 

não estão em seu gênero, o que naturalmente prejudica o desempenho e a prova é que sempre 

que interpretão papeis de accordo com sua intelligencia, arrancão applausos, conquistando 

merecidas palmas. No domingo repettio a Comp. peças já antes reprezentadas; foi espetáculo 

dado em beneficio de uma família pobre d’esta cidade. Ainda aqui revelarão os artistas um 

bello lado de seo coração, o da piedade pelos soffrimentos alheios, no que ainda são dignos 

dos maiores encomios. Novas palmas foram conquistadas pelo professor Cymbrom na 

intelligente organização da musica das cançonetas.  

1890: Companhia Dramática e de Operetas Mario Aroso 

Theatro Alencar160 

A companhia dramática e de operetas do distincto actor Mario Aroso deu domingo a 

sua segunda representação, com excelente casa, o que é um evidente prenuncio da favorável 

temporada, que aqui vae ter a companhia, demonstrando assim a lisongeira impressão 

causada pela sua estreia. A comedia burlesca levada a scena domingo, já era conhecida do 

nosso publico, que não deixou de applaudil-a. Apesar de não estarem bem senhores dos 

respectivos papeis, um ou outro actor, com tudo a boa impressão deixada pela 

irreprehensivel conducta do Sr. Mario e Mille Martha, no desempenho dos principaes papeis, 

fez desapparecer qualquer senão que porventura pudesse prejudicar a acção da peça. 
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O Heroe a Força da noite de domingo foi o heroe da troupe dramática. O Braga foi 

bem no papel de sargento; entretanto poderia ter ido melhor se tivesse desenvolvido mais 

garbo e mais arrogancia, proprios de um militar. Há muito retirado do palco não é pois de 

admirar-se essas pequenas faltas, que em breve desapparecerão para dar logar ao actor 

correcto. Artista de mérito real, secundado brilhantemente por sua troupe, o senhor Mario 

terá sempre favorável e satisfatório acolhimento publico pouco habituado ao theatro como 

tem sido o nosso. E como não ser assim se a par desse artista, para melhor brilhantismo da 

scena, existe a distincta actriz cantora D. Martha, cuja voz maviosa e sã satisfaz as mais 

difficeis exigencias da arte?! 

Ainda domingo, iniciou o espectaculo com uma cançoneta que agradou 

extraordinariamente. Foi como a saudação melodiosa trinada por um rouxinol, que encantou 

e extasiou todos os espectadores, enlevados pelas ondulações sonoras de uma maviosidade 

sublime, com que a voz educada de Mille Martha enchia o ambiente do theatro, que, dito 

mais uma vez, não possue acustica alguma. O Sr. Mario e a sua companheira, já deram de si 

as melhores provas de merecimento artístico, fazendo assim jus a concurrencia publica, que, 

como é de esperar, coadjuvara fortemente para que não se pense fora d’aqui, que somos um 

povo de mysanthropos, como se propala algures.  

1896: Grupo Lyrico Giulietta Dionesi 

Grupo Lyrico161 

Varios espectaculos tem dado o Grupo Lyrico Giulietta Dionesi. Apesar de pequeno o 

elenco, força é confessar, magníficas têm sido todas as exhibições: a penúltima por exemplo, 

que foi dedicada á memória do pranteado e immortal Carlos Gomes, nada esteve a desejar. 

Composto o espectaculo quase todo de muzicas do grande maestro, foi ainda epilogado com 

a representação do 1º. Acto, em costumes apropriados, da magestosa opera, o Guarany. M. 

Di Gennaro, magnífico tenor e, alem disso, uma bella figura no palco, bem como D. A. 

Mazzoli – Orsini – apreciada soprano – foram justamente applaudidos pelo seu esplendido 

desempenho. Alem dos artistas nomeados, não podem ficar de parte: Giulietta Dionesi – a 

encantadora e mágica violinista, e o sr. Emilio Grossoni, o habil acompanhador.  

Hoje, ás horas do costume, haverá um deslumbrante espectaculo, de cujo producto 

liquido será (50%) offerecido para a estatua que, certo, será brevemente erguida em honra 

ao nome inolvidável do grande maestro brazileiro. N’essa occasião todos os assistentes 
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poderão ouvir, gratuitamente, magníficas peças n’um moderníssimo phonographo, que será 

exhibido pelo sr. Carmo Barra. E’ justo pois que o povo leopoldinense, mais uma vez 

provando o seu gosto artístico, não perca o ensejo de ir hoje ao Alencar ouvir trechos 

deliciosos de musica e cantos finíssimos, concorrendo, outrosim, para fim tão bello.  

1898: Companhia Dramática Brochero 

Espectaculos162 

Estréou domingo, conforme estava annunciado, o sr. Brochero, prestidigitador e 

illusionista. Compoz-se a primeira parte da representação de varios trabalhos, magicos, 

ultimas creações modernas, as quaes foram desempenhadas com verdadeira pericia pelo sr. 

Brochero, terminando com o trabalho “Inquizição Veneziana”, de deslumbrante effeito. Na 

segunda parte estreou a interessante “petit colibri” Lucrecia nos seus difficillimos trabalhos 

de deslocação, finalisando-a com o conhecido porem sempre muito apreciado trabalho - 

“Mala Moscovita”, o qual foi merecidamente applaudido.  

A terceira parte, finalmente, compoz-se de um trabalho inteiramente novo para esta 

cidade, qual o da multiplicação de varias pessoas em uma só pela mudança de voz e 

caracteristicos. O sr. Brochero fez-nos lembrar o celebre Fregoli, de tão reputada nomeada. 

Effectivamente foi bem, muito bem mesmo n’esta parte, a mais difficil de seu bem organizado 

programma, sendo com verdadeiro enthusiasmo applaudido. Foi um magnifico espectaculo, o 

qual muitissimo agradou, firmando desde logo o lisonjeiro conceito que precede ao habil 

artista. Quinta-feira deu o sr. Brochero a sua segunda funcção. Apezar da falta de musica, 

falta alias grande, o espectaculo correu bem animado, tendo sido applaudidos com 

enthusiasmo todos os trabalhos do habillissimo artista.  

1898: Companhia Dramática Affonso d’Oliveira & Garcia 

Theatro163 

Estréou no dia 25 do corrente, a companhia dramatica da empreza dos srs. Affonso 

d’Oliveira & Garcia. O drama escolhido para a estrèa foi “As Duas Orphãs”, commovente e 

bello trabalho do D’Ennery. Muito além de nossa espectativa esteve o espectaculo, pois a 

companhia è um conjuncto de artistas distinctos, os quaes dizem com vida e com arte os seus 

respectivos papeis. Entretanto, citaremos os nomes daquelles aos quaes couberam os papeis 

mais difficeis, e portanto que demandam maiores conhecimentos da arte, não querendo 
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porém dizer, que sejam melhores do que os outros, não; todos, repetimos, souberam manter-

se bem, recebendo merecidos applausos. Salientamos porém a senhora Anna d’Oliveira, a 

“Cega” que neste difficil papel mostrou-se de uma correcção perfeita, dando-lhe vida e 

emulsionando os corações. Clarita Ramirez, a sympathica “Henriqueta” foi bem muito bem 

mesmo, quer na parte referente a sua irmã, adoptiva, a “Cega”, quer nas outras, dizendo 

tudo com real vida e sentimento.  

Coube não ha duvida a Affonso d’Oliveira, o mais custoso papel, qual o do aleijado. 

E’ difficillimo conservar-se durante toda a noite, uma posição contrafeita, sem perdel-a 

nunca, mesmo nos mais difficeis trechos. O distincto artista, soube porém collocar-se na 

altura do nome que tão justamente goza, recebendo na tragica scena do 4º acto, uma 

verdadeira ovação, por parte da platea, que em pezo levantou-se cobrindo-o de applausos. 

Effectivamente, foi correctissimo na transformação de homem cordeiro, ao homem fera, que 

saltava em campo, para defender a mizera “Ceguinha” que tão vilmente era explorada. 

Maximo Ferreira, “Jacques” tambem esteve completo no seu infame papel, e é justamente 

n’estes papeis, os quaes tornam-se logo antipathicos ao publico, que se pode avaliar o 

merecimento do artista. Se até aquella occazião, a companhia não tivesse ainda firmado os 

seus creditos, o final d’aquelle acto, bastaria paraisso, pois todos os artistas que n’elle 

figuraram deram-lhe a vida preciza. Tambem houve-se muito bem R. Couto, “Barão de 

Voudray”, dizendo com vida o pedaço do desafio e constituindo-se o protector da desditosa 

abandonada, bem como Biar, “Picard”, o fiel creado, a parte comica da peça, deixando 

entrever entretanto, a dedicação a seu amo, e mesmo, bons sentimentos de coração.  

Eis em largos traços, as nossas impressões, e se deixamos de citar mais nomes, é 

porque necessario se tornaria, para fazer-mos justiça, citar todos, visto como, foi 

correctissimo todo o desempenho da peça, fallando finalmente ainda sobre a scena da 

partida para o degredo, na qual foram muito bem as senhoras Candida Biar e Rita Prado. 

Terminando esta ligeira noticia, damos os nossos parabens a empreza, pela sua brilhante 

estréa, desejando-lhes reaes enchentes nos espectaculos vindouros dos quaes diremos algo no 

proximo numero.  

Theatro164 

Conforme estava annunciado, subio a scena no sabbado o drama “O Beijo de Judas”. 

O desempenho foi correctissimo por parte de todos os artistas que trabalharam no drama, 
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não lhes sendo regateados os applausos a que fizeram jus. Domingo, levaram o velho e 

historico drama “José do Telhado”, dando-lhe a vida e movimentação precisas. Coube a 

Affonso d’Oliveira, o mais importante papel da peça - o José do Telhado, e este distincto 

artista disse-o com a maestria que lhe é peculiar. No ultimo acto, na scena da morte de sua 

infeliz mãe, houve-se perfeitamente. Os demais artistas, como sempre, deram aos seus papeis 

a satisfactorio desempenho. 

- 

Quarta-feira, teve logar o beneficio do estimavel actor Affonso d’Oliveira, com o 

drama “As duas Orphãs”, talvez o mais bello e mais commovente trabalho do immortal 

D’Ennery. O povo desta cidade, accedendo ao pedido do beneficiado, compareceu dando-lhe 

uma boa casa. Em nosso passado numero já fallamos deste drama, não furtando-nos porém 

em repetir algumas observações, pois, sempre é grato ao artista, a este eterno viajante, ouvir 

que não são improficuos os seus esforços, que não perde em vão noites e noites de repouso, e 

as mais das vezes, com o sorriso nos labios, soffrendo cruciantes dores, que arrancou dos 

mais impedernidos corações uma lagrima, ou que provocou, aos aquinhoados pela desgraça, 

um franco sorriso. São estas as maiores glorias dos artistas, a sua unica fortuna.  

Na noite de quarta-feira pois, mais uma vez coube aos distinctos artistas da empreza 

que trabalha no Alencar, justos e merecidos applausos. Affonso (Pedro) esteve simplesmente 

inexcedivel, dizendo de uma forma admiravel a terrivel frase - “Somos de uma familia que 

mata…” Anna d’Oliveira (A Cega) mais uma vez deu a vida precisa ao seu difficil papel, 

mantendo sempre aquella fixidez de olhar peculiar aos cegos, e se não a conhecessemos, a 

creriamos cega devéras. Vimos em varios camarotes lagrima, este rocio das almas bôas, 

quando a pobre pedinte implorava com tenra voz o obulo da caridade.  

Clarita Ramirez, a estremosa e amoravel (?)165 que tão moça, tão bella e amada por 

tão correcto cavalheiro, desprezava tudo, regeitava tudo, calcava aos pés os seus mais 

fagueiros sonhos, as suas mais intimas illusões, pela felicidade unica de encontrar a sua 

irmã, a sua idolatrada “Luiza”. E… quando “Vaudray” falla-lhe de amor e quer unir o seu 

destino ao della, tudo repette, lembrando-lhe que elle, titular nobre, tinha direito às mais 

distinctas posições, ao passo que a ella, pobre orphã, era vedado até acalentar risonhos 

sonhos; a sua missão era mais nobre, mais sublime mesmo, ser o guia da pobre “Ceguinha”.  

Clarita, apezar de visivelmente enferma, deu ao seu difficil papel o realce necessario, 

sustentando-o de uma fórma impeccavel. Que importa que o corpo soffra? Em sua alma de 
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artista sentirá certamente o prazer de o ter interpretado tão bem e, em seu coração, precioso 

escrinio de todos os artistas, guardará com carinho, certos estamos, estes tão merecidos 

applausos. Rita Prado (Frochard), acostumada desde ha muito ao palco, dá a todos os papeis 

a vida, o sentimento preciso. No drama de que ora tratamos, podemos apprecial-a e dous 

papeis diametralmente oppostos: no da perversa e gananciosa viuva, exploradora da pobre 

ceguinha, e no de irmã de caridade. Parece incrivel que a desalmada “Frochard”, tão bem 

interpretada pela habil artista, seja a mesma irmã que de joelhos implorava perdão pela 

“sua primeira mentira”. 

Candida Biar, tambem digna é de ser enumerada, quer no papel da nobre degredada 

trocando a sua liberdade pela felicidade de “Henriqueta”, quer no de “Condessa de 

Linniéres”, sempre presa a um soffrimento intimo. Bastos (Conde de Linniéres), foi um 

magistrado perfeito, correctissimo. Couto, Maxim, Almeida, Biar, emfim, todos os demais 

artistas que figuraram no drama, deram brilhante desempenho aos seus papeis, sendo 

justamente applaudidos. Em largos traços ahi fica a festa do distincto artista Affonso 

d’Oliveira, o qual, ao retirar-se desta cidade com os seus companheiros de jornada, deve 

levar a convicção de que sempre teremos saudosas recordações das noites de uteis e 

interessantes diversões que a todos proporcionou. Indiscutivelmente a emoreza dramatica do 

sr. Affonso de Oliveira está apta a trabalhar perante a mais exigente platéa.  

Sete de Setembro166 

Não passou desapercebido, nesta cidade, este memoravel dia, tão grato aos 

brazileiros; este dia em que Pedro I, n’um momento de arroujo patriotico, deu o brade de 

“Independencia ou morete”, brado este que echôou salutarmente nos mais reconditos 

ambitos da terra brazileira, projectando-lhes sua luz vivificadora. Logo pela madrugada, ao 

som do Hymno Nacional, com a banda “Grupo de Amadores”, um conjuncto de patriotas 

percorreu as ruas da cidade, e ao espoucar de innumeras girandolas de foguetes, saudavam a 

aurora do festivo dia. A’ tarde a banda de muzica, já citada, tocou no jardim municipal 

varias peças do seu escolhido e vasto repertorio. A’ noite houve, no Theatro Alencar, o 

espectaculo de gala pela empreza Affonso de Oliveira & Garcia, com o esplendido drama 

“Morgadinha de Val-Flôr”. Antes de ter começo o espectaculo, e ao som do Hymno 

Nacional, brilhantemente executado pela banda musical “Lyra Leopodinense”, foi 
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apresentada ao publico e annunciada apothéose allegorica á Republica, a qual era a 

seguinte: 

A graciosa artista Clarita Ramirez, primorosamente vestida a caracter, representava 

a deusa da Republica, tendo na mão um facho illuminante. Os demais artistas, tambem 

vestidos a caracter, representavam varios vultos da Republica, taes como: Floriano Peixoto, 

Campos Salles, Prudente de Moraes e varios outros. Os caracteristicos estavam perfeitos, 

merecendo especial mensão o do dr. Campos Salles, cuja semelhança era em extremo 

figurada. Teve em seguida começo o espectaculo, do qual vamos fallar rapidamente. Como 

tudo que sahe da penna de Pinheiro Chagas, a “Morgadinha” é um drama que encerra em si 

os mais requintados detalhes, a par de um primoroso libretto.  

O orgulho vencido pelo amor, e depois o cumprimento do dever, que manda ao 

vencedor, que calle este sentimento em tão má hora brotado. Affonso (Luiz Fernandes), disse 

muito bem este difficil papel, dando-lhe a vida e energia precisa, e, ao passo que com 

sobranceria repellia as aggressões da orgulhosa morgadinha, pedia-lhe um pouco de vida 

pois tanto representava o seu amor. Rita Prado (Morgadinha) houve-se correctamente neste 

tão fallado quão importante papel. A principio orgulhosa, insolente mesmo, a ponto de 

pretender fazer do pobre pintor um lacaio, rende-se ao amor que tudo iguala e implora um 

pouco de affecto. Entretanto, voltam-lhe de quando em vez aquelles assomos de orgulho, 

cedendo a tena “Leonor” o logar á altiva “Morgadinha”, mas duram pouco estes arrojos, e 

o coração segreda-lhe: “lembra-te que este é o leito de tu’alma”. Neste difficil jogo de scena 

foi que a reputada artista manteve-se perfeitamente, firmando-se mais uma vez a sua já 

proclamada competencia. Anna d’Oliveira (Mariquinhas), a pobre camponeza, cuja ventura 

unica era ser amada pelo primo “Luiz”, e que na sua ingenuidade não podia comprehender 

as luctas de um coração que soffre, foi tambem correcta, mantendo-se bem até final.  

Os demais artistas deram magnifico desempenho aos seus respectivos papeis dando 

em alguns muita naturalidade, tal como na scena do “gamão” pelos actores Bastos e Couto. 

Maximo (Capitão-Mar), Almeida (Padre João), Candida (A Morgada) e finalmente Veloso (o 

poetastro Domingues), sahiram-se muito bem. Ao terminar o espectaculo e depois de 

chamados á scena repetidas vezes os actores, pedio a palavra, de um dos camarotes, o 

talentoso poeta Dilermando Cruz, que, em breves, porém eloquentes frases, dirigio uma 

saudação á arte na pessoa dos artistas que figuraram no drama, e á patria pelo dia sete, tão 

memoravel e que relembra tantas glorias. Abafaram as suas ultimas palavras enthusiasticos 

vivas, sendo de novo executado o Hymno Nacional. Assim terminou a commemoração desta 

tão gloriosa data. Nota. Ao ser executado o Hymno Nacional, todos se ergueram e ouviram-
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n’o de pé e a descoberto, com pequena excepção de alguns espectadores que, certo, 

esqueceram de que o hymno dessa natureza, seja de qual fòr a nacionalidade, é sempre 

ouvido, nos paizes cultos, de pé e a descoberto. E, quem assim o fizer, apenas porá em 

pratica um comesinho principio de educação civica.  

Theatro167 

Sabbado teve logar o beneficio da artista Anna de Oliveira, com o bem escripto 

drama “O Paralytico”. Como sempre correu bem o desempenho, cabendo a Affonso de 

Oliveira e Rita Prado os mais difficeis papeis, sendo interpretado com a costumeira pericia. 

Maximo tambem deu muita vida ao papel de “Casca Grossa”, merecendo especial menção. 

- 

Domingo, com uma magnifica casa, subio á scena o apparatoso e celebrisado drama 

“Conde de Monte Christo”. Sentimos que o nosso theatro, tão pobre de scenarios e tão falta 

de indispensaveis commodos, tenha concorrido para o pouco realce que teve este tão 

festejado drama. Os artistas houveram-se perfeitamente, porém as scenas frias, em vista da 

difficiencia de scenarios, uma das principaes condições no drama, afim de que tenha vida, 

tenha brilho o trabalho. O salão da casa do “Conde”, por exemplo, que devia primar pelo 

luxo, parecia mais uma choupana. A empreza não poupou sacrificios, fez mesmo despezas, 

porém, não podia nem devia montar o drama como o exige, senão gastaria mais do que 

poderia apurar; ao nosso Alencar falta tudo, até panno de bocca, pois o que alli está é 

simplesmente indecente. Desprezada esta circunstancia, o desempenho foi correctissimo. Na 

scena da prisão, Affonso e Bastos deram-lhe uma vida, uma força admiravel. Bastos, 

principalmente, foi um “Abbade Faria” magnifico; couberam-lhe, não resta duvida, justos 

applausos. Os demais artistas disseram com correcção todos os seus papeis. Em local 

separada noticiamos o espectaculo de gala realisado no dia 7 do corrente.  

Quinta-feira, teve logar o ultimo espectaculo d’esta companhia com o beneficio do 

actor Maximo. Subio á scena a engraçadissima comedia em 3 actos, “A Familia 

Phantastica”. Primorosamente desempenhada, manteve-se sempre em constante illaridade a 

platéa. Seguio-se uma poezia de Guerra Junqueira, recitada pelo actor Almeida. Terminou 

com um espirituoso intermedio, o qual muito agradou, sendo bizado. N’esta occazião deu 

uma descumunal sorte um conhecido cultor das muzas. Hontem seguio para Ubá a 
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companhia deixando-nos saudosas recordações dos bons momentos que passamos no 

Alencar. Desejamos a todos os distinctos artistas, um futuro de prosperidades.  

1898: Circo High-Life 

Circo168 

Conforme já noticiamos, estréou n’esta cidade, sabbado, a companhia do “Circo 

High-Life”. Fundada é a reputação que precede a esta magnifica companhia. Merecem 

especial menção os trabalhos da familia japoneza - Olimecha. O habil artista e seus filhos 

fazem trabalhos verdadeiramente assombrosos, e despertam a attenção dos mais exigentes 

assistentes, podendo exibirem-se nos centros os mais civilisados. Tambem são dignos de nota 

os dois interessantes “Clowns Musicaes”, que deleitaram extremo o publico com as lindas 

muzicas executadas nos seus afinados guizos. Os demais trabalhos, embora menos raros, são 

entretanto escolhidos e desempenhados com pericia e elegancia. O espirituoso Zovetti traz 

sempre o publico em constante illaridade com as suas engraçadas pilherias. Accresce a tudo 

isto, que o Circo é muito bem montado; e fartamente illuminado, o que muito concorre pra o 

brilhantismo das funcções. Domingo não houve espectaculo devido á chuva.  

- 

Terça-feira tendo melhorado o tempo, deu esta esplendida companhia a sua segunda 

funcção. Foram apresentados novos e variados trabalhos, desempenhados com a costumeira 

maestria. O admiravel artista Olimecha deu ao publico uma nova serie de difficeis trabalhos, 

sendo delirantemente applaudido. Tambem foram cobertos de festas, os seus interessantes 

filhinhos no trabalho de saltos mortaes, os quaes são dados com rara agilidade. Muito 

agradou o trabalho de jogos malabares, sobre o arame, pelo artista Pinto. Finalmente foi um 

magnifico espectaculo. 

Quinta-feira teve logar mais uma representação desta companhia. Foram 

apresentados novos e variados trabalhos, taes como o de trapezio pela senhorita Zovetti, e o 

da corda bamba pelo artista Alecrino, bem como outros que não enumeramos, sendo todos 

desempenhados com a elegancia habitual. Estrèaram os porcos sabios, que deram sorte com 

as danças e voltas, sahindo-se muito bem o que deu tiro e carregou as bandeiras. E’ 

admiravel que um bicho tão “porco” possa aprender aquellas cousas. Louvamos pois a 

paciencia do domador, dando-lhe parabens pelo resultado que conseguio de bichos tão 
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pouco susceptiveis de ensino. Tambem exhibiram-se no piano de madeira os dous “clowns 

musicaes”, sendo muito applaudidos.  

O impagavel Zovetti, trouxe a platea em constante hilaridade, dando, a velha 

pantomima “Baile de Mascaras”, muita vida e graça. Olimecha tambem trabalhou, dando o 

equilibrio da barricas sobre tinas. Como tudo que faz o distincto artista, foi correctissimo no 

desempenho, recebendo uma verdadeira ovação por parte dos espectadores. Merece tudo 

isto, pois é um artista de primeira ordem, não resta duvida. Em longos traços, eis o resumo 

dos espectaculos que temos assistido, e terminando aconselhamos a todos que ainda não 

vieram ao circo, que a elle compareçam pois não arrepender-se-hão. Hoje tem um 

variadissimo espectaculo no qual novos trabalhos serão apresentados. 

Circo169 

Quinta-feira, teve lugar o espectaculo em beneficio da artista senhorita Annita 

Zovetti, a qual conseguio uma magnifica casa. A primeira parte do espectaculo, compoz-se de 

variados trabalhos, destacando-se os do reputado artista Franco Olimecha, que como sempre 

em companhia de seu filho fez verdadeiros prodigios de equilibrio. Merece tambem especial 

menção, a parte dos saltos sobre tapete, trabalho sempre novo para as plateas cultas. De 

facto trabalhos como os do artista Olimecha e seus filhos, embora repetidos nunca 

desagradam. A segunda parte da funcção, compoz-se da apparatosa pantomima “O Ponto de 

Meia Noite”. Francamente não gostamos da citada pantomima que já era muito nossa 

conhecida sob a denominação de “Salteadores da Calabria”.  

Somos os primeiros a reconhecer que demanda de grandes ensaios a referida peça, e 

que vem mesmo acarretar despezas para a empreza, que assim prova a boa vontade que tem 

de bem servir ao publico, porem, não surte o effeito desejado. Preferiamos, e comnosco 

grande parte da platéa, mais alguns trabalhos japonezes, e finalmente uma peça em que o 

Zovetti com as suas engraçadas pilherias, nos desopilasse um pouco o espirito. Emfim,é uma 

pantomima apparatosa, e que talvez tenha sido por muitos apreciada.  

1889: Circo Peruano 

Circo Peruano170 

Estréou no dia 12 do corrente, n’esta cidade, o circo de que é director o sr. Savalla. 

Devido ao mào tempo conseguiram dar o primeiro espectaculo no theatro. Compoz-se elle de 
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saltos, trabalhos de equilibrio e deslocação tudo com pericia e correcção. A gentil senhorita 

Ritinha Savalla, que veio precedida de merecida fama executou os trabalhos japonezes que 

tão justamente foram enthusiasticamente applaudidos. O nosso publico ainda tem em 

memoria os trabalhos do tão celebrisado Olimecha, pois se quer vêr um, que, ao em vez de 

ser um japonez feio como o peccado, é uma senhorita gentil e graciosa, vá ao Circo Peruano 

e lá o encontrará. De facto, que um homem faça aquelles trabalhos é admiravel, porem uma 

moça é mil vezes mais. Dispensa, portanto, maiores reclames a companhia.  

Circo171 

Depois de longa temporada de chuva que vimos de atravessar, conseguio a 

companhia do “Circo Peruano” dar o seu segundo espectaculo no dia 24 do corrente. A 

concurrencia foi nulla devido, suppomos, á pouca firmeza do tempo. Foram entretanto 

apresentados trabalhos de verdadeiro merecimento, taes como o equilibrio e saltos mortaes 

sobre a corda pelo sr. Savalla, e novos trabalhos japonezes pela graciosa senhorita Ritinha 

Savalla, que foi justamente applaudida. Destacamos o equilibrio da longa escada japoneza, 

trabalho verdadeiramente admiravel para uma moça. Tambem vimol-a no trapezio, onde 

soube se manter correcta e elegante. A companhia pretende dar mais alguns espectaculos e 

em breve inaugurará o novo panno, o qual acha-se ha muito em viagem. Desejamos-lhe para 

o futuro melhores casas.  

1898: Grupo Dramático de Amadores 

Quarta-feira teve logar, no Theatro Alencar, um espectaculo em beneficio, pelo 

Grupo de Amadores aqui residente e do qual é director o sr. Raphael Gimenez. Compoz-se o 

espectaculo de tres interessantes comedias, ás quaes foi dado desempenho regular. Salientou-

se entretanto o sr. Gimenez, que já bastante familiarisado com o palco dá a seus papeis a 

vida precisa. Os demais amadores foram bem, merecendo elogios pela bôa vontade que 

manifestaram, a par de lucida comprehensão de seus papeis. A banda de muzica “Grupo de 

Amadores” graciosamente abrilhantou o espectaculo, tocando nos intervallos lindas peças 

do seu escolhido repertorio. Tratando-se de um espectaculo de beneficencia, em que todos, 

sem vizar o menor interesse, praticam o bem, só podemos dar os nossos applausos dizendo-

lhes: A caridade é o apanágio das almas nobre172.  
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15 de Novembro173 

Conforme noticiamos tiveram logar neste dia tão grato aos republicanos, os 

projectados festejos. Apezar da continua e impertinente chuva, que desde as 4 horas começou 

a cahir, varias casas illuminaram as suas fachadas. Nunca vimos o nosso “Alencar” tão bem 

ornamentado como na noite do referido dia. Em todas as columnas dos camarotes viam-se 

elegantes galhardetes, encimados por um barrete phrigio. No centro de cada camarote 

destacava-se uma corôa de flores e folhas, tendo escripto em vistosas lettras o nome de cada 

um dos Estados componentes da Republica Brazileira. Coube o logar de honra á nossa 

querida Minas, que, occupando o centro da fachada do docel do palco, salientava-se em 

riquissimo escudo. O camarote nobre do theatro, caprichosamente ornamentado, era o logar 

destinado aos oradores e aos membros do “Grupo Dramatico de Amadores”. Antes de 

começar o espectaculo foi apresentada a bem organisada apotheose “A Republica”. A sr. 

Pepa, estava ricamente vestida a caracter, representava a Republica, tendo na mão direita 

um facho illuminante e na esquerda a bandeira Brazileira. Estava sobre o globo terrestre 

tendo um pedestal de nuvens, e por sobre a sua cabeça duas estrellas dirantes; tudo, 

illuminando por fogo de bengalla, era de deslumbrante effeito. Um indio representava o 

Brazil, empunhando o glorioso pavilhão nacional. Formados em alas achavam-se os 

membros do grupo scenico correctamente trajados, e ostentando na lapella os seus 

distinctivos. Suspenso o panno e depois de executado o hymno nacional, que foi ouvido de pé, 

do camarote nobre pedío a palavra o talentoso poeta Dilermando Cruz que recitou uma bella 

poezia de sua lavra, dedicada à arte. Para que os nossos leitores melhor a julguem 

publicamol-a em seguida: 

A Arte é o rei do Universo, 
Pois n’uma nota n’um verso, 

Domina-se a multidão! 
E’ o mais rico thesouro 
Nella não ha o desdouro 

De uma mesquinha ambição. 

O artista puro e perfeito, 
Só sente dentro do peito 

O amor da Gloria e do Nome! 
este, sendo justo e pulchro, 

Nem mesmo a mão do sepulchro, 
Extingue, mata e consome! 

Toda a riqueza que a terra 
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No seu seio immenso encerra, 
Acaba quando acabamos: 
São cousas futeis ligeiras, 
São venturas passageiras 

Que passam quando passamos. 

O nome nos leva á Gloria, 
Nos conserva na memoria 
Dos nossos futuros filhos. 
Estes, então, genuflexos, 

Receberão os reflexos 
Dos nossos eternos brilhos! 

Como dos reis - a conquista, 
E’ uma ambição do artista 
Mas quão diversas que são! 

Aquelle, busca a victoria 
Pelas armas - este, a gloria 
Pela harmonia, a canção! 

Pelas conquistas dos reis, 
Quantas lagrimas vereis, 
De dôr, de lucto e de fel! 

O artista se entra em combate, 
Quando nos vence e abate, 

E’ c’o a penna ou com o pincel! 

Traz no cerebro guardadas 
Esperanças que roçadas 
São das brisas do Porvir! 
Parece-lhe a cada instante 
Ouvir a voz triumphante 

De um Deus bradar-lhe: Seguir! 

E elle vae então marchando. 
Sempre este brado escutando 

Que nao sabe d’onde vem. 
Que importa a origem do grito? 

Vem do seio do infinito. 
Ve das entranhas de Além! 

A Arte é sol sem Oceano, 
Deusa que habita o Parnaso 

Fonte perenne do Bello - 
Donde emana eternamente 

A sacro-santa corrente 
Do Carinho e do Desvello! 

Nesta campanha da Arte 
Que se dá por parte, 

Como é sublime o trophéo: 
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Os louros, sómente flores, 
Que Deus lhes manda dos Céos! 

A Arte é o bem infinito, 
O consolo do proscripto, 
Allivio de quem padece; 

E’ flor cada vez mais bella, 
Templo que não se esphacella, 

Rosa que nunca feneve. 

Aos filhos da Arte que importa 
Que a materia cedo é morta. 
Não os abate esta verdade. 

A vida é cousa illuzoria, 
Bastam-lhe o nome na historia, 

E os louros da Eternidade! 

A Arte é o eterno sol, 
Sempre claro no arrebol, 
Cuja luz nunca se esvae! 
E’ um general valente, 

Que brada constantemente: 
“Gerações, marchae, marchae!”. 

As ultimas palavras do inspirado poeta foram abafadas por enthusiasticos applausos. 

De novo executado o hymno, do mesmo camarote pedio a palavra o sr. Ricardo G de Oliveira 

Martins, habil compositor em nossas officinas, e em eloquentes frases fez uma bem 

architectada saudação ao festivo dia, terminando erguendo vivas á Republica. Depois de ter 

sido tocado novamente o hymno nacional, desceu o panno e após pequeno intervallo, teve 

começo a representação do drama “Helena” que compõe-se de 5 actos. O desempenho foi 

correcto, merecendo os intelligentes amadores justos applausos. Alem de todas estas 

ornamentações que vimos de fallar, viam-se bandeiras de varias nações que davam ao 

“Alencar” um tom alegre e festivo. A banda de muzica “Lyra Leopoldinense”, da qual é 

regente o professor Martinho Nepomuceno, executou varias peças do seu bem escolhido 

repertorio. Já pela madrugada do referido dia, havia tocado alvorada pelas ruas da cidade, 

lembrando assim a todos os patriotas que começava o dia em que festejava-se a liberdade 

nacional. Segundo informações que colhe os soubemos que a magnifica banda veio á porta 

do nosso escriptorio saudar-nos, e sentindo não estarmos presentes na occasião, 

agradecemos desvanecidos á gentil corporação a sua delicada attenção. Em longos traços 

ahi fica o que foram as festas do dia 15, e se não fosse o pessimo tempo, que impedio o 

comparecimento de maior numero de familiar, principalmente de moças, estas flores da vida, 

seria uma festa das melhores que temo assistido. Terminando, dirigimos um bravo ao 
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incansavel sr. R. Gimenez, o organizador de tudo, pelo bom gosto e elegancia com que soube 

dirigir a ornamentação do theatro e confeccionar o programma, apresentando, dest’arte, 

uma digna commemoração ao tão glorioso 15 de Novembro.  

Theatro174 

Conforme noticiamos teve logar no dia 17, o espectaculo em beneficio da habil artista 

Clarita Ramirez, auxiliada pelo Grupo de Amadores d’esta cidade. Levaram o drama “Diana 

de Rioni” que foi desempenhada com arte. Terminou o espectaculo a cançoneta “Pinga-

Pulha” da magica “Maçãs de Ouro” que foi delirantemente applaudida. Quinta-feira, 22 do 

andante, teve logar o espectaculo de beneficio da banda “Lyra Leopoldinense”. 

Representaram 3 comedias sendo dada a todos bom desempenho. Ainda terminou o 

espetaculo a festejada cançoneta “Pinga-Pulha” que como da primeira vez foi cantada pelo 

sr. Biar Netto e sua esposa. Foi muito apreciada sendo bizada. Terminando damos parabens 

aos amadores pelo bom desempenho que deram aos papeis que lhes foram confiados, 

desejando aos artistas que em demanda de outras terras seguiram sempre crescentes 

prosperidades. 

1899: Grande Circo 

Circo175 

Estreou ante hontem nesta cidade a companhia - Grande Circo - da empreza 

Fernandez Pierre & Irmão. De justa e merecida fama veio precedida esta magnifica 

companhia que agradou extraordinariamente. Não distinguimos artistas, pois todos os que se 

apresentaram desempenharam correctamente os trabalhos, recebendo calorosos applausos. 

Os animaes amestrados o são perfeitamente, desde os dous lindos e enormes elephantes até o 

menor cachorrinho. São outros tantos artistas que, com arte e correcção, executaram, ao 

menor signal do seu director, os mais difficeis e surprehendentes trabalhos. Hoje é o ultimo 

espectaculo; e, dando ao sr. Pierre os nossos parabens, pela magnifica companhia de que é 

signo director, recommendamol-a aos apreciadores de bons divertimentos. Está annunciado 

para hoje um variado e surprehendente espectaculo.  
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Circo176 

Continua a deleitar o publico d’esta cidade merecendo justos applausos o - Grande 

Circo - de direcção da empreza Fernandez Pierre & irmão. Damos, em resumo, os 

espectaculos havidos. Sabbado, apezar da chuva que á tarde cahio, deram a segunda funcção 

apresentando apreciaveis trabalhos. Domingo, com uma casa litteralmente cheia deram 

magnifico espectaculo, sendo apresentado, pela primeira vez, o interessante trabalho dos 

elephantes com os “poneys” e o chão da Nova Zelandia que muitissimo agradou. Terça feira, 

além de bons trabalhos, deram a reputada pantomima intitulada - “Tomada de Canudos”. 

Quinta-feira, novos trabalhos e a velha porém sempre apreciada pantomima “Os Salteadores 

da Calabria”. Hoje haverá o ultimo espectaculo, onde serão apresentados trabalhos dignos 

da magnifica companhia. E’ a despedida e portanto ninguem deve deixar de ir ao - Grande 

Circo.  

1899: Apolônia Pinto & Germano Alves 

Cinematographo177 

Estréou no dia 8 do corrente com o seu “Cinematographo Lumiére” o sr. Germano 

Alves. Deram começo ao espectaculo duas interessantes comedias - “Uma Mulher 

Sabichona” e “Um Casal de Galhetas”, representados pelo sr. Germano e sua companheira 

a conhecida artista Apolonia Pinto. Em ambas as comedias os artistas mostraram-se inteiros 

senhores dos papeis dando-lhes aquella vida indispensavel ao bom desempenho de uma peça. 

Desde logo vimos que tinhamos no palco artistas correctos, que foram coroados com 

merecidos applausos. A terceira parte do espectaculo compoz-se da exhibição de quadros 

pelo cinematographo, apparelho que pela primeira vez é apresentado n’esta cidade. Agradou 

de extremo recebendo alguns quadros muitas palmas e mesmo pedido de bis. Foram elles - 

Partida de um batalhão hespanhol para Cuba, Chegada do comboio de Cintra e Os 

Mergulhadores na Africa Portugueza. Effectivamente foi um bom divertimento que muito 

agradou á nossa platéa. Hoje haverá um novo espectaculo, onde serão apresentadas novas 

peças e lindos quadros. Recommendamol-o pois aos apreciadores de agradaveis diversões, 

chamando a sua attenção para o programma que vem na competente secção.  
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1899: Moreira de Sá, James Zig-Zag e Francisco Raymundo 

Concerto178 

Conforme noticiamos, effectuou-se, domingo, o espectaculo-concerto do distincto 

maestro Moreira de Sá. Por conveniencia, alteraram a ordem das partes componentes da 

agradavel diversão, de sorte que começou com a interessante comedia “Diabo a Quatro” que 

teve correcto desempenho. Compoz-se a segunda parte de piano e violino, pelo maestro 

Moreira de Sá e o intelligente “virtuose” capitão James Zig-Zag. Quer um, quer outro, 

disseram com arte e maestria lindos trechos de musica; ao passo que Moreira de Sá 

arrancava no piano, esse instrumento novo em suas mãos, os mais enthusiasticos applausos, 

o capitão Zig-Zag, no seu mavioso violino, em accordes vibrantes de doçura e melodia, 

fallava ternamente á alma, despertando a nostalgia de tempos idos.  

[...] 

A terceira parte compoz-se da comedia “Amor Por Anexins” que recebeu merecidos 

applausos. A quarta e ultima parte constou de musica, sendo ouvido o conhecido professor 

Francisco Raymundo, que, com a maestria que lhe é peculiar, executou um duo de violino 

com o capitão Zig-Zag. Muito agradou esta mimosa composição do immortal Beriot. A 

pedido de alguns amigos, o capitão Zig-Zag executou a linda “Berceuse” de Fauré; e, apezar 

das pessimas condições acusticas do nosso “Alencar”, fez verdadeiro successo esta sublime 

elegia. E’ que ella, tocada á surdina, penetra-nos n’alma, e, levando nossos pensamentos 

para o passado, traz-nos a recordação de priscas eras que bem longe vão.  

Terminou a agradabilissima diversão com o Hymno Nacional de Gottschalk. Si até 

então Moreira de Sá não tivesse ainda firmado o conceito de insigne maestro a que faz jus, 

daquele momento em diante receberia da platèa leopoldinense essa sagração. De facto, o 

illustre maestro deu á difficilima composição do genial escriptor cabal desempenho, 

revelando-se conhecedor dos mais reconditos segredos da arte. Causou real admiração a 

imitação do rufo dos tambores, tal era sua semelhança.  

Foi uma magnifica festa, e, ao retirarem-se, todos sentiam saudades das 

agradabilissimas horas ali passadas. O distincto maestro seguio para S. José e Porto Novo, e 

esperamos que o illustrado povo daquellas florescentes localidades o receba com a 

affabilidade que merece um illustre artista, a par de um cavalheiro de fino trato.  
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1899: Club Thalia 

Club Thalia179 

No dia 7 do corrente realizou-se a solemne installação deste club. A’s 8 ½ horas da 

noite, repleto de familias e cavalheiros o nosso Alencar, subio o panno. O cortejo de 

senhoritas, a nota alegre e festiva de todas as solemnidades, era deslumbrante. Estando 

ausente, por motivos de molestia, o actual presidente da nova sociedade, o sr. Ricardo 

Martins, 1º secretario, assumindo a presidencia, declarou que estava aberta a sessão de 

installação do Club Thalia, e que dava a palavra ao dr. Costa Cruz, orador official. Feito o 

necessario silencio, o illustre tribuno produzio um dos mais bellos discursos que, de sua 

lavra, temos ouvido. Teve como principal thema o salutar effeito que trará a nossa sociedade, 

pois consagrará todos, para os fins mais nobres e puros. Passando da parte descriptiva e 

confirmativa á peroração, foi ainda muitissimo feliz, pois nella, a par do burilado e correcto 

da forma, notava-se o encanto poetico de um’alma de artista.  

[...] 

Terminado o discurso, cujas ultimas palavras foram abafadas por prolongada salva 

de palmas, teve começo o espectaculo com a comedia “Lotação dos Bonds”. E’ um 

interessante apanhado tirado das confusões que tão commummente se dão nas grandes 

cidades em os pontos de bonds. Muitissimo agradou a peça pelo brilhante desempenho que 

lhe foi dada pelos intelligentes amadores que, senhores de seus papeis, lhes deram a 

indispensavel vida. Ao cahir o panno foram coroados os seus esforços por enthusiasticos 

applausos. Após pequeno intervallo, segui-se a sempre festejada comedia - “Amor por 

Anexins”, pelo sr. Gustavo Saturnino e Pepa Lopes, que deram aos seus papeis a necessaria 

vida, sendo muito festejados ao terminar. Nesse intervallo o illustrado advogado dr. Eugenio 

de Moraes, do camarote da directoria, dirigio ao povo, pela data feliz da independencia, uma 

eloquente saudação. Estava realmente inspirado o talentoso orador, arrancando da platéa 

enthusiasticos bravos ao terminar. Era que aquella saudação dirigida ao povo, relembrava 

os martyres da liberdade, onde Tiradentes, estrella de primeira grandeza fulgurava. Era 

finalmente ao Brazil sempre querido de todos nós.  

[...] 

Enfechou-se esta agradabilissima diversão com a comedia “Viva a Republica”, que a 

par da parte comica, termina por uma brilhante apothéose á Republica. Esta foi organisada 

com verdadeira maestria, cauzando deslumbrante effeito a combinação de luzes, de cores, 
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etc. Este trabalho é devido, em sua maior parte ao sr Raphael Gimenez, que tem especial 

geito para essas cousas. A primeira parte da peça tem logar em uma praça, e esta foi pintada 

pelo mesmo que revelou ser um habil scenographo, pois o trabalho está digno de ser 

apresentado às platéas mais cultas. A ornamentação do theatro tambem esteve a seu cargo, e 

nunca vimos o nosso Alencar tão festivamente engalanado. A banda muzical “Lyra 

Leopoldinense” executou lindas peças de seu vastissimo e escolhido repertorio, salientando-

se entretanto a ouvertura com que abriram o espectaculo. Como ja dissemos o desempenho 

das peças foi correcto, e não destacando nomes, affirmamos que todos interpretaram 

perfeitamente os seus papeis. De facto é esta a verdade, pelo que damos os nossos cordiaes 

parabens ao illustre grupo de amadores. Está pois fundado o Club Thalia, e é necessario que 

todos concorram para o desenvolvimento de uma sociedade que nasceu debaixo de tão bons 

auspicios.  

Club Thalia180 

Devido ao mau tempo não teve logar, no dia 30 do mez findo, a segunda recita desta 

agradavel associação. No dia seguinte, apezar de continuar o tempo chuvoso effectuou-se o 

espectaculo. A concurrencia foi grande, estando todos os camarotes occupados. Apoz linda 

ouvertura pela banda muzical “Lyra Leopoldinense” teve começo o espectaculo com a 

interessante comedia - “O Tio Padre”. N’esta peça extreou, no palco leopoldinense, o nosso 

intelligente collaborador Dilermando Cruz, que como era de esperar-se deu a necessaria 

vida a seu papel, pelo que recebeu muitos applausos. Raphael Gimenez, senhora Pepa Lopes 

e Raul Branco, sahiram-se perfeitamente destacando-se o caracteristico do primeiro, que era 

perfeito. Effectivamente estava um padre feito e acabado, e damos parabens ao sr. Gimenez 

pelo bom gosto com que tudo organiza. Terminada a comedia que compõe-se de tres actos, 

seguio-se a sempre festejada “Amor por Anexins” pelo sr. Gustavo Saturnino e Pepa Lopes, 

que mais uma vez portaram-se perfeitamente. Essa comedia foi levada á scena a pedido, e de 

facto é uma das mais engraçadas producções do sempre chistoso Arthur Azevedo. Assim 

terminou a agradavel diversão proporcionada aos socios desta utilissima sociedade, 

retirando-se todos satisfeitos, e desejando ao Club Thalia sempre crescentes prosperidades. 

São esses igualmente os nossos votos.  
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Club Thalia181 

Teve logar domingo passado, a recita mensal do Club Thalia, sendo levados á scena 

“A Pena de Morte”, drama de Castello Branco e a comedia “Novo Systema de Curar”. O 

drama, dividido em 3 actos, teve satisfatorio desempenho, sendo que o 2º acto foi mesmo bem 

desempenhado, o que valeu aos amadores freneticos applausos. Raphael Gimenez e a sra. 

Pepa Lopes interpretaram cabalmente os papeis do condemnado Jorge de Mello e de sua 

esposa, sendo que aquelle foi admiravel na scena da “loucura”, decahindo entretanto um 

pouco no acto do “despertar”. O pequeno Hyrrisson Guimarães, no papel de filho de Jorge 

de Mello, causou verdadeiro enthusiasmo, tal a naturalidade que soube manter, 

principalmente na “prece”. Tem geito, muito geito para a arte a galante creança. Raul 

Branco, que ao responder ao interrogatorio do juiz estava um tanto contra-feito, ganhou 

depois a calma precisa, dando um soberbo José Maria, gatuno honrado, que salvou a vida a 

Jorge de Mello, cuja innocencia, desprezada pela justiça foi reconhecida por El~Rey que lhe 

concedeu perdão, perdoando tambem ao gatuno-honrado pelo heroismo que teve para salvar 

o innocente, perigando embora a sua liberdade.  

O sr. Gustavo Saturnino que, inegavelmente, tem queda para o palco, desempenhou a 

contento, o papel do desembargador Costa, apezar de um tanto contrariado pois que a sua 

natureza alegre o aparta um tanto dos papeis para os quaes se faz precisa toda a seriedade. 

O sr. Eurico Gama, que tem boa vontade, pode ainda vir a ser artista, desde que consiga dar 

mais colorido, mais vida aos seus papeis. No drama sahio-se regularmente pois que é 

propria, aos guardas de prisões, a impassibilidade. Desempenhou o papel de escrivão o sr. 

H. Campos, que sahiu-se bem revelando ter geito para o theatro, embora secundario o seu 

papel. A comedia “Novo Systhema de Curar”, representada por Gimenez, Pepa, D. Cruz, 

Mariquinhas Liebort e E. Martins teve desempenho correcto. De Pepa e de Gimenez nada 

precisamos falar: são artistas já sagrados como taes. D. Cruz interpretou muito bem o papel 

do dr. Albuquerque, provocando muitas gargalhadas e conquistando palmas. Um ou outro 

senão que teve é devido á falta de habito do palco, podendo nós garantir que com mais um 

pouco de exercicio o nosso illustre companheiro de trabalhos dará um bom artista. 

A sra. Mariquinhas Liebort e o sr. E. Martins deram regular desempenho aos seus 

papeis, representando com graça alguns episodios e prejudicando outros por affectada 

naturalidade. Estamos certos que ambos, desde que reconheçam que a affectação desvirtua a 

naturalidade, podem dar artistas e com menos esforços do que têm empregado; para isso é 
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necessario apenas que representem seus papeis como se praticassem os actos mais comuns 

da vida. A comedia, em seu conjuncto, agradou muito, sendo muito applaudida. Não é licito 

se exigir mais de um club de amadores, nascido hontem. Continúe elle no mesmo progredir e 

fará, dentro em breve, honra á nossa cidade. Nos intervallos a Lyra Leopoldinense executou 

bellas peças do seu repertorio. O theatro, apezar do máo tempo que ameaçava, esteve cheio. 

Ao corpo scenico do Club Thalia enviamos pois as nossas felicitações pelo modo brilhante 

pelo qual vae se desempenhando da missão que se impoz.  

Club Thalia182 

Teve logar, domingo passado, o espectaculo organisado pelo corpo scenico desta util 

sociedade em beneficio de uma illustre familia desta cidade que ha pouco perdeu o seu chefe. 

Apezar da impertinente chuva que desde cedo começou a cahir, grande era a concurrendia. 

A’s 7 e pouco tomou a palavra o dr. Costa Cruz, que produzio um brilhante discurso sobre a 

Caridade, firmando, mais uma vez, o justo conceito de eloquente orador de que tão 

justamente gosa.  

Em seguida teve começo o espectaculo com a comedia “Depois de Velhos… 

Gaiteiros”, á qual foi dado cabal desempenho pelos intelligentes amadores que nella 

tomaram parte. Seguiram-se: o monologo “O Segredo de Margarida” pela interessante 

Risoletta Valle, e a poesia “Minha Terra” de Casemiro de Abreu pela gentil senhorita Maria 

José. Coube a estas as honras da noite, pois sahiram-se perfeitamente, recebendo, ao 

terminarem, justos e merecidos applausos. 

Effectivamente assim deveria ser. Foram-se bem, muito bem mesmo. Em seguida o 

intelligente amador Lima Deslandes recitou com a vida e enthusiasmo preciosos a linda 

producção de Guerra Junqueiro - “A Fome no Ceará”. Representou-se após o interessante 

dialogo-comedia “Amor por Anexins”, e, com quanto já tenha sido levado aqui diversas 

vezes, recebeu os applausos a que faz jus a burilada producção de Arthur Azevedo. Finalisou 

a magnifica festa a comedia “Um Judas em Sabbado de Alleluia”. Nesta peça tomaram parte 

diversos amadores e amadoras e, salvo pequenos senões, muito desculpaveis em vista da 

natural emoção da estréa, sahiram-se bem, agradando geralmente.  

Coube o principal papel a Lima Deslandes, que revelou-se um bom artista, mostrando 

não lhe ser estranho o palco. Os demais muito agradaram, recebendo, ao cahir o panno, 

prolongadas palmas. Foi em seu conjuncto uma boa festa, e dando um bravo de animação a 

                                                
182 Gazeta de Leopoldina, ano V, nº 34, 03 de dezembro de 1899, p. 1. 



 

263 
 

todos que tomaram parte no espectaculo, dizemos: avante, sempre avante, pois a prospera 

vida do “Club Thalia” é uma necessidade para a nossa cidade, tão falha de divertimentos. 

Celso Dinarte, o nosso intelligente collaborador, em seu costumado folhetim, occupa-se hoje 

tambem desta bella festa da Caridade.  

1901: Companhia Dramática Ismênia dos Santos 

Theatro183 

Trabalha actualmente no nosso Alencar, um grupo de intelligentes artistas, onde se 

destaca Ismenia dos Santos, cujo nome laureado é conhecido de todos aquelles que 

acompanham o progresso da arte no Brasil. O grupo pequeno, embora, é um conjuncto 

selecto de disticntos artistas, que pode, concios de feliz exhito, trabalhar perante a mais 

exigente platea. No espectaculo de estrea, conseguiram um verdadeiro sucesso, e embora 

pequeno o auditorio, soube justamente applaudil-o. Compoz-se o espectaculo das duas 

hilariantes comedias Não Ha Fumo Sem Fogo e O Barão da Cotia. Na primeira trabalhou 

Julieta dos Santos que logo aos primeiros passos no palco leopoldinense, conquistou 

sympathias. Effectivamente, é uma digna discipula de Ismenia, de quem tem recebido 

salutares lições.  

Disse com muita graça o seu papel, especialmente na scena do charuto, digna de 

menção. Está a jovem artista talhada para um futuro brilhante, qual o de conquistar o 

renome que aureola a frente de sua carinhosa preceptora. Durval dos Santos, esteve na 

altura da recommendação que ouvimos de competentissimo diletanti, que antes da 

representação nos avisou que apreciariamos um artista de merecimento. Na segunda 

trabalharam alem dos citados artistas Candido Teixeira, já conhecido da nossa platea, que 

deu-nos um barão impagavel e Attila, Carlos, um medico correcto, generoso e independente. 

Disse bem o seu papel dando-lhe muita naturalidade e finalmente Ismenia dos Santos que ao 

pizar no palco foi recebida por uma salva de palmas, justa homenagem que lhe prestou a 

nossa platea.  

Durval deu-nos um delicioso Gasparino e trabalhando em genero inteiramente 

differente do da primeira comedia revelou a modalidade de seu talento artistico. Candido 

Teixeira, foi um soberbo tabaréu, interpretando com muita verve o papel do ridiculo barão. 

Julieta - uma adoravel Mariquinhas, que tanto bem queria ao seu Carlos. (que felizardo!). 

Finalmente Ismenia dos Santos, a mãe que procurava para a filha não um moço digno e sim 
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um bom partido. Correctissima, em todos os seus menores detalhes, a distincta artista, 

sustentou até final o seu papel de forma admiravel. Nem era de se esperar outra couza, e 

folgamos em ver o nosso Alencar, onde tantas desilluzões tem sofrido aquelles que 

frequentam theatros da roça, visitado por Ismenia dos Santos, uma das artistas brasileiras 

que mais se tem celebrizado na difficil e espinhozissima carreira dramatica.  

Terminando esta rapida resenha, fazemos um apello à nossa sociedade afim de que á 

noite esteja replecto o Alencar e que os distinctos artistas, que hoje visitam ao retirar-se 

d’aqui dizer que o povo de Leopoldina soube recebel-os com generosidade prestando 

d’est’arte ao verdadeiro merito. O espectaculo de hoje constará da comedia-drama Os 

Provincianos em Lisbôa em 3 actos e a comedia Um Marido Victima. São duas peças muito 

bem escriptas; são uma verdadeira fabrica de gargalhadas. Quem quizer pois passar horas 

agradabilissimas vá hoje ao Alencar.  

Theatro184 

Continua a deleitar o publico desta cidade o selecto grupo de artistas que trabalha no 

nosso Alencar, sob a direcção de Ismenia dos Santos, cujo nome rememora um passado de 

successivos triumphos. Domingo, teve logar, conforme noticiamos, a matinèe á tarde, e a 

noite o espectaculo. Quer em um, quer em outro o publico não regateou applausos 

merecidos. Cumpre-nos salientar o espectaculo da noite, em que foi levado á scena o 

magnifico drama O PADRE GABRIEL. E’ uma peça moderna e muito bem escripta, em que 

tem papeis importantes e que foram maravilhosamente interpretados por Ismenia, Julia e 

Duval. A primeira, senhora illustrada e sem preconceitos religiosos tão comuns nas 

mulheres, reprovava a acceitação de um estranho no seio da familia, embora fosse este um 

sacerdote.  

A segunda, uma deliciosa Leonor, capaz de virar a cabeça de um santo, quanto mais 

de um padre. Disse muito bem o seu papel a intelligente Julia, especialmente no segundo 

acto. Duval, um reverendo as direitas, illustrado, criterioso e circumspecto, poderia até hoje 

estar dizendo as suas missas se não fosse a tentação da discipula. Culpa teve quem o 

chamou; alumnas daquellas, requerem um professor bastante velho e… cego principalmente 

quando se trata de um padre. Attila, finalmente, pae de Leonor, foi um bom velho que nas 

melhores intenções procurara instruir a filha esquecendo-se que um padre é um homem como 

outro qualquer. Muito agradou O PADRE GABRIEL, devido o seu successo á brilhante 
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interpretação que lhe foi dada. Quinta-feira realizou o seu beneficio a gentil e intelligente 

artista Julia dos Santos, que auxiliada por algumas pessoas, conseguio uma casa mais do que 

regular.  

O theatro vistosamente ornamentado tinha garrido aspecto, trabalho este devido á 

reconhecida habilidade de R. Gimenez, que como nenhum outro tem muito geito para estas 

couzas. Coube as honras da noite á gentil beneficiada, que deu aos seus papeis a vida preciza 

pelo que applausos enthusiasticos a festejaram em todas as representações. Quer na primeira 

quer na segunda comedia, revelou-se a intelligente artista senhora do palco, dando aos seus 

papeis extraordinario brilho. Ao traçarmos estas linhas temos ainda em mente o segundo 

acto, no qual foi impecavel. Outra artista o poderá dizer tão bem, melhor, duvidamos. Feliz 

deve se sentir Ismenia dos Santos, que vê na sua queria discipula a continuadora de seu nome 

aureolado. Pepa Lopes, que gentilmente se prestou a auxilial-a, foi uma “Sebastiana” 

correctissima tirando do seu papel muito partido.  

O nosso publico tão acostumado a vel-a e aprecial-a não regateou-lhe applausos. 

Duval, o impagavel “Barnabé”, o homem do repuxo, esteve magnifico, provocando com a 

sua grotesca figura e chistosos ditos constante hilaridade. Esteve muito feliz o estimavel 

artista que já é tão querido por todos aquelles que frequentam o Alencar. Moraes nada 

deixou a desejar no papel de “Liberio” que foi correctamente desempenhado. Na comedia 

FOGO E GELO fez a princeza, Ismenia dos Santos e escrevendo este nome temos dado a 

nossa opinião.  

Eis em largos traços a festa artística de Julia dos Santos, que pela sua intelligencia, 

gentileza e affabilidade de trato, conquista a amizade de todos aquelles que tem a felicidade 

de com ella tratar.  Offerecendo a representação do espectaculo de seu beneficio ao publico 

desta cidade, desejamos que gratas sejam as impressões que em seu coração tenham ficado e 

que ao continuar a sua peregrinação n’esta ardua, porem gloriosa vida de artista, lembre-se 

sempre com saudades, de sua passagem n’esta cidade, embora todas estas homenagens que 

lhe são prestadas, sejam apenas um modesto preito ao verdadeiro merito.  

Hoje com um attrahente espectaculo despede-se a companhia que em demanda de 

outras localidades vai proporcionar aos apreciadores de bons divertimentos agradaveis 

horas. O programma de hoje é o seguinte: O LENÇO BRANCO, comedia-drama em 3 actos, 

que tem feito verdadeiro sucesso nos centros os mais civilizados e mais uma comedia em 1 

acto. Boa viagem, e que larga messe de venturas acompanhe os distinctos artistas, são estes 

os nossos sinceros votos.  
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Theatro185 

Deu-nos ainda o escolhido grupo que trabalha sob a direcção de Ismenia dos Santos 

tres agradaveis diversões. Sabbado, teve logar o beneficio do estimavel Durval e R. Gimenez 

constando o espectaculo das comedias UMA MULHER COM DOUS MARIDOS; NÃO TEM 

TITULO e um pequeno intermedio. O desempenho foi correcto dando todos os artistas 

verdadeiro realce a seus papeis. Domingo, deram-nos a magnifica peça O LENÇO BRANCO 

comedia drama em 3 actos, na qual Ismenia dos Santos, Julia e Duval conquistam 

enthusiasticos applausos. Effectivamente a peça é muito bem escripta e foi admiravelmente 

interpretada. Quarta-feira teve logar o ultimo espectaculo em beneficio do sympathico artista 

A. Moraes, o qual devido ao pessimo tempo foi pouco concorrido.  

Compoz-se elle do drama O REMORSO, delicada e modernissima peça e das 

comedias NÃO HA FUMO SEM FOGO e OS TRINTA BOTÕES. Quer em uma, quer em 

outra a gentil Julia e o espirituoso Duval, principaes figuras das peças, foram correctissimos. 

Cantou o intermedio O CAFÉ DE PORTO RICO, a sra. Pepa Lopes que foi muito applaudida 

sendo bizado.  

Eis o resumo das tres ultimas diversões que proporcionou ao nosso publico o selecto 

grupo. No dia 15 estrearam em Cataguazes e é de esperar-se que a culta platéa d’aquella 

adiantada cidade os tenha devidamente apreciado. Aos distinctos artistas que trabalham sob 

a direcção do laureado nome de Ismenia dos Santos, almejamos larga messe de applausos 

que serão apenas uma justa homenagem prestada ao verdadeiro merito.  

1901: Circo Temperani 

Circo186 

Trabalha actualmente nesta cidade o circo dos Irmãos Temperani, que tem 

proporcionado ao nosso publico agradaveis horas. No genero é difficil as companhias que 

percorrem o interior apresentarem trabalhos dignos de nota. Isto porém não se dá com o 

Circo Temperani, que possue incontestavelmente um conjuncto de artistas de real 

merecimento. No espectaculo de estréa destacamos o barrista Joaquim Gomes, que em tres 

barras fez trabalhos importantes terminando com o deslocamento dos braços a todo pezo do 

corpo que lhe granjeou justos e enthusiasticos applausos. As gentis e graciosas senhoritas, 

estrellas da companhia, conquistaram freneticos applausos nos torneios a cavallo, no 

equilibrio sobre a bola, na deslocação e finalmente na dança campestre, trabalhos estes que 
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desempenharam com inexcedivel graça. O malabarista V. Temperani apresentou sortes 

admiraveis revelando-se um artista moderno.  

Quinta-feira deu a companhia o seu segundo espectaculo apresentando trabalhos 

novos entre os quaes salientamos o trapezio pela senhorita Clara que terminou com um salto 

mortal em toda a altura do circo, e os jogos malabares pelas senhoritas Clara, Pia e V. 

Temperani. Repetiram alguns, taes como o volteio a cavallo pela graciosa Ida Temperani e 

as barras pelo habil J. Gomes que como sempre foram muito applaudidos. Alem disso outros 

trabalhos apresentaram sendo sempre festejados os artistas ao terminarem as suas sortes. Os 

clows e o Toni trouxeram o publico em constante hilaridade. Finalmente foi mais uma boa 

noitada proporcionada ao nosso publico. Hoje haverá mais um escolhido espectaculo em o 

qual serão apresentados novos trabalhos. Ao circo pois, amantes de bons divertimentos.  

- 

Continua a deleitar o nosso publico a companhia do Circo Temperani que trabalha 

actualmente n’esta cidade. Quinta-feira deu mais uma attrahente diversão obtendo uma 

magnifica casa. Destacamos n’este espectaculo os jogos de chapéos pelos dois Clows, dignos 

de nota pela certeza com que foram executados, o trabalho da barra sempre apreciado, e a 

mazurk pelas gentis senhoritas que receberam devidos applausos.  

Deu tambem bastante sorte o palhaço Silva Ribeiro com os Iundús no seu cheroso 

violão. A pantomima Casa Encantada fez o sucesso que se esperava. Effectivamente é 

interessante, principalmente a canninha verde dançada com bastante graça; os discursos do 

vigario e do creado e finalmente o afan dos esposos Polycarpo, em bem servir os seus 

freguezes não esquecendo entretanto as suas ricas pessoinhas. Para hoje está annunciado 

mais um variado espectaculo onde serão apresentados novos trabalhos, bem como uma 

escolhida pantomima. Quem quizer pois passar algumas horas agradaveis vá hoje ao Circo 

Temperani.187 

1901: Grupo Scenico João Caetano 

Conforme noticiamos realizou no dia 7, um espectaculo de gala o Grupo Scenico João 

Caetano. O theatro vistosamente ornamentado, tinha attrahente e agradavel aspecto. As 9 

horas, a panno corrido a banda Lyra Leopoldinense executou o hymno nacional, que foi 

ouvido de pé por todos os presentes. Terminado este o sr. Arthur Leão, do camarote do 

centro, fez uma saudação a data que se commemorava e terminou erguendo vivas aos 
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cidadãos que mais se tem destinguido na Republica. De novo se ouvio o hymno nacional 

começando logo após o espectaculo.  

O desempenho foi regular, a excepção do drama no qual notamos não pequenos 

senões. Em um dos intervallos o sr. G. Saturnino recitou do palco a burilada poezia O Cura 

Santa Cruz, do festejado poeta Gonçalves Crespo. O barulho forte da chuva que na ocasião 

cahia, não permittiu que se ouvisse bem a inspirada composição. O espectaculo terminou a 

uma hora da madrugada, retirando-se todos satisfeitos pelas agradaveis horas que passaram. 

Damos parabens ao digno grupo e especialmente ao sr. Gimenez, seu director, que não deixa 

passar despercebidas a nossa cidade da monotonia em que vive. A banda Lyra Leopoldinense 

executou com maestria as peças constantes do programma e varias outras do seu escolhido 

repertorio.188 

1904: Circo Mendes 

Circo Mendes189 

Estréou quinta feira a companhia Circo Mendes de propriedade dos srs. Mendes & 

Pantojo. Agradou extraordinariamente o espectaculo da estréa e os demais que se seguiram, 

o que não é de admirar-se, pois do elenco da companhia constam artistas de real 

merecimento taes como Mori, eximio barista; Lalanza, contorcionista de nomeada; Mendes, 

o senhor do trapezio; Pantojo, Marietta, Ottilia, Lydia e outros que têm proporcionado ao 

nosso publico magnificas noitadas, e este os tem apreciado devidamente, não lhes regatiando 

applausos.  

Os tony e palhaços têm feito as delicias da meninada e dos aficionados, conservando-

os em constante hilaridade, merecendo particular menção o Sebastião, que ja cahio no goto 

da platéa que sempre o recebe festivamente. A banda de muzica é magnifica, pois além de 

muito bem ensaiada possue um escolhido repertorio. O circo é muito commodo e fartamente 

illuminado a gaz acetileno; finalmente, é um esplendido conjuncto de artistas que sem receio 

podem se apresentar perante a mais exigente platéa.  

E’ secretario da companhia o sr. Mario Bauchardet, moço em extremo amavel e que 

em outros tempos dedicou-se a vida da imprensa, mantendo em epochas diversas, assidua 

collaboração em varios jornaes. Para hoje está annunciado mais um espectaculo, que 

segundo nos consta, será o ultimo, e azada é a occazião de todos concorrerem ao Circo 

Mendes certos de que lhes serão proporcionadas horas agradabilissimas.  
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1904: Associação Harpa de David 

Concerto190 

Merece especial mensão a bella ornamentação do theatro, que foi feita com muito 

gosto e arte. Os melhores camarotes foram reservados para os leopoldinenses, mais uma 

gentileza de quem tanto já havia feito. O camarote do centro foi occupado pelos 

representantes dos municipios. O programma do concerto, que já publicamos, foi executado 

à risca e mais uma vez a sociedade Harpa de David conquistou louvores. Estava impresso em 

um bellissimo cartão, no qual vinha o convite para cada um dos leopoldinenses com o nome 

do convidado. O trabalho, feito na typografia Sete de Setembro, é completo. Muitissimo 

agradou a Estudantina Bandolinista, pela correcção com que se apresentou. A gentilissima 

senhorita Honorina Ventania, interpretou, com muita arte, a valsa O Mio Tesoro, dando á 

delicada muzica uma vida e expressão admiraveis. Não foi menos feliz na cavatina da opera 

Linda de Chamonix, na qual revelou bella voz, bem educada e muito chiste no cantar. A 

exma. sra. d. Julia Ferreira cantou a difficilima peça Addio Terra Nativa, e não fossem os 

robustos elementos de que dispõe, não consegueria vencer uma muzica que, pelo seu 

complicado mechanismo, é reputada a prova de muitas cantoras, dizendo-a admiravelmente. 

O concerto esteve magnifico, nada absolutamente deixou a desejar, e n’estas linhas ficam os 

nosso aplausos [...]. 

1904: Companhia Dramática Freitas 

Theatro191 

Com regular concurrencia estreou domingo, a companhia dramatica dirigida pelo 

festejado actor Freitas. A escassez de espaço não nos permitte dar noticia detalhada sobre o 

elenco da companhia, que possue bons elementos. Domingo subiram á sena as comedias 

Rapto de Fernando e Nhô Juquinha que tiveram magnifico desempenho, sendo de justiça 

destacar-se o actor Freitas, que pelo chiste e naturalidade que empresta aos seus papeis, 

chaio logo no “gôto” do publico, que não lhe regateou applausos; Paquita Freitas que 

possue boa voz e gosto artistico, Camacho e Dinah Freitas deram tambem bom desempenho 

aos seus papeis. Terça feira foram representadas o “lever” du rideau Ao Calçar das Luvas, o 

disparate comico Gregorio Sá, e a comedia opereta O Sr. Quaresma, na qual o actor Freitas 

tem um soberbo papel, e a que deu notavel brilho. O publico, que enchia o Theatro, riu-se a 
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bom rir e é esse o maior elogio que se pode faser á companhia. Quarta feira representaram-

se as comedias - Lucas que Chora - Lucas que Ri, A cura de um Tysico e, a pedido, Nhô 

Juquinha.  

O desempenho continuou magnifico, provocando bôas gargalhadas. Finalmente 

quinta feira subiram a scena as comedias A Herança de 50 Contos e Já Vae… A primeira já 

conhecida do nosso publico, foi bem applaudida pelo bom desempenho, a segunda, que é um 

primoroso trabalho do talentoso actor Freitas e onde a graciosa artista Paquita Freitas, tem 

uma verdadeira criação. Foi justa e merecidamente victoriada. Hoje a uma hora realiza a 

companhia uma matinèe dedicada especialmente ás creanças, cujo programma variadissimo 

é sobremodo attrahente sendo os preços das localidades, metade do estabelecido. A noite 

haverá outra representação composta de peças novas e que não foram aqui representadas. 

Mais uma vez recommendamos ao publico a festejada companhia, digna por certo do apoio 

publico pela excellencia de seus trabalhos.  

Theatro192 

A companhia dramatica da qual é director o festejado actor Freitas, deu-nos domingo 

ultimo, mais duas agradaveis diversões. A uma hora, primorosa matinèe e a noite escolhido 

espectaculo. A’ primeira concorreu a meninada, e era bello de vêr-se aquelle garrulo grupo, 

festejando os actores que se apresentaram com a correcção dos costume. A noite, soberbo 

espectaculo, programma variadissimo, verdadeira fabrica de gargalhadas. O publico não 

regateou applausos aos estimaveis actores, que disseram muito bem os seus papeis, dando-

lhes a necessaria vida. Incontestavelmente a Companhia que trabalhou no nosso Alencar 

pode, sem receio, apresentar-se perante a mais exigente platéa, certa de que não lhe faltarão 

applausos taes os bons elementos de que dispõe. Amanhã deviam realizar-se as duas ultimas 

representações; devido, porém, a difficuldade de muzica, não se poderão effectuar, tendo a 

companhia se retirado para Cataguazes. Recommendamos ao publico da visinha e adiantada 

cidade de que não perca a occazião de passar horas agradaveis, como as que sabe 

proporcionar a bem organisada companhia do estimavel actor Freitas, que além de senhor 

do palco, é um cavalheiro de fino trato.  

- 

Continua a companhia dramatica da qual é director o estimavel actor Freitas a 

proporcionar ao nosso publico agradaveis diversões. Domingo subiram á scena na matinèe 
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duas interessantíssimas comedias destacando-se as Almas do Outro Mundo que mais uma vez 

arrancou francas gargalhadas. A noite um variadissimo espectaculo que muito agradou. 

Quinta feira, teve logar o beneficio do festejado actor com a comedia A Sogra verdadeira 

fabrica de gargalhadas e a pedido A Cura de Um Tysico que tambem é uma primoroza peça. 

Comquanto dia de semana, a concurrencia foi mais do que regular, o que prova o quanto já é 

estimado do nosso publico o intelligente actor Freitas.  

O theatro estava vistosamente ornado e profundamente illuminado. O desempenho foi, 

como de costume, correctissimo salientando-se entretanto, Dinah uma mulhersinha de 

cabello na venta e Paquita uma sogra que honra a “classe”. Terminado o espectaculo o 

estimavel actor Freitas agradeceu o generoso concurso da illustrada platéa leopoldinense de 

quem leva as mais gratas impressões. A’ festa artistica do sympathico actor Freitas nada 

faltou para que a mesma tivesse todo brilho. A companhia pretende seguir para Porto Novo 

onde será, estamos certos, justamente apreciada. 193 

- 

Domingo, deu o actor Freitas o seu espectaculo de despedida, tendo seguido para a 

Barra do Pirahy. Infelizmente o mau tempo não permittiu que o povo concorresse ao 

espectaculo que esteve muito bom. A excepção da primeira comedia, da lavra do festejado 

litterato Arthur de Azevedo, as demais peças do espectaculo são escriptas pelo actor Freitas, 

e qual d’ellas a mais attrahente, salientado-se entretanto a Teutonia, escripta especialmente 

para a nossa platéa que apreciou-a devidamente, sendo o actor chamado á scena ao 

terminar-se o espectaculo. Foi uma boa noitada a ultima da Companhia Freitas, a quem 

desejamos longa messe de ventura. - Na secção competente publica o actor Freitas a sua 

despedida na impossibilidade de fazel-o pessoalmente.194 

1905: Club Dramatico Progresso de Thebas 

Thebas195 

Escrevem-nos desta localidade: “Com enorme concurrrencia, realisou o Club 

Dramatico Progresso de Thebas, o seu festival no dia 24 de Dezembro ultimo. O elegante 

theatrinho como em todas as festas do Club, ficou literalmente cheio, occupando os lugares 

nobres do recinto, as principaes familias do logar, que não se fazem rogadas em concorrer 

aos festejos e corroar os esforços da illustrada directoria do Club, que tem sido incansavel 
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na conservação de tão nobre, heroica e progressiva idéa. Representou o Club nessa noite a 

magnifica peça em tres actos de Rangel de Lima; Os Moços e Velhos. O seu desempenho, não 

podia ser melhor. Os papeis Sebastião Lopes, Luiz Pereira, Felix Mimoso, Quiteria e 

Anninhas tiveram uma excellente interpretação por parte dos srs. Alvaro Cezar, Gil Ribeiro, 

José Bernardes e das sras. d. d. Maria Coimbra e Amelia Ribeiro, o que prova que o corpo 

scenico desse Club está bem dirigido e que o seu mentor não desconhece a hermeneutica, que 

facilmente vae ennoculando em seus intelligentes descipulos. Terminado o espectaculo, 

dirigio-se o illustrado povo para o outeiro, onde está construida a elegante igrejinha 

Thebana. [...].  

Thebas196 

O Club Dramatico Progresso de Thebas realizou no dia 26 de Março mais um 

espectaculo, o que quer dizer - mais um florão para a sua corôa de glorias. A concurrencia 

foi mais que regular; não se fizeram rogadas as familias mais gradas do logar e bem assim 

os distinctos cavalheiros que formam o “Progresso de Thebas”. Representou-se a Filha do 

Crime, drama em 5 actos, original de A. D’Ennery. O desempenho foi correctissimo. Os srs. 

José de Cunto e Pinheiro de Almeida, que se encarregaram das partes principaes, souberam 

desempenhal-as como bons amadores que são. Os srs. Joaquim Salgado, Alvaro Cesar, Julio 

Pouza e João Gil, apezar da pouca importancia de seus papeis, souberam dar-lhes o colorido 

preciso, concorrendo assim para o brilhante realce do drama.  

Os artistas Gil Ribeiro e Amelia Ribeiro, como sempre - sublimes! A menina Julieta 

(filha do crime) e o menino Francisco Gil (o Pedrinho) muito agradaram; este pela sua 

naturalidade, aquella pela sua gentileza. Enfim, foi uma noite cheia de satisfação para os 

espectadores e de grande prazer para a directoria do Club, que não poupou esforços para 

bem servir aos seus illustres convidados. O Club completa no dia 13 de abril proximo o seu 

primeiro anno de existencia. Para esse dia, prepara um lindo e variado espectaculo que 

terminará com um pomposo baile, para o qual, segundo nos consta, já estão convidadas 

muitas familias. Parabens á illustrada directoria, por ver seus esforços coroados de feliz 

exito.  

- 

Realizou-se no dia 15, com extraordinaria concurrencia de espectadores, a festa 

anniversitaria do Club Dramatico Progresso de Thebas. O salão de espectaculo do Club 

estava brilhantemente ornamentado e era demasiado pequeno para comportar os 
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espectadores, ficando muitos ao relento, tal a enchente que houve. Ao subir o panno, proferiu 

eloquente discurso analogo ao acto o nosso amigo Joaquim Aurelio da Silva Pinto, que 

revelou os dotes oratorios que possue.  

Segui-se-lhe com a palavra o major Joaquim Marques que, como de costume, proferiu 

brilhante discurso. Ambos foram muito applaudidos. Em seguida diversos socios do Club e 

interessantes meninos recitaram, com garbo e correcção, varias poesias. Seguio-se a 

representação da Cerração no Mar, que teve bom desempenho pelo intelligente amador Josè 

de Cunto, que demonstra grande geito para o palco.  

Foi representada, por fim, a hilariante comedia - A Morte do Gallo - verdadeira 

fabrica de gargalhadas. Todos os amadores que tomaram parte na interessante comedia 

sahiram-se bem dos seus papeis, não se podendo exigir mais de amadores que contam um 

anno apenas de palco. As palmas da representação couberam porém ao sr. Gil, e nem de 

outro modo podia ser, pois é elle um artista de carreira.  

Terminado o espectaculo, que foi muito applaudido, segui-se o baile offerecido pela 

directoria do Club aos seus convidados e que prolongou se até a madrugada, sendo, durante 

o mesmo, servido um esplendido chá. A’ directoria do Club somos muito gratos pelo 

captivante trato dispensado ao nosso director, que foi a Thebas especialmente assistir a festa 

anniversitaria do Club, por cujos progressos fazemos constantes votos.197 

1905: Circo Nacional 

Circo Nacional198 

Conforme noticiamos em o passado numero, estreou sabbado, no largo da Grama, a 

companhia equestre Circo Nacional, dirigida pelo sr. Vieira da Silva. Modesta e pequena, a 

troupe, entretanto, agradou bastante aos “habituèes” desse genero de diversões, que 

applaudiram com enthusiasmo os artistas que se apresentaram no picadeiro. 

Correspondendo á bòa vontade do nosso publico, o sr. Silva contractou novos e excellentes 

artistas que, com successo, estrearam na quarta e quinta feira.  

Entre os artistas, mereceram desde logo os applausos da rapaziada as senhoritas 

Carlota e Dionysia que, todas as noites, são alvo de calorosas ovações, obrigadas a chapéos, 

tendo a primeira recebido um lindo bouquet, offerecido por um de seos mais seguros 

admiradores. Hoje terá logar um espectaculo em beneficio das sympathicas senhoritas e, 
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dado o enthusiasmo que assignalamos, não nos admiraremos de ver o circo “au grand 

complet.”.  

1907: Companhia de Variedades Profº Aycardy 

Professor Aycardy199 

A despeito do máo tempo reinante e perante reduzido numero de espectadores, 

estreou, domingo, a companhia de variedades dirigida pelo professor Aycardy. Os 

extraordinarios trabalhos do laureado professor foram magistralmente executados, 

sobresahindo de entre elles a transmissão do pensamento, em que tomou parte a clarividente 

M.me. Esther, e o denominado A Columna Mysteriosa, sendo todos calorosamente 

applaudidos. E bem o mereceram os dignos artistas, pois difficil é igualal-os e se nos afigura 

impossivel excedel-os na pericia com que executam seus trabalhos. O professor Aycardy tem 

percorrido grande numero de paizes, sendo sempre applaudido. Hoje se realisará um grande 

e pomposo espectaculo, em homenagem á inauguração da Escola Normal, á cuja directoria é 

dedicado. Esperamos que o nosso publico, amante de boas diversões, compareça logo ao 

Alencar onde terá ensejo de passar algumas horas agradaveis.  

Theatro200 

Associando-se aos festejos realisados por occasião da inauguração da Escola 

Normal, a empreza que actualmente no nosso theatro havia preparado um excellente 

programma para realisar um espectaculo; tendo, porém, as alumnas da Escola deliberado 

solemnisar o bello evento com um baile, resolveu a Empreza adial-o para o dia 23, hontem, 

quando teve logar o espectaculo. O theatro estava vistosamente ornamentado, tendo cada 

camarote uma letra do nome do nosso chefe dr. Ribeiro Junqueira, cujo camarote estava 

lindamente enfeitado. Com essa sincera e inesperada homenagem prestada ao nosso chefe, 

pretendeu o estimavel cavalheiro sr. Nicola Porró testemunhar-lhe quanto lhe foi grato 

encontrar em Leopoldina um estabelecimento da ordem do Gymnasio e associar-se ás muitas 

manifestações de applauso recebidas por quem, deixando ladrar a inveja e o despeito, 

prossegue sereno na rota que a si proprio traçou, collimando tão somente o engrandecimento 

da terra que lhe foi berço, á qual dedica entranhado amor. Muito grata foi ao coração do 

nosso chefe a sorpreza que lhe preparou a empreza Aycardy. O espectaculo correu animado 
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e foi bastante concorrido, sendo os artistas calorosamente applaudidos. Hoje dará a empreza 

um outro com um novo e variado programma.  

Theatro201 

Magnificas “veladas” nos tem proporcionado o eximio artista professor Aycardy. 

Sabbado, como ligeiramente noticiamos, realisou-se o imponente espectaculo do gala, 

commemorativo da inauguração da Escola Normal; domingo deu o professor Aycardy outro 

espectaculo, no qual executou com notavel prestesa a auto suggestão, cumprindo com 

exactidão mathematica tudo que lhe determinaram trez espectadores.  

Este trabalho, assás fatigante para o paciente, arrancou freneticos applausos do publico. 

Hoje dará o professor Aycardy outro espectaculo, em que, entre outros sorprehendentes 

trabalhos, completamente novos, será exhibido o Busto Vivo, que tem causado pasmo em 

todas as cidades onde tem sido apresentado.  

Professor Aycardy202 

Dentre os problemas, que mais agitam presentemente o campo scientifico e despertam 

grande interesse entre os especialistas da physio-psychologia, está a transmissão do 

pensamento - a “telepathia”. Para muitos não passa de uma mystificação adaptada ao 

ganha-pão de uns tantos saltimbancos. Outr’ora, nos tempos pardacentos da Media Edade, 

attribuir-se-ia ao demonio a advinhação magica do pensamento alheio: a theologia… ou 

melhor a “diabologia” seria chamada para esclarecer o assumpto, classificando os “sabios” 

da Inquisição as malas artes do Anti-Christo e concluindo pela “purificadora fogueira”. 

Hoje relega-se á sciencia este intricado phenomeno; nem cremos que elle se prenda á 

doutrina spirita. Facto verdadeiro e a ser trabalhado pela sciencia, que o deve explicar, 

descobrindo e expondo em methodico systema suas leis e principios reguladores: tal a 

consideram - a telepathia - innumeros scientistas. E’ certo que o seu estudo e conhecimento 

pelo homem são ainda rudimentares.  

Terá ou não relação intima com a descoberta de Marconi? A’ primeira vista, 

raciocinando como simples leigos que somos, pensamos que sim, que os electricistas mui 

efficazmente coadjuvarão aos physio-psychologos na descoberta e conquista deste terreno, 

inexplorado ainda. Deixemos, porém, aos entendidos cogitar sobre a materia. O certo é que o 

phenomeno já se acha collocado no conteúdo da sciencia “constituenda” e não estará longe 

a epoca em que começará a preocupar os moralistas, sociologos e politicos. Isso mesmo 
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confessa o sabio engenheiro e escriptor mineiro dr. Alvaro da Silveira, em um interessante 

artigo sobre o sr. conde Patrizio, repleto de ponderadas deducções, precedidas de opportuna 

e utilissima observação sobre a pretenção humana.  

  Mas o que o sr. conde Patrizio fez na capital mineira, tambem o professor Aycardy 

executou em Leopoldina; e, si os incredulos d’aqui não são de mais dura estôfa que os de lá, 

devem, bem como aquelles, estar plenamente convencidos da realidade da transmissão do 

pensamento por um meio original que não o verbo, a letra, ou outra linguagem qualquer. 

Convencidos estamos nós, que pessoalmente experimentamos e verificamos a lisura dos 

processos do professor Aycardy e a exactidão dos seus resultados. Para que os leitores não 

se arrependam mais tarde de haver perdido uma optima occasião de conhecer “de visu” a 

verdade da existencia da telepathia, vamos narrar resumidamente a experiencia que 

repetidas vezes realisou o notavel artista que é o professor Aycardy.  

Em uma das noites passadas, aquelle sr., que actualmente trabalha no nosso Alencar, 

deu-nos um papel em que escrevemos o que desejavamos que elle fizesse. Guardamos neste 

papel com todas as precauções; só nós conheciamos o seu conteudo. Pois bem; emquanto 

meditavamos no facto que queriamos fosse executado, o professor Aycardy, em um estado 

particular, especie de somnambulismo em que elle proprio se collocara, consultando-nos o 

pulso, cumpriu fielmente o que haviamos idéado, e de olhos vendados! D’ahi se vê a 

importancia e o interesse pratico que a telephatia poderá alcançar no futuro, acabando, diz o 

dr. Alvaro da Silveira, com as mentiras convencionaes, reformando os costumes…  

Além dos trabalhos que se referem á telepathia, apresentou Aycardy varios outros de 

embasbacar. E’ assim que na prestidigitação e escamoteio revelou-se elle de uma habilidade 

insuperavel, deixando seriamente impressionada muita gente de juizo e saber. Pena é que o 

pessoal ande tão arredio e esquivo, não obstante as esplendidas e suavissimas noites de um 

luar sem egual. 

A e B. 

1907: Companhia Dramática Nazareth 

Theatro203 

Como fôra annunciado, quinta-feira ultima fez a sua estréa a “troupe” dirigida pelo 

conhecido actor Nazareth. Foi levada á scena a peça Tim-Tim-Mirim, que, como o nome 

indica, é um “arreglo” da celebre revista Tim-Tim por Tim-Tim. O nosso publico, que sabe 
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vibrar ás emoções da arte sadia, como todo povo meridional, em cujas veias corre um sangue 

ardente, dá o “cavaquinho” por esse genero de diversões.  

Declaremos logo que o desempenho agradou extraordinariamente, e, embora fosse 

reduzidissimo o numero de espectadores, devem estar os esforçados artistas satisfeitos com a 

intensidade dos applausos que lhes foram prodigalisados. Acreditamos fazer obra de justiça 

chamando a attenção do publico para esta companhia, que tem excellentes elementos, já 

sagrados pela platéa do Rio e de outras cidades importantes.  

No espectaculo de quinta feira foi figura triumphante, que aqui destacamos 

gostosamente, o actor Nazareth, artista consummado, de um comico irresistivel, e dominador 

da platéa. O “Coronel Fagundes”, personagem a que deu extraordinaria vida, tornou-o logo 

credor das sympathias e centro da attenção do publico, a quem fez rir a bandeiras 

despregadas. Josephina Ely, no papel de Genoveva, secundou brilhantemente o seu collega, 

dando muito realce á sua parte.  

Destacamos tambem a talentosa actriz Pepa Delgado, a gentilissima tiple da 

companhia, que soube cantar correctamente diversos trechos, com delicias para a platéa. 

Exaltamos-lhe a habilidade com que interpretou o papel da Mulata, duas vezes mandando 

repetir pelo publico, sem que desfaçamos nos da hespanhola e outros, e sem sermos muito 

bairristas. Angela Dias representou bem o papel de Maricota, menina requestada por um 

“cometa”, e cumprimentamol-a pela excellente expressão physionomica, quando chegou o 

momento solemne de “seu Quincas”, em presença da familia, declarar que a amava. 

Igualmente bem portou-se a graciosa senhorita Luiza Nazareth no papel de creada 

hespanhola, geniosa e trefega. Amorim, apezar de visivelmente enfermo, deu ao papel de 

“Chico do Fundão” satisfactorio desempenho, bem como Luiz Braga no de “seu Quincas”.  

O mais foi correctamente feito, até aquelle delegado que deu tão triste idéa da policia 

de Guabiroba. Alberto, no papel de Mingote, foi um tanto exagerado. A orchestra foi regida 

pelo habil maestro Carlos de Carvalho. Antes de começar o espectaculo e sob a magistral 

regencia de Affonso d’Albuquerque, executou a banda S. Sebastião a Ouverture - L’Orage. 

Mais uma vez lamentamos ter sido tão reduzido o numero de espectadores; é preciso que o 

nosso publico secunde os esforços da Empreza, dando-lhe enchentes “á cunha” e 

coomparecendo ao theatro mais cedo, afim de mais cedo se recolher aos penates, como bom 

burguez que é. Com a hilariante peça “Tim-Tim-Mirim”, despede-se hoje a Companhia do 

nosso publico, que não deve perder o ensejo, que se lhe offerece, de rir a bom rir, pois a vida 

real não dá motivos para isso. Ao theatro, portanto.  
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Conflicto204 

Domingo passado a nossa cidade foi scenario de uma occurrencia grave e lastimavel 

sob todos os aspectos. A Companhia Nazareth representava, no Theatro Alencar, o “Tim-

Tim-Mirim”. O theatro regorgitava de gente; havia uma enchente á cunha. Uma roda de 

moços da nossa melhor sociedade applaudia enthusiasticamente, e com justiça os artistas. De 

quando em vez uma voz irritada atirava contra essa roda os gritos de “olha a claque205”, 

“então a claque não sahe?” e outros congeneres. Anciosos, os olhares procuravam de onde 

sahiam esses gritos e descobrindo que eram proferidos pelo sr. Joaquim Alberto da Silva, 

pintor aqui residente e que já fez parte de uma companhia dramatica, voltaram-se para elle 

com ar de reprovação. 

  Acossado, talvez, por essa censura silenciosa, Alberto Silva retirou-se do theatro. 

Pouco depois, por motivo inteiramente diverso, retirava-se um outro moço, cuja sahida, 

excitando a curiosidade de uns e a precaução de outros, receiosos fosse elle armar conflicto 

com o primeiro, provocou a sahida de mais um, e outro e outros, estabelencedo-se geral 

confusão, que interrompeu o espectaculo. Verificando que nada havia, restabeleceu-se a 

calma, continuando o 2º. acto sem o menor incidente. Infelizmente, porém, as cousas não 

ficaram nisso. 

  Receiosa de qualquer perturbação de ordem, pelo estado de irritação em que estava 

Alberto Silva, a policia representada pelo zeloso delegado capitão Ignacio Werneck 

providenciou para que não mais tivesse elle entrada no theatro. No intervallo do 2º para o 3º 

acto, quando sahiram á rua, foram o dr. Nunes Pinheiro e o tenente Luiz Carlos abordados 

por Alberto Silva que, agitado, lhes dava uma explicação, quando appareceram o tenente 

Pimenta de Oliveira e o coronel Olyntho Brandão.  

  Deixando o dr. Nunes Pinheiro, Alberto Silva dirigiu-se ao tenente Pimenta, pedindo-

lhe uma palavra em particular, ao que o mesmo respondeu que nada tinha a tratar com elle e 

que, se quizesse alguma cousa, podia dizer-lhe alli mesmo. A’ essa hora, segundo affirmam o 

tenente Pimenta, o coronel Brandão e outras testemunhas, já Alberto Silva havia tirado o 

rewolver do bolso e occultava-o nas costas, sob a aba do frak. O tenente Luiz Carlos, com 

intuito de evitar um conflicto e receioso de que o tenente Pimenta, provocado, aggredisse 
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Alberto Silva, segurou-se áquelle e aconselhava-o a que nada fizesse, quando o tenente 

Pimenta viu que Alberto Silva apontava-lhe a arma. 

  Nesse interim o coronel Brandão, que observava os movimentos de Alberto Silva, 

avançou sobre elle com o intuito de evitar que desfechasse o rewolver, gritando que não 

atirasse. Agarrando Alberto Silva, o coronel Brandão procurava subjugal-o e, levando-o de 

vencida, Alberto Silva cahiu para traz. Já cahido, Alberto Silva deu o primeiro tiro, cuja bala 

alcançou o braço esquerdo do tenente Pimenta, que desvencilhado já do tenente Luiz Carlos, 

corria a auxiliar o coronel Brandão. 

  Quando procurava subjugal-o melhor, o coronel Brandão recebeu uma bala no braço 

direito; era o segundo tiro disparado. Um terceiro tirou ouviu-se ainda, mas felizmente sem 

produzir outro ferimento. Alberto Silva foi preso em flagrante pelo sargento commandante do 

destacamento e praça Rodrigo Souza, sendo recolhido á cadeia. No seu depoimento perante a 

autoridade policial declarou ter agido em defeza propria e ter sido alvejado por dous tiros de 

rewolver, que não o alcançaram. O seu rewolver foi encontrado com 3 capsulas detonadas. 

  Alberto Silva apresenta dous ferimentos: um na região parietal direita, de treis e meio 

centimetros de extensão, dirigindo-se de deante para traz e de dentro para fóra, interessando 

o couro cabelludo, produzido por instrumento contudente e uma erosão na pelle, na face 

externa do braço, com um centimetro de extensão, produzida por instrumento perfuro-

cortante. O ferimento da cabeça, segundo corre, foi produzido por pessoa até entao extranha 

ao conflicto e depois de estar Alberto Silva preso, o que é duplamente lastimavel. No logar do 

conflicto foram encontrados um punhal e duas bengalas, que estão em poder da policia.  

O tenente Pimenta apresenta um ferimento produzido por bala, na face anterior do 

braço esquerdo, parte media, dirigindo-se de baixo para cima, de deante para traz, 

contornando a face interna e dirigindo-se para a axilla, por onde sahiu, 2 centimetros abaixo 

do apice e 1 centimentro para deante da prega da mesma.  

O coronel Brandão apresenta um ferimento produzido por bala, na face anterior do 

braço direito, terço superior do biceps, dirigindo-se de baixo para cima, de deante para traz 

e penetrando na região posterior da mesma.  

Os autos de corpo de delicto foram feitos pelos drs. Custodio Junqueira e Nunes 

Pinheiro, que julgaram leves todos os ferimentos. A policia abriu inquerito e prosegue nas 

diligencias para descoberta da verdade. Na narrativa que ahi fica procuramos descrever os 

factos com a maior minudencia possivel e de accordo com a versão mais geral. E’ possivel, 

entretanto, que o inquerito, que desejamos e esperamos seja feito com o maximo criterio, 

altere o que ahi fica narrado, o que não duvidamos, já por não termos assistido o conflicto, já 
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porque, como é natural, a confusão estabelecida nessas occasiões muito baralha. Podemos 

porém assegurar que procuramos colher a noticia com a maior verdade e só no interesse de 

bem formar os nossos leitores.  

Entregue o facto á ação da justiça, em cujo criterio confia a sociedade leopoldinense, 

só nos resta lamentar tão triste occurrencia, na qual, a contra gosto, se viram envolvidas 

pessoas de alto conceito e que tão fundo alarme causou em nosso meio. Fazemos tambem 

votos para o breve restabelecimento dos offendidos. 

Theatro206 

Continua a Companhia Nazareth a deliciar o nosso publico. Sabbado representou as 

comedias - Casada-Viuva e Diabo de Saias, tendo o desempenho se mantido na altura dos 

fóros conquistadores pela companhia. A concurrencia foi regular. Domingo subio de novo á 

scena a peça Tim-Tim-Mirim; a enchente foi completa, o que tornou mais desagradavel ainda 

se é possivel, o malfadado incidente que noticiamos em outra secção. O publico, que 

applaudia calorosamente aos artistas, depois de serenados os animos e terminado o 

desastrado acontecimento, cujas consequencias eram ignoradas por muitos, esfriou um 

pouco, mantendo-se abatido durante o resto do espectaculo. A’ instancias de diversos 

cavalheiros, a companhia deliberou dar ainda dous espectaculos, que se realisarão sabbado 

e domingo, sendo o primeiro em beneficio do actor Nazareth, que o dedica ao nosso generoso 

publico, o que nos faz esperar que o theatro se encherá naquelle dia. E’ o que desejamos.  

Theatro207 

Devido a estar o Theatro da visinha cidade de Cataguazes necessitando de reparos, 

deliberou a Companhia Dramatica Nazareth permanecer mais alguns dias nesta cidade, com 

grande satisfação dos amadores do theatro. Domingo representou-se a chistosa comedia A 

Serpente do Lar e a mimosa zarzuela Chateau-Margaux, ambas bastante conhecidas do 

nosso publico. O desempenho foi correctissimo e afinado, agradando por completo. Nesse 

espectaculo não tomou parte a actriz Pepa Delgado, a graciosa étoile da Companhia, sendo 

a sua falta bastante lamentada pelos seus admiradores. Sabbado, e com esplendido 

programma, fazem beneficio os jovens e sympathicos artistas senhorita Luiza Nazareth e 

Alberto Gomes.  
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1907: Neve Ao Sol & A Muralha: Dramaturgias de Coelho Netto, Livro “Theatro”. 
Autor: Ruy Ruas 

Livros208 

Coelho Netto - Theatro - preço - 3$000. [...] A’ venda em todas as livrarias. 

Um livro do sr. Coelho Netto, o preclaro escriptor, tão conhecido e admirado em todo o 

Brazil, é sempre uma offerta de incontestavel merecimento feita ás letras Patrias. Quando se 

tem uma obra a ler do magnifico estylista, logo se deixa as demais e como que attrahindos 

por ella, lê-se-a de preferencia, gozando o delicioso sabor das paginas magistraes que 

encerra. O sr. Coelho Netto que dia a dia mais augmenta a sua já numerosa bagagem 

literaria, enriquecendo a literatura Nácional, acaba de ver editorado, pela Casa Garnier, 

mais um volume da sua opulenta bibliotheca e este como os seus anteriores de alta valia. Sob 

o titulo geral de Theatro, contém o volume duas peças dramaticas, uma em 4 actos - Neve ao 

Sol, e outra em 3 actos - A Muralha.  

Com a ancia já denunciada li attentamente essas duas producções do grande 

escriptor e ainda conservo nitidamente a impressão de ambas recebida, impressão que se me 

não apagará de prompto, tão profundamente me abalou. “Neve ao Sol” é uma peça 

intensamente dramatica, como o é a “A Muralha”, preferindo eu esta áquella, quer sob o 

ponto de vista artistico, quer pelo seu valor literario.”Neve ao Sol” se tem bem combinada a 

acção, servida por um dialogo rico, fluente e elevado, descamba, ás vezes, para extrema 

liberdade de linguagem e torna a situação das personagens um tanto livre, o que se não 

justifica, dado que o talento do auctor, sem prejudicar a peça, poderia substituir o dialogo 

que tanto fere o ouvido do espectador.  

A leitura da 1ª scena do 3º acto, - scena entre “Fausta e Sara”, - deixou-me um tanto 

duvidoso sobre como qualificar. E’ das mais livres da peça. Convenhamos que uma mulher 

indague de uma criada, qual o procedimento de seu marido, o que elle faz á des horas pelos 

corredores da casa, mas não é preciso trazer para o palco nem a situação, nem o dialogo que 

esta scena provoca. Demais o Theatro deve ser - lá vai a velha chapa - uma Escola.  

E não é precisamente nas Escolas que se ouvem aquellas phrases. “A Muralha” é 

uma peça completa, elevada de principio a fim, tratando, entretanto, de um assumpto difficil 

e de moral duvidosa. E’ que o sr. Coelho Netto sabe conservar “sobre a nudez da verdade o 

manto diaphano da fantasia” quando lhe apraz e não se deixa vencer por pequenas 

difficuldades. Quanto admiro e applaudo incondicionalmente “A Muralha”, perdoe-me o 
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illustre academico as restrições que faço a “Neve do Sol”. E’ meu modo de ver e sentir. 

Peza-me a franqueza da minha opinião, mas eu não seria sincero se a não manifestasse [...].  

Ruy Ruas.  

Rio, 28-6-07 

1915: Circo-Cinema-Pinheiro 

Circo-Cinema-Pinheiro209 

Com grande concorrencia estreou ante-hontem nesta cidade o conhecido Circo-

Cinema Pinheiro. Os trabalhos apresentados agradaram sobremodo ao publico que, por isso 

mesmo, não lhes regateou aplausos freneticos. Do elenco artistico destaca se o laureado 

equilibrista Joaquim de Araujo, cujos trabalhos excederam a todas as expectativas. Joaquim 

de Araujo é um perfeito na sua arté, realisando prodigios de equilibrio, o que lhe tem valido 

os aplausos incondicionaes e merecidos de todas as platéas onde se apresenta e a fama de 

unico no genero que lhe acompanha o nome. E’ um victorioso, contando para mais de cem 

medalhas e nisso vale o melhor elogio que se lhe póde fazer. A estréa, pois, do “Circo-

Cinema-Pinheiro”, ante-hontem, sobremodo agradou ao numeroso publico que alli 

compareceu.  

O espectaculo finalisou com uma excellente projecção cinematographica, em que foi 

passada a emocionante fita Entre Homens e Feras, da conhecida fabrica “Cines & Comp.”, 

em cinco longas partes. O espectaculo de hontem nada deixou tambem a desejar. Como no 

primeiro, foi ainda Joaquim de Araujo o alvo da attenção e dos applausos do publico. O seu 

trabalho de bicyclette no arame é um milagre de equilibrio, e só elle, justificaria a aureola da 

fama que envolve o nome de consagrado artista-brasileiro. A segunda parte, na tella, constou 

de quatro fitas, dentre as quaes se “descavam” o esplendido drama em dois actos, Henry 

Rapache.  

1916: Os Amores do Thomé, Dramaturgia de José Cândido Gomes210 

Os Amores do Thomé é o titulo de uma espirituosa comedia em um acto, da lavra do 

sr. José Candido Gomes, e que o seu autor nos enviou com gentil dedicatoria. A comedia do 

sr. José Gomes, que já foi coroada pelas palmas de diversas plateias onde tem sido 

representada, foi escripta com muita graça e muita observação, com dialogos perfeitamente 

concraternados, cheia de qui pro quós espirituosos e felizes. Thomé, personagem principal da 
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comedia, é um apanhado feliz do nosso matuto, e o sr. José Gomes conhece bem a linguagem 

rustica dos nossos sertanejos, que aproveitou com felicidade. Os Amores do Thomé, que é 

offerecida aos grupos dramaticos de Alvinopolis, foi impressa nas officinas do Alvinopolis, 

nosso collega que se publica na cidade do mesmo nome. Ao sr. José Candido Gomes 

mandamos os nossos agradecimentos pela gentileza da lembrança.  

1918: Companhia de Variedades Dr. Javier211 

O occultista dr. Javier, que ha tres noites seguidas vem trabalhando no Alencar, é um 

scientista de valor. Em regra o publico recebe os artistas que andam pelo mundo com certa 

desconfiança. São innumeros os exploradores réles que, se intitulando artistas, andam de 

cidade em cidade, pelo interior do paiz; d’ahi a desconfiança do publico. O illustre Dr. 

Javier não pertence absolutamente ao numero desses. Nos seus extraordinarios trabalhos de 

transmissão de pensamento o cavalheiro que nos visita, conquistará, em breve, uma 

celebridade mundial. Possuindo uma elevadissima acção physio-psychica, receptora e 

transmissora, os trabalhos do Dr. Javier são dignos de admiração por parte dos homens 

cultos. Despede se hoje do nosso publico o illustre scientista chileno com um escolhido 

numero de trabalhos novos. O Dr. Javier segue daqui para Cataguazes, onde se exhibirá no 

salão do Commercial Club. A culta sociedade da visinha cidade, que ainda ha pouco recebeu 

a visita de Richard, vae ter occasião de verificar que o Dr. Javier é um seu digno rival.  

1918: Cantora Lírica Olga Lagrange 

Theatro Alencar212 

A cantora lyrica italiana Senhora Olga Lagrange, que nos visita actualmente, e cuja 

estréa realizou-se hontem, no Alencar, trabalhará hoje pela segunda vez, levando o seguinte 

programma: 

Amor di Pastorello (Melodia Napolitana); 
Eva (Grande valsa de successo); 

Ojos Negros (Gavotta Hespanhola); 
Tili D’oro (Melodia Napolitana). 

 

Foi muito auspiciosa a estréa da Senhora Lagrange; casa pequena, porém, selecta e 

os applausos recebidos pela gentil cantora, valeram-lhe por um excellente reclame. Hoje, 

certamente o publico leopoldinense dará uma enchente ao Alencar. - A Senhora Olga 
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Lagrange em companhia do sr. Maury de Moura Neves, teve a gentileza de hontem, á noite, 

fazer-nos uma visita, que lhe agradecemos.  

1918: Trio Luzo Brasileiro 

Pelo Alencar213 

Quem conhece a já celebre opereta “Viuva Alegre” punha em duvida que o trio 

Luzos, embora artista de valor incontestavel, podesse fazer “obra de ver” com a festejada 

opereta. Quem assim pensava estava bem enganado, pois Britto Fernandes teve a 

extraordinaria habilidade de “arreglar” a peça e sem prejudicar a partitura, proporcionou 

aos frequentadores do Alencar duas bellas noites de deliciosa muzica. E’ facto que faltaram 

os córos, mas o arranjo está tão bem feito que no correr da peça não se nota a falta alludida.  

Quanto ao desempenho, esteve na altura do valor de cada um dos festejados artistas. 

Balbina, uma graciosa Valentina e uma tentadora “Viuva Alegre”, soube dar aos seus papeis 

muita vida cantando com verdadeiro sentimento e arte. Era de se esperar tal desempenho, 

pois a talentosa artista é senhora dos segredos do palco. Milton, embora um pouco deslocado 

no papel de Barão, deu ao mesmo o desempenho que devia ter, foi porém um magnifico 

“Niegus”, não esquecendo a “rizadinha do Juvencio” que já o fez tão querido da platéa. 

Terras, foi um Tenente correcto e um Danillo na altura da situação. Deu boa interpretação 

aos seus papeis cantando bem.  

A orchestra, sob a regencia do competente maestro Lucas Lacerda, deu cabal 

desempenho a partitura; é lastimavel que o nosso meio seja tão pobre de muzicos, porque se 

os houvesse, quão mais facil seria uma reprezentação desta ordem… Com os elementos de 

que dispunha, mais não podia fazer o jovem professor. Vestimentas riquissimas, 

perfeitamente a caracter, e, finalmente, é de justiça, que fique registrada a belleza dos 

scenarios ao habil pincel do intelligente artista J. Lima. Mais não podia desejar se. A casa de 

sabbado teve uma enchente real, entretanto a platéa manteve-se pouco expansiva, 

applaudindo fracamente. Era natural, genero novo para muitos, não podia mesmo, desde 

logo, agradar. No domingo, porém, a platéa mais familiarizada com a bella partitura, vibrou 

de enthusiasmo, “bizando” varios trechos.  

Ao terminar, houve uma verdadeira ovação, sendo chamados a scena, por vezes, os 

festejados artistas, assim como o habil scenographo J. Lima. Britto Fernandes, tirando de si 

todas as glorias, agradeceu a culta platéa aquella tão captivante manifestação, dizendo que o 
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successo da peça era devido aos seus companheiros, salientando o efficaz concurso que todos 

lhe prestaram. Teve palavras de carinho para a imprensa, para a muzica, emfim, para todos 

quantos o auxiliaram. Eis ahi o que foi a “Viuva Alegre” em Leopoldina, a extraordinaria 

peça que tem fama mundial. Ao maestro Britto Fernandes parabens pelo merecido successo 

que conquistou. 

N. N. 

Os Lusos214 

Seguem hoje para a visinha cidade de Cataguazes esses festejados artistas, que 

durante algumas semanas trabalharam no Theatro Alencar com grande successo, recebendo 

da platéa os mais calorosos applausos. No espectaculo de sabbado ultimo quando se realizou 

a festa artistica dos Lusos, receberam elles delicados mimos offerecidos pelos paranymphos 

do seu festival.  

Esses mimos, que foram encommendados do Rio pelo sr. capitão Domingos Ribeiro, 

presidente da referida commissão e um dos melhores amigos dos artistas que visitam a nossa 

cidade, eram os seguintes: uma artistica medalha de ouro com brilhante tendo ao centro a 

seguinte inscripção: “Aos Lusos os seus amigos de Leopoldina; um bellissimo leque, 

offerecido á intelligente artista d. Balbina Milano; e uma abotoadura de ouro offerecida ao 

actor Terras.  

Os Lusos mostraram se muito sensibilizados ao receberem esses mimos. Domingo, 

por occasião do espectaculo de despedida dos Lusos, o maestro Britto Fernandes dirigiu do 

palco, uma calorosa saudação á platéa leopoldinense, dizendo-lhe, em seu nome e dos seus 

companheiros, o adeus de despedida.  

Flor da Matta215 

A “Gazeta” por mais de uma vez referiu-se a revista local - Flor da Matta, levada 

pelos Lusos no Alencar, em representações seguidas e sempre applaudidas por uma multidão 

de espectadores; entretanto, não teve occasião de felicitar o autor desse excellente trabalho - 

o sr. Professor Onofre de Andrade, talento masculo, posto a prova vezes sem conta nas mais 

brilhantes pugnas da palavra falada e escripta. Não precizamos aqui dizer o que foi A Flor 

da Matta, tão bem interpretada pelos Lusos: a população inteira de Leopoldina foi ao 

Theatro levar lhe os seus applausos, fazendo com o impagavel Tiburcio conhecimento 
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215 Gazeta de Leopoldina, ano XXIV, nº 157, 15 de dezembro de 1918, p. 1. 
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pessoal. Seria mesmo uma veleidade nossa, metermo nos a criticar a revista local, 

detalhando apreciações sobre o trabalho de Onofre de Andrade. O que desejamos, nestas 

linhas, é felicitar á sua brilhante intelligencia e especial pendor para aquelle genero de 

trabalho. O dr. Onofre de Andrade, por occasião da primeira representação da revista foi 

chamado á scena, recebendo uma estrondosa ovação. Nós secundamos com muito grado 

esses applausos merecidos.  

1920: Festival do Gymnasio Leopoldinense no Theatro Alencar 

Festival216 

Teve o encanto esperado a bella festa organizada pelos illustres membros das bancas 

examinadoras de preparatorios do Gymnasio, e realizada ante-hontem á noite, no Theatro 

Alencar. Apezar de só se ter conhecido a realização desse festival no dia em que o mesmo se 

levaria a effeito, alcançou elle uma assistencia numerosa e selectissima. Da ornamentação do 

Theatro, artistica e discreta, se incubiram distinctos moços e gentilissimas senhoritas da 

nossa sociedade.  

O programma publicado foi fielmente executado. Abrindo a sessão, o illustre dr. 

Carlos Paixão pronunciou um lindissimo discurso, em que deixou transparecer a sua fina 

intelligente, florida e chistosa. O poeta primoroso e delicado, que é o dr. Leal de Souza, leu 

uma formosa conferencia, em que o rendilhado suave das phrases e a elegancia dos conceitos 

se casavam á gentileza das referencias a Minas Geraes e ás nossas graciosas conterraneas.  

Publicaremos em uma das proximas edições essa esplendida pagina litteraria. Na 

segunda parte do festival o notavel escriptor, Prof. Assis Cintra, que tem logar distincto entre 

os nossos maiores historiadores e philologos, deliciou o auditorio com uma interessante 

conferencia humoristica, feita de improviso. Provocando o riso com intelligencia, o Prof. 

Cintra soube merecer uma revoada de applausos ao terminar a sua palestra.  

Os drs. Oswaldo Paranhos e Columbano Duarte, duas magnificas organizações de 

poeta, já muito conhecidos e festejados em nosso meio, recitaram duas das suas melhores 

poesias. Prestaram relevante concurso ao festival as intelligentes senhoritas Aracy Carneiro, 

que cantou com muita expressão um romance e uma melodia, Tita Guimarães, e Graciema 

Junqueira, que recitou com bastante naturalidade a linda poesia de Mil’egoye - “Le Lion de 

Florence”. Muitos e calorosos applausos recebeu o jovem e talentoso pianista sr. Djalma 
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Silva, pela magistral execução que soube dar á “Rapsodia Hungara” de List e á “Fantasia” 

de Ascher.  

O dr. Tavares Lacerda, fechando o programma, traçou em expressivas quadrinhas o 

perfil dos examinadores presentes, do inspector dos exames, dr. Oswaldo Paranhos, e do 

director do Gymnasio, prof. Botelho Reis. A’ proporção que o dr. Tavares dizia as 

interessantes quadrinhas, o intelligente caricaturista academico Affonso de Albuquerque 

Junior, illustrava-as a crayon, traçando as caricaturas respectivas.  

A quadrinha referente ao dr. Tavares foi proferida de um dos camarotes pelo dr. 

Columbano Duarte. E assim terminou, entre geraes applausos, o bello festival de arte, cujos 

altos intuitos bastam para recomendar á estima dos leopoldinense os nomes illustres de seus 

nobres organizadores.  

1921: Festa Infantil do Grupo Escolar Ribeiro Junqueira no Theatro Alencar 

Festa Infantil217 

A magnifica festa levada a effeito ante-hontem, no Theatro Alencar, pelo illustre 

director e professoras do Grupo Escolar “Ribeiro Junqueira”, em beneficio da Caixa 

Escolar, obedeceu ao seguinte programma: 

PRIMEIRA PARTE 
“Offerta de Anniversario”, dialogo; Rudá Carneiro e Diva Nogueira. 

“O Almofadinha”, cançoneta; Helena Alves. 
“Coisa Parata, Freguez”, cançoneta; Olivia Silva. 

“Anjo Fascinador”, tango cantado; senhorita Carmen Spinola. 
“Pois Sim”, cançoneta; Rudá Carneiro. 

“As Thesourinhas”, comedia; 
Personagens: 

D. Mericia, Helena Montes; 
Lili, sua filha, Judith Serpa; 

D. Fulgencia, Gloria de V. Netto; 
Tété, sua filha, Lauricena Siroco; 

Zuzinha, irmão de Tété, Luiza Lima; 
Maria, creada, Jandyra Furtado; 

Josepha, creadinha, Ernestina Lima. 
“O Abat-Jour”, cançoneta; Margarida Alves. 

“O Telephone”, dialogo; Olivia Silva e Rudá Carneiro. 
“Confidencias”, dialogo; Olivia Silva e Rudá Carneiro. 
“O Bandeirante do Espaço”, cançoneta; Rita Gomes. 
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“Tanguinho”, cançoneta; Octavia Silva. 
“Creadinhas de Alto Lá!”, cançoneta; Rudá Carneiro, Diva Nogueira, Helena Alves. 

“Primeiro Sinistro”, comedia; 
Personagens: 

A Viuva, Maria Campos; 
Martha, creada, 
Carmen Spinola; 

O director presidente, 
Guanayro Motta; 

O director-secretario, 
Arthur Meirelles; 

O director-thesoureiro, 
Carlos Smith; 

Filhos da viuva, varias creanças. 

INTERVALLO 
TRECHOS MUSICAES AO PIANO 

Senhorita Aurea Spinola - “Cavalleria Rusticana”. 
Nadyr barbosa - “Gondola Bianca”. 

Ierecê Carneiro - “Revêrie” de Schumann. 
Yolanda Pagano - “3º. Valsa” de Chopin. 

Anna Barbosa - “Entre Rosas”. 
Maria Celidonio - “Pensée de Jeune Fille”. 

SEGUNDA PARTE 
“As Ceifeiras”, côro: 

1ª. ceifeira, Judith Serpa. 
2ª. ceifeira, Olivia Silva. 

3ª. ceifeira, Jandyra Furtado. 
Outras ceifeiras, varias meninas. 

“Milonguita”, tango cantado; Maria Lacerda. 
“Os Pintainhos”, côro por diversas creanças. 
“Nhá Miluca”, cançoneta, Yvonne Guimarães. 

“Minha Alma”, canção; Arthur Meirelles. 
“A Flor e a Fonte”, poesia; Olivia Silva. 

“O Vendedor de Passaros”, valsa cantada; Carmen Spinola. 
“Suspiros”, romance; cantado por Nieta Silva. 

Terminará com a opereta. 
“No Reino das Flores”, opereta. 

Flora, Margarida Alves; 
Lyrio, Rita Gomes; 

Violeta, Rudá Carneiro; 
Amor-Perfeito, Jandyra Furtado; 

Saudade, Olivia Silva; 
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Cravo, Carmelia Spinola; 
Rosa, Lauricena Siroco; 

Crysanthemo, Zulma Gama; 
Hortencia, Judith Serpa; 
Myosotis, Ondina Gomes; 

Flor de Laranjeira, Diva Nogueira. 

O professor José Lintz executou ao violino a “Serenata de Braga”, acompanhado ao 

piano pela professora senhorita Maria do Carmo Monteiro de Castro. Foi um bello numero 

esse, que bem mereceu as palmas como coroou a assistencia. A senhorita Sebastiana Gomes, 

em numero extra, cantou com muita graça a bellissima canção de Marcello Tupinambá - 

“Alma em Flor”. Ainda em numero extra foi levada á scena a formosa comedia “A Escola”, 

interpretada por intelligentes allumnas do Grupo, entre as quaes se destacou, pela 

naturalidade com que encarnou o papel de pequena alumna “géca”, a menina Deolinda 

Campos. Todos os numeros do programma tiveram execução impeccavel, sendo bisado, entre 

outros, “Os Pintainhos”, por um grupo de lindas creanças, e “Minha Alma”, executada com 

maestria pelo gymnasiano Arthur Meirelles. As senhoritas Carmen Spinola e Maria Lacerda, 

que cantaram bellos trechos, receberam muitas palmas pela perfeição com que o fizeram. A 

comedia “Primeiro Sinistro”, representada por um grupo de rapazes e senhoritas da nossa 

sociedade, alcançou grande exito. As senhoritas Maria Campo e Carmen Spinola e os jovens 

Guanabyro Motta, Arthur Meirelles e Carlos Smith revelaram muita intelligencia e 

desembaraço no desempenho dos respectivos papeis.  

Como essa, teve egual successo a comedia “As Thesourinhas”, representada por um 

grupo de alumnas do grupo. As senhoritas Yvonne Guimarães, Rita Gomes, Octavia Silva, 

Margarida Alves e as meninas Rudá Carneiro, Olivia Silva, Helena Alves, Diva Nogueira, 

Nieta Silva, Jandyra Furtado e Judith Serpa receberam muitas palmas pelo desempenho que 

souberam dar aos trechos que lhes foram distribuidos. A opereta “No Reino das Flores”, de 

bello effeito, foi a chave de ouro do programma. Os acompanhamentos ao piano foram feitos 

pelas professoras senhoritas Maria do Carmo Monteiro de Castro e Aurea Spinola. A illustre 

professora Maria do Carmo e suas alumnas de piano receberam muitos applausos pela 

technica que revelaram na execução de varios trechos ao piano. Os scenarios, que 

apresentavam um bello aspecto, foram feitos pelos srs. Ricardo de Oliveira Filho e 

pharmaceutico Mario Reis. Depois da execução do esplendido programma, teve inicio um 

baile improvisado, que logrou muito brilho. A festa deixou em quantos a assistiram a melhor 

impressão possivel. O “Theatro” esteve á cunha, sendo vedada a venda de cadeiras, tal era o 
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excesso de espectadores. Merecem francos louvores o zeloso director e as intelligentes 

professoras do Grupo pelo extraordinario realce da festa de ante-hontem.  

1921: Teatro Chinês 

O Theatro Chinez218 

A revista parisiense Comédie Illustrée está publicando interessantes estudos do sr. 

Tchou Kia-Kien, repetidor na Escola das Linguas Orientaes na China. Depois de tratar da 

origem do theatro chinez, que remonta á dynastia dos Tang, de 712 a 755 da era christan, o 

autor diz que na China ha theatros publicos quasi por toda a parte. Nos grandes centros 

como Pekim, Shangai, etc., o numero desses theatros é de quatro a seis. A sua construcção é 

muito simples, tendo apenas alguns ornamentos na fachada. Atravessando-se a porta 

principal, chega-se a uma grande sala que pode conter de 700 a 800 espectadores, com a 

scena ao fundo, na qual se vêem duas grossas columnas de mandeira, pintadas de vermelho, 

e cobertas de inscripções poeticas.  

Não ha panno de bocca nos theatros chinezes, de sorte que a mudança dos moveis e 

tapetes é feita á vista do publico. Até ha uns 15 annos a illuminação era a lampadas de 

petroleo, mas desde  então se faz a gaz ou a electricidade, não se conhecendo ainda os 

effeitos de luz que o emprego engenhoso dos projectores nos revelou ha uns vinte annos. Para 

os chinezes, o theatro não é somente um logar de divertimento publico, é tambem um logar de 

ensino moral para os ignorantes. Tem, pois, um duplo papel a preencher; divertir e ensinar. 

Como logar de divertimento, o theatro dá ao espectador muitas liberdades, e é por isso que 

elles podem fumar, beber chá, comer bolos, fructas etc., e mesmo tomar as suas refeições 

durante os espectaculos, o que explica a utilidade das mesas installadas na sala do theatro.  

Como logar de ensinamento moral, o theatro deve estimular os sentimentos virtuosos 

fazendo reviver na scena os grandes acontecimentos historicos que dizem respeito á bravura, 

ao patriotismo, á fidelidade, ao devotamento, etc.; deve verberar todos os vicios, mostrando 

as punições que recebem os traidores, malfeitores ingratos, as esposas infieis, etc., e criticar 

os costumes ridiculos da sociedade por meio de peças satyricas. O autor, para dar uma idéa 

das peças chinezas, descreve duas dellas: o pae que abandona seus filhos para salvar uma 

esposa infiel. Tratando dos actores e actrizes, mostra que na China não ha escolas para o 

ensino do canto, da declamação ou da musica, sendo os actores formados com as lições de 

algum velho comediante ou director de “troupe” de comediantes.  
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Do ponto de vista social, os comediantes são considerados como indignos, por causa 

da sua baixa origem. Desde o seculo 18 até 100 era prohibido ás mulheres serem actrizes, de 

sorte que os papeis de mulheres eram sempre desempenhados por homens. Pode-se 

entretanto citar uma “troupe” de comediantes que se formou em Shangai ha uns quarenta 

annos, e constituida exclusivamente de mulheres, as quaes fazem tambem os papeis 

masculinos. Os theatros chinezes podem se dividir em tres grupos: uns não admittem senão 

actores; outros só admitem actrizes; e outros uns e outras.  

Como todas as peças são acompanhadas de musica, a orchestra é uma coisa 

indispensavel num theatro chinez. Em geral, ella se compõe de oito a dez musicos. Os 

principaes instrumentos de musica sao estes: os violinos de duas cordas, o tambor, os 

“tamtams”, o “pafou” (especie de tambor de som muito secco), a clarineta, as castanholas, 

os tymbales, a flaute, a guitarra, o bandolim, o “hien-tsen” (longo bandollin de tres cordas, 

coberto de pelle de serpente) e o “pan-tsen”, um pedaço de madeira furado que se bate com 

um pequeno bastão.  
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ANEXO II: O CONTO DO VIGÁRIO: UMA COMÉDIA DE COSTUMES 
LEOPOLDINENSE. 

 
 

O Conto do Vigário, Comédia em Três Atos219 
Autor: Joaquim Ferreira de Amorim. 

A scena passa-se em Thebas de Leopoldina a… de Junho de 1902. 

QUADRO ÚNICO 

O Theatro representa um cartorio de Escrivão de Paz - uma sala com entrada lateral; uma 

meza á direita sobre a qual se vê uma pasta de joenaes, diversos livros, entre estes o de 

notas; algumas pedras mineraes, etc. 

Scena 1 

Escrivão e Victima 

Escrivão: - (com ares de protecção). Mandei-o chamar a toda a pressa e o sr. demorou tanto 

a vir! 

Victima: - Vancê me descurpe coestava accupado. 

Escrivão: - (planejando). O sr. sabe que seus bens vão ser penhorados pelo Medeiros e pelo 

José Turco? 

Victima: - Não sei non senhô! 

Escrivão: - (julgando o terreno preparado, lança o plano). Vocês não sabem de nada… tudo 

é preciso que se lhes enfie… pelos olhos a dentro: - pois olhe - vae ficar sem nada se não 

assignar um livro que lhe hei de apresentar, assim como sua mulher… Sabe o que é uma 

hypoteca? 

Victima: - Sei sim senhô: mazella já morreu; era uma vacca que tinha lá em casa - uma 

vacca mêa amalera. 

Escrivão: - (diante de tanta imbecilidade exclama) Que vacca o que, seu lorpa! … Faz o que 

te digo para salvar teus bens, ou não? 
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Victima: - (um tanto confusa) Faço sim sinhô - deznequi seja pr’a pagá a sô Zé Migué: -pr’o 

que iô devo a sô Medero quinhento e tanto mi rés; e a sô Zé Migué, devo cento e tanto: Mas 

vancê fica sabendo que sô Medero me dexa pr’o trezento e cincoenta; e sô Zé Migué, me 

disse que dexava pr’o quorenta oito e quinheto. No mais tô prompto sim sinhô. 

Escrivão: - (á parte) Prompto has de ficar… o bom bucado não é para quem o faz… mas 

para quem o come. (olhando para a victima exclama). - Grande animal!!! 

Cahe o pano. 

Scena 2ª 

ESCRIVÃO, ITALIANO E VICTIMA 

Italiano: - Está tuti arrumato. Victima, é só vecê vire loco cô tuna mulhéri pr’aziguare o 

lifro, nom é azim? 

Escrivão: - Elle vem com a mulher: - e se não vier tanto peior para elle. - O sr. vem ou não 

vem? 

Victima: - (Confusa) Venho sim senhô: - mas vancês non mé faça má, pr’o caridade! 

Italiano: - Noze non què ti fazê mali - noze qué È ti fazere bêne - mala quire ti fachato 

Medire e aquile Turique. 

Victima: - (saindo) Meu Deo! Non sei que qui què zessezohme! Eu nunca fiz má azelle! Será 

amigo ou inimigo? 

ITALIANO E ESCRIVÃO 

Escrivão: - São oito horas da noite, d’aqui a pouco elles estarão aqui; portanto você deve 

esperal-os porque não tardarão, e ficará hoje mesmo tudo preparado. Sabes que preciso hoje 

mesmo de cobres do ajuste, etc. 

Italiano: - Sine nú fazo questoni, loco qullês azine la escriptura… o cobre thai ni bolci… olha 

volume… você barice droxa homi! u mi gunfiara si ruim? 

Escrivão: - (torcendo o bigode:) Não senhor... confio muito… pois por que não?! ha vezes 

porem que nosso espirito é assaltado por certas cousas… mas… confio muito em ti… 

confio… confio… 
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Italiano: - (a meia voz) Batem na porta… quem será?... serão elles?! Oh! Ferro. Oh! Sorte… 

abre a porta. 

O escrivão abre a porta e entra a Victima com sua esposa e uma innocente menina de menos 

de um anno de edade. 

Italiano: - (com ar prazenteiro) Zim zinhôre, nam ha gumo mi homi de balafra. 

Escrivão: - (um tanto apresado mãos a obra, mãos a obra:) Cà está o livro, assigne nesta 

linha de baixo… espere senhora… quem assigna primeiro é seu marido… aqui… aqui nesta 

linha… olhe… não firme… não precisa tremer… homen… assim… assim… muito bem. Agora 

a senhora… nesta linha immediata… assim… assim… muito… bem… muito bem. Agora 

podem ficar tranquilos… aquelles gatunos não poderão roubar-lhes mais.  

As Victimas: - (falla a esposa) Mas que gatunos?! quaes são elles?! nos mostrem senhores!... 

temos nossa filhinha e por ella tememos tudo. 

Italiano e Escrivão: - (ao mesmo tempo, zombeteiramente) Mais tarde… mais tarde… não 

será preciso nós apontar-mol-os… elles tirarão as mascaras. 

Cahe o pano. 

- 

Depois de decorrido um anno. 

Mez de Maio de 1903 

Scena 3ª 

ESCRIVÃO E ITALIANO 

Italiano: - (felugmaticamente) Iô tengo fachato tuti pr’a pagari la botheca a oitro, e não 

tengo condra te qui quera. Fachato eu mai uni negocito gom la Victima lhe dene una relotio 

per una burinho nófo.  

Escrivão: - (com as barbas de molho) Deste um relogio por um burro novo!? 

Italiano: - (com certa surpresa) Sime… dio… pr’aqui m’o pr’ogunda? 
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Escrivão: - (com o mesmo ar) Olha lá!... tu estaes metendo os pés pelas mãos! Pois se todos 

os bens da Victima estão hypothecados a ti, como é que fazes negocios com elle dessa 

ordem!? 

Italiano: - (com certa reflexão): - Sine… sine… mas… tu safe qui botheca è phantasga 

passata de noti com tuda la porta fetiada… e… seguro morio di véio safre! 

Escrivão: - E que tal era o relogio? 

Italiano: - E’ boni boni por isi venti illo a deze e quinzo milareti gatanhato pouco… pouco. 

Escrivão: - (com ares de embrulhado) Sim… gatanhaste pouco… sim. Não sabes que a 

Victima mandou buscar o ducumento? 

Italiano: - (surpreso) Que documento? 

Escrivão: - Ora que documento? … a ressalva da phantastica hypotheca, a que a pouco te 

referiste.  

Italiano: - (indignado) Non dize izo Zenori!! perdimo entone la gunfianza do home?!;;; 

Escrivão: - (um tanto desarmado) Assim parece; não quer dizer outra cousa o pedido do 

documento. E o bonito é que não ha gato nem cachorro que não saiba do embrulho! 

Italiano: - (sorpreso) Mas como isso se descobrio?! 

Escrivão: - Muito bem. A Victima embora não passe de um grande lorpa, toda via, tendo 

lidado com nosco, já enxerga alguma cousa, a outrem, é muito natural que pessa seu 

documento, unica salva-guarda que tem. 

Italiano: - (indignado em linguagem macarronica) Mas isso não é delle! Isso é de algum 

Espírito Santo de orelha!... isso foi-lhe assoprado nos ouvidos! 

Escrivão: - (sacudindo a cabeça) Um tanto peior! Eu temo é justamente desses Espíritos 

Santos - e ahi as tem de modo que tudo para elles é varzea - verdadeiros destampados. 

Italiano: - (um tanto cabisbaixo)... Mage o qui fazeri? tu qui é cerebro… cabeça qui tirige… 

Escrivão: - O que temos a fazer em bem de nossa deffesa, é que perguntas? 
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Italiano: - Sine!... e tambene di nosso interessi. 

Escrivão: - Vou pensar… (depois de dez minutos de meditação) Sim. Vá buscar o Victima, e 

elle vindo inutilisa-se a tal ressalva em presença, e fazemos elle assignar um outro 

documento, emfim… qualquer cousa. Mas afinal eu… mamo… sabes? 

Italiano: - Então fica tuto arumate? 

Escrivão: - Arrumado não fica… mas fica concertado… fica remendado… fica… sim… fica… 

fica qualquer cousa - estou quasi è ficando maluco mais uma vez!... 

Italiano: (saindo em busca da Victima) Então até já, sae. 

Escrivão: - (pesando sua responsabilidade) Esta historia da hypotheca está bem embrulhada: 

- emfim, hade acontecer como as demais vezes… e esta grita do povo! … não passa disso… e 

se for adiante!!... não tem nada… finjo-me de maluco em 3° período e… prompto… aguente 

quem aguentar… sofra quem sofrer. (Olhando para fora vê o Italiano aproximar se 

acompanhado da Victima.) Lá vem elles… isto já está me aborrecendo. 

Italiano: - (entrando com a Victima em linguagem macarronada) Senhor escrivão, tenha a 

bondade de dar-me o documento da resalva da tal hypotheca. 

Escrivão: - (retira se e volta empunhando um documento que entrega ao Italiano). Aqui está 

seu Italiano. 

Italiano: - (rasgando o documento) Rasgo esta resalva da tal hypotheca phantastica passada 

sem a presença dos hypothecantes das 8 ás 9 horas da noite, e assignada pelos mesmos ás 9 

½ horas da dita noite: - e tu Victima, has de passar-me um documento da quantia de 

oitocentos e cinquenta e dous mil seiscentos e sessenta reis. 

Victima: - Sim sinhô sinho Italiano: - estou prompto a assignar tudo quanto o sinhô quize. 

Escrivão: - Pois assigne aqui está. 

Victima: - (assentando assigna o documento) Está assignado. - estão satisfeito: - precisa de 

assigná mais arguma cousa, ou já está tude signado? Agora escuta, seu Italiano, mais seu 

Escrivão: - Vansês non pagaro promim a sô medero, non foi 350$000 e non pagaro o sô Zé 

Migué, non foi 48$500 reis: - bem como é que vanseis me fizero passá um papé de otocentos 
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e non sei que de mil réis; e ainda aquela histora de potheca de dous conto de réis. Antonse iô 

fico devendo a vansês protudo 2 conto otocento e tanto mi réis, não é? Sim senhores, agora 

eu to vendo memo os gatunos desmascarado… bem vanseis dissero a mim e á muié quelles 

havia de tirá a mascra! Vanseis não mentiro não! Vanseis me passaro foi o conto do vigaro. 

Mas me resta um recurso e eu vou lançá mão dele: - Peço providencias ao dr. Juiz de Direito 

da Comarca. 

Thebas, 13 de Maio de 1903. 

Joaquim Ferreira de Amorim. 
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