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A menina do sapatinho de verniz

“Estou com medo”. É assim que Adelina 
Trevelini de Oliveira, nascida ribeirão-preta-
na, em 1923, decidiu puxar o �io da memória. 
Talvez temesse aqueles jovens com câmeras 
na mão, que lhe convidavam a abrir o baú de 
lembranças. O que querem de mim? Como 
vou me sair? Foram, provavelmente, algumas 
das perguntas que passaram, como relâmpa-
gos, por sua cabeça. Mas, corajosa, começou 
anunciando a condição de alguém que se 
tornou velha conhecida do tempo, que irredu-
tível como o vento, já lhe tinha levado muitos 
dos seus. “Só eu estou viva”.

 “Da Nove de Julho para cá, era tudo 
mato”. A cidade da menina ingênua, que 
tinha sete primaveras, em 1930, resumia-se 
aos poucos, quarteirões no entorno da Praça 
XV, que agora, eram pintados e redesenha-
dos ao sabor das memórias da distinta 
senhora de 91 anos, economista culta e 
versada no trato social. 

Lembranças suas e dos outros se mis-
turam e tornam-se uma coisa só. A�inal, 
memórias vindas de uma época na qual a 
experiência dos pais e avós era a herança 
natural deixada aos �ilhos, quase sem ruptu-
ra, já não importa hoje quem presenciou o 
fato, quem viveu o evento. O tempo se encar-
regou de forjar os elementos. Tudo se tornou 
coletivo.

“Cheguei a ver a primeira Igrejinha”. 

Esse é um dos acontecimentos marcantes, 
que primeiro vem à mente quando Adelina 
relata sobre a Ribeirão de seu tempo. Mesmo 
que a primeira Igreja Matriz, localizada onde 
hoje �ica a fonte luminosa na Praça XV de 
Novembro, tenha sido demolida dezoito 
anos antes do seu nascimento, ou que suas 
lembranças sejam de outra igreja qualquer, 
não importa. Um fato traumático, como a 
des�iguração ou a demolição de um marco 
arquitetônico e religioso deixa cicatrizes e é 
sentido como se as futuras gerações o tives-
sem vivido. 

E as antigas imagens continuaram 
surgindo em sua cabeça. “Também vi o teatro 
Carlos Gomes, que era lindo, lindo! Tudo em 
mármore de Carrara. Era lindo!” O grande 
edi�ício ladeado por palmeiras e localizado 
bem em frente à velha igrejinha, no coração 
da cidade, também habita suas lembranças. 
Mesmo sem nunca ter conhecido seu inte-
rior, a imponência da sua beleza externa se 
avultava e pedia espaço ao tumulto das 
memórias. Até hoje ela não se conformou 
com a sua demolição, ocorrida em 1944.

Ornada com um vestido azul, sapati-
nho de verniz e meinha de seda, a menina 
parecia uma boneca, aguardando a tia para 
acompanhá-la ao acontecimento social de 
maior destaque naqueles últimos anos: a 
inauguração do belo Theatro Pedro II. 

Automóveis eram poucos e caros. 
Então, ambas tomaram um cocho para irem 
ao evento, como era comum na época. “O Dr. 
Camilo de Mattos tinha carro,” a�irma ela. O 
ex-presidente da Câmara de Vereadores e 

então prefeito, desde 1929, era uma �igura 
distinta e respeitada na cidade . É possível 
que mesmo com as turbulências políticas 
daquele momento ele não tenha se furtado 
em prestigiar a nova empreitada do Dr. Meira 

Junior, naquele oito de outubro festivo. Se lá 
esteve, certamente portava-se altivo e orgu-
lhoso com mais um símbolo de progresso 
sendo plantado no seio do município. Mal 
sabia ele que logo depois, no dia 24, a 
Câmara seria fechada e ele deposto e substi-
tuído por um interventor. 

Era uma quarta-feira de primavera, 
quando o Theatro Pedro II foi inaugurado. 
Com a di�iculdade em encontrar uma compa-
nhia de ópera ou de teatro que se arriscasse 
em atravessar o Brasil naquele momento de 
revolução, as cortinas se abriram para a 
apresentação de uma orquestra de 30 profes-
sores, regida pelo maestro italiano Ignacio 
Stabile. Logo depois, houve a exibição da 
comédia musical “Alvorada do Amor”, dirigi-
da pelo cineasta alemão Ernest Lubitsch  . 

Enquanto Ribeirão Preto festejava com 
seu novo teatro, o mundo do café ruía e, 
sobre seus escombros, erguia-se um novo 
tempo: a “Era Vargas”.

Mas, as memórias da menina elimina-

ram os fatos políticos. O que �icou foi a lem-
brança de um mundo maravilhoso de crian-
ça, lúdico, com a beleza e o deslumbramento 
das primeiras imagens, ao entrar no belo 
recinto do teatro.

“Ahhhhh... Eu fui à inauguração. Eu tinha 
sete anos. Minha tia me levou. Me impressio-
nou muito quando eu entrei no Pedro II. Tudo 
chique”. Mas, foi o �ilho da madame Raquel, 
uma comerciante síria da Rua Saldanha Mari-
nho, que mais causou impacto. O mocinho 
estava à porta, recepcionando a todos, trajado 
como o Imperador D. Pedro II. Lá dentro, tudo 
era lindo aos olhos da pequena Adelina. “Os 
bordados, a cortina de veludo... Tudo era coisa 
de chamar atenção”.

Ela continuou indo ao Pedro II, o que 
se tornaria um programa familiar. “Minha tia 
alugava uma frisa inteira para a família ir”. A 
partir de então, o Theatro passou a fazer 
parte da vida da menina, que se deliciava 
com os doces coloridos vendidos na linda 
bomboniere. “Tinha uma balinha em forma 

de estrela. Coisa linda. Vinha da Alemanha”.
“Minha tia era chiquérrima!”. De mãos 

dadas com a bela mulher, Adelina lembra-se 
de quando passava em frente à Confeitaria 
Paulista e presenciava o que hoje é cantado 
em música. Enquanto a crise assolava o país, 
em Ribeirão Preto, homens vestidos em 
ternos de linho 120 branco lavavam seus 
cavalos com champanhe e acendiam charu-
tos com notas de réis. Mesmo anos depois, 
quando o café já não era mais o rei, a riqueza 
e a ostentação da elite cafeeira ribeirão-pre-
tana ainda era destaque, imortalizada na 
letra de Rei do Gado, de Teddy Vieira, que 
conta um “causo”, que pode ter acontecido 
ali, bem ao lado do Pedro II, “quando cham-
panhe corria a rodo, no alto meio da gran�i-
nagem”.

A menina do sapatinho de verniz cres-
ceu. As memórias de criança deram lugar às 
lembranças da mocinha namoradeira, com 
cabelos lavados com sabão de cinza e banha-
dos com camomila. Pronta para a vida social, 
lá ia ela. “Lembro da matinê do Pedro II, no 
porão. Das duas às cinco era �ita. Das cinco às 
sete, baile. Maravilhoso! Maravilhoso!”

No cinema, as moças casadoiras senta-
vam e os homens �icavam em pé, só obser-
vando e esperando o apagar das luzes, 
quando se juntavam a elas. Somente a proxi-
midade era permitida. Nada de pegar na 
mão. Nada de beijos. Só perfumes e olhares 
furtivos na penumbra, enquanto o �ilme era 
exibido. Depois da matinê, todos desciam 
para dançar. 

Ao longo do ano, os bailes temperavam 
os namoros. Em fevereiro, era a época do 
carnaval. Na saída, bem na esplanada, ocor-
ria o footing, quando rapazes e moças 
desciam e subiam entre o Palace e o Pinguim. 

“Uma época linda!”, recorda Adelina.
Dos vários espetáculos e �ilmes que 

assistiu, foi Rigoletto que �icou na memória. 
A desgraça do corcunda e bobo da corte do 
Duque de Mântua, que viu sua �ilha ser 
vítima do seu próprio ódio, lhe causou triste-
za. Em catarse, numa �iguração da realidade, 
o temor e a compaixão trágicos vieram à 
tona.  O pensar e o sentir, ao vivenciar o 
teatro tornaram-se uma e mesma entidade. 
“Chorei muito”, lembra. 

Também desponta a lembrança do 
zelador do Pedro II, senhor João Pontim. 
“Homem muito trabalhador, que lavava as 
escadas e a calçada, deixando tudo em 
ordem para a chegada da elegante elite 
local.” Esse homem, cuja imagem apareceu 
de súbito em meio às lembranças dos bailes e 
exibições das quais participou a velha senho-
ra, tinha história longa, construída na luta 
operária. Era comunista e um dos diretores 
da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, 
onde também havia um pequeno palco, 
modesto, no qual ocorriam encenações da 
vida para aqueles que labutavam no dia a dia.

Mas, de volta à senhora Adelina que 
nos anos 1940, formou-se a única economis-
ta de uma turma de 26 homens, no Moura 
Lacerda, está salva a recordação de como 
�icou linda, em um vestido branco. Naquele 

dia, ela andou pelo tapete vermelho para 
receber o diploma, numa cerimônia organi-
zada na parte de baixo do teatro. Na Sala dos 
Espelhos, houve a recepção. “Nós fomos a 
várias festas lá”, entre elas, o baile de forma-
tura da sua irmã.

A miúda acompanhante da tia, que 
virou moça namoradeira, se casou, mudou-
-se para outro estado e deixou para trás o 
belo teatro. Mas, quando visitava a cidade, “o 
primeiro era o Pedro II”. Primeiro amor de 
menina.

Já de volta a Ribeirão Preto, ela presen-
ciou o fogo queimar o símbolo da sua moci-
dade. “Uma coisa muito... Uma tragédia 
muito triste. Pegamos o carro e corremos. 
Paramos na esquina, na frente do Palace e 
�icamos olhando o fogo, chorando, choran-
do”. Só que desta vez não era Rigoletto. O 
próprio Pedro II encenava sua tragédia, na 
qual a população da cidade fazia a catarse de 
suas próprias mazelas.

“O lustre era de cristal maravilhoso! 
Lindo, grande, enorme, enorme, enorme! 

Tudo de cristal. Na esquina do Palace, escu-
tamos um barulho forte, quando caiu. Uma 
pena. Nunca mais vi uma coisa tão linda!”. A 
menina que um dia olhou para cima e por 
sua pequenez tornou maior e mais brilhante 
o objeto que brilhava ao centro do teto, não 
consegue gostar do lustre atual. “A arquitetu-
ra é linda, mas aquele lustre não combina. O 
Pedro II é uma arte”.

Aquela que esteve presente na abertu-
ra do grande teatro, em 1930, e presenciou 
sua tragédia, em 19380, retornou no dia da 
sua reinauguração, em 1996, para ver a 
fênix, que renascia das cinzas. Ao entrar 
novamente pelo tapete vermelho, sentiu 
“uma comoção muito grande, um aperto no 
coração”. Olhou novamente para cima em 
busca do seu velho conhecido. O lustre de 
cristal e o teto decorado não estavam mais 
lá. Eles tinham ido embora, como tantos 
outros que se foram. 

Sem ressentimentos e lúcida, em sua 
altivez, ela proclama: “Está morrendo todo 
mundo, só falta eu!”.

Adelina Trevelini Oliveira



“Estou com medo”. É assim que Adelina 
Trevelini de Oliveira, nascida ribeirão-preta-
na, em 1923, decidiu puxar o �io da memória. 
Talvez temesse aqueles jovens com câmeras 
na mão, que lhe convidavam a abrir o baú de 
lembranças. O que querem de mim? Como 
vou me sair? Foram, provavelmente, algumas 
das perguntas que passaram, como relâmpa-
gos, por sua cabeça. Mas, corajosa, começou 
anunciando a condição de alguém que se 
tornou velha conhecida do tempo, que irredu-
tível como o vento, já lhe tinha levado muitos 
dos seus. “Só eu estou viva”.

 “Da Nove de Julho para cá, era tudo 
mato”. A cidade da menina ingênua, que 
tinha sete primaveras, em 1930, resumia-se 
aos poucos, quarteirões no entorno da Praça 
XV, que agora, eram pintados e redesenha-
dos ao sabor das memórias da distinta 
senhora de 91 anos, economista culta e 
versada no trato social. 

Lembranças suas e dos outros se mis-
turam e tornam-se uma coisa só. A�inal, 
memórias vindas de uma época na qual a 
experiência dos pais e avós era a herança 
natural deixada aos �ilhos, quase sem ruptu-
ra, já não importa hoje quem presenciou o 
fato, quem viveu o evento. O tempo se encar-
regou de forjar os elementos. Tudo se tornou 
coletivo.

“Cheguei a ver a primeira Igrejinha”. 

Esse é um dos acontecimentos marcantes, 
que primeiro vem à mente quando Adelina 
relata sobre a Ribeirão de seu tempo. Mesmo 
que a primeira Igreja Matriz, localizada onde 
hoje �ica a fonte luminosa na Praça XV de 
Novembro, tenha sido demolida dezoito 
anos antes do seu nascimento, ou que suas 
lembranças sejam de outra igreja qualquer, 
não importa. Um fato traumático, como a 
des�iguração ou a demolição de um marco 
arquitetônico e religioso deixa cicatrizes e é 
sentido como se as futuras gerações o tives-
sem vivido. 

E as antigas imagens continuaram 
surgindo em sua cabeça. “Também vi o teatro 
Carlos Gomes, que era lindo, lindo! Tudo em 
mármore de Carrara. Era lindo!” O grande 
edi�ício ladeado por palmeiras e localizado 
bem em frente à velha igrejinha, no coração 
da cidade, também habita suas lembranças. 
Mesmo sem nunca ter conhecido seu inte-
rior, a imponência da sua beleza externa se 
avultava e pedia espaço ao tumulto das 
memórias. Até hoje ela não se conformou 
com a sua demolição, ocorrida em 1944.

Ornada com um vestido azul, sapati-
nho de verniz e meinha de seda, a menina 
parecia uma boneca, aguardando a tia para 
acompanhá-la ao acontecimento social de 
maior destaque naqueles últimos anos: a 
inauguração do belo Theatro Pedro II. 

Automóveis eram poucos e caros. 
Então, ambas tomaram um cocho para irem 
ao evento, como era comum na época. “O Dr. 
Camilo de Mattos tinha carro,” a�irma ela. O 
ex-presidente da Câmara de Vereadores e 

então prefeito, desde 1929, era uma �igura 
distinta e respeitada na cidade . É possível 
que mesmo com as turbulências políticas 
daquele momento ele não tenha se furtado 
em prestigiar a nova empreitada do Dr. Meira 

Junior, naquele oito de outubro festivo. Se lá 
esteve, certamente portava-se altivo e orgu-
lhoso com mais um símbolo de progresso 
sendo plantado no seio do município. Mal 
sabia ele que logo depois, no dia 24, a 
Câmara seria fechada e ele deposto e substi-
tuído por um interventor. 

Era uma quarta-feira de primavera, 
quando o Theatro Pedro II foi inaugurado. 
Com a di�iculdade em encontrar uma compa-
nhia de ópera ou de teatro que se arriscasse 
em atravessar o Brasil naquele momento de 
revolução, as cortinas se abriram para a 
apresentação de uma orquestra de 30 profes-
sores, regida pelo maestro italiano Ignacio 
Stabile. Logo depois, houve a exibição da 
comédia musical “Alvorada do Amor”, dirigi-
da pelo cineasta alemão Ernest Lubitsch  . 

Enquanto Ribeirão Preto festejava com 
seu novo teatro, o mundo do café ruía e, 
sobre seus escombros, erguia-se um novo 
tempo: a “Era Vargas”.

Mas, as memórias da menina elimina-

ram os fatos políticos. O que �icou foi a lem-
brança de um mundo maravilhoso de crian-
ça, lúdico, com a beleza e o deslumbramento 
das primeiras imagens, ao entrar no belo 
recinto do teatro.

“Ahhhhh... Eu fui à inauguração. Eu tinha 
sete anos. Minha tia me levou. Me impressio-
nou muito quando eu entrei no Pedro II. Tudo 
chique”. Mas, foi o �ilho da madame Raquel, 
uma comerciante síria da Rua Saldanha Mari-
nho, que mais causou impacto. O mocinho 
estava à porta, recepcionando a todos, trajado 
como o Imperador D. Pedro II. Lá dentro, tudo 
era lindo aos olhos da pequena Adelina. “Os 
bordados, a cortina de veludo... Tudo era coisa 
de chamar atenção”.

Ela continuou indo ao Pedro II, o que 
se tornaria um programa familiar. “Minha tia 
alugava uma frisa inteira para a família ir”. A 
partir de então, o Theatro passou a fazer 
parte da vida da menina, que se deliciava 
com os doces coloridos vendidos na linda 
bomboniere. “Tinha uma balinha em forma 

de estrela. Coisa linda. Vinha da Alemanha”.
“Minha tia era chiquérrima!”. De mãos 

dadas com a bela mulher, Adelina lembra-se 
de quando passava em frente à Confeitaria 
Paulista e presenciava o que hoje é cantado 
em música. Enquanto a crise assolava o país, 
em Ribeirão Preto, homens vestidos em 
ternos de linho 120 branco lavavam seus 
cavalos com champanhe e acendiam charu-
tos com notas de réis. Mesmo anos depois, 
quando o café já não era mais o rei, a riqueza 
e a ostentação da elite cafeeira ribeirão-pre-
tana ainda era destaque, imortalizada na 
letra de Rei do Gado, de Teddy Vieira, que 
conta um “causo”, que pode ter acontecido 
ali, bem ao lado do Pedro II, “quando cham-
panhe corria a rodo, no alto meio da gran�i-
nagem”.

A menina do sapatinho de verniz cres-
ceu. As memórias de criança deram lugar às 
lembranças da mocinha namoradeira, com 
cabelos lavados com sabão de cinza e banha-
dos com camomila. Pronta para a vida social, 
lá ia ela. “Lembro da matinê do Pedro II, no 
porão. Das duas às cinco era �ita. Das cinco às 
sete, baile. Maravilhoso! Maravilhoso!”

No cinema, as moças casadoiras senta-
vam e os homens �icavam em pé, só obser-
vando e esperando o apagar das luzes, 
quando se juntavam a elas. Somente a proxi-
midade era permitida. Nada de pegar na 
mão. Nada de beijos. Só perfumes e olhares 
furtivos na penumbra, enquanto o �ilme era 
exibido. Depois da matinê, todos desciam 
para dançar. 

Dona Adelina esteve na inauguração, 
em 1930 e na reinauguração, em 1996.

Esta foto, do acervo do Cedom, traz no verso, os seguintes dizeres: “Ophelia, esta fotogra�ia é uma lembrança da 
inauguração do Teatro D. Pedro II, que lhe ofereço com forte abraço, do irmão Affonso”.  (Ophelia Russomano)

Ao longo do ano, os bailes temperavam 
os namoros. Em fevereiro, era a época do 
carnaval. Na saída, bem na esplanada, ocor-
ria o footing, quando rapazes e moças 
desciam e subiam entre o Palace e o Pinguim. 

“Uma época linda!”, recorda Adelina.
Dos vários espetáculos e �ilmes que 

assistiu, foi Rigoletto que �icou na memória. 
A desgraça do corcunda e bobo da corte do 
Duque de Mântua, que viu sua �ilha ser 
vítima do seu próprio ódio, lhe causou triste-
za. Em catarse, numa �iguração da realidade, 
o temor e a compaixão trágicos vieram à 
tona.  O pensar e o sentir, ao vivenciar o 
teatro tornaram-se uma e mesma entidade. 
“Chorei muito”, lembra. 

Também desponta a lembrança do 
zelador do Pedro II, senhor João Pontim. 
“Homem muito trabalhador, que lavava as 
escadas e a calçada, deixando tudo em 
ordem para a chegada da elegante elite 
local.” Esse homem, cuja imagem apareceu 
de súbito em meio às lembranças dos bailes e 
exibições das quais participou a velha senho-
ra, tinha história longa, construída na luta 
operária. Era comunista e um dos diretores 
da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, 
onde também havia um pequeno palco, 
modesto, no qual ocorriam encenações da 
vida para aqueles que labutavam no dia a dia.

Mas, de volta à senhora Adelina que 
nos anos 1940, formou-se a única economis-
ta de uma turma de 26 homens, no Moura 
Lacerda, está salva a recordação de como 
�icou linda, em um vestido branco. Naquele 

dia, ela andou pelo tapete vermelho para 
receber o diploma, numa cerimônia organi-
zada na parte de baixo do teatro. Na Sala dos 
Espelhos, houve a recepção. “Nós fomos a 
várias festas lá”, entre elas, o baile de forma-
tura da sua irmã.

A miúda acompanhante da tia, que 
virou moça namoradeira, se casou, mudou-
-se para outro estado e deixou para trás o 
belo teatro. Mas, quando visitava a cidade, “o 
primeiro era o Pedro II”. Primeiro amor de 
menina.

Já de volta a Ribeirão Preto, ela presen-
ciou o fogo queimar o símbolo da sua moci-
dade. “Uma coisa muito... Uma tragédia 
muito triste. Pegamos o carro e corremos. 
Paramos na esquina, na frente do Palace e 
�icamos olhando o fogo, chorando, choran-
do”. Só que desta vez não era Rigoletto. O 
próprio Pedro II encenava sua tragédia, na 
qual a população da cidade fazia a catarse de 
suas próprias mazelas.

“O lustre era de cristal maravilhoso! 
Lindo, grande, enorme, enorme, enorme! 

Tudo de cristal. Na esquina do Palace, escu-
tamos um barulho forte, quando caiu. Uma 
pena. Nunca mais vi uma coisa tão linda!”. A 
menina que um dia olhou para cima e por 
sua pequenez tornou maior e mais brilhante 
o objeto que brilhava ao centro do teto, não 
consegue gostar do lustre atual. “A arquitetu-
ra é linda, mas aquele lustre não combina. O 
Pedro II é uma arte”.

Aquela que esteve presente na abertu-
ra do grande teatro, em 1930, e presenciou 
sua tragédia, em 19380, retornou no dia da 
sua reinauguração, em 1996, para ver a 
fênix, que renascia das cinzas. Ao entrar 
novamente pelo tapete vermelho, sentiu 
“uma comoção muito grande, um aperto no 
coração”. Olhou novamente para cima em 
busca do seu velho conhecido. O lustre de 
cristal e o teto decorado não estavam mais 
lá. Eles tinham ido embora, como tantos 
outros que se foram. 

Sem ressentimentos e lúcida, em sua 
altivez, ela proclama: “Está morrendo todo 
mundo, só falta eu!”.
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“Estou com medo”. É assim que Adelina 
Trevelini de Oliveira, nascida ribeirão-preta-
na, em 1923, decidiu puxar o �io da memória. 
Talvez temesse aqueles jovens com câmeras 
na mão, que lhe convidavam a abrir o baú de 
lembranças. O que querem de mim? Como 
vou me sair? Foram, provavelmente, algumas 
das perguntas que passaram, como relâmpa-
gos, por sua cabeça. Mas, corajosa, começou 
anunciando a condição de alguém que se 
tornou velha conhecida do tempo, que irredu-
tível como o vento, já lhe tinha levado muitos 
dos seus. “Só eu estou viva”.

 “Da Nove de Julho para cá, era tudo 
mato”. A cidade da menina ingênua, que 
tinha sete primaveras, em 1930, resumia-se 
aos poucos, quarteirões no entorno da Praça 
XV, que agora, eram pintados e redesenha-
dos ao sabor das memórias da distinta 
senhora de 91 anos, economista culta e 
versada no trato social. 

Lembranças suas e dos outros se mis-
turam e tornam-se uma coisa só. A�inal, 
memórias vindas de uma época na qual a 
experiência dos pais e avós era a herança 
natural deixada aos �ilhos, quase sem ruptu-
ra, já não importa hoje quem presenciou o 
fato, quem viveu o evento. O tempo se encar-
regou de forjar os elementos. Tudo se tornou 
coletivo.

“Cheguei a ver a primeira Igrejinha”. 

Esse é um dos acontecimentos marcantes, 
que primeiro vem à mente quando Adelina 
relata sobre a Ribeirão de seu tempo. Mesmo 
que a primeira Igreja Matriz, localizada onde 
hoje �ica a fonte luminosa na Praça XV de 
Novembro, tenha sido demolida dezoito 
anos antes do seu nascimento, ou que suas 
lembranças sejam de outra igreja qualquer, 
não importa. Um fato traumático, como a 
des�iguração ou a demolição de um marco 
arquitetônico e religioso deixa cicatrizes e é 
sentido como se as futuras gerações o tives-
sem vivido. 

E as antigas imagens continuaram 
surgindo em sua cabeça. “Também vi o teatro 
Carlos Gomes, que era lindo, lindo! Tudo em 
mármore de Carrara. Era lindo!” O grande 
edi�ício ladeado por palmeiras e localizado 
bem em frente à velha igrejinha, no coração 
da cidade, também habita suas lembranças. 
Mesmo sem nunca ter conhecido seu inte-
rior, a imponência da sua beleza externa se 
avultava e pedia espaço ao tumulto das 
memórias. Até hoje ela não se conformou 
com a sua demolição, ocorrida em 1944.

Ornada com um vestido azul, sapati-
nho de verniz e meinha de seda, a menina 
parecia uma boneca, aguardando a tia para 
acompanhá-la ao acontecimento social de 
maior destaque naqueles últimos anos: a 
inauguração do belo Theatro Pedro II. 

Automóveis eram poucos e caros. 
Então, ambas tomaram um cocho para irem 
ao evento, como era comum na época. “O Dr. 
Camilo de Mattos tinha carro,” a�irma ela. O 
ex-presidente da Câmara de Vereadores e 

então prefeito, desde 1929, era uma �igura 
distinta e respeitada na cidade . É possível 
que mesmo com as turbulências políticas 
daquele momento ele não tenha se furtado 
em prestigiar a nova empreitada do Dr. Meira 

Junior, naquele oito de outubro festivo. Se lá 
esteve, certamente portava-se altivo e orgu-
lhoso com mais um símbolo de progresso 
sendo plantado no seio do município. Mal 
sabia ele que logo depois, no dia 24, a 
Câmara seria fechada e ele deposto e substi-
tuído por um interventor. 

Era uma quarta-feira de primavera, 
quando o Theatro Pedro II foi inaugurado. 
Com a di�iculdade em encontrar uma compa-
nhia de ópera ou de teatro que se arriscasse 
em atravessar o Brasil naquele momento de 
revolução, as cortinas se abriram para a 
apresentação de uma orquestra de 30 profes-
sores, regida pelo maestro italiano Ignacio 
Stabile. Logo depois, houve a exibição da 
comédia musical “Alvorada do Amor”, dirigi-
da pelo cineasta alemão Ernest Lubitsch  . 

Enquanto Ribeirão Preto festejava com 
seu novo teatro, o mundo do café ruía e, 
sobre seus escombros, erguia-se um novo 
tempo: a “Era Vargas”.

Mas, as memórias da menina elimina-

ram os fatos políticos. O que �icou foi a lem-
brança de um mundo maravilhoso de crian-
ça, lúdico, com a beleza e o deslumbramento 
das primeiras imagens, ao entrar no belo 
recinto do teatro.

“Ahhhhh... Eu fui à inauguração. Eu tinha 
sete anos. Minha tia me levou. Me impressio-
nou muito quando eu entrei no Pedro II. Tudo 
chique”. Mas, foi o �ilho da madame Raquel, 
uma comerciante síria da Rua Saldanha Mari-
nho, que mais causou impacto. O mocinho 
estava à porta, recepcionando a todos, trajado 
como o Imperador D. Pedro II. Lá dentro, tudo 
era lindo aos olhos da pequena Adelina. “Os 
bordados, a cortina de veludo... Tudo era coisa 
de chamar atenção”.

Ela continuou indo ao Pedro II, o que 
se tornaria um programa familiar. “Minha tia 
alugava uma frisa inteira para a família ir”. A 
partir de então, o Theatro passou a fazer 
parte da vida da menina, que se deliciava 
com os doces coloridos vendidos na linda 
bomboniere. “Tinha uma balinha em forma 

de estrela. Coisa linda. Vinha da Alemanha”.
“Minha tia era chiquérrima!”. De mãos 

dadas com a bela mulher, Adelina lembra-se 
de quando passava em frente à Confeitaria 
Paulista e presenciava o que hoje é cantado 
em música. Enquanto a crise assolava o país, 
em Ribeirão Preto, homens vestidos em 
ternos de linho 120 branco lavavam seus 
cavalos com champanhe e acendiam charu-
tos com notas de réis. Mesmo anos depois, 
quando o café já não era mais o rei, a riqueza 
e a ostentação da elite cafeeira ribeirão-pre-
tana ainda era destaque, imortalizada na 
letra de Rei do Gado, de Teddy Vieira, que 
conta um “causo”, que pode ter acontecido 
ali, bem ao lado do Pedro II, “quando cham-
panhe corria a rodo, no alto meio da gran�i-
nagem”.

A menina do sapatinho de verniz cres-
ceu. As memórias de criança deram lugar às 
lembranças da mocinha namoradeira, com 
cabelos lavados com sabão de cinza e banha-
dos com camomila. Pronta para a vida social, 
lá ia ela. “Lembro da matinê do Pedro II, no 
porão. Das duas às cinco era �ita. Das cinco às 
sete, baile. Maravilhoso! Maravilhoso!”

No cinema, as moças casadoiras senta-
vam e os homens �icavam em pé, só obser-
vando e esperando o apagar das luzes, 
quando se juntavam a elas. Somente a proxi-
midade era permitida. Nada de pegar na 
mão. Nada de beijos. Só perfumes e olhares 
furtivos na penumbra, enquanto o �ilme era 
exibido. Depois da matinê, todos desciam 
para dançar. 

Cenas do �ilme Alvorado do Amor, exibido na inauguração, em 1930. Ao longo do ano, os bailes temperavam 
os namoros. Em fevereiro, era a época do 
carnaval. Na saída, bem na esplanada, ocor-
ria o footing, quando rapazes e moças 
desciam e subiam entre o Palace e o Pinguim. 

“Uma época linda!”, recorda Adelina.
Dos vários espetáculos e �ilmes que 

assistiu, foi Rigoletto que �icou na memória. 
A desgraça do corcunda e bobo da corte do 
Duque de Mântua, que viu sua �ilha ser 
vítima do seu próprio ódio, lhe causou triste-
za. Em catarse, numa �iguração da realidade, 
o temor e a compaixão trágicos vieram à 
tona.  O pensar e o sentir, ao vivenciar o 
teatro tornaram-se uma e mesma entidade. 
“Chorei muito”, lembra. 

Também desponta a lembrança do 
zelador do Pedro II, senhor João Pontim. 
“Homem muito trabalhador, que lavava as 
escadas e a calçada, deixando tudo em 
ordem para a chegada da elegante elite 
local.” Esse homem, cuja imagem apareceu 
de súbito em meio às lembranças dos bailes e 
exibições das quais participou a velha senho-
ra, tinha história longa, construída na luta 
operária. Era comunista e um dos diretores 
da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, 
onde também havia um pequeno palco, 
modesto, no qual ocorriam encenações da 
vida para aqueles que labutavam no dia a dia.

Mas, de volta à senhora Adelina que 
nos anos 1940, formou-se a única economis-
ta de uma turma de 26 homens, no Moura 
Lacerda, está salva a recordação de como 
�icou linda, em um vestido branco. Naquele 

dia, ela andou pelo tapete vermelho para 
receber o diploma, numa cerimônia organi-
zada na parte de baixo do teatro. Na Sala dos 
Espelhos, houve a recepção. “Nós fomos a 
várias festas lá”, entre elas, o baile de forma-
tura da sua irmã.

A miúda acompanhante da tia, que 
virou moça namoradeira, se casou, mudou-
-se para outro estado e deixou para trás o 
belo teatro. Mas, quando visitava a cidade, “o 
primeiro era o Pedro II”. Primeiro amor de 
menina.

Já de volta a Ribeirão Preto, ela presen-
ciou o fogo queimar o símbolo da sua moci-
dade. “Uma coisa muito... Uma tragédia 
muito triste. Pegamos o carro e corremos. 
Paramos na esquina, na frente do Palace e 
�icamos olhando o fogo, chorando, choran-
do”. Só que desta vez não era Rigoletto. O 
próprio Pedro II encenava sua tragédia, na 
qual a população da cidade fazia a catarse de 
suas próprias mazelas.

“O lustre era de cristal maravilhoso! 
Lindo, grande, enorme, enorme, enorme! 

Tudo de cristal. Na esquina do Palace, escu-
tamos um barulho forte, quando caiu. Uma 
pena. Nunca mais vi uma coisa tão linda!”. A 
menina que um dia olhou para cima e por 
sua pequenez tornou maior e mais brilhante 
o objeto que brilhava ao centro do teto, não 
consegue gostar do lustre atual. “A arquitetu-
ra é linda, mas aquele lustre não combina. O 
Pedro II é uma arte”.

Aquela que esteve presente na abertu-
ra do grande teatro, em 1930, e presenciou 
sua tragédia, em 19380, retornou no dia da 
sua reinauguração, em 1996, para ver a 
fênix, que renascia das cinzas. Ao entrar 
novamente pelo tapete vermelho, sentiu 
“uma comoção muito grande, um aperto no 
coração”. Olhou novamente para cima em 
busca do seu velho conhecido. O lustre de 
cristal e o teto decorado não estavam mais 
lá. Eles tinham ido embora, como tantos 
outros que se foram. 

Sem ressentimentos e lúcida, em sua 
altivez, ela proclama: “Está morrendo todo 
mundo, só falta eu!”.
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“Estou com medo”. É assim que Adelina 
Trevelini de Oliveira, nascida ribeirão-preta-
na, em 1923, decidiu puxar o �io da memória. 
Talvez temesse aqueles jovens com câmeras 
na mão, que lhe convidavam a abrir o baú de 
lembranças. O que querem de mim? Como 
vou me sair? Foram, provavelmente, algumas 
das perguntas que passaram, como relâmpa-
gos, por sua cabeça. Mas, corajosa, começou 
anunciando a condição de alguém que se 
tornou velha conhecida do tempo, que irredu-
tível como o vento, já lhe tinha levado muitos 
dos seus. “Só eu estou viva”.

 “Da Nove de Julho para cá, era tudo 
mato”. A cidade da menina ingênua, que 
tinha sete primaveras, em 1930, resumia-se 
aos poucos, quarteirões no entorno da Praça 
XV, que agora, eram pintados e redesenha-
dos ao sabor das memórias da distinta 
senhora de 91 anos, economista culta e 
versada no trato social. 

Lembranças suas e dos outros se mis-
turam e tornam-se uma coisa só. A�inal, 
memórias vindas de uma época na qual a 
experiência dos pais e avós era a herança 
natural deixada aos �ilhos, quase sem ruptu-
ra, já não importa hoje quem presenciou o 
fato, quem viveu o evento. O tempo se encar-
regou de forjar os elementos. Tudo se tornou 
coletivo.

“Cheguei a ver a primeira Igrejinha”. 

Esse é um dos acontecimentos marcantes, 
que primeiro vem à mente quando Adelina 
relata sobre a Ribeirão de seu tempo. Mesmo 
que a primeira Igreja Matriz, localizada onde 
hoje �ica a fonte luminosa na Praça XV de 
Novembro, tenha sido demolida dezoito 
anos antes do seu nascimento, ou que suas 
lembranças sejam de outra igreja qualquer, 
não importa. Um fato traumático, como a 
des�iguração ou a demolição de um marco 
arquitetônico e religioso deixa cicatrizes e é 
sentido como se as futuras gerações o tives-
sem vivido. 

E as antigas imagens continuaram 
surgindo em sua cabeça. “Também vi o teatro 
Carlos Gomes, que era lindo, lindo! Tudo em 
mármore de Carrara. Era lindo!” O grande 
edi�ício ladeado por palmeiras e localizado 
bem em frente à velha igrejinha, no coração 
da cidade, também habita suas lembranças. 
Mesmo sem nunca ter conhecido seu inte-
rior, a imponência da sua beleza externa se 
avultava e pedia espaço ao tumulto das 
memórias. Até hoje ela não se conformou 
com a sua demolição, ocorrida em 1944.

Ornada com um vestido azul, sapati-
nho de verniz e meinha de seda, a menina 
parecia uma boneca, aguardando a tia para 
acompanhá-la ao acontecimento social de 
maior destaque naqueles últimos anos: a 
inauguração do belo Theatro Pedro II. 

Automóveis eram poucos e caros. 
Então, ambas tomaram um cocho para irem 
ao evento, como era comum na época. “O Dr. 
Camilo de Mattos tinha carro,” a�irma ela. O 
ex-presidente da Câmara de Vereadores e 

então prefeito, desde 1929, era uma �igura 
distinta e respeitada na cidade . É possível 
que mesmo com as turbulências políticas 
daquele momento ele não tenha se furtado 
em prestigiar a nova empreitada do Dr. Meira 

Junior, naquele oito de outubro festivo. Se lá 
esteve, certamente portava-se altivo e orgu-
lhoso com mais um símbolo de progresso 
sendo plantado no seio do município. Mal 
sabia ele que logo depois, no dia 24, a 
Câmara seria fechada e ele deposto e substi-
tuído por um interventor. 

Era uma quarta-feira de primavera, 
quando o Theatro Pedro II foi inaugurado. 
Com a di�iculdade em encontrar uma compa-
nhia de ópera ou de teatro que se arriscasse 
em atravessar o Brasil naquele momento de 
revolução, as cortinas se abriram para a 
apresentação de uma orquestra de 30 profes-
sores, regida pelo maestro italiano Ignacio 
Stabile. Logo depois, houve a exibição da 
comédia musical “Alvorada do Amor”, dirigi-
da pelo cineasta alemão Ernest Lubitsch  . 

Enquanto Ribeirão Preto festejava com 
seu novo teatro, o mundo do café ruía e, 
sobre seus escombros, erguia-se um novo 
tempo: a “Era Vargas”.

Mas, as memórias da menina elimina-

ram os fatos políticos. O que �icou foi a lem-
brança de um mundo maravilhoso de crian-
ça, lúdico, com a beleza e o deslumbramento 
das primeiras imagens, ao entrar no belo 
recinto do teatro.

“Ahhhhh... Eu fui à inauguração. Eu tinha 
sete anos. Minha tia me levou. Me impressio-
nou muito quando eu entrei no Pedro II. Tudo 
chique”. Mas, foi o �ilho da madame Raquel, 
uma comerciante síria da Rua Saldanha Mari-
nho, que mais causou impacto. O mocinho 
estava à porta, recepcionando a todos, trajado 
como o Imperador D. Pedro II. Lá dentro, tudo 
era lindo aos olhos da pequena Adelina. “Os 
bordados, a cortina de veludo... Tudo era coisa 
de chamar atenção”.

Ela continuou indo ao Pedro II, o que 
se tornaria um programa familiar. “Minha tia 
alugava uma frisa inteira para a família ir”. A 
partir de então, o Theatro passou a fazer 
parte da vida da menina, que se deliciava 
com os doces coloridos vendidos na linda 
bomboniere. “Tinha uma balinha em forma 

de estrela. Coisa linda. Vinha da Alemanha”.
“Minha tia era chiquérrima!”. De mãos 

dadas com a bela mulher, Adelina lembra-se 
de quando passava em frente à Confeitaria 
Paulista e presenciava o que hoje é cantado 
em música. Enquanto a crise assolava o país, 
em Ribeirão Preto, homens vestidos em 
ternos de linho 120 branco lavavam seus 
cavalos com champanhe e acendiam charu-
tos com notas de réis. Mesmo anos depois, 
quando o café já não era mais o rei, a riqueza 
e a ostentação da elite cafeeira ribeirão-pre-
tana ainda era destaque, imortalizada na 
letra de Rei do Gado, de Teddy Vieira, que 
conta um “causo”, que pode ter acontecido 
ali, bem ao lado do Pedro II, “quando cham-
panhe corria a rodo, no alto meio da gran�i-
nagem”.

A menina do sapatinho de verniz cres-
ceu. As memórias de criança deram lugar às 
lembranças da mocinha namoradeira, com 
cabelos lavados com sabão de cinza e banha-
dos com camomila. Pronta para a vida social, 
lá ia ela. “Lembro da matinê do Pedro II, no 
porão. Das duas às cinco era �ita. Das cinco às 
sete, baile. Maravilhoso! Maravilhoso!”

No cinema, as moças casadoiras senta-
vam e os homens �icavam em pé, só obser-
vando e esperando o apagar das luzes, 
quando se juntavam a elas. Somente a proxi-
midade era permitida. Nada de pegar na 
mão. Nada de beijos. Só perfumes e olhares 
furtivos na penumbra, enquanto o �ilme era 
exibido. Depois da matinê, todos desciam 
para dançar. 

Ao longo do ano, os bailes temperavam 
os namoros. Em fevereiro, era a época do 
carnaval. Na saída, bem na esplanada, ocor-
ria o footing, quando rapazes e moças 
desciam e subiam entre o Palace e o Pinguim. 

“Uma época linda!”, recorda Adelina.
Dos vários espetáculos e �ilmes que 

assistiu, foi Rigoletto que �icou na memória. 
A desgraça do corcunda e bobo da corte do 
Duque de Mântua, que viu sua �ilha ser 
vítima do seu próprio ódio, lhe causou triste-
za. Em catarse, numa �iguração da realidade, 
o temor e a compaixão trágicos vieram à 
tona.  O pensar e o sentir, ao vivenciar o 
teatro tornaram-se uma e mesma entidade. 
“Chorei muito”, lembra. 

Também desponta a lembrança do 
zelador do Pedro II, senhor João Pontim. 
“Homem muito trabalhador, que lavava as 
escadas e a calçada, deixando tudo em 
ordem para a chegada da elegante elite 
local.” Esse homem, cuja imagem apareceu 
de súbito em meio às lembranças dos bailes e 
exibições das quais participou a velha senho-
ra, tinha história longa, construída na luta 
operária. Era comunista e um dos diretores 
da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, 
onde também havia um pequeno palco, 
modesto, no qual ocorriam encenações da 
vida para aqueles que labutavam no dia a dia.

Mas, de volta à senhora Adelina que 
nos anos 1940, formou-se a única economis-
ta de uma turma de 26 homens, no Moura 
Lacerda, está salva a recordação de como 
�icou linda, em um vestido branco. Naquele 

dia, ela andou pelo tapete vermelho para 
receber o diploma, numa cerimônia organi-
zada na parte de baixo do teatro. Na Sala dos 
Espelhos, houve a recepção. “Nós fomos a 
várias festas lá”, entre elas, o baile de forma-
tura da sua irmã.

A miúda acompanhante da tia, que 
virou moça namoradeira, se casou, mudou-
-se para outro estado e deixou para trás o 
belo teatro. Mas, quando visitava a cidade, “o 
primeiro era o Pedro II”. Primeiro amor de 
menina.

Já de volta a Ribeirão Preto, ela presen-
ciou o fogo queimar o símbolo da sua moci-
dade. “Uma coisa muito... Uma tragédia 
muito triste. Pegamos o carro e corremos. 
Paramos na esquina, na frente do Palace e 
�icamos olhando o fogo, chorando, choran-
do”. Só que desta vez não era Rigoletto. O 
próprio Pedro II encenava sua tragédia, na 
qual a população da cidade fazia a catarse de 
suas próprias mazelas.

“O lustre era de cristal maravilhoso! 
Lindo, grande, enorme, enorme, enorme! 

Tudo de cristal. Na esquina do Palace, escu-
tamos um barulho forte, quando caiu. Uma 
pena. Nunca mais vi uma coisa tão linda!”. A 
menina que um dia olhou para cima e por 
sua pequenez tornou maior e mais brilhante 
o objeto que brilhava ao centro do teto, não 
consegue gostar do lustre atual. “A arquitetu-
ra é linda, mas aquele lustre não combina. O 
Pedro II é uma arte”.

Aquela que esteve presente na abertu-
ra do grande teatro, em 1930, e presenciou 
sua tragédia, em 19380, retornou no dia da 
sua reinauguração, em 1996, para ver a 
fênix, que renascia das cinzas. Ao entrar 
novamente pelo tapete vermelho, sentiu 
“uma comoção muito grande, um aperto no 
coração”. Olhou novamente para cima em 
busca do seu velho conhecido. O lustre de 
cristal e o teto decorado não estavam mais 
lá. Eles tinham ido embora, como tantos 
outros que se foram. 

Sem ressentimentos e lúcida, em sua 
altivez, ela proclama: “Está morrendo todo 
mundo, só falta eu!”.
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“Estou com medo”. É assim que Adelina 
Trevelini de Oliveira, nascida ribeirão-preta-
na, em 1923, decidiu puxar o �io da memória. 
Talvez temesse aqueles jovens com câmeras 
na mão, que lhe convidavam a abrir o baú de 
lembranças. O que querem de mim? Como 
vou me sair? Foram, provavelmente, algumas 
das perguntas que passaram, como relâmpa-
gos, por sua cabeça. Mas, corajosa, começou 
anunciando a condição de alguém que se 
tornou velha conhecida do tempo, que irredu-
tível como o vento, já lhe tinha levado muitos 
dos seus. “Só eu estou viva”.

 “Da Nove de Julho para cá, era tudo 
mato”. A cidade da menina ingênua, que 
tinha sete primaveras, em 1930, resumia-se 
aos poucos, quarteirões no entorno da Praça 
XV, que agora, eram pintados e redesenha-
dos ao sabor das memórias da distinta 
senhora de 91 anos, economista culta e 
versada no trato social. 

Lembranças suas e dos outros se mis-
turam e tornam-se uma coisa só. A�inal, 
memórias vindas de uma época na qual a 
experiência dos pais e avós era a herança 
natural deixada aos �ilhos, quase sem ruptu-
ra, já não importa hoje quem presenciou o 
fato, quem viveu o evento. O tempo se encar-
regou de forjar os elementos. Tudo se tornou 
coletivo.

“Cheguei a ver a primeira Igrejinha”. 

Esse é um dos acontecimentos marcantes, 
que primeiro vem à mente quando Adelina 
relata sobre a Ribeirão de seu tempo. Mesmo 
que a primeira Igreja Matriz, localizada onde 
hoje �ica a fonte luminosa na Praça XV de 
Novembro, tenha sido demolida dezoito 
anos antes do seu nascimento, ou que suas 
lembranças sejam de outra igreja qualquer, 
não importa. Um fato traumático, como a 
des�iguração ou a demolição de um marco 
arquitetônico e religioso deixa cicatrizes e é 
sentido como se as futuras gerações o tives-
sem vivido. 

E as antigas imagens continuaram 
surgindo em sua cabeça. “Também vi o teatro 
Carlos Gomes, que era lindo, lindo! Tudo em 
mármore de Carrara. Era lindo!” O grande 
edi�ício ladeado por palmeiras e localizado 
bem em frente à velha igrejinha, no coração 
da cidade, também habita suas lembranças. 
Mesmo sem nunca ter conhecido seu inte-
rior, a imponência da sua beleza externa se 
avultava e pedia espaço ao tumulto das 
memórias. Até hoje ela não se conformou 
com a sua demolição, ocorrida em 1944.

Ornada com um vestido azul, sapati-
nho de verniz e meinha de seda, a menina 
parecia uma boneca, aguardando a tia para 
acompanhá-la ao acontecimento social de 
maior destaque naqueles últimos anos: a 
inauguração do belo Theatro Pedro II. 

Automóveis eram poucos e caros. 
Então, ambas tomaram um cocho para irem 
ao evento, como era comum na época. “O Dr. 
Camilo de Mattos tinha carro,” a�irma ela. O 
ex-presidente da Câmara de Vereadores e 

então prefeito, desde 1929, era uma �igura 
distinta e respeitada na cidade . É possível 
que mesmo com as turbulências políticas 
daquele momento ele não tenha se furtado 
em prestigiar a nova empreitada do Dr. Meira 

Junior, naquele oito de outubro festivo. Se lá 
esteve, certamente portava-se altivo e orgu-
lhoso com mais um símbolo de progresso 
sendo plantado no seio do município. Mal 
sabia ele que logo depois, no dia 24, a 
Câmara seria fechada e ele deposto e substi-
tuído por um interventor. 

Era uma quarta-feira de primavera, 
quando o Theatro Pedro II foi inaugurado. 
Com a di�iculdade em encontrar uma compa-
nhia de ópera ou de teatro que se arriscasse 
em atravessar o Brasil naquele momento de 
revolução, as cortinas se abriram para a 
apresentação de uma orquestra de 30 profes-
sores, regida pelo maestro italiano Ignacio 
Stabile. Logo depois, houve a exibição da 
comédia musical “Alvorada do Amor”, dirigi-
da pelo cineasta alemão Ernest Lubitsch  . 

Enquanto Ribeirão Preto festejava com 
seu novo teatro, o mundo do café ruía e, 
sobre seus escombros, erguia-se um novo 
tempo: a “Era Vargas”.

Mas, as memórias da menina elimina-

ram os fatos políticos. O que �icou foi a lem-
brança de um mundo maravilhoso de crian-
ça, lúdico, com a beleza e o deslumbramento 
das primeiras imagens, ao entrar no belo 
recinto do teatro.

“Ahhhhh... Eu fui à inauguração. Eu tinha 
sete anos. Minha tia me levou. Me impressio-
nou muito quando eu entrei no Pedro II. Tudo 
chique”. Mas, foi o �ilho da madame Raquel, 
uma comerciante síria da Rua Saldanha Mari-
nho, que mais causou impacto. O mocinho 
estava à porta, recepcionando a todos, trajado 
como o Imperador D. Pedro II. Lá dentro, tudo 
era lindo aos olhos da pequena Adelina. “Os 
bordados, a cortina de veludo... Tudo era coisa 
de chamar atenção”.

Ela continuou indo ao Pedro II, o que 
se tornaria um programa familiar. “Minha tia 
alugava uma frisa inteira para a família ir”. A 
partir de então, o Theatro passou a fazer 
parte da vida da menina, que se deliciava 
com os doces coloridos vendidos na linda 
bomboniere. “Tinha uma balinha em forma 

de estrela. Coisa linda. Vinha da Alemanha”.
“Minha tia era chiquérrima!”. De mãos 

dadas com a bela mulher, Adelina lembra-se 
de quando passava em frente à Confeitaria 
Paulista e presenciava o que hoje é cantado 
em música. Enquanto a crise assolava o país, 
em Ribeirão Preto, homens vestidos em 
ternos de linho 120 branco lavavam seus 
cavalos com champanhe e acendiam charu-
tos com notas de réis. Mesmo anos depois, 
quando o café já não era mais o rei, a riqueza 
e a ostentação da elite cafeeira ribeirão-pre-
tana ainda era destaque, imortalizada na 
letra de Rei do Gado, de Teddy Vieira, que 
conta um “causo”, que pode ter acontecido 
ali, bem ao lado do Pedro II, “quando cham-
panhe corria a rodo, no alto meio da gran�i-
nagem”.

A menina do sapatinho de verniz cres-
ceu. As memórias de criança deram lugar às 
lembranças da mocinha namoradeira, com 
cabelos lavados com sabão de cinza e banha-
dos com camomila. Pronta para a vida social, 
lá ia ela. “Lembro da matinê do Pedro II, no 
porão. Das duas às cinco era �ita. Das cinco às 
sete, baile. Maravilhoso! Maravilhoso!”

No cinema, as moças casadoiras senta-
vam e os homens �icavam em pé, só obser-
vando e esperando o apagar das luzes, 
quando se juntavam a elas. Somente a proxi-
midade era permitida. Nada de pegar na 
mão. Nada de beijos. Só perfumes e olhares 
furtivos na penumbra, enquanto o �ilme era 
exibido. Depois da matinê, todos desciam 
para dançar. 

Ao longo do ano, os bailes temperavam 
os namoros. Em fevereiro, era a época do 
carnaval. Na saída, bem na esplanada, ocor-
ria o footing, quando rapazes e moças 
desciam e subiam entre o Palace e o Pinguim. 

“Uma época linda!”, recorda Adelina.
Dos vários espetáculos e �ilmes que 

assistiu, foi Rigoletto que �icou na memória. 
A desgraça do corcunda e bobo da corte do 
Duque de Mântua, que viu sua �ilha ser 
vítima do seu próprio ódio, lhe causou triste-
za. Em catarse, numa �iguração da realidade, 
o temor e a compaixão trágicos vieram à 
tona.  O pensar e o sentir, ao vivenciar o 
teatro tornaram-se uma e mesma entidade. 
“Chorei muito”, lembra. 

Também desponta a lembrança do 
zelador do Pedro II, senhor João Pontim. 
“Homem muito trabalhador, que lavava as 
escadas e a calçada, deixando tudo em 
ordem para a chegada da elegante elite 
local.” Esse homem, cuja imagem apareceu 
de súbito em meio às lembranças dos bailes e 
exibições das quais participou a velha senho-
ra, tinha história longa, construída na luta 
operária. Era comunista e um dos diretores 
da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, 
onde também havia um pequeno palco, 
modesto, no qual ocorriam encenações da 
vida para aqueles que labutavam no dia a dia.

Mas, de volta à senhora Adelina que 
nos anos 1940, formou-se a única economis-
ta de uma turma de 26 homens, no Moura 
Lacerda, está salva a recordação de como 
�icou linda, em um vestido branco. Naquele 

dia, ela andou pelo tapete vermelho para 
receber o diploma, numa cerimônia organi-
zada na parte de baixo do teatro. Na Sala dos 
Espelhos, houve a recepção. “Nós fomos a 
várias festas lá”, entre elas, o baile de forma-
tura da sua irmã.

A miúda acompanhante da tia, que 
virou moça namoradeira, se casou, mudou-
-se para outro estado e deixou para trás o 
belo teatro. Mas, quando visitava a cidade, “o 
primeiro era o Pedro II”. Primeiro amor de 
menina.

Já de volta a Ribeirão Preto, ela presen-
ciou o fogo queimar o símbolo da sua moci-
dade. “Uma coisa muito... Uma tragédia 
muito triste. Pegamos o carro e corremos. 
Paramos na esquina, na frente do Palace e 
�icamos olhando o fogo, chorando, choran-
do”. Só que desta vez não era Rigoletto. O 
próprio Pedro II encenava sua tragédia, na 
qual a população da cidade fazia a catarse de 
suas próprias mazelas.

“O lustre era de cristal maravilhoso! 
Lindo, grande, enorme, enorme, enorme! 

Tudo de cristal. Na esquina do Palace, escu-
tamos um barulho forte, quando caiu. Uma 
pena. Nunca mais vi uma coisa tão linda!”. A 
menina que um dia olhou para cima e por 
sua pequenez tornou maior e mais brilhante 
o objeto que brilhava ao centro do teto, não 
consegue gostar do lustre atual. “A arquitetu-
ra é linda, mas aquele lustre não combina. O 
Pedro II é uma arte”.

Aquela que esteve presente na abertu-
ra do grande teatro, em 1930, e presenciou 
sua tragédia, em 19380, retornou no dia da 
sua reinauguração, em 1996, para ver a 
fênix, que renascia das cinzas. Ao entrar 
novamente pelo tapete vermelho, sentiu 
“uma comoção muito grande, um aperto no 
coração”. Olhou novamente para cima em 
busca do seu velho conhecido. O lustre de 
cristal e o teto decorado não estavam mais 
lá. Eles tinham ido embora, como tantos 
outros que se foram. 

Sem ressentimentos e lúcida, em sua 
altivez, ela proclama: “Está morrendo todo 
mundo, só falta eu!”.
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Maria Teresa guarda boas 
lembranças do avô Meira Júnior.



Cabecinha de prata
Maria Teresa Alves Meira Massaro

O vaso com detalhes azuis no canto da 
sala, as telas ainda não organizadas nas pare-
des, são algumas marcas da presença do avô. 
Ele era um apaixonado por arte, em especial 
música, já que tocava piano e compunha. 
“Tenho uma tia que ainda guarda composi-
ções dele”, conta a neta de João Alves Meira 
Júnior. Os quatro pesquisadores se entreo-
lharam, diante daquela revelação. Era a 
melhor explicação que tinham colhido para 
justi�icar o interesse do empresário em 
investir os lucros da cervejaria na edi�icação 
de um teatro naquelas proporções. Sempre 
lembrando que era para ser ainda mais impo-
nente, já que a obra acabou  prejudicada pela 
quebradeira �inanceira de 1929.   

A gravação já tinha terminado e as 
câmaras voltaram a ser ligadas, porque após 
vinte minutos, Maria Teresa Alves Meira Mas-
saro relaxou e resolveu contar coisas que só 
lhe vieram à mente depois de algum tempo. 
Foi neste segundo momento que falou sobre 
o apelido de seu avô: “cabecinha de prata”.  
“Era assim que as pessoas carinhosamente se 
referiam a ele, já que não era muito grande e 
tinha o cabelo bem branquinho”. 

A roseira, que já não está mais no fundo 
do quintal da casa onde Teresa nasceu, e na 
qual voltou a morar depois da morte do 

marido, era sempre apreciada pelo homem 
que adorava música. “Eu tinha só dois anos, 
mas lembro que ele vinha nos visitar e pedia 
para que eu o levasse para ver a roseira. Ele 
brincava com a gente, cantava musiquinhas e 
estava sempre presente”.

O avô morreu quando a neta ainda era 
muito pequena, poucos meses mais depois 
dos dois anos. Ela se policia em não deixar 
que sua vontade de lembrar a faça falar 
coisas que não viveu. Conta que, velhinho, o 
avô caiu numa das idas à roseira e pediu para 
que a menina não o delatasse à tia Pirulinha 
mas, foi a primeira coisa que ela fez quando a 
tia chegou em sua casa. “Ele perguntou: Será 
que eu caí mesmo?” Sua estratégia de plantar 
a dúvida fez com que a menina titubeasse e a 
história terminou ali mesmo, sem muitas 
certezas. Aquela habilidade, ainda conserva-
da no senhor de muita idade, deve ter ajuda-
do o homem a chegar ao senado e a posições 

importantes ao longo da vida.  A avó, mulher 
de João Meira, também amante de música, 
apoiava o marido em tudo, “era sua força”, diz 
a neta, mesmo tendo vivido com eles tão 
pouco. Talvez esta resposta esteja mesmo 
respaldada nas histórias que ouviu depois.   

Não lembra de conversas sobre o Thea-
tro, mas sabe que o seu pai, Carlos Alberto 
Alves Meira, substituiu o avô na Paulista. 
“Aquilo era tudo para o meu pai. Ele �icou 
muito triste depois que a empresa foi vendida”. 

Teresa frequentava o Theatro quando 
pequena, levada pelo pai, que, às vezes, traba-
lhava no local. Seu lugar preferido era a sala 
dos espelhos. Corria para todos os cantos com 
outros primos e amigos. A família tinha uma 
frisa. Ela ainda lembra, era a primeira do lado 
direito.  Eles iam sempre ver os espetáculos, 
inclusive, as grandes óperas. Para ela, que era 
pequena, às vezes era chato, mesmo aprecian-
do música. 

Teresa gostava de ver, da sacada do The-
atro, o carnaval passar. Era �igura sempre 
presente em dias de des�ile e de eventos 
cívicos na esplanada. Ao ser perguntada, se se 
sentia especial por ter o privilégio de entrar a 
qualquer momento naquele prédio enorme e 
bonito, ela é rápida em a�irmar que não. A 
resposta revela um misto de simplicidade e 
naturalidade. Aquilo tudo era lindo, mas era 
somente um prédio. Teresa demorou a perce-
ber que o Pedro II era um monumento arquite-
tônico muito importante para a cidade. 

Ela lembra do lustre, mas não consegue 
descrevê-lo. Lembra de ter visto �ilmes, mas 

não arrisca mencionar nomes. Teresa seguiu 
sua entrevista, mantendo a memória muito 
disciplinada. Guarda fotos e materiais publica-
dos ao longo do tempo e fala em um tom admi-
rado, que uma pesquisa revelaria que a família 
Meira está presente, a partir das ações de seu 
avô, em muitas das coisas que foram positiva-
mente feitas na cidade.

Quando o prédio sucumbiu ao fogo ela 
lembra muito bem e agradece que o avô e o pai 
não tenham visto aquela tragédia. “Eles sofre-
riam muito”. Sobre a tia Carminha, que estava 
viva e viu o incêndio, ela explica que era a única 
solteira, por isso muito próxima de seu avô e 
que admirava mais do que ninguém aquele 
lugar, porque também era mulher do teatro e 
das artes.

A herança do avô tem muitas imagens. 
Algumas se manifestam verbalmente, quando 
ele é elogiado pelas coisas que fez. Outras 
foram imonilizadas em forma de busto, como 
aquele exposto na Praça XV. Depois de tanto 
ouvir sobre João Meira Júnior e constatar sua 
paixão pelo Pedro II, �ica evidente que seu 
corpo estilizado pelo bronze, não poderia estar 
em outro lugar da cidade, senão ali, no coração 
do centro, sempre à espreita dos acontecimen-
tos culturais no Theatro que ele idealizou.

Teresa se despede desejando que tenha 
ajudado. Agradece aos pesquisadores o resga-
te da história de sua família. A equipe diz até 
mais, a�irmando que ajudou muito, permitindo 
que outros venham a saber um pouco mais 
sobre quem foi João Meira Júnior, o “cabecinha 
de prata”.

A neta guarda com carinho 
o vaso que foi do avô.



O vaso com detalhes azuis no canto da 
sala, as telas ainda não organizadas nas pare-
des, são algumas marcas da presença do avô. 
Ele era um apaixonado por arte, em especial 
música, já que tocava piano e compunha. 
“Tenho uma tia que ainda guarda composi-
ções dele”, conta a neta de João Alves Meira 
Júnior. Os quatro pesquisadores se entreo-
lharam, diante daquela revelação. Era a 
melhor explicação que tinham colhido para 
justi�icar o interesse do empresário em 
investir os lucros da cervejaria na edi�icação 
de um teatro naquelas proporções. Sempre 
lembrando que era para ser ainda mais impo-
nente, já que a obra acabou  prejudicada pela 
quebradeira �inanceira de 1929.   

A gravação já tinha terminado e as 
câmaras voltaram a ser ligadas, porque após 
vinte minutos, Maria Teresa Alves Meira Mas-
saro relaxou e resolveu contar coisas que só 
lhe vieram à mente depois de algum tempo. 
Foi neste segundo momento que falou sobre 
o apelido de seu avô: “cabecinha de prata”.  
“Era assim que as pessoas carinhosamente se 
referiam a ele, já que não era muito grande e 
tinha o cabelo bem branquinho”. 

A roseira, que já não está mais no fundo 
do quintal da casa onde Teresa nasceu, e na 
qual voltou a morar depois da morte do 

marido, era sempre apreciada pelo homem 
que adorava música. “Eu tinha só dois anos, 
mas lembro que ele vinha nos visitar e pedia 
para que eu o levasse para ver a roseira. Ele 
brincava com a gente, cantava musiquinhas e 
estava sempre presente”.

O avô morreu quando a neta ainda era 
muito pequena, poucos meses mais depois 
dos dois anos. Ela se policia em não deixar 
que sua vontade de lembrar a faça falar 
coisas que não viveu. Conta que, velhinho, o 
avô caiu numa das idas à roseira e pediu para 
que a menina não o delatasse à tia Pirulinha 
mas, foi a primeira coisa que ela fez quando a 
tia chegou em sua casa. “Ele perguntou: Será 
que eu caí mesmo?” Sua estratégia de plantar 
a dúvida fez com que a menina titubeasse e a 
história terminou ali mesmo, sem muitas 
certezas. Aquela habilidade, ainda conserva-
da no senhor de muita idade, deve ter ajuda-
do o homem a chegar ao senado e a posições 

importantes ao longo da vida.  A avó, mulher 
de João Meira, também amante de música, 
apoiava o marido em tudo, “era sua força”, diz 
a neta, mesmo tendo vivido com eles tão 
pouco. Talvez esta resposta esteja mesmo 
respaldada nas histórias que ouviu depois.   

Não lembra de conversas sobre o Thea-
tro, mas sabe que o seu pai, Carlos Alberto 
Alves Meira, substituiu o avô na Paulista. 
“Aquilo era tudo para o meu pai. Ele �icou 
muito triste depois que a empresa foi vendida”. 

Teresa frequentava o Theatro quando 
pequena, levada pelo pai, que, às vezes, traba-
lhava no local. Seu lugar preferido era a sala 
dos espelhos. Corria para todos os cantos com 
outros primos e amigos. A família tinha uma 
frisa. Ela ainda lembra, era a primeira do lado 
direito.  Eles iam sempre ver os espetáculos, 
inclusive, as grandes óperas. Para ela, que era 
pequena, às vezes era chato, mesmo aprecian-
do música. 

Teresa gostava de ver, da sacada do The-
atro, o carnaval passar. Era �igura sempre 
presente em dias de des�ile e de eventos 
cívicos na esplanada. Ao ser perguntada, se se 
sentia especial por ter o privilégio de entrar a 
qualquer momento naquele prédio enorme e 
bonito, ela é rápida em a�irmar que não. A 
resposta revela um misto de simplicidade e 
naturalidade. Aquilo tudo era lindo, mas era 
somente um prédio. Teresa demorou a perce-
ber que o Pedro II era um monumento arquite-
tônico muito importante para a cidade. 

Ela lembra do lustre, mas não consegue 
descrevê-lo. Lembra de ter visto �ilmes, mas 

não arrisca mencionar nomes. Teresa seguiu 
sua entrevista, mantendo a memória muito 
disciplinada. Guarda fotos e materiais publica-
dos ao longo do tempo e fala em um tom admi-
rado, que uma pesquisa revelaria que a família 
Meira está presente, a partir das ações de seu 
avô, em muitas das coisas que foram positiva-
mente feitas na cidade.

Quando o prédio sucumbiu ao fogo ela 
lembra muito bem e agradece que o avô e o pai 
não tenham visto aquela tragédia. “Eles sofre-
riam muito”. Sobre a tia Carminha, que estava 
viva e viu o incêndio, ela explica que era a única 
solteira, por isso muito próxima de seu avô e 
que admirava mais do que ninguém aquele 
lugar, porque também era mulher do teatro e 
das artes.

A herança do avô tem muitas imagens. 
Algumas se manifestam verbalmente, quando 
ele é elogiado pelas coisas que fez. Outras 
foram imonilizadas em forma de busto, como 
aquele exposto na Praça XV. Depois de tanto 
ouvir sobre João Meira Júnior e constatar sua 
paixão pelo Pedro II, �ica evidente que seu 
corpo estilizado pelo bronze, não poderia estar 
em outro lugar da cidade, senão ali, no coração 
do centro, sempre à espreita dos acontecimen-
tos culturais no Theatro que ele idealizou.

Teresa se despede desejando que tenha 
ajudado. Agradece aos pesquisadores o resga-
te da história de sua família. A equipe diz até 
mais, a�irmando que ajudou muito, permitindo 
que outros venham a saber um pouco mais 
sobre quem foi João Meira Júnior, o “cabecinha 
de prata”.Foto: Escultura de João Alves Meira Júnior, 

localizada na Praça XV de Novembro.
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O vaso com detalhes azuis no canto da 
sala, as telas ainda não organizadas nas pare-
des, são algumas marcas da presença do avô. 
Ele era um apaixonado por arte, em especial 
música, já que tocava piano e compunha. 
“Tenho uma tia que ainda guarda composi-
ções dele”, conta a neta de João Alves Meira 
Júnior. Os quatro pesquisadores se entreo-
lharam, diante daquela revelação. Era a 
melhor explicação que tinham colhido para 
justi�icar o interesse do empresário em 
investir os lucros da cervejaria na edi�icação 
de um teatro naquelas proporções. Sempre 
lembrando que era para ser ainda mais impo-
nente, já que a obra acabou  prejudicada pela 
quebradeira �inanceira de 1929.   

A gravação já tinha terminado e as 
câmaras voltaram a ser ligadas, porque após 
vinte minutos, Maria Teresa Alves Meira Mas-
saro relaxou e resolveu contar coisas que só 
lhe vieram à mente depois de algum tempo. 
Foi neste segundo momento que falou sobre 
o apelido de seu avô: “cabecinha de prata”.  
“Era assim que as pessoas carinhosamente se 
referiam a ele, já que não era muito grande e 
tinha o cabelo bem branquinho”. 

A roseira, que já não está mais no fundo 
do quintal da casa onde Teresa nasceu, e na 
qual voltou a morar depois da morte do 

marido, era sempre apreciada pelo homem 
que adorava música. “Eu tinha só dois anos, 
mas lembro que ele vinha nos visitar e pedia 
para que eu o levasse para ver a roseira. Ele 
brincava com a gente, cantava musiquinhas e 
estava sempre presente”.

O avô morreu quando a neta ainda era 
muito pequena, poucos meses mais depois 
dos dois anos. Ela se policia em não deixar 
que sua vontade de lembrar a faça falar 
coisas que não viveu. Conta que, velhinho, o 
avô caiu numa das idas à roseira e pediu para 
que a menina não o delatasse à tia Pirulinha 
mas, foi a primeira coisa que ela fez quando a 
tia chegou em sua casa. “Ele perguntou: Será 
que eu caí mesmo?” Sua estratégia de plantar 
a dúvida fez com que a menina titubeasse e a 
história terminou ali mesmo, sem muitas 
certezas. Aquela habilidade, ainda conserva-
da no senhor de muita idade, deve ter ajuda-
do o homem a chegar ao senado e a posições 

importantes ao longo da vida.  A avó, mulher 
de João Meira, também amante de música, 
apoiava o marido em tudo, “era sua força”, diz 
a neta, mesmo tendo vivido com eles tão 
pouco. Talvez esta resposta esteja mesmo 
respaldada nas histórias que ouviu depois.   

Não lembra de conversas sobre o Thea-
tro, mas sabe que o seu pai, Carlos Alberto 
Alves Meira, substituiu o avô na Paulista. 
“Aquilo era tudo para o meu pai. Ele �icou 
muito triste depois que a empresa foi vendida”. 

Teresa frequentava o Theatro quando 
pequena, levada pelo pai, que, às vezes, traba-
lhava no local. Seu lugar preferido era a sala 
dos espelhos. Corria para todos os cantos com 
outros primos e amigos. A família tinha uma 
frisa. Ela ainda lembra, era a primeira do lado 
direito.  Eles iam sempre ver os espetáculos, 
inclusive, as grandes óperas. Para ela, que era 
pequena, às vezes era chato, mesmo aprecian-
do música. 

Teresa gostava de ver, da sacada do The-
atro, o carnaval passar. Era �igura sempre 
presente em dias de des�ile e de eventos 
cívicos na esplanada. Ao ser perguntada, se se 
sentia especial por ter o privilégio de entrar a 
qualquer momento naquele prédio enorme e 
bonito, ela é rápida em a�irmar que não. A 
resposta revela um misto de simplicidade e 
naturalidade. Aquilo tudo era lindo, mas era 
somente um prédio. Teresa demorou a perce-
ber que o Pedro II era um monumento arquite-
tônico muito importante para a cidade. 

Ela lembra do lustre, mas não consegue 
descrevê-lo. Lembra de ter visto �ilmes, mas 

não arrisca mencionar nomes. Teresa seguiu 
sua entrevista, mantendo a memória muito 
disciplinada. Guarda fotos e materiais publica-
dos ao longo do tempo e fala em um tom admi-
rado, que uma pesquisa revelaria que a família 
Meira está presente, a partir das ações de seu 
avô, em muitas das coisas que foram positiva-
mente feitas na cidade.

Quando o prédio sucumbiu ao fogo ela 
lembra muito bem e agradece que o avô e o pai 
não tenham visto aquela tragédia. “Eles sofre-
riam muito”. Sobre a tia Carminha, que estava 
viva e viu o incêndio, ela explica que era a única 
solteira, por isso muito próxima de seu avô e 
que admirava mais do que ninguém aquele 
lugar, porque também era mulher do teatro e 
das artes.

A herança do avô tem muitas imagens. 
Algumas se manifestam verbalmente, quando 
ele é elogiado pelas coisas que fez. Outras 
foram imonilizadas em forma de busto, como 
aquele exposto na Praça XV. Depois de tanto 
ouvir sobre João Meira Júnior e constatar sua 
paixão pelo Pedro II, �ica evidente que seu 
corpo estilizado pelo bronze, não poderia estar 
em outro lugar da cidade, senão ali, no coração 
do centro, sempre à espreita dos acontecimen-
tos culturais no Theatro que ele idealizou.

Teresa se despede desejando que tenha 
ajudado. Agradece aos pesquisadores o resga-
te da história de sua família. A equipe diz até 
mais, a�irmando que ajudou muito, permitindo 
que outros venham a saber um pouco mais 
sobre quem foi João Meira Júnior, o “cabecinha 
de prata”.
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Dona Élcia dançou 
muito boogie-oogie 

nos bailes do Pedro II. 
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Boogie-oogie e footing
Élcia  Penteado Crosta

“Era coisa muito importante, passar o 
domingo sem vir ao Pedro II, não era nem 
domingo”, sentencia dona Élcia Penteado 
Crosta, que nasceu em São Joaquim da Barra, 
em 1927, e mudou-se para Ribeirão Preto, 
em 1937.

O que �ica na memória são os períodos, 
pessoas ou fatos que foram mais signi�icati-
vos. No caso de Élcia, a sua adolescência é a 
protagonista dos seus relatos de experiên-
cias no centro, em especial no Pedro II, que 
era frequentado por todos do seu círculo de 
amizades. 

Nessa época, a crise econômica e polí-
tica e a novidade crescente que representava 
o cinema, tinham condicionado o uso misto 
da casa de ópera, que alternava espetáculos 
teatrais, músicais e exibição de �ilmes. Não 
deixaram de passar pelo local, companhias 
de teatro, ópera e dança de São Paulo, da 
capital do país e do exterior. Ao mesmo 
tempo, também se formavam grupos de 
artistas locais, tendo no teatro um ponto de 
referência fundamental, como no caso da 
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto 
(OSRP). Mas, as di�iculdades �inanceiras atin-
giram a Paulista e, em 1938, o Pedro II foi 
alugado para empresários da capital, até 
1943, quando o teatro foi arrendado por uma 

Rede de Cinemas, com a administração de 
Osvaldo de Abreu Sampaio. 

A parte de baixo do teatro continuava 
sendo uma área dedicada às festas da moci-
dade, onde jovens como dona Élcia viviam a 
fase do �lerte e do encantamento.  

Em suas lembranças �icou o registro de 
uma época sem preocupações, com menos 
violência, quando as crianças brincavam nas 
ruas e as meninas podiam ir ao ponto de 
encontro tradicional dos domingos, o Thea-
tro Pedro II. 

Primeiro as moças assistiam ao �ilme e 
depois se reuniam no salão de bailes. “A gente 
descia, comprava umas balinhas, conversava 
com as amigas, contava as novidades”. 

Mas, “o melhor mesmo era a dança, lá 
embaixo”. No amplo ambiente, com “clima de 
família”, possivelmente ao som dos pianos de 
artistas como Little Richard, as meninas 
aprendiam a dançar o boogie oogie, um estilo 
de blues recém-chegado dos Estados Unidos. 

Mas, o domingo não acabava ali. 
Depois do suor na pista de dança, era hora de 
refrescar-se com o gelado da sorveteria do 
Palace. Então começava o footing. 

As moças nunca andavam sozinhas, 
sempre juntas, desciam a Rua Álvares 
Cabral por um lado, enquanto os rapazes 

subiam pelo outro. O Pedro II assistia atento 
este ir e vir da mocidade, tendo como mol-
dura, ao fundo, as luzes coloridas da fonte 
da Praça XV.

No �inal do ano, o espaço �icava ainda 
mais concorrido com o “pessoal muito bem 
vestido, chique”. Longos vestidos de cetim e 
belos ternos acorriam ao especialmente 
decorado espaço, para participar de forma-
turas e bailes. O teatro �icava tomado de 
eventos e gente.

Dependendo do gosto, era possível 
tomar um chope no Pinguim, no térreo do 

edi�ício Diederichsen, ou comer doces e 
tomar chás caros, vindos da Índia, na Confei-
taria na esquina do Theatro. Mas, o Pedro II 
também acolhia bem as multidões, principal-
mente quando recebia um artista famoso. Foi 
assim com Vicente Celestino e Orlando Silva. 

Com o tempo, a mocinha que participa-
va dos bailes e do footing foi crescendo. A 
rumba e o boogie oogie deram espaço para 
outros ritmos. A parte de baixo do teatro 
passou a ser conhecida como “Caverna” ou 
“panela de pressão”, onde “ninguém de bem 
frequentava”.

37
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“Era coisa muito importante, passar o 
domingo sem vir ao Pedro II, não era nem 
domingo”, sentencia dona Élcia Penteado 
Crosta, que nasceu em São Joaquim da Barra, 
em 1927, e mudou-se para Ribeirão Preto, 
em 1937.

O que �ica na memória são os períodos, 
pessoas ou fatos que foram mais signi�icati-
vos. No caso de Élcia, a sua adolescência é a 
protagonista dos seus relatos de experiên-
cias no centro, em especial no Pedro II, que 
era frequentado por todos do seu círculo de 
amizades. 

Nessa época, a crise econômica e polí-
tica e a novidade crescente que representava 
o cinema, tinham condicionado o uso misto 
da casa de ópera, que alternava espetáculos 
teatrais, músicais e exibição de �ilmes. Não 
deixaram de passar pelo local, companhias 
de teatro, ópera e dança de São Paulo, da 
capital do país e do exterior. Ao mesmo 
tempo, também se formavam grupos de 
artistas locais, tendo no teatro um ponto de 
referência fundamental, como no caso da 
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto 
(OSRP). Mas, as di�iculdades �inanceiras atin-
giram a Paulista e, em 1938, o Pedro II foi 
alugado para empresários da capital, até 
1943, quando o teatro foi arrendado por uma 

Rede de Cinemas, com a administração de 
Osvaldo de Abreu Sampaio. 

A parte de baixo do teatro continuava 
sendo uma área dedicada às festas da moci-
dade, onde jovens como dona Élcia viviam a 
fase do �lerte e do encantamento.  

Em suas lembranças �icou o registro de 
uma época sem preocupações, com menos 
violência, quando as crianças brincavam nas 
ruas e as meninas podiam ir ao ponto de 
encontro tradicional dos domingos, o Thea-
tro Pedro II. 

Primeiro as moças assistiam ao �ilme e 
depois se reuniam no salão de bailes. “A gente 
descia, comprava umas balinhas, conversava 
com as amigas, contava as novidades”. 

Mas, “o melhor mesmo era a dança, lá 
embaixo”. No amplo ambiente, com “clima de 
família”, possivelmente ao som dos pianos de 
artistas como Little Richard, as meninas 
aprendiam a dançar o boogie oogie, um estilo 
de blues recém-chegado dos Estados Unidos. 

Mas, o domingo não acabava ali. 
Depois do suor na pista de dança, era hora de 
refrescar-se com o gelado da sorveteria do 
Palace. Então começava o footing. 

As moças nunca andavam sozinhas, 
sempre juntas, desciam a Rua Álvares 
Cabral por um lado, enquanto os rapazes 

subiam pelo outro. O Pedro II assistia atento 
este ir e vir da mocidade, tendo como mol-
dura, ao fundo, as luzes coloridas da fonte 
da Praça XV.

No �inal do ano, o espaço �icava ainda 
mais concorrido com o “pessoal muito bem 
vestido, chique”. Longos vestidos de cetim e 
belos ternos acorriam ao especialmente 
decorado espaço, para participar de forma-
turas e bailes. O teatro �icava tomado de 
eventos e gente.

Dependendo do gosto, era possível 
tomar um chope no Pinguim, no térreo do 

edi�ício Diederichsen, ou comer doces e 
tomar chás caros, vindos da Índia, na Confei-
taria na esquina do Theatro. Mas, o Pedro II 
também acolhia bem as multidões, principal-
mente quando recebia um artista famoso. Foi 
assim com Vicente Celestino e Orlando Silva. 

Com o tempo, a mocinha que participa-
va dos bailes e do footing foi crescendo. A 
rumba e o boogie oogie deram espaço para 
outros ritmos. A parte de baixo do teatro 
passou a ser conhecida como “Caverna” ou 
“panela de pressão”, onde “ninguém de bem 
frequentava”.

Foto: Evento festivo realizado no subsolo do Pedro II. Provalmente, uma festa de formatura. s/d. Fonte: Cedom. 
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Havia grande entusiasmo na voz de 
Heraldo Frederico Cecchi, nascido em 1937, 
quando veio à mente a imagem de sua primei-
ra vez no Theatro Pedro II, ainda menino.  
Imputando à sua origem italiana o gosto pela 
ópera, revelou que a música era parte da famí-
lia. Seu primo mais velho tocava um violino 
Stradivarius na Orquestra Sinfônica, instru-
mento que havia pertencido a outra prima.

Quando atingiu a tenra idade, o Pedro II 
tornou-se um amigo a quem visitava assidua-
mente. Tendo perdido os pais cedo, a vida 
tornou-se di�ícil, mas “dava um jeitinho de vir, 
fazia umas economias e vinha” assistir aos 
concertos, �ilmes, peças teatrais, “cômicos” e 
ópera. 

De todos os gêneros da arte foi a ópera 
que se tornou uma paixão para toda a vida. 

“Adoro ópera. Sou fã de música clássica”. É 
com esta certeza que ele se lembra de passar 
algumas das suas melhoras horas na última 
galeria, chamada por ele, sem qualquer indí-
cio de tom jocoso, de “poleiro”. Foi nesse lugar 
que viajou em três atos ao Japão com Giaco-
mo Puccini e conheceu o drama de Madame 
Butter�ly. Viu Carmem, a cigana de Bizet, usar 
seus talentos de dança e canto para encantar 
e seduzir os homens.

Ele falou aos pesquisadores, com 
espanto,  ter visto uma menina, não sabia 
precisar a idade, mas insistia em 11 anos, 
reger uma Orquestra, no palco do Pedro II. 
Fez algumas suposições de nomes e, depois, 
veio a con�irmação de se tratar de Giannella 
de Marco, que visitou o país e se apresentou 
em Ribeirão Preto.  

De todas as lembranças guardadas há 
tanto tempo, o frequentador de óperas 
a�irmou que as mais signi�icativas foram as 
“coisas que hoje infelizmente não tem mais. 
São aquelas coisas do passado que a gente 
guarda, é o caso de clássicos, óperas, concer-
tos. Têm pouco em poucos lugares. Era muito 
gostoso”.

Heraldo viu o Theatro se transformar. 
Depois de 30 anos com diferentes usos, ele 
passou por sua primeira des�iguração. Em 
1961, o Pedro II foi adaptado para o uso como 
cinema, perdendo capacidade e vários 
elementos decorativos originais. A Sala dos 
Espelhos se tornou o escritório central da 
exibidora de �ilmes. A população reagiu às 
alterações, considerando a intervenção “o 

O frequentador de óperas
Heraldo Frederico Cecchi 

encaixotamento” . O grande edi�ício passou 
pelos anos sessenta acanhado. Nos anos 
1970,  foi alugado novamente, desta vez, pela 
Companhia de Cinema Hilton Figueiredo. 

O processo de deterioração corria a 
passos largos, marcado pela queda da quali-
dade dos �ilmes exibidos, pela diminuição da 
quantidade de espetáculos musicais e teatrais 
de referência e pelo tipo de atividade que 
acontecia no subsolo, denominado como 
Caverna do Diabo, também chamada de 
“Pedro I”, em alusão ao estilo de vida duvido-
so daquele imperador . Senhor Heraldo 
lembra que a Caverna possuía bar e sinuca. 
No carnaval, as mesas eram retiradas para a 
realização dos bailes. 

Sobre o incêndio, conta que não estava 
em Ribeirão Preto quando o Pedro II, seu 
amigo de longa data, foi tomado pelo fogo. 
Trabalhando como viajante, soube da tragé-
dia por um cliente quando estava em São José 
do Rio Pardo. Sua reação não poderia ser 
outra. “Estragou o dia quando me falaram. 
Fiquei arrasado!”.

Hoje, de volta ao Theatro para contar 
suas memórias, impelido à lembranças 
doces de um passado ainda vívido, Heraldo 
reencontra o local onde viveu grandes 
alegrias, por tantos anos. Agora se senta à 
cadeira de um edi�ício restaurado e, quando 
lhe perguntam o que o Pedro II signi�ica, não 
tem dúvidas ao a�irmar: “Este Theatro é uma 
paixão para o ribeirão-pretano. Sempre tive 
orgulho deste Theatro pertencer a Ribeirão 
Preto”.

Foto: Apresentação de uma ópera. s/d. Fonte: Cedom. 
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Havia grande entusiasmo na voz de 
Heraldo Frederico Cecchi, nascido em 1937, 
quando veio à mente a imagem de sua primei-
ra vez no Theatro Pedro II, ainda menino.  
Imputando à sua origem italiana o gosto pela 
ópera, revelou que a música era parte da famí-
lia. Seu primo mais velho tocava um violino 
Stradivarius na Orquestra Sinfônica, instru-
mento que havia pertencido a outra prima.

Quando atingiu a tenra idade, o Pedro II 
tornou-se um amigo a quem visitava assidua-
mente. Tendo perdido os pais cedo, a vida 
tornou-se di�ícil, mas “dava um jeitinho de vir, 
fazia umas economias e vinha” assistir aos 
concertos, �ilmes, peças teatrais, “cômicos” e 
ópera. 

De todos os gêneros da arte foi a ópera 
que se tornou uma paixão para toda a vida. 

“Adoro ópera. Sou fã de música clássica”. É 
com esta certeza que ele se lembra de passar 
algumas das suas melhoras horas na última 
galeria, chamada por ele, sem qualquer indí-
cio de tom jocoso, de “poleiro”. Foi nesse lugar 
que viajou em três atos ao Japão com Giaco-
mo Puccini e conheceu o drama de Madame 
Butter�ly. Viu Carmem, a cigana de Bizet, usar 
seus talentos de dança e canto para encantar 
e seduzir os homens.

Ele falou aos pesquisadores, com 
espanto,  ter visto uma menina, não sabia 
precisar a idade, mas insistia em 11 anos, 
reger uma Orquestra, no palco do Pedro II. 
Fez algumas suposições de nomes e, depois, 
veio a con�irmação de se tratar de Giannella 
de Marco, que visitou o país e se apresentou 
em Ribeirão Preto.  

De todas as lembranças guardadas há 
tanto tempo, o frequentador de óperas 
a�irmou que as mais signi�icativas foram as 
“coisas que hoje infelizmente não tem mais. 
São aquelas coisas do passado que a gente 
guarda, é o caso de clássicos, óperas, concer-
tos. Têm pouco em poucos lugares. Era muito 
gostoso”.

Heraldo viu o Theatro se transformar. 
Depois de 30 anos com diferentes usos, ele 
passou por sua primeira des�iguração. Em 
1961, o Pedro II foi adaptado para o uso como 
cinema, perdendo capacidade e vários 
elementos decorativos originais. A Sala dos 
Espelhos se tornou o escritório central da 
exibidora de �ilmes. A população reagiu às 
alterações, considerando a intervenção “o 

encaixotamento” . O grande edi�ício passou 
pelos anos sessenta acanhado. Nos anos 
1970,  foi alugado novamente, desta vez, pela 
Companhia de Cinema Hilton Figueiredo. 

O processo de deterioração corria a 
passos largos, marcado pela queda da quali-
dade dos �ilmes exibidos, pela diminuição da 
quantidade de espetáculos musicais e teatrais 
de referência e pelo tipo de atividade que 
acontecia no subsolo, denominado como 
Caverna do Diabo, também chamada de 
“Pedro I”, em alusão ao estilo de vida duvido-
so daquele imperador . Senhor Heraldo 
lembra que a Caverna possuía bar e sinuca. 
No carnaval, as mesas eram retiradas para a 
realização dos bailes. 

Sobre o incêndio, conta que não estava 
em Ribeirão Preto quando o Pedro II, seu 
amigo de longa data, foi tomado pelo fogo. 
Trabalhando como viajante, soube da tragé-
dia por um cliente quando estava em São José 
do Rio Pardo. Sua reação não poderia ser 
outra. “Estragou o dia quando me falaram. 
Fiquei arrasado!”.

Hoje, de volta ao Theatro para contar 
suas memórias, impelido à lembranças 
doces de um passado ainda vívido, Heraldo 
reencontra o local onde viveu grandes 
alegrias, por tantos anos. Agora se senta à 
cadeira de um edi�ício restaurado e, quando 
lhe perguntam o que o Pedro II signi�ica, não 
tem dúvidas ao a�irmar: “Este Theatro é uma 
paixão para o ribeirão-pretano. Sempre tive 
orgulho deste Theatro pertencer a Ribeirão 
Preto”.
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Giannella de 
Marco em sua 

primeira 
apresentação 

no Pedro II,
conduzida 

pelo Maestro 
Ignacio Stabile.

Acervo 
da OSRP.

Anos depois,
a maestrina

em sua
segunda

passagem
por Ribeirão

Preto. Acervo
da OSRP.
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depois, Presidente da Fundação Dom Pedro 
II. É honesto ao declarar que “foi uma 
responsabilidade muito grande”. As lem-
branças do garoto que saía da Rua Paraná, 
com um tabuleiro pesado de madeira, cheio 
de balinhas embrulhadas em papel �icaram 
na meninice. Os tapumes que “encaixotaram” 
edi�ício para adequá-lo à função de cinema 
não existiam mais. Agora, na visão de Josué, o 
Theatro havia se tornado “um marco cultural 
que tem que ser preservado a cada dia”. Para 
ele “todo administrador que receber essa 
missão, porque é uma missão, deve tomar 
conta diariamente do Theatro, da sua manu-
tenção, para que cada vez mais ele se expo-
nha à sociedade brasileira e internacional 
como o prédio imponente que nós temos”.

Josué deseja a todos a oportunidade 
que ele mesmo um dia teve: ver a beleza 
interna do Theatro Pedro II. Porque, em suas 
palavras, “é bom deixar as pessoas saberem. 
Aos olhos daquelas pessoas que passam pela 
esplanada... Elas não têm noção do lado 
interno do Theatro”, que hoje dá acesso com 
maior facilidade e frequência àqueles que 
desejam visitá-lo. 

Dar a um maior número de pessoas a 
oportunidade de se emocionar com a sua 
beleza parece ser o desejo de Josué. Assim, o 
edi�ício que foi construído para poucos vai se 
tornando de todos, desde um menino de 
onze anos, do Alto do Ipiranga até uma 
senhora de 83 anos de Orlândia, que chora-
ram de emoção, ao ver pela primeira vez o 
Theatro Pedro II.
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As memórias de Josué de Lima Peixoto, 
nascido em 1953, na Vila Tibério, poderiam 
ser as de tantas outras crianças que cresce-
ram fora do quadrilátero central da cidade 
de Ribeirão Preto. Aqueles que viviam nos 
bairros, muitas vezes, passavam meses, em 
alguns casos até anos, sem vir ao centro.  
Algumas dessas crianças, com certeza, cres-
ceram sem mesmo tomar conhecimento que 
o Pedro II existia. 

Mas este não foi o caso do menino 
Josué.

Em 1964, ele já frequentava o centro. 
Sua responsabilidade era levar o almoço e o 
jantar para o pai, telegra�ista dos Correios. 
Nos �inais de semana o garoto da Vila Tibério 
também tinha a função de vender balas de 
coco, fabricadas por seu pai e um amigo, nas 
portas dos cinemas da cidade, entre eles, o 
Pedro II, local onde a freguesia era melhor. 
Na época, não tinha noção que ali, uma vez, 
também tinha sido um teatro. Ele apenas 
“tinha ideia que era um espaço que passava 
�ilmes diversos”. 

No �inal dos anos 1960, Josué passou a 
trabalhar nos Correios como estafeta. A 
partir de então, a sua atividade de entregar 
telegramas lhe deu a oportunidade que 
muitos jovens crescidos na Vila ou nos bair-

“Está pegando fogo no cinema!”
Josué Peixoto

ros Campos Elíseos e Ipiranga nunca tive-
ram: conhecer o espaço interno do Pedro II. 
Mas, não pôde ver a beleza ornamental do 
prédio, porque “tinha tapumes em volta, com 
um espaço bem reduzido do que tem hoje”.

Sua ligação com o Pedro II foi sendo 
construída como um marco visual, que servia 
de referência para as suas vivências no qua-
drilátero central. Dessa forma, passando em 
frente ao grande edi�ício todos os dias para 
pegar o ônibus em frente à Biblioteca Altino 
Arantes, Josué foi costurando sua vida ao 
centro. “Eu tive uma ligação. Entregando 
telegrama, conversando. Eu era um grande 
frequentador da Única. Embora morando na 
periferia de Ribeirão Preto, minha vida era 
no Centro. Eu estudei aqui, trabalhei aqui, �iz 
grandes amizades aqui. A minha vida, em 
quase toda a sua totalidade, foi aqui”. E foi no 
centro que Josué presenciou um prédio quei-
mando na Rua Álvares Cabral.

 “Tá pegando fogo no cinema!”, foi o 
que ele escutou naquele dia. Saiu correndo e 
foi para a frente do Pedro II presenciar as 
chamas que, para ele, não consumiam um 
teatro, mas um edi�ício que havia abrigado 
um cinema, desde que se lembrava.

Um dia o menino que vendia balas de 
coco tornou-se diretor administrativo e 



depois, Presidente da Fundação Dom Pedro 
II. É honesto ao declarar que “foi uma 
responsabilidade muito grande”. As lem-
branças do garoto que saía da Rua Paraná, 
com um tabuleiro pesado de madeira, cheio 
de balinhas embrulhadas em papel �icaram 
na meninice. Os tapumes que “encaixotaram” 
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tenção, para que cada vez mais ele se expo-
nha à sociedade brasileira e internacional 
como o prédio imponente que nós temos”.

Josué deseja a todos a oportunidade 
que ele mesmo um dia teve: ver a beleza 
interna do Theatro Pedro II. Porque, em suas 
palavras, “é bom deixar as pessoas saberem. 
Aos olhos daquelas pessoas que passam pela 
esplanada... Elas não têm noção do lado 
interno do Theatro”, que hoje dá acesso com 
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desejam visitá-lo. 

Dar a um maior número de pessoas a 
oportunidade de se emocionar com a sua 
beleza parece ser o desejo de Josué. Assim, o 
edi�ício que foi construído para poucos vai se 
tornando de todos, desde um menino de 
onze anos, do Alto do Ipiranga até uma 
senhora de 83 anos de Orlândia, que chora-
ram de emoção, ao ver pela primeira vez o 
Theatro Pedro II.
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As memórias de Josué de Lima Peixoto, 
nascido em 1953, na Vila Tibério, poderiam 
ser as de tantas outras crianças que cresce-
ram fora do quadrilátero central da cidade 
de Ribeirão Preto. Aqueles que viviam nos 
bairros, muitas vezes, passavam meses, em 
alguns casos até anos, sem vir ao centro.  
Algumas dessas crianças, com certeza, cres-
ceram sem mesmo tomar conhecimento que 
o Pedro II existia. 

Mas este não foi o caso do menino 
Josué.
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portas dos cinemas da cidade, entre eles, o 
Pedro II, local onde a freguesia era melhor. 
Na época, não tinha noção que ali, uma vez, 
também tinha sido um teatro. Ele apenas 
“tinha ideia que era um espaço que passava 
�ilmes diversos”. 

No �inal dos anos 1960, Josué passou a 
trabalhar nos Correios como estafeta. A 
partir de então, a sua atividade de entregar 
telegramas lhe deu a oportunidade que 
muitos jovens crescidos na Vila ou nos bair-

ros Campos Elíseos e Ipiranga nunca tive-
ram: conhecer o espaço interno do Pedro II. 
Mas, não pôde ver a beleza ornamental do 
prédio, porque “tinha tapumes em volta, com 
um espaço bem reduzido do que tem hoje”.

Sua ligação com o Pedro II foi sendo 
construída como um marco visual, que servia 
de referência para as suas vivências no qua-
drilátero central. Dessa forma, passando em 
frente ao grande edi�ício todos os dias para 
pegar o ônibus em frente à Biblioteca Altino 
Arantes, Josué foi costurando sua vida ao 
centro. “Eu tive uma ligação. Entregando 
telegrama, conversando. Eu era um grande 
frequentador da Única. Embora morando na 
periferia de Ribeirão Preto, minha vida era 
no Centro. Eu estudei aqui, trabalhei aqui, �iz 
grandes amizades aqui. A minha vida, em 
quase toda a sua totalidade, foi aqui”. E foi no 
centro que Josué presenciou um prédio quei-
mando na Rua Álvares Cabral.

 “Tá pegando fogo no cinema!”, foi o 
que ele escutou naquele dia. Saiu correndo e 
foi para a frente do Pedro II presenciar as 
chamas que, para ele, não consumiam um 
teatro, mas um edi�ício que havia abrigado 
um cinema, desde que se lembrava.

Um dia o menino que vendia balas de 
coco tornou-se diretor administrativo e 

Josué era uma das 
pessoas na multidão.

Naquele noite, estava sendo 
exibido o filme dos Trapalhaões.



61 | Foto: Dia do incêndio. 15 de Julho de 1980. Fotógrafo: Fernando Calzzani. Fonte: Cedom.
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Luiz Octávio Junqueira Figueiredo 
morava a duas quadras da Praça XV de 
Novembro, entre 1943 e 1950, quando se 
mudou para perto da Avenida Nove de Julho. 
Sua memória registrou as tardes de passeio na 
praça e a visão de um prédio imponente, o 
Theatro Pedro II. Naquela época, o ambiente 
tranquilo e pacato era ideal para as mães 
passearem com seus �ilhos, para as brincadei-
ras de criança, os colóquios dos idosos ou para 
a retreta dos jovens.

No �inal dos anos 1950, Luiz Octávio 
teve seu primeiro contato com o Pedro II. 
Como muitos garotos da sua idade, ele o 
frequentava aos domingos, para assistir 
aos seriados e encontrar os amigos. Era, 
então, um lugar da juventude, um ponto de 
encontro onde, entre outras coisas, era 
possível levar seus velhos gibis para serem 
trocados.

Além do Theatro, outros dois lugares 
marcaram as memórias da sua juventude: o 
Clube da Sociedade Recreativa de Ribeirão 
Preto e o Colégio Otoniel Mota. Nesses espa-
ços, o jovem dividia o seu tempo entre o lazer 
e os estudos.

Com o tempo, o rapaz viu o centro 
mudar. Os carros �icaram mais rápidos, muitos 
prédios novos surgiram e o Pedro II pegou 

Memórias de quem viu o centro mudar

fogo. O agora senhor Luiz Octávio lembra com 
pesar do incêndio e com orgulho do movimen-
to em prol da sua recuperação. “Foi uma 
grande tristeza a destruição de um valor cultu-
ral enorme. Mas os ribeirão-pretanos se 
uniram, várias pessoas e entidades, e o Thea-
tro foi reconstruído”. 

Hoje, ao entrar no belo Pedro II, ele 
sente orgulho de Ribeirão Preto e da região 
“por ter conseguido erguer um Theatro tão 
bonito. Eu acho um marco extraordinário que 
precisa ser preservado”. Para ele, esse espaço 
tornou-se fundamental, seja por seus grandes 
espetáculos ou por seu valor histórico, artísti-
co e cultural. A�inal, em sua opinião “uma 
cidade precisa ter uma vida cultural forte e 
permanente”.

O ex-morador do centro de Ribeirão 
Preto gosta de analisar a história, em busca de 
entender o que está aparente, mas especial-
mente aquilo que segue oculto. Suas pondera-
ções, muitas vezes, do setor econômico, são 
feitas a partir de avaliações do cotidiano. Entre 
uma fala e outra, ao longo da entrevista,  ele 
ironiza a aproximação e obviamente já declara 
ser uma grande coincidência, o grande monu-
mento que leva o nome de Pedro II, símbolo do 
Império, estar próximo à Praça XV de Novem-
bro, data da Proclamação da República. Este é 

só um inquieto comentário, para aquele que 
aprecia falar de história. 

E por oportuno aqui, uma pergunta 
que foi feita, bem antes da inauguração do 
Theatro em 1930: que nome deveria receber 
aquele que, por suas proporções e pela esté-
tica, deveria ser o mais imponente teatro do 
interior do estado de São Paulo? Uma casa de 
espetáculos que foi idealizada para, depois 
de pronta, rivalizar até mesmo com os teatros 
das capitais paulista e carioca?

Aproveitando a curiosidade da popula-

ção pelas novas obras, o jornal “A Cidade” 
promoveu uma pesquisa popular para a esco-
lha do nome do novo teatro. Dentre as suges-
tões estavam François Cassoulet, Ruy Barbosa, 
Pedro Álvares Cabral e Carmem Miranda, que 
foram preteridos ao nome do segundo impe-
rador do Brasil . 

Considerando-o um ponto de encontro 
para pessoas que gostam de cultura, Luiz 
Octávio resume o signi�icado do Theatro. 
Para ele, “a cultura é capaz de fazer a diferen-
ça para um povo”.

Luiz Octávio Junqueira Figueiredo
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Hoje, ao entrar no belo Pedro II, ele 
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“por ter conseguido erguer um Theatro tão 
bonito. Eu acho um marco extraordinário que 
precisa ser preservado”. Para ele, esse espaço 
tornou-se fundamental, seja por seus grandes 
espetáculos ou por seu valor histórico, artísti-
co e cultural. A�inal, em sua opinião “uma 
cidade precisa ter uma vida cultural forte e 
permanente”.

O ex-morador do centro de Ribeirão 
Preto gosta de analisar a história, em busca de 
entender o que está aparente, mas especial-
mente aquilo que segue oculto. Suas pondera-
ções, muitas vezes, do setor econômico, são 
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ironiza a aproximação e obviamente já declara 
ser uma grande coincidência, o grande monu-
mento que leva o nome de Pedro II, símbolo do 
Império, estar próximo à Praça XV de Novem-
bro, data da Proclamação da República. Este é 

só um inquieto comentário, para aquele que 
aprecia falar de história. 

E por oportuno aqui, uma pergunta 
que foi feita, bem antes da inauguração do 
Theatro em 1930: que nome deveria receber 
aquele que, por suas proporções e pela esté-
tica, deveria ser o mais imponente teatro do 
interior do estado de São Paulo? Uma casa de 
espetáculos que foi idealizada para, depois 
de pronta, rivalizar até mesmo com os teatros 
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ção pelas novas obras, o jornal “A Cidade” 
promoveu uma pesquisa popular para a esco-
lha do nome do novo teatro. Dentre as suges-
tões estavam François Cassoulet, Ruy Barbosa, 
Pedro Álvares Cabral e Carmem Miranda, que 
foram preteridos ao nome do segundo impe-
rador do Brasil . 

Considerando-o um ponto de encontro 
para pessoas que gostam de cultura, Luiz 
Octávio resume o signi�icado do Theatro. 
Para ele, “a cultura é capaz de fazer a diferen-
ça para um povo”.

No começo, o centro era a cidade.

40

Foto: Hotel Central na rua Alvares Cabral. Em primeiro 
plano Jardim Público (atual Praça XV). s/d. Fonte: APHRP.

Foto: Vista da cidade . Theatro Pedro II ao fundo. s/d.
Fonte: APHRP.
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Luiz Puntel 
trocava gibi no 

Theatro Pedro II.
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“Entrei para fazer a entrevista e... Putz... 
Vou te dizer... Não conte pra ninguém... O tal do 
lanterninha apareceu. Tive calafrios e sudore-
se... Ele me olhou, quando eu pisei o primeiro 
degrau da escada que levava até onde vocês 
estavam e riu um riso antigo de lanterninhas 
que já se foram, o safado. Eu, euzinho, respirei 
fundo, pisei o segundo degrau e fui em frente. 
De repente, ele foi se esfumaçando em 
lembranças, aí entrei no palco, o Toninho, 
simpático como sempre, veio pro abraço, logo 
depois vocês e aí eu percebi que o lanterninha 
�icou no passado, nas ‘lembranças do antes’, 
como diria Guimarães Rosa”. Foi com essa 
espontaneidade que Luiz Puntel descreveu 
como se sentiu ao entrar no Pedro II para ser 
entrevistado. 

Um baú de velhas lembranças e sensa-
ções havia sido aberto e ele não era mais o 
senhor Puntel, mas o pequeno garoto nascido 
na pequena Guaxupé, que depois de um tempo 
em São José do Rio Pardo, chegou a Ribeirão 
Preto, em 1956, com seus pais e irmãos, em um 
Chevrolet 39. 

O universo da Praça XV e da esplanada 
foi a moldura da sua juventude. Conta que “ao 
meio dia, a molecadinha já ia para frente do 
Pedro II para trocar gibis”. Alguns levavam 

As aventuras do Doutor Fu Manchu 
e o temível lanterninha

 

pilhas, outros, apenas um. Próximo ao local, 
havia a entrada da Caverna, lugar que no carna-
val era decorado com uma cabeça de diabo, 
cuja boca era a passagem para a parte de 
dentro do local de jogos e danças. A imagem 
mexia com o imaginário do pequeno Puntel, 
que pensava ocorrerem ali “coisas diabólicas”.

Mas além dos gibis, outra atividade 
atraía as crianças ao Pedro II. Domingo era dia 
de matinê para os pequenos, quando assistir às 
�itas era o desejo de todo menino que sonhava 
em ser um herói de mil aventuras. Puntel 
lembra que “para arrumar o dinheiro para ir ao 
cinema era complicado”, pois, “só papai ganha-
va e tinham muitos para gastar”. Além disso, 
para entrar, era preciso ter idade su�iciente e 
apresentar a certidão de nascimento. Mas, um 
dia, Puntel conseguiu ingressar, acompanhado 
de seu irmão mais velho. O menino �icou com 
medo da travessura e reclamou ao irmão: 
“Mário, ele vem atrás da gente!”, exclamou,  
referindo-se ao temido lanterninha, que pode-
ria descobri-lo a qualquer momento. Mas, as 
luzes se apagaram, a sessão começou e o 
lanterninha não apareceu. 

Antes do �ilme principal, sempre passava 
um seriado, que poderia ser o Batman ou o 
Zorro, mas, naquele dia que o menino era apre-

sentado ao Pedro II, as aventuras eram do 
gênio do crime de longos bigodes, o Doutor Fu 
Manchu. Apreensivo, mal conseguia se concen-
trar, temendo que a silhueta do homem com a 
lanterna na mão se insinuasse. Ao �inal do 
episódio, que sempre terminava em um 
momento crítico, deixando a plateia ansiosa 
pelo desfecho na próxima sessão, Puntel foi 
embora, levando para sempre, consigo, aquela 
aventura.

Por suas memórias também passeiam os 
políticos que discursaram no Pedro II ou em 
sua esplanada: Adhemar de Barros, Carvalho 
Pinto e Jânio Quadros, com a sua vassourinha.

Com o decorrer do tempo, ele viu o Thea-
tro �icar decadente. Na noite do incêndio, 
Puntel veio assistir ao fogo, como tantos 
outros, que moravam por perto. Na sua 
opinião, a causa foi o descaso.

Depois da restauração, ele teve muitas 
outras experiências no Pedro II, mas escolhe 
contar uma, especialmente marcante: a atua-
ção, como mestre de cerimônia, no dia da 
reabertura. 

“Eu abri dando as boas vindas aos convi-
dados. Estava tão nervoso que, ao invés de 
dizer boa noite, eu falei boa tarde”. Desde 
então, subiu muitas vezes àquele palco, 
recitando poesias e apresentando convidados. 
Para Puntel, tudo aquilo sempre foi “muito 
gostoso”.

De uma relação tão antiga, daquelas que 
constroem grandes amizades sobrou uma 
certeza para Luiz Puntel: “o Theatro Pedro II 
está como dentro de mim”.

Luiz Puntel
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está como dentro de mim”.

Fu Manchu foi a estrela de uma série de 
romances escritos por Rohmer.

O contador de histórias revela
suas próprias aventuras.
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A �igura do lanterninha povoa as 
memórias daqueles que, pelo menos uma vez 
na vida, já namoraram no escurinho do 
cinema. A �igura com uma lanterna na mão 
era a única capaz de fazer um casal de namo-
rados se lembrar do nome do �ilme, ao �inal 
de uma sessão. 

Serviço às vezes ingrato, mas também, 
muito prazeroso. Esta é a opinião de dona 
Sebastiana Maria Nunes Bianchi que vinda 
de Ituverava, trabalhou nesta função entre 
1966 e 1970, no cinema Pedro II. Como era 
comum, na época, dona Sebastiana fazia um 
pouco de tudo. Levava os clichês (anúncios) 
aos jornais para a divulgação, vendia doces 
da bomboniere, trabalhava na bilheteria e o 
que mais fosse necessário, vestida em seu 
uniforme composto por saia azul pregueada, 
camisa branca e gravatinha azul.

Como lanterninha, ela deveria indicar 
os lugares aos que chegavam e �iscalizar o 
ambiente. Estava aí uma parte ingrata do 
trabalho: observar quem estava fumando, 
para comunicar a outros encarregados. Se o 
fumante insistisse em continuar soltando 
fumaça, era colocado para fora.

Outro momento de confusão era 
quando tinha �ilme proibido, aqueles para 
maiores de 18 anos, projetados somente a 
noite. O juiz �icava na portaria, olhando a 

 A lanterninha

identidade de todo mundo na �ila. Era uma 
confusão, “porque tinham estudantes que 
queriam falsi�icar a carteira para entrarem”. 
Nesses dias, Sebastiana não trabalhava 
dentro da sala de exibição, quando só os 
homens �icavam como lanterninha.

As memórias da antiga funcionária do 
Pedro II não deixam dúvidas de que o cinema 
era um acontecimento para Ribeirão Preto. 
“Todo dia era lotado, as �ilas eram enormes. 
Virava nos ‘Lanches Paulista’, virava lá na 
Amador e tinha gente que não conseguia 
entrar!”.  Esse movimento todo trazia para o 
cinema um público bem variado. Velhos, 
adultos e crianças, estas, possuíam uma 
sessão especial no domingo à tarde: a matinê.

O trabalho no entanto, guardava 
momentos especiais. Nos dias de carnaval, os 
funcionários levavam seus familiares para 
assistir aos des�iles da marquise do Theatro, 
onde podiam ter uma visão privilegiada. Em 
outras ocasiões, quando havia algum �ilme 
muito bom, a lanterninha podia ver, na grande 
tela, alguns dos grandes atores da época.  Foi 
assim que ela se encontrou com o “pistoleiro 
sem nome”, interpretado por Clint Eastwood, 
em “Por um punhado de dólares” e assistiu a 
saga de Scarlett O’Hara, no já clássico, “E o 
vento levou”. Todas são memórias de tempos 
vividos no cinema, que ela guarda até hoje.

Sebastiana Maria Nunes Bianchi
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Ao �inal dos anos 1960, Ribeirão Preto 
tornou-se atrativa aos estudantes. Com facul-
dades de odontologia, farmácia, direito, enfer-
magem e medicina, entre outras, a cidade 
recebia jovens vindos dos mais variados luga-
res. Os bailes e festas eram temperados por 
Beatles, Rollings Stones e Bossa Nova. Foi este 
ambiente que José Adalberto de Ávila, o Dadá, 
encontrou, em 1967, vindo de Jaborandi.

Introduzido no meio estudantil, lembra 
que “não tinha barzinho como tem hoje”. O 
local de encontro era o Pinguim, onde ele e os 
amigos tomavam chope no �inal da tarde. 

Da marquise do Pedro II
José Adalberto de Avila 

Eram os centros acadêmicos das faculdades, 
principalmente os de direito e medicina, que 
movimentavam os estudantes, promovendo 
festas e outros eventos. 

Jovem namorado da amiga de Teresa, 
neta de Meira Júnior, o fundador da Cervejaria 
Paulista e do Pedro II, José Adalberto tinha 
algumas regalias. Assistia ao carnaval que 
ocorria na esplanada da marquise do Theatro. 
Desse local privilegiado, podia ver toda a 
Praça XV e observar a chuva de confete e 
serpentina que dava um colorido especial ao 
reinado de Momo.

 E viva o carnaval!

Foto: Des�ile na Esplanada. s/d. Fonte: Cedom. 
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Nascido em Ribeirão Preto, em 1º. de 
janeiro de 1930, o senhor Orlando Iossi viu o 
centro se transformar. Lembra-se do pai 
contar da época em que os  comerciantes 
levavam os animais para serem negociados 
nessa área da cidade. A rua Prudente de 
Morais, onde morava, “naquele tempo não 
era centro, era um lugar ruim pra caramba, 
não tinha nem calçamento”. Guardou na 
memória a construção da fonte luminosa, no 
�inal dos anos 1930, suspirando ao recordar 
que “as cores da água eram uma beleza”. Para 
a pacata cidade do interior do Estado de São 
Paulo “aquilo era uma coisa de outro 
mundo”.

Lá da fonte era possível ver o Theatro 
Pedro II. Na visão do menino de dez anos, 
frequentador das matinês, aos domingos, o 
edi�ício era muito grande para uma cidade 
pequena. 

Já um adulto garboso, vestido em uma 
farda azul, com cordões brancos no ombro, 
espadim pendurado e um sapato muito bem 
engraxado, ele fazia a segurança das �ilas do 
lado de fora do grande edi�ício, quando era 
membro da Guarda Civil do Estado de São 

A Caverna do Diabo
Orlando Iossi

Paulo, organização criada em 1926. Orlando 
lembra-se de ser este um posto “muito bem 
quisto pela população”, quando Ribeirão 
Preto era um lugar onde as pessoas dormiam 
com as portas abertas.

Contudo, as lembranças mais marcan-
tes das suas experiências de mocidade não 
foram na sala do cinema e sim, nos carnavais 
frequentados na parte de baixo do Pedro II. 
Quem por ali passou, por volta do �inal dos 
anos 1950 e início de 1960, seja para ir ao 
cinema, teatro, ópera, formatura ou baile, 
tem uma memória em comum: a imagem de 
uma imensa cabeça de diabo colocada em 
uma das portas laterais do Theatro. Aos inte-
ressados em bailar até noite alta, caberia à 
travessia,  recinto adentro, pela boca aberta 
do “capeta”. Em especial nos carnavais, do 
lado de fora �icavam a vida “normal” e os 
“bons costumes”, enquanto dentro do grande 
salão, Momo reinava soberano, bailando ao 
som de “Me dá um dinheiro ai”. Orlando Iossi 
também se lembra bem da Caverna, onde o 
calor era tão intenso, que seus frequentado-
res lhe deram a alcunha de “panela de pres-
são”. Era lugar para as pessoas viverem a vida 

e se divertirem dançando e se refrescando 
com cerveja gelada. Orlando era assim, tinha 
“uma vida de solteiro muito boa, bem solta”. “A 
minha vida era aberta mesmo”, a�irma bem 
humorado. Acostumado à liberdade, quando 
se casou sentiu-se preso. Coisa de juventude. 
Queria ir aos bailes e não podia, porque a 
“mulher achava ruim”. Hoje ele a�irma que “ela 
tinha razão”, porque “não podia mesmo”. Mas, 
na época, o rebelde ia escondido. 

Desses momentos de rebeldia carnava-
lesca, sua memória elegeu, entre tantas 
outras, uma ocasião em especial. Uma vez, o 
recém casado levou para o trabalho, ou 
pensou que levava, uma camisa enrolada, 
guardada em uma sacola para a mulher não 
ver. Depois da jornada, ele iria direto com os 
amigos, para a noitada na Caverna. Para pular 
o carnaval, era preciso ter uma “camisa de 
malandro, toda listradinha”. Pedalando sua 
bicicleta em direção à sede da Guarda, acredi-
tava estar carregando na garupa a sacola com 
a camisa. Chegando ao destino, percebeu que 
os amigos o aguardavam ansiosos. “Cadê a 

camisa? Cadê?”. Foi então que se deu a surpre-
sa: sua mulher a havia trocado por um pano 
de prato todo rasgado! Nervoso, Orlando não 
desistiu. Voltou em casa, pegou a roupa dese-
jada e marchou para a “panela de pressão”, lá 
�icando até a madrugada. 

Depois disso, lá se vão cerca de 60 anos 
de casados.

Em 15 de julho de 1980, Orlando Iossi 
estava no turno da noite, quando recebeu o 
chamado de apoio do Corpo do Bombeiro. 
Todos seguiram para o centro da cidade, o 
Theatro Pedro II estava em chamas. A popula-
ção se acumulou ao longo das ruas próximas e 
da Praça XV para ver aquele horror. Na memó-
ria do apreciador de carnaval, não foi o pior 
incêndio que ele já trabalhara, mas todos 
seguiram até madrugada. “O fogo se concen-
trou no telhado e no centro do prédio”. 
Perguntado se �icou triste com tudo aquilo, ele 
respondeu com muita tranquilidade que sim, 
e logo começou a contar o maior incêndio que 
já tinha trabalhado.  
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Paulo, organização criada em 1926. Orlando 
lembra-se de ser este um posto “muito bem 
quisto pela população”, quando Ribeirão 
Preto era um lugar onde as pessoas dormiam 
com as portas abertas.

Contudo, as lembranças mais marcan-
tes das suas experiências de mocidade não 
foram na sala do cinema e sim, nos carnavais 
frequentados na parte de baixo do Pedro II. 
Quem por ali passou, por volta do �inal dos 
anos 1950 e início de 1960, seja para ir ao 
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uma imensa cabeça de diabo colocada em 
uma das portas laterais do Theatro. Aos inte-
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do “capeta”. Em especial nos carnavais, do 
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com cerveja gelada. Orlando era assim, tinha 
“uma vida de solteiro muito boa, bem solta”. “A 
minha vida era aberta mesmo”, a�irma bem 
humorado. Acostumado à liberdade, quando 
se casou sentiu-se preso. Coisa de juventude. 
Queria ir aos bailes e não podia, porque a 
“mulher achava ruim”. Hoje ele a�irma que “ela 
tinha razão”, porque “não podia mesmo”. Mas, 
na época, o rebelde ia escondido. 

Desses momentos de rebeldia carnava-
lesca, sua memória elegeu, entre tantas 
outras, uma ocasião em especial. Uma vez, o 
recém casado levou para o trabalho, ou 
pensou que levava, uma camisa enrolada, 
guardada em uma sacola para a mulher não 
ver. Depois da jornada, ele iria direto com os 
amigos, para a noitada na Caverna. Para pular 
o carnaval, era preciso ter uma “camisa de 
malandro, toda listradinha”. Pedalando sua 
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tava estar carregando na garupa a sacola com 
a camisa. Chegando ao destino, percebeu que 
os amigos o aguardavam ansiosos. “Cadê a 

camisa? Cadê?”. Foi então que se deu a surpre-
sa: sua mulher a havia trocado por um pano 
de prato todo rasgado! Nervoso, Orlando não 
desistiu. Voltou em casa, pegou a roupa dese-
jada e marchou para a “panela de pressão”, lá 
�icando até a madrugada. 

Depois disso, lá se vão cerca de 60 anos 
de casados.

Em 15 de julho de 1980, Orlando Iossi 
estava no turno da noite, quando recebeu o 
chamado de apoio do Corpo do Bombeiro. 
Todos seguiram para o centro da cidade, o 
Theatro Pedro II estava em chamas. A popula-
ção se acumulou ao longo das ruas próximas e 
da Praça XV para ver aquele horror. Na memó-
ria do apreciador de carnaval, não foi o pior 
incêndio que ele já trabalhara, mas todos 
seguiram até madrugada. “O fogo se concen-
trou no telhado e no centro do prédio”. 
Perguntado se �icou triste com tudo aquilo, ele 
respondeu com muita tranquilidade que sim, 
e logo começou a contar o maior incêndio que 
já tinha trabalhado.  
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Da panela de pressão
para o incêndio.

Foto: Dia do incêndio, 15 de julho de 1980. Fotógrafo: Fernando Calzzani. Fonte: Cedom.
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Ivo Rinhel D’acol nasceu em Ribeirão 
Preto e sempre morou no centro. O único 
tempo wm que viveu longe foi quando estu-
dou em Campinas. Como morador do quadri-
látero central, desgostoso, ele viu o Theatro 
Pedro II, inspirado na Ópera Garnier, ser 
usado ao longo dos anos, como sala de exibi-
ção de �ilmes. “Eu não gostava dele como 
cinema, achava que era um desperdício”. 

Depois que houve o incêndio, ele fez um 
clipe no espaço destruído pelas chamas. Lem-
bra-se que o espaço tinha �icado “todo quei-
mado”. O sinistro lhe trouxe a expectativa de 
ver o Theatro reconstruído e com o uso que 
ele acredita lhe ser característico: a ópera.

Anos depois, viu ocorrer a restauração 

Um brado pela ópera
Ivo Rinhel D’acol 

e a reabertura. Muitas vezes, desde então, 
pisou em seu palco para trabalhar ou acom-
panhar artistas, que nele se apresentariam. 
Desta experiência, ele guarda um imenso 
carinho, principalmente por aqueles que 
�icam atrás das cortinas, fazendo os espetá-
culos acontecerem. 

Ao falar das características do Theatro, 
destaca a sua vocação original. “Tudo favore-
ce para que a gente consiga fazer ópera. As 
dimensões para o fundo, o fosso, todas são 
características para ópera”. Membro da Com-
panhia Minaz e um lutador pela difusão da 
ópera, ainda continua bradando por este uso 
no Pedro II. 

“Esse teatro é um teatro de ópera!
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Registrando a história

Homens que participaram
da história, interligados pelos 

fios do tempo.

Osvaldo Abreu Sampaio

Luiz de Mattos Divo Marino
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Antonio Torres e sua
memória digital.
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Chanaan Pedro Além e José Veloni:  os dois faziam parte 
do Grupo de Teatro Escola de Ribeirão Preto.

Desfile de emoções 
Antonio Bernardo Torres

Quando ele chegou para registrar a 
história, em 1991, a procura era pela memó-
ria. Interessava encontrar todos que, de 
alguma forma tivessem passado pelo Theatro 
Pedro II. O objetivo era o de fazer um vídeo 
para exibição durante um evento a ser realiza-
do no interior do prédio, naquele momento, 
ainda em ruínas, depois do incêndio, de 1980. 

Adriana Silva, aluna do último ano de 
jornalismo, compunha a equipe da Coordena-
doria de Comunicação do então prefeito 
Welson Gasparini e, como tal, tinha a incum-
bência de organizar um evento para marcar o 
tão esperado início das obras. Imediatamen-
te, ela pensou em um vídeo e chamou o já 

amigo Antônio Bernardo Torres para um 
trabalho em dupla. 

O Theatro tinha sido tombado pelo 
Condephaat, Conselho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Artístico, Arquitetônico e 
Turístico, em 1982, desapropriado e entre-
gue ao município em 1989 e o referido 
encontro entre políticos estava agendado 
para março de 1991. No dia 25 de setembro 
do mesmo ano, a primeira equipe de pedrei-
ros e restauradores entrou no prédio para o 
início dos trabalhos, momento também regis-
trado, desta vez, pela equipe do SBT, contra-
tada pela construtora Jábali Aude, vencedora 
da licitação da obra. 


