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Parece que um navio estranho
passará pelo mar, a certa hora.

Não é de ferro nem são alaranjadas
suas bandeiras,

ninguém sabe de onde
nem a hora.

Tudo está disposto,
o silêncio está convidado,

e até homens, sempre distraídos,
esperam não perder esta presença;

vestiram-se como em dia Domingo,
lustraram as botas,

pentearam-se.
Estão ficando velhos
e o navio não passa.

 Parece um Navio
 Últimos Poemas  - O Mar e os Sinos

Pablo Neruda.



RESUMO

A tela  O Naufrágio do Rio Apa – pintura a óleo sobre tela –, de Romualdo Gomes
Magriço, produzida em 1887 e pertencente ao acervo da Biblioteca Rio-Grandense (Rio
Grande do Sul – Brasil), retrata o naufrágio que ocorreu entre os dias 11 e 12 de julho
de 1887. O fato ocorreu próximo à costa do litoral sul da Província de São Pedro do Rio
Grande do Sul com o paquete Rio Apa da Companhia Nacional de Navegação a Vapor.
Recusada pela crítica local, a pintura ficaria reclusa aos olhos da população por mais de
cem anos, permanecendo esquecida na memória dos rio-grandinos. A tela insere-se no
gênero de marinha sobre o espectro dos naufrágios e suscita indagações sobre possíveis
relações com a produção pictórica da Itália Setentrional no final do século XIX. No
plano  iconográfico  da  tela  observa-se  a  correspondência  do  quadro  com inquéritos,
notícias e especulações em torno do naufrágio e referências que perpassam as tradições
literárias e pictóricas. Em demanda de seu encomendante discutir-se-á a relação da tela
com uma possível função mnemônica a ser empregada pela elite comercial e política na
reivindicação de  melhorias  na  Barra  do  Rio  Grande.  Ademais,  a partir  da  pesquisa
histórica e iconográfica acerca da tela O Naufrágio do Rio Apa, um bem cultural do Rio
Grande, desenvolveu-se um projeto educativo denominado Magriço, o menino pintor,
com alunos do Ensino Fundamental I e II, a fim de que os objetivos propostos fossem
alcançados,  no  âmbito  da  experiência  estética,  da  consciência  histórica  e  da  prática
artística.

RESUMEN

La pantalla  El Naufragio del Río Apa –  pintura al óleo sobre lienzo –, de Romualdo
Gomes  Magriço,  producida  en  1887,  perteneciente  al  acervo  de  la  Biblioteca  Rio-
Grandense (Rio Grande do Sul – Brasil), retrata el naufragio que ocurrió entre los días
11 Y el 12 de julio de 1887. El hecho ocurrió cerca de la costa del litoral sur de la
Provincia de San Pedro de Rio Grande do Sul con el paquete Rio Apa de la Compañía
Nacional de Navegación a Vapor. Rechazada por la crítica local, la pintura quedaría
recluida a los ojos de la población por más de cien años, permaneciendo olvidada en la
memoria de los río-grandinos. La pantalla se inserta en el género de marina sobre el
espectro  de  los  naufragios  y  suscita  indagaciones  sobre  posibles  relaciones  con  la
producción  pictórica  de  la  Italia  septentrional  a  finales  del  siglo  XIX.  En  el  plano
iconográfico de la  pantalla  se observa la  correspondencia del  cuadro con encuestas,
noticias  y  especulaciones  en  torno  al  naufragio  y  referencias  que  atravesan  las
tradiciones  literarias  y  pictóricas.  En  demanda  de  su  encomendante  se  discutirá  la
relación de la pantalla con una posible función mnemónica a ser empleada por la élite
comercial  y  política  en  la  reivindicación  de  mejoras  en  la  Barra  del  Río  Grande.
Además, a partir de la investigación histórica e iconográfica acerca de la pantalla El
Naufragio del  Río Apa,  un bien cultural  del  Río  Grande,  se  desarrolló  un proyecto
educativo  denominado  Magriço,  el  niño  pintor  con  alumnos  de  la  Enseñanza
Fundamental I y II, a fin de que Se alcanzaron los objetivos propuestos.
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Romualdo Gomes Magriço (1863 – 1891)
O Naufrágio do Rio Apa, Rio Grande, 1887.
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Acervo: Biblioteca Rio-Grandense, Rio Grande, RS – Brasil.
Autor em pesquisa, 2016.
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I

INTRODUÇÃO

A presente dissertação tem como ponto de partida o quadro O Naufrágio do Rio

Apa (1887) de autoria do pintor Romualdo Gomes Magriço (1863-1891) - quadro esse

que possui uma trajetória diferente de qualquer outro realizado pelo pintor nos anos em

que trabalhou na cidade do Rio Grande (1887 – 1890).

Apresentado ao público pela primeira vez em 11 de novembro de 1887, no salão

da  Associação Comercial1,  a  pintura que cremos ter  sido encomendada pela  própria

instituição no valor de quinhentos mil réis, teria sido doada à Biblioteca Rio-Grandense

após a construção do novo prédio da Câmara do Comércio2 (1935 – 1942). 

De lá para cá, a pintura não participaria de nenhuma exposição provincial ou

nacional, não seria adquirida pelo estado e muito menos integraria qualquer catálogo ou

estudo relativo às artes plásticas. Reclusa aos olhos da população desde 1888, a obra em

questão não circulou como imagem por mais de cem anos, permanecendo esquecida na

memória dos rio-grandinos.

O quadro de médias dimensões (86,5 x 135,5 cm) – pintura a óleo sobre tela –,

faz um comentário histórico acerca do desastre marítimo ocorrido entre os dias 11 e 12

de julho de 1887, próximo à costa do litoral sul da  Província de São Pedro do Rio

Grande do Sul com o paquete Rio Apa da Companhia Nacional de Navegação a Vapor. 

O pintor  apresenta ao observador  a  representação de um navio submergindo sob as

vagas de uma tempestade, impulsionadas pelos ventos do quadrante sul3. Não é forçoso

pensar que o pintor se utilizou das mais variadas fontes, dentre elas, inquéritos, notícias,

1 Acerca de sua exposição na Associação Comercial, apenas uma breve nota publicada no jornal Echo do
Sul de 11 de novembro de 1887 informava que um quadro de autoria de Romualdo Gomes Magriço
representando o Naufrágio do Rio Apa seria exposto naquela instituição. “Hoje deve ser colocado no
salão da Associação Comercial um bonito quadro representando o naufragio do Rio Apa, trabalho do Sr.
Romualdo Gomes” ECHO DO SUL, Rio Grande, 11/11/1887.
2Em 25 de setembro de 1919 foi alterada a denominação de  Associação Comercial da cidade do Rio
Grande para Câmara de Comércio da cidade do Rio Grande.
3Sudeste SE e su-sudeste SSE.
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suposições,  boatos  e  especulações  disseminadas  pela  imprensa,  pelos  órgãos

competentes  e  pela  sociedade  da  época,  de  modo  a  reconstruir  a  dramática  cena

pictórica da maneira mais coerente possível. 

A meio caminho entre a pintura de paisagem sobre o espectro das marinhas e da

pintura  histórica,  Romualdo,  cercando-se  de  vestígios  que  pudessem  descrever  o

naufrágio,  torna  explícita  a  correspondência  entre  a  representação  do  episódio  e  as

narrativas que de alguma forma tentavam explicar e apurar as causas do acidente. 

Pode-se observar ainda, na pintura em questão, elementos contraditórios que oscilam

entre as influências pictóricas do pintor, o imaginário da época e as narrativas acerca do

naufrágio.

A cena proposta é impregnada de silêncios e incerteza. A tela foi recusada pela

crítica  local  e  sem grande exaltação do público,  cumpriu sua função de documento

histórico a ser utilizado pela elite comercial e política na reivindicação de melhorias na

barra do Rio Grande. Desse modo, seria exposta como imagem da negligência e do

descaso do governo com o principal entreposto do extremo sul do Brasil.

Corroboramos nesta pesquisa de cunho qualitativo, com a tese de que, atendendo

a demanda do seu encomendante, a pintura deveria representar a cena de uma maneira

verossímil, transmitindo uma mensagem clara e objetiva do fato histórico.

No  desenvolvimento  dos  objetivos  da  pesquisa,  diante  das  inúmeras

possibilidades de atrelar a pesquisa sobre a obra com a prática pedagógica dentro da

linha  de pesquisa  Campos e  linguagens  da  História4 em um espaço não formal  de

ensino,  executamos  ações  desenvolvidas  no  Projeto  de  Ação Educativa  Magriço,  o

menino pintor. O referido projeto foi realizado em novembro de 2016 sob a tutela da

Secretaria de Município da Cultura e abarcou jovens de 6 a 15 anos de idade das escolas

públicas e privadas do município5 do Rio Grande – RS.

A dissertação está  dividida  em três  capítulos.  No primeiro  deles,  abordamos

questões  atinentes  à  autoria  do quadro, buscando compreender  o enquadramento  de

4A linha:  Centra-se  na  pesquisa  dos  diferentes  campos  do  conhecimento  histórico  e  suas  múltiplas
linguagens, assim como o papel dos saberes da história regional, ambiental, afro-brasileira, indígena,
cartográfica, das religiões e religiosidades e da cultura material para o ensino de História. Esta linha
entende que o processo geral de produção dos saberes históricos ocorre a partir da articulação entre a
historiografia  e  o  conhecimento  produzido  por  professores  e  alunos  em  espaços  escolares  e  não
escolares. Busca-secompreender e interpretar os caminhos de dialogicidade com as práticas e reflexões
do  saber/conhecimento  presente  entre  os  docentes  e  alunos.  In:  <
http://www.poshistoria.furg.br/index.php/2013-07-18-14-43-49/linhas-de-pesquisa>  acesso  em  18  ago
2017.
5 As escolas abarcados por este projeto foram respectivamente: Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Cipriano Porto Alegre, Escola Estadual de Ensino Fundamental Miguel Couto, Escola Adventista do Rio 
Grande e Escolinha Tia Gleci.

http://www.poshistoria.furg.br/index.php/2013-07-18-14-43-49/linhas-de-pesquisa
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Romualdo Gomes Magriço no contexto da historiografia sul rio-grandense, bem como,

empreender  um percurso pelas  referências  acerca  do autor,  no que se refere ao  seu

trajeto pessoal e artístico, a sua aprendizagem, influências e relações profissionais.

No segundo capítulo, aborda-se as questões pertinentes à obra quanto à origem

do  tema,  do  encomendante  e  do  seu  plano  iconográfico,  destacando  a  relação  da

imagem com o fato histórico e com as representações literárias e pictóricas acerca dos

naufrágios e das tempestades em alto-mar. Sendo a pintura um espaço de criação capaz

de associar  a  expressão pictórica do pintor  ao peso do imaginário coletivo,  surge a

necessidade, neste capítulo, de situá-la nesse processo, empreendendo uma análise não

somente pelas fontes oficiais, que buscaram, de alguma forma explicar as causas do

episódio, como também, por todo o universo emblemático e imaginário que girou em

torno do naufrágio do paquete Rio Apa e dos perigos subjacentes à navegação nos mares

do sul.

No terceiro e último capítulo abordaremos as questões teóricas e práticas que

fundamentaram o Projeto Educativo Magriço o Menino Pintor  e  sua relação com a

pesquisa  histórica.  Com a  finalidade  de  garantir  a  construção  de  um conhecimento

globalizante que abarcasse os campos da História e da Arte, o presente capítulo afirmará

a dimensão interdisciplinar do projeto, destacando a importância da experiência estética,

do saber histórico e da prática artística em ações educativas que envolvam as imagens

pictóricas enquanto suportes sígnicos e estéticos que apresentam historicamente uma

multiplicidade de papéis e significados.
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 II

ÀS MARGENS DA MARGEM, AO SUL DO SUL
Romualdo Gomes Magriço: um pintor provinciano no dissenso das narrativas

históricas sul-rio-grandenses

De que vale ter voz
se só quando não falo/ é que me entendem?

O menino que escrevia versos, Mia Couto.

A análise do quadro  O Naufrágio do Rio Apa sob os moldes em que terá sido

pensado e que hoje nos apresenta se faz necessária diante de sua importância histórica,

estética  e  iconográfica  para  a  historiografia  artística  sul-rio-grandense.  A obra  nos

apresenta algumas possibilidades de reflexão e interpretação, capazes de constituir um

quadro coerente de análise das intenções simbólicas e discursivas do criador do seu

programa iconográfico. Consequentemente, a necessidade de completar esse quadro faz

com que sejamos levados a traçar um percurso pelas referências acerca do autor, no que

se refere ao seu trajeto pessoal e artístico, a sua aprendizagem, influências,  relações

profissionais e sociais.

O processo de identificação da autoria do quadro e da possível construção de um

perfil autoral, foi levantada alguns anos atrás – em 2012 –, no grupo de estudos de arte-

educação do Programa de Iniciação à Docência em Arte da Universidade Federal do Rio

Grande. Naquela oportunidade, pôde-se traçar um paralelo entre o quadro O Naufrágio

do Rio Apa e o artista Romualdo Gomes Magriço, ainda que a falta de referências não

nos permitisse seguir adiante na comprovação da autoria da pintura. 
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A nomenclatura “Magriço”6,  que não compunha a assinatura do pintor, trazia

uma série de dúvidas e dubiedades, que somadas às lacunas já existentes, tornavam a

identificação e a comprovação do autor inexequível. Com a hipótese de que Romualdo

Gomes pudesse ser o autor do quadro, foi-se em busca de fontes primárias e referenciais

bibliográficos capazes de comprovar ou descartar a tese de que o autor era de fato o

pintor rio-grandino. 

1. Assinatura de Romualdo Gomes Magriço. Autor em pesquisa, 2016.

Nessa  busca,  encontrou-se  em meio  ao  seleto  grupo de  estudos  dedicados  à

análise  do  processo  cultural  e  artístico  do  Rio  Grande  do  Sul,  uma  obra  que

proporcionou traçar uma análise biográfica mais ampla acerca de Romualdo Gomes.

Artes Plásticas no Rio Grande do Sul (1971) de Athos Damasceno Ferreira, configura

um perfil  autoral  que  embora  sucinto  e  superficial,  apresenta  traços  importantes  da

biografia de Romualdo Gomes, sobretudo, no que se refere ao seu percurso pelas artes

plásticas. 

Distante de qualquer retrato heroicizador do artista, o historiador, pautado em

uma das raras fontes escritas acerca do pintor,  redigida em 2 de abril  de 1898 pelo

jornalista e poeta Antônio da Costa Corrêa Leite Filho, a pedido do diretor do Annuário

da Província do Rio Grande do Sul Graciano de Azambuja7, desenha a figura de um

artista incompreendido pelo meio onde viveu e trabalhou. Em uma das passagens do

ensaio, transcrita na íntegra por Athos Damasceno, encontra-se a análise de quatro obras

de Romualdo Gomes Magriço que ainda permaneciam na cidade do Rio Grande no ano

de 1898, dentre as quais, uma delas alusiva ao naufrágio do Rio Apa.8

6O pintor Romualdo Gomes Magriço assinava seus quadros como “Romualdo Gomes”.  Até mesmo os
anúncios  que  circularam  pela  imprensa  rio-grandina  acerca  do  pintor  faziam  referência  apenas  aos
primeiros nomes, negligenciando o sobrenome Magriço.
7O diretor do Annuario da Provincia do Rio Grande do Sul, Graciano de Azambuja, possuía uma pequena
tela de Romualdo Gomes Magriço representando o busto de um velho.
8A este respeito, escreve Antônio Correia Leite Filho, vulgo Mario de Artagão que “a segunda tela é
pavorosa. Põe-se pela frente, em palhetadas terriveis de verdade o estardalhar das ondas, abraçando o
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A partir de então, encontradas as fontes que fortaleciam a tese de que o quadro

do acervo da Biblioteca Rio-Grandense poderia ter sido pintado por Romualdo Gomes,

buscou-se o aprofundamento biográfico do artista, através de alguns paralelos entre o

pouco que havia sido escrito até então, e as outras fontes encontradas em periódicos e

documentos da época. 

A intenção desse aprofundamento, apresentado nas páginas seguintes, além de

comprovar a autoria do quadro com fontes mais concretas, perceber o enquadramento

do pintor na historiografia sul-rio-grandense e inserir  sua produção em um contexto

mais  alargado,  busca  ainda  enriquecer  a  análise  da  pintura,  identificando  possíveis

influências artísticas e relações profissionais que possam ser identificadas no percurso

de Romualdo Gomes pelas artes plásticas.

2.1 Contribuições para uma nova geografia artística: historiografia rio-grandense

O percurso de Magriço nos permite vislumbrar implicitamente as configurações

de um meio periférico no trajeto das artes plásticas na Província de São Pedro do Rio

Grande do Sul, atual estado do Rio Grande do Sul no período de transição do Brasil

Império à República Velha.

No contexto da historiografia artística local, é possível observar a tentativa de

alguns  historiadores,  de  anexar  a  uma  história  da  arte  universal  alguns  modelos

regionais,  com formação  acadêmica  e  ampla  atuação  em grandes  centros  culturais.

Nessa  lógica,  tais  abordagens  historiográficas  interpretaram  os  referidos  percursos

individuais a partir da polêmica entre seus interlocutores frente as dificuldades de um

panorama  pobre  no  âmbito  das  artes  ao  nível  de  instrução,  demanda,  circulação  e

amparo.

 Esses pintores,  tendo estudado e atuado por algum tempo em Porto Alegre,

centro cultural e artístico da província no final do século XIX, tiveram um papel de

destaque em seus respectivos ofícios, sendo os principais expoentes e representantes das

artes plásticas em seu tempo. Todavia, ainda que possamos entrever no percurso de tais

personalidades,  características do meio artístico onde viveram, é fato que,  diante da

necessidade  de  inscrever  essas  individualidades  em  um  contexto  mais  alargado  da

produção artística, outros percursos tão importantes quanto estes, para a compreensão

do campo artístico provinciano, foram deixados de lado. Seja por não corresponderem a

casco dramatico do inolvidavel Rio Apa.”ANNUÁRIO DA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO SUL.
Porto Alegre, 1898, p. 99.
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determinados padrões legitimadores de uma concepção monolítica e estática de cultura,

seja por não alcançarem a mesma visibilidade destes artistas.

Uma das linhas historiográficas mencionadas, baseada ciclicamente em torno de

padrões estéticos  e pictóricos universais  e  amparada em artistas com uma formação

acadêmica privilegiada, o que, a via de regra, constituem as exceções, foi traçada pelo

artista, historiador e crítico de arte Angelo Guido (1893 – 1969). 

Em seu ensaio intitulado “Um século de pintura no Rio Grande do Sul”9, dividiu

o processo de desenvolvimento das atividades artísticas no panorama sul-rio-grandense

em três períodos bem definidos.10  

O primeiro deles se caracterizaria pelos ofícios artesanais e artísticos exercidos

no contexto das missões jesuíticas, sob a égide dos poderes da Companhia de Jesus ao

longo dos séculos XVII e XVIII. O segundo, por outro lado, inteiramente desligado do

primeiro, seria marcado pelas atividades artísticas desempenhadas em Porto Alegre e em

algumas localidades do interior, dentre as quais: Pelotas e Rio Grande. 

O ciclo completo compreenderia todo o século XIX e os dois primeiros decênios

do século XX, iniciando com o aparecimento dos primeiros  trabalhos de pintura de

Manoel Araújo Porto Alegre (1806 – 1879) e encerrando com o apogeu da pintura de

Pedro Weingartner (1853 – 1829) e o aparecimento de valores de uma nova geração de

pintores.

Propondo-se a estudar e historicizar esse segundo ciclo de desenvolvimento das

artes plásticas no Rio Grande do Sul, Angelo Guido afirmará que Araújo Porto Alegre e

Pedro Weingartner serão os principais expoentes do período em destaque. 

Ademais,  podem ser  ressaltadas,  na  biografia  de  ambos,  as  suas  respectivas

capacidades de lutarem contra a falta de recursos e as adversidades do meio, mantendo-

se ativos na desafiadora profissão que elegeram. Tendo ambos iniciado seu percurso na

província, não demorou muito para que partissem rumo aos grandes centros culturais do

Brasil e da Europa a fim de complementarem sua formação profissional em escolas e

ateliês de arte.

9GUIDO, Angelo. Um século de pintura no Rio Grande do sul. In: ENCICLOPÉDIA Rio-Grandense. 
Porto Alegre: Sulina, 1968. 5v.v.2: O Rio Grande antigo. p. 116-139.
10Como observa Neiva Bohns  (2005,  p.  27 – 33) Ângelo  Guido,  baseado em Worringer  e  Spengler,
baseava-se na noção de ciclos de civilização que se sucedem, cada um dos quais com suas próprias
características. Deste modo, cada período histórico teria, portanto, sua vontade de forma, criando ciclos
que nascem, desenvolvem-se, atingem seu apogeu, encontram a sua decadência e finalmente encerram-se.
Cf. GUIDO, Angelo. Os grandes ciclos da arte ocidental. São Leopoldo: Faculdade de Direito Rio dos
Sinos, 1968. p. 17. Vide Guido Angelo.  Aspectos do Barroco.  Porto Alegre: Faculdade de Filosofia da
UFRS, 1967. p.13.
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Fica evidente nesse percurso, que Angelo Guido

(...) enfrentava o problema crônico da falta de documentação e de trabalho de
pesquisa já realizados sobre os artistas que atuaram no Rio Grande do Sul,
campo que ele próprio se viu na contingência de suprir. Em certa medida,
obrigou-se a trabalhar com a lógica das trajetórias individuais que conhecia
melhor.  Também  se  percebe  uma  ênfase  sobre  a  biografia  de  artistas
“consagrados”, ou, pelo menos, que perseveraram nas suas carreiras, depois
de abandonar a terra natal e buscar alhures o apoio, a formação profissional e
o reconhecimento que não obtiveram em solo rio-grandense. (BOHNS, 2005,
p. 30)

Conforme observa Bohns (2005, p. 31), diante da clara falta de ligação entre os

diferentes ciclos idealizados por Angelo Guido, bem como, pelos critérios adotados por

ele  para  tal  classificação,  torna-se  evidente  a  sua  intenção  de  reunir  manifestações

artísticas obedientes às suas próprias regras de ordenamento.

Deixando de lado uma linha da historiografia da arte local que interpreta estas

atitudes  individuais  através  de  narrativas  heroicas,  próprias  de  pessoas  dotadas  de

espírito inquieto que ambicionavam novos horizontes e não conseguiam se sujeitar às

limitações de um meio provinciano11, o que fica evidente na trajetória desses artistas,

assim  como  na  de  Romualdo  Magriço  –  é  a  fragilidade  de  um panorama  artístico

adequadamente estruturado no território sul-rio-grandense, ao longo do século XIX.

Bhons (2005) observa neste enquadramento que

A inexistência  de  um  campo  artístico  minimamente  estruturado,  no  Rio
Grande  do  Sul,  foi  sentida,  no  decorrer  do  século  XIX,  por  diversos
indivíduos que não encontraram meios de dar continuidade ao seu trabalho na
terra  natal.  Como  se  sabe,  o  campo  de  produção  erudita,  ao  qual  está
irremediavelmente ligado o campo artístico, é também o palco da luta pela
consagração  e  pelo  poder  de  concedê-la,  desenvolvendo-se,  a  partir  daí,
“instâncias de legitimação”, como museus, galerias, salões, escolas de arte e
espaços  específicos  nos  meios  de  comunicação  de  massa.  Nestes  espaços
atuam  artistas,  críticos,  marchands,  professores  de  arte,  mecenas  e
administradores. Como no século XIX o campo de produção erudita estava
em formação, poucas eram as instituições de ensino, e raros os indivíduos
que chegavam às universidades e escolas voltadas ao ensino das artes. Para
financiar a instalação e sustento do estudante em outros países, as famílias
dispendiam grandes somas de dinheiro.
[…]  Justamente  pela  falta  de  um  campo  artístico  bem  articulado,  desde
meados do século XIX, os indivíduos residentes no Rio Grande do Sul que
tentaram  seguir  carreira  enfrentaram  grandes  adversidades.  […]  Pode-se
supor que o poder de atração de um pólo artístico e cultural seja proporcional
ao poder de repulsão de um ambiente provinciano. Ou seja: em certos locais,
não  apenas  inexistem  as  instituições  de  tutela,  formação  e  promoção  de
artistas,  como  eles  são  ostensivamente  discriminados,  e  o  trabalho  que
realizam é sistematicamente ignorado, até que desistam da profissão ou se

11Vide DAMASCENO, Athos. Artes plásticas no Rio Grande do Sul: 1755-1900: contribuição para o 
estudo do processo cultural sul-riograndense. Porto Alegre: Globo, 1971. p.82.
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deixem atrair por lugares mais propícios. (BOHNS, 2005, p. 34 – 35, grifos
nossos)

Na transição do século XIX para o XX, são diversos os exemplos de artistas

itinerantes  e  alocados  na  província,  que  distantes  dos  grandes  centros  culturais

hegemônicos, enfrentavam uma grande dificuldade de comercialização de suas obras.

“Visivelmente, a sociedade gaúcha, de maneira geral, não reconhecia nas obras de arte

valor  material  ou  simbólico  que  justificasse  um investimento  financeiro”  (BOHNS,

2005,  p.  54).  Sendo  inexistente  no  panorama  sul-rio-grandense  uma  política

governamental de fomento e amparo às atividades artísticas, bem como, de instituições

voltadas ao ensino e moções expositivas que abarcassem as produções plásticas, muitas

vocações artísticas surgiram, derivadas do autodidatismo e do empirismo artístico, mas

que desaproveitadas e desamparadas, sucumbiram às adversidades do meio.

Nesse contexto, entendemos que a trajetória de Romualdo Gomes Magriço, nos

permite propor um novo olhar para o percurso do meio artístico12, e que contribua para o

reconhecimento  de  uma  nova  geografia  artística,  considerando  os  núcleos  sociais

periféricos, como a cidade do Rio Grande. 

2.2 Romualdo Gomes Magriço: percurso e perfil do artista

Romualdo Gomes Magriço (Rio Grande, 1861 – 1891, Rio de Janeiro) desde

muito cedo, já demonstrava inclinação para o ofício que poucos louros lhe traria, muito

mais  pela  apatia  de  seus  compatriotas do  que  pelo  talento  que  lhe  reservava  um

caminho promissor pelas artes plásticas, não fosse a sua morte prematura.

 O  pintor  teve  seus  primeiros  ensaios  de  desenho  e  pintura  ainda  jovem,13

mediante lições ocasionais na própria cidade natal com artistas itinerantes,  em aulas

particulares. As aulas eram oferecidas a domicílio, em ateliês próprios, instituições de

ensino e sociedades culturais do município. Esse primeiro noviciado artístico, foi de

ensinamentos que lhe depuraram o olhar e corrigiram falhas e vícios de uma aspiração

artística

12Cf. GUIDO, A. Um século de pintura no Rio Grande do Sul. In: ENCICLOPÉDIA Rio-Grandense. 
Porto Alegre: Sulina, 1968. 5v.v.2: O Rio Grande antigo. p. 116-139
13DAMASCENO, 1971, p. 393.
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Pode-se observar nos registros históricos da segunda metade do século XIX14, a

rápida passagem de pintores pela cidade do Rio Grande, que em decorrência da pouca

demanda de serviços, eram obrigados a retirar-se para Pelotas, Porto Alegre ou Rio de

Janeiro,  onde  disporiam de  campo  mais  favorável  para  o  desenvolvimento  de  suas

atividades, o que ratifica a instabilidade não só do ensino, mas também da produção,

circulação e fruição das artes plásticas na cidade.

Ainda assim, apesar de ocasional e irregular, o ensino do desenho e da pintura

não era inexistente em Rio Grande, a ponto de inviabilizar qualquer possibilidade de

instrução a Romualdo Gomes Magriço. Desde a década de quarenta do século XIX, há

registro de atividades de instrução no âmbito das artes plásticas no município. Alguns

exemplos que atestam essa afirmação. Edouard Timoleon Zalony15 – hábil retratista a

esfuminho e pintor a óleo sobre vidro –, e instituições como o  Collegio D'Instrução

Elementar Rio-grandense e o  Collégio de Meninas16, responsáveis por oferecer já em

1847,  aulas  de  desenho,  pintura  e  até  mesmo  dança  e  piano,  evidenciando  um

engajamento cada vez maior no que diz respeito ao ensino das artes.17

14Neste contexto podemos referir os seguintes exemplos: “Guilherme Litran, natural da Almeria, fez seus
primeiros estudos na Espanha, concluindo-os em Portugal. Radicado na Província, dedicou-se à pintura
e ao magistério. Residiu por algum tempo em Rio Grande, todavia, pelos motivos que já mencionamos,
se  mudou para  cidade  vizinha  de  Pelotas.  Competente  pintor  histórico  e  retratista,  pensava
frequentemente na possibilidade de transferir-se para Porto Alegre em busca de melhores condições de
trabalho. (Damasceno, 1971, p. 225-226)
“Bernardo Grasselli, retratista a oleo, de passagem por Pelotas, recém chegado a Rio Grande, offerece o
seu serviço, durante o tempo de sua breve demora, tira retratos de qualquer tamanho, quem delle quiser
utilizar-se dirija-se á rua do padeiro em frente do café dos Emigrados n. 14.” (O RIO-GRANDENSE
26/10/1887)
“Carlos Scheler, de passagem por esta cidade, offerece os seus prestimos para tirar retratos a Crayon,
em tamanho real, ao preço de 15$000.” (ECHO DO SUL 18/10/1887)
“Um  subdito  allemão,  retratista  a  oleo  e  lythographo  examinado  pelas  principaes  academias  da
Allemanha, procura qualquer emprego dentro ou fora d'esta cidade. Acha-se habilitado para o desenho
de engenharia e para ensinar pintura e desenho em qualquer collegio.  N'esta tipographia se darão
informações sobre a pessoa de que se trata.” (ECHO DO SUL 12/07/1888)
Todos foram artistas itinerantes que ofereciam seus trabalhos enquanto permaneciam na cidade. Muitos
outros  poderiam  ser  os  exemplos,  ainda  que  estes  se  enquadrem  melhor  ao  contexto  artístico  de
Romualdo Gomes Magriço.
15Em 1846 instalou-se na cidade a primeira escola ou aula pública de Desenho da Província. Seu instrutor
era o artista francês Edouard Timoleon Zalony (nomeado também para o ensino de Língua Francesa e
Geografia) – afamado “retratista a esfuminho e pintor a óleo sobre vidro” - que anteriormente lecionara
na Corte. Em 1854 o referido artista ensinava, gratuitamente, desenho aos sócios da Sociedade Instrução e
Recreio, por ele idealizada. (DAMASCENO, 2007, p. 123 – 124).
16O Collégio  de  Meninas  tinha  como diretor  Francisco  Velloso  de  Carvalhal  Esmeraldo  de  Castello
Branco e havia sido aberto há cinco meses, portanto, outubro de 1846. Em notícia veiculada pelo Jornal O
Rio Grandense de 13 de Março de 1847, os diretores informavam que seria ensinado em seu colégio
“tudo quanto  possa  formar  a  boa  educação  d'uma  menina:  não  só  ler  escrever,  contar  arithemetica,
grammatica portugueza, dita latina, geographia, logica, rhetorica e filosofia, frances, desenho, pintura,
dança e pianno...” (O RIO GRANDENSE, 13/03/1847)
17“Em 1846, o Rio Grande do Sul contava com 51 escolas de instrução primária – 36 para meninos e 15
para meninas. Existiam somente algumas poucas escolas de ensino secundário: quatro em Porto Alegre,
duas em Rio Grande e uma em Pelotas. Em Rio Grande, as aulas correspondiam à Gramática Latina (com
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Esse  número  de  cursos  irregulares  e  escassos,  direcionados  à  instrução  dos

ofícios  artísticos,  tornou,  por  outro  lado,  corrente  a  ousadia  dos  corajosos  que  se

aventuravam  nos  estudos  autônomos  das  artes  plásticas.  É  nessa  conjuntura  que

surgiram muitas vocações artísticas, inclusive a de Romualdo Gomes Magriço. Todas

derivadas,  em grande medida,  do autodidatismo e do empirismo artístico,  revelando

talento  em seus  respectivos  ofícios,  mas  não alcançando uma maior  visibilidade  na

Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Isso reforçamos, devido à imaturidade de

um campo próprio de desenvolvimento das artes e da cultura.

2. Retrato de Romualdo Gomes Magriço com sua palheta e pincéis. Annuário da Província do Rio Grande
do Sul, 1898, p. 96. Acervo da Biblioteca Rio-Grandense

Nascido em uma família de recursos, Romualdo Gomes Magriço teve em sua

casa o seu maior ‘mecenas’. Manoel José Gomes Magriço era um estimado comerciante

do local a ter um olhar generoso às coisas da arte.18 Associado a Antônio Vieira de Silva

Pinto,  no  comércio  de  ferragens,  tintas,  drogas19 e  miudezas,  sob  a  firma  Gomes

cinco alunos) e Francês, Geografia e Desenho (com 26 alunos).” (DAMASCENO, 2007, p. 112).
18Em nota publicada pelo  Jornal Correio Mercantil em 21 de dezembro de 1867, são apresentados os
nomes dos associados pelo Brasil, agraciados com os prêmios do sorteio da Associação Promotora de
Bellas Artes de Lisboa, dentre os quais, Manoel José Gomes Magriço é contemplado com o quadro n. 39
do artista José de Souza Moura Girão, integrante da tertúlia de artistas portugueses do Grupo de Leão;
representante da pintura naturalista em Portugal e um dos pintores lusitanos a participar da Exposição
Nacional do Rio de Janeiro de 1908.
19A título de exemplo,  dentre  as  miudezas  comercializadas  pela  firma Magriço  e  Comp.  estavam as
Pennas de Ouro Dawson Warren & Hyde de Nova York, um artigo de luxo tratando-se de escrituração,
além é claro de tintas e pincéis.
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Magriço e Companhia,20 Manoel José Gomes Magriço tornou-se sócio da  Associação

Comercial da cidade do Rio Grande21 e membro da  Associação Promotora de Bellas

Artes de Lisboa.

 Antônio Correia Leite Filho (1896) afirma em um ensaio dedicado a Romualdo

Gomes,  que seu pai,  Manuel,  embora tenha relutado,  em princípio,  cedeu diante  da

inclinação do filho para o trabalho artístico.22 Não podemos justificar  com base em

fontes documentais, nem mesmo imaginar outra forma de financiamento, senão a tutela

do pai nos primeiros anos da carreira de pintor do jovem rio-grandino que abarcaram,

dentre recursos e instrução, uma viagem à Itália – investimentos dispendiosos para um

ofício tão adverso e pouco lucrativo.

Romualdo Gomes Magriço viu, assim, a necessidade de encontrar recursos fora

da cidade,  a fim de desenvolver e aprimorar suas competências no âmbito das artes

plásticas.  Como se pode observar,  o  mesmo percurso é  empreendido por  jovens da

primeira  geração  de  pintores  rio-grandinos,  contemporâneos  a  Magriço,  que,

observando a necessidade de aperfeiçoar as suas aptidões, foram em busca de condições

mais favoráveis e meios mais férteis para o desenvolvimento de seus ofícios.

 Luiz Pereira da Cunha (1866 -?) e Carlos Torely (1866 -?), ambos conterrâneos

de Romualdo Gomes,  cedo saíram de Rio  Grande para matricularem-se em escolas

dedicadas exclusivamente ao estudo das artes. Se o primeiro encontraria na escola de

Belas-Artes  do  Rio  de  Janeiro  –  a  qual  frequentou  de  1881  a  1888  –,  proveitosos

ensinamentos que marcariam toda a sua carreira, o segundo estudaria em Florença, no

Real Instituto Di Belle Arti entre os anos de 1890 a 1894.

De outro  modo  não procederia  Romualdo Gomes  Magriço.  Com o provável

auxílio de seu pai Manoel, o jovem pintor rio-grandino viaja para a Itália, onde estudou

na  Real  Academia  de  Belas  Artes  de  Milão23.  Não  foi  possível  apurar  em  nossas

investigações a data de partida de Romualdo Gomes para a Itália24 nem a frequência

20Em outra notícia veiculada pelos Jornais Constitucional e Correio Mercantil entre os dias 15 e 16 de
julho de 1862, uma nota registrando os contratos sociais apresentados ao Tribunal do Comércio, relata a
sociedade empreendida por Manoel José  Gomes Magriço e Antônio Vieira de Silva Pinto, em comércio
de ferragens, tintas, drogas e de miudezas, com o capital de 35:000$ sob a firma de Gomes Magriço e
Comp. Cerca de uma década depois, o periódico Diário do Rio de Janeiro ao noticiar os contratos no mês
de março de 1875 da caixa econômica auxiliar já registrava um contrato de 2.500$000 de Manoel José
Gomes Magriço do Rio Grande.
21Em visita pela Câmara do Comércio da Cidade do Rio Grande, fica comprovado, através de duas atas de
reuniões que Manoel José Gomes Magriço era sócio da Associação Comercial.
22ANNUÁRIO DA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre, 1898, p. 98.
23ECHO DO SUL. Rio Grande, 11/11/1887.
24Em nota publicada no Jornal Gazeta de Notícias do dia 20 de junho de 1881, observa-se a viagem de
Romualdo Gomes Magriço para a cidade do Rio de Janeiro no paquete Rio Negro. Não se sabe se sua
estadia na corte foi duradoura ou não. O fato é que a nota do jornal, nos permite traçar duas possibilidades
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com que participou das aulas ministradas na Academia. Todavia, o que pode-se afirmar

de fato é que o jovem pintor retornaria à cidade do Rio Grande no dia 17 de janeiro de

1887 no paquete Victória, conforme relata uma nota publicada no jornal Echo do Sul de

18 de janeiro do mesmo ano.

Regresso de um artista. - De sua viagem à Italia, onde foi terminar os seus
estudos de  pintura,  regressou  hontem a  esta  cidade,  o  inteligente  joven  e
esperançoso artista Sr. Romualdo Gomes Magriço, prezado filho do Sr. José
Gomes Magriço.
Damos  ao  jovem  artista  rio-grandino  as  boas-vindas,  felicitando  seu
respeitavel  pai  pelo  prazer  que  teve  de  abraçal-o.  (ECHO  DO  SUL
18/01/1887)

Com uma necessidade imanente de produzir e apreciar a arte, que o levaria a

viver intensamente o panorama cultural italiano e aproveitar todas as oportunidades que

teve de evoluir no seu ofício, Romualdo Gomes acolheu-se em Milão. Um dos poucos

informes que noticiam as atividades do jovem pintor naquele centro artístico encontra-

se em um jornal de Porto Alegre, intitulado A Federação de 7 de outubro de 1886, que

em exame pelo periódico italiano Il Secolo relata a participação de Romualdo Gomes na

Exposição de Belas Artes de Milão em 1886.

Il Secolo, de Milão, falla com grandes gabos dos trabalhos de pintura de um
nosso joven comprovinciano, Romualdo Magriço, que n'aquela bella cidade
italiana apresentou na exposição de bellas artes dois quadros de paysagens.
O distincto moço é filho do sr. Manoel José Gomes Magriço, negociante da
praça do Rio Grande. (A FEDERAÇÃO 7/10/1886)

Naquele contexto de efervescência cultural completamente distinta do panorama

rio-grandino, pode-se inferir o enriquecimento cultural e estético de Romualdo Gomes

face ao contato frequente com as pinturas dos mestres italianos da Itália setentrional –

Andrea  Mantegna  (1431  –  1509),  Giulio  Cesare  Procaccini  (1574  –  1625),  Daniel

Crespi (1598 – 1630), entre outros –, possibilitando-o estudar seus fundamentos quanto

a composição,  harmonia cromática,  perspectiva,  luz e sombra,  através de obras que,

quando muito, ele só havia visto em representações litográficas. 

Dentre  as  suas  referências  também estavam os  estudos  modernos  da  pintura

lombarda,  empreendidos  por  artistas  ligados  à  Scapigliatura,  tais  como,  Tranquillo

Cremona  (1837-1878),  Luigi  Conconi  (1852-1917),  Daniele  Ranzoni  (1843-1889),

atinentes ao percurso de Romualdo Gomes pelas artes plásticas. A primeira é que o jovem pintor tenha
buscado no Rio de Janeiro aulas de pintura e desenho. A segunda é que ele tenha partido neste navio para
o Rio de Janeiro e posteriormente tenha embarcado em outro para Milão na Itália.
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Francesco Filippini (1853 – 1895) e Mose' Bianchi (1840 – 1904), além de pintores

paisagistas da Escola de Veneza como, Canalleto (1697 – 1768) e Francesco Guardi

(1712 –  1793)  e  expoentes  do  romantismo histórico  e  do  verismo como Francesco

Hayes (1791 – 1882) e Giuseppe Bertini (1825 – 1898).

Imerso na boemia milanesa, Magriço viveu intensamente a ebulição cultural que

foi a Scapigliatura25. O movimento artístico e literário antiburguês surgido em Milão no

século XIX, investe na sensualidade altamente revelada, liberdade nas pinceladas, no

empaste  e  nos jogos cromáticos.  Sendo assim,  notamos que muito possivelmente,  o

movimento italiano tenha imprimido uma mudança profunda na atitude de Romualdo

face aos traquejos de seu metiê.

Em seu regresso da Itália, o pintor retornou a cidade do Rio Grande recolhendo-

se  junto  de  sua  família,  onde  continuou,  em  trabalho  incessante,  a  produzir

incansavelmente. Introspectivo e pouco inclinado às conveniências do convívio social,

Magriço defrontava-se com um meio árido e muito pouco solícito às artes. No mesmo

mês de sua chegada da Itália, circulavam pela imprensa da época, anúncios informando

que Romualdo encarregava-se de quaisquer trabalhos relativos à pintura e ao desenho,

como vemos a seguir:

O  intelligente  artista  rio-grandense  sr.  Romualdo  Gomes,  ultimamente
chegado da Itália,  annuncia  por  esta  folha,  que  se encarrega  de  todos  os
trabalhos  concernentes  á  sua  arte,  propondo-se  igualmente  a  leccionar
desenho. Chamamos para o referido annuncio a attenção dos interessados.
Atelier de Pintura de Romualdo Gomes Magriço.
Romualdo Gomes, recentemente chegado da Itália, encarrega-se de qualquer
trabalho  concernente  á  sua  arte,  como  sejam,  retratos  a  oleo,  aquarella,
crayon, pastel e tempera guache, restauração de quadro, decoração de tectos,
pinturas em ceda etc, etc. (ECHO DO SUL, 29/01/1887).

Atelier  Artistico  de  Pintura  de  Romualdo  Gomes,  discípulo  da  Real
Academia de Bellas Artes de Milão.
Previne ao respeitavel  publico que acaba de abrir,  na rua Villeta  n.  8 seu
atelier,  encarregando-se de qualquer trabalho concernente a  sua arte  como
sejam:  retratos  a  oleo,  acquarella,  crayon,  pastel,  tempera,  Gouache,
restauração de quadros, decoração de tectos a fresco e pintura em seda.
Lecciona particularmente. (ECHO DO SUL, 13/10/1887).

25“La Scapigliatura è un fenomeno tipicamente milanese che si sviluppò nei due decenni tra il 1860 e il
1880.  Vide  coinvolti  letterati,  pittori,  scultori,  tutti  accomunati  da  atteggiamenti  e  comportamenti
antiborghesi  e  anarcoidi.  La  tensione  critica  nei  confronti  della  società  del  tempo  si  espresse  con
l’accentuazione della passionalità. Le passioni venivano viste come l’energia nascosta sotto la facciata
perbenista della società milanese ottocentesca.  Questa forte accentuazione dei  sentimenti  collocano la
Scapigliatura  nella  ultime propaggini  dello  spirito  romantico  dell’Ottocento.  Contemporaneamente  la
Scapigliatura,  con  la  sua  grande carica  di  sensualità,  sembra  anticipare  l’estetica  decadentista  che  si
comincerà a manifestare dopo qualche anno.” Francesco Morante, “Storia Dell’Arte: Dal Neoclassicismo
al Post Modern”, http://www.francescomorante.it/pag_3/302l.htm (acessado em 10 de março de 2017).

http://www.francescomorante.it/pag_3/302l.htm
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Romualdo  Gomes  –  Ao  publico  recommendamos  o  anuncio,  que  hoje
principiamos a publicar, do distinto artista nosso conterraneo, sr. Romualdo
Gomes.  Anúncio  –  Romualdo  Gomes,  dá  liçoes  de  desenho  e  geometria,
particularmente, ou em sua residencia, á rua Villeta, n. 8, assim como propôe-
se  a  leccionar  em  qualquer  um  dos  collegios  do  lugar.  (O  ARTISTA,
14/07/1888).

Os anúncios que circularam pelos jornais Echo do Sul e O Artista se por um lado

evidenciam as competências multifacetadas de Magriço, no âmbito das artes pictóricas,

quais sejam: retratos a óleo, aquarela,  crayon, pastel, têmpera, guache, restauração de

quadros, decoração de tetos a fresco, pintura em seda, ou mesmo o ensino de geometria

e desenho.  Por  outro,  evidenciam uma postura arriscada ao abarcar  em seu ofícios,

diversas  técnicas  que  demandam  processos  distintos.  Isso  revela  uma  necessidade

pragmática do pintor de suprir, da maneira mais abrangente possível, uma demanda que

por natureza já era restrita.

3. Anúncio do Atelier Artístico de Pintura de Romualdo Gomes, Echo do Sul, 08/03/1887. Acervo da
Biblioteca Rio-Grandense.
4.Anúncio do Atelier Artístico de Pintura de Romualdo Gomes, Echo do Sul,  11/11/1887. Acervo da
Biblioteca Rio-Grandense.

Em 1887, em seguida de sua chegada da Itália, Romualdo Gomes Magriço já

estava estabilizado na cidade do Rio Grande, com ateliê próprio instalado na Rua Villeta

no 8 (atual Napoleão Laureano). A concorrência com artistas que disputavam as escassas

solicitações  de trabalhos  de ordem artística era  evidente no princípio da carreira  de

pintor do jovem rio-grandino.

Não sendo o único estabelecimento a destinar-se ao trabalho artístico, o Atelier

de  Pintura  de  Romualdo Gomes  disputava  seu  espaço  com outros  estabelecimentos

igualmente reservados às artes. Dentre eles, pode-se citar, a título de exemplo, entre os
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anos de 1887 e 1888, o Atelier de Pintura de Eduardo Frederico Clemens26,  discípulo

da  Real Academia de Bellas Artes de Berlim,  que se encarregava de retratos a óleo,

aquarela,  crayon,  murais,  decorações  e  cenografias,  pintura  em seda  e  restauração;

Guilherme da Silva que atendia na relojoaria dos Srs.  Corrêa de Azevedo & Companhia

na Rua dos Príncipes, encarregando-se de qualquer obra de pintura27; Carlos Scheler e

Bernardo Grasseli, ambos de passagem pela cidade no ano de 1887, sendo o primeiro

retratista  a  crayon e  o  segundo  pintor  a  óleo;  um  litógrafo  e  retratista  a  óleo  de

nacionalidade alemã que ministrava aulas de desenho geométrico e artístico, além de

pintura em qualquer colégio da cidade; o professor de desenho Sr. Constant Mathelin

que expunha e vendia quadros a crayon; a Photographia King, do premiado fotógrafo

John King e a Photographia Moderna de Antônio Bento de Souza. Ademais, encontra-

se também registros de pintores paisagistas como Luiz da Cunha que expunha alguns de

seus  trabalhos  na  Livraria  Americana e  copistas  como  Pedro  Vilá,  que  realizavam

cópias a óleo de pinturas consagradas no âmbito da história da arte.28

 Se a concorrência já não fosse um obstáculo suficiente, presente nos primeiros

passos  da  carreira  de  Romualdo  Gomes,  as  elites  comerciais  do  Rio  Grande  ainda

permaneciam  resistentes  aos  trabalhos  artísticos  de  pintores  que  começaram  e

desenvolveram a sua carreira na própria cidade. “A burguesia citadina, envolvida no

lucrativo  comércio  marítimo,  imprimiu  seu  estilo  de  vida  europeizado  às  relações

sociais e à fisionomia urbana.”29 

Seguindo essa lógica, a influência da Europa burguesa estaria implícita também

no campo das artes plásticas na medida em que as grandes demandas dos trabalhos

pictóricos nutriam clara preferência pelos pintores estrangeiros nascidos e educados nos

grandes centros culturais da Europa. Pode-se observar em nota do dia 13 de janeiro de

1888,  por  exemplo,  o  descontentamento  de  Romualdo  Gomes  Magriço  com  a

26“Atelier  de  Pintura  de  Eduardo  Frederico  Clemens,  discipulo da  real  academia  de Bellas  Artes  de
Berlim.  Retratista  a  oleo  e  a  crayon encarrega-se de todas  as  pinturas  como de  casas,  decorações e
scenografias. Tira retratos a oleo, acquarella e a crayon. Preços de retratos A oleo de 30$ a 40$000; a
aquarella  de  15$ a  20$000;  a  Crayon de  8$  a  10$000.  Encarrega-se  de  restauração  e  renovação  de
qualquer pintura. Faz qualquer pintura em seda. Rua General Canabarro n. 84 ou na relojoaria Masseran
a' Rua Pedro II n. 199”. ECHO DO SUL. Rio Grande, 26/07/1887.
27“Nota sobre a instituição Instrução e Recreio – Ficamos agradavelmente impressionados á vista das
reformas que ali se realizaram sob a direção da illustre diretoria da Sociedade e cuja execução coube ao
habil artista ornamentador Sr. Guilherme da Silva.” ECHO DO SUL. Rio Grande, 05/07/1888.
28“O sr. Pedro Vilá está editando esplendidas cópias oleográphicas dos quadros de Murillo, Velazquez,
Pradilla e outros artistas de genio, cujas obras primas se encontram espelhadas por diversos muzeus e
academias da europa. Esses quadros são a cópia exacta da celebre virgem de Murillo e do admirável
Christo de Velazquez. O preço de venda de cada uma das oleographias é 15$000, mas os assignantes do
Echo pódem obtel-as a 4$500 na Livraria Americana.” ECHO DO SUL. Rio Grande, 09/08/1888.
29BITTENCOURT, 2007, p. 38.
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contratação  do  artista  italiano  Giovanni  Falcone,  que  residia  em  Pelotas,  para  a

realização de algumas pinturas no salão do Grand Hotel. 

Em  nota,  o  Juiz  de  Direito  da  cidade  do  Rio  Grande,  Antônio  José  Pinto,

denunciou  que  “Romualdo  Gomes,  ex-aluno  da  Real  Academia  de  Bellas  Artes  de

Milão é digno da proteção dos seus patrícios e principalmente dos seus conterrâneos,

pelos seus talentos e aptidões.”30

A convite  do próprio  artista  Giovanni  Falcone,  um correspondente  do  jornal

Echo do Sul dirigiu-se ao salão do Grand Hotel, localizado na Rua 7 de Setembro, com

o intuito de conferir  o que lá havia realizado o estimado pintor.  De sua visita,  uma

extensa nota informa que:

Com o louvavel empenho de collocar o seu estabelecimento em condições de
corresponder  a  todas  as  exigencias  do  bom gosto e  da  elegancia,  os  Srs.
Bianchini & Mignaqui fizeram vir de Pelotas o habil pintor Giovanni Falconi,
que  já  firmára  a  sua  reputação  artistica  n'esta  cidade  com os  trabalhos  a
fresco realisados no elegante palaccio do Sr. José Bernardino Fuão. Giovanni
Falcone  desempenhou  com  o  seu  costumado  esmero  e  consciencioso
escrupulo  o seu commetido,  produzindo mais  um attestado  irrecusavel  de
suas aptidões na especialidade artistica a que se dedica. Não fallaremos nas
pinturas de ornato com que elle enriqueceu o salão do Grande Hotel, para
tratarmos,  ainda  que  ligeiramente,  do  grande  quadro  que  representa  as
animadas perspectivas de um valle cortado por um caudaloso rio sobre o qual
estende-se magestosa uma ponte mixta, que dá passagem á locomotiva. Nos
planos  iniciaes  ha  particularidades  que  revelam  um  paciente  estudo  da
natureza. As aguas do bello rio deslisam-se com poetica serenidade por entre
pequenas ilhotas e cabeças de penedos, que emergem do leito coroados de
exhuberante e risonha vegetação. As claridades de uma bella manhã tropical
reflectem-se  na  líquida  corrente  produzindo  os  mil  variados  tons  da  luz
matinal.  As  altivas  montanhas  que  margêam o  largo  rio  projectam n'este
sombras  subtis;  e  as  que  apparecem  nos  ultimos  planos  dão  a  idéa  da
distancia  a  que  se  acham  situadas,  com os  seus  pincaros  cingidos  pelos
densos nevoeiros da aurora. Magnifica e verdadeiramente feliz foi a execução
da  ponte,  que  representa  um  portentoso  arrojo  de  engenharia.  Uma
locomotiva approxima-se com o seu trem de carros, lançando pela chaminé
brancas baforadas de vapor; parece correr a um quarto de força – precaução
necessaria para a passagem da ponte. Vogam na corrente alguns barquinhos e
sobre as ilhotas do primeiro plano vêem-se alguns indivíduos entretidos na
pescaria  –  detalhes  que  casam  as  animações  da  vida  individual  com  as
variantes  da  natureza  local.  No  seu  conjuncto  este  quadro  revela  uma
concepção feliz e em algumas particularidades de nota talento real, realçado
por verdadeiras rajadas de inspiração. Se não se trata de uma obra prima,
trata-se  contudo  de  um  trabalho  sufficiente  bem  acabado  para  fazer  a
reputação  de  um  artista  modesto,  como  é  Giovanni  Falcone.  Os  Srs.
Bianchini & Mignaqui resolveram, a pedido de varias pessoas, expor o seu
salão á concorrencia do publico, afim de que os trabalhos do consciencioso
artista sejam devidamente apreciados. Felicitamos o Sr. Giovanni Falcone por
mais este seu triumpho artistico e agradecemos a gentileza do convite com
que nos destinguio. (ECHO DO SUL, 13/01/1888).

30ECHO DO SUL. Rio Grande, 13/01/1888.
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Romualdo Gomes julgando-se prejudicado pela classificação dada a pintura de

Giovanni Falcone executada no Grand Hotel, escreve à redação do Echo do Sul com o

intento de explicar o que, de fato, seria um afresco sob o ponto de vista mais rigoroso do

termo.  Tal  iniciativa  demonstra  muito  mais  do  que  qualquer  questão  de  técnica

empregada ou semântica, o descontentamento de Romualdo com a escolha do pintor na

realização deste trabalho. Ademais, evidencia também o conhecimento de Magriço pelas

questões técnicas e teóricas:

A pintura a fresco, escreve o intelligente artista Romualdo Gomes, executa-se
por meio de tintas destemperadas ou dissolvidas em agoa, e são applicadas
sobre uma camada de cal e arêa ainda humida, com as quaes se incorporam
adquirindo a mesma solidez e duração do cimento que as recebe e em cuja
massa penetram profundamente.  «Este systema de pintura,  que os grandes
mestres  da  antiguidade  cultivavam,  é  o  que  mais  se  adapta  á  decoração
monumental, não só pela limpidez e transparencia que o caracterisam, como
tambem pela circunstancia de dispensar, para a sua conservação, a applicação
de qualquer ulterior revestimento de verniz. « A pintura a fresco, depois de
concluida  e  perfeitamente  secca,  apresenta  superfficie  baça  e  uniforme;
superfficie, que, portanto, não reflecte as luzes e reflexos emanados de corpos
estranhos.
A palheta do pintor a fresco é mais limitada que a de qualquer dos que se
dedicam a outros systemas; contudo, havendo arte e talento conseguem-se
effeitos luminosos e resultados notaveis  pela intensidade e vigor do claro
escuro.  Cumpre-nos observar  ao digno artista  que nós não empregamos o
vocabulario a fresco na sua rigorosa acepção artistica; servimo-nos d'elle para
fazer comprehender simplesmente que se tratava da pintura sobre parede não
enxuta.  Conforme  a  mais  vulgar  comprehenção  do  genero  a  fresco.  Se
quizessemos  dar  classificação  rigorosamente  artistica  aos  trabalhos  do  Sr.
Falcone teriamos dito – pintura a oleo sobre parede ou ornato a oleo, - e nem
por  isso valeriam menos do que  realmente  valem,  como producto  de  um
artista  modesto,  mas  bastante  intelligente.  Entretanto,  folgamos  que  este
incidente  tivesse  fornecido  ao  nosso  talentoso  conterraneo  o  ensejo  de
patentear  os  seus  conhecimentos  de  historia  e  litteratura  da  arte  que  tão
vantajosamente cultiva. (ECHO DO SUL 15/01/1888)

Não  havendo  espaços  destinados  exclusivamente  à  exposição  de  desenhos,

pinturas,  gravuras,  aquarelas,  enfim,  quaisquer  trabalhos  de  artes  pictóricas  no

município, Romualdo Gomes e seus contemporâneos expunham suas obras em casas

comerciais do centro da cidade, onde havia grande fluxo de pessoas. 

Isso,  além  de  facilitar  a  venda  de  tais  trabalhos,  possibilitava  uma  maior

visibilidade para os artistas plásticos do Rio Grande. Dentre as casas comerciais que

permitiam e que eram mais requisitadas para as ‘exposições’ destacam-se, a  Livraria

Americana, Livraria  Rio-Grandense31,  Cigarraria  do  Sr.  Santiago  Minuto32,  Bazar

31Localizada na Rua Pedro II número 102.
32Localizada na Rua Andradas número 6.
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Francês, Livraria  Daniel33, Bazar  do  Trocadéro,  Livraria  Evangélica34 e  o

estabelecimento do Sr. Telles Junior.

 

5. Fotografia da Livraria Americana, s/d. Acervo da Biblioteca Rio-Grandense.

Algumas notas emitidas pela  imprensa rio-grandina registram a exposição de

aquarelas,  pinturas  e  desenhos  de  Romualdo  Gomes  em  algumas  dessas  casas

comerciais, dentre as quais destacamos um pequeno quadro em aquarela dentro de um

passe – partouts35,  uma marinha e um efeito de lua36 – todos expostos na vitrine do

Bazar do Trocadéro –, e um quadro de paisagem em pequenas dimensões alusivo à

vizinha Vila de São José do Norte, exposto na Livraria Americana.

 Ademais,  Romualdo  Gomes  Magriço  ficaria  responsável  também  pela

realização do novo estandarte da Sociedade Filarmônica Duas Corôas37, que foi pintado

em seda e deveria ser inaugurado nas comemorações do dia 7 de setembro em seção

solene, seguida de um modesto festival. O estandarte era acompanhado por um talabarte

bordado em ouro e uma rica fita, ambos realizados por Rodolphina Rodrigues da Silva,

expostos no escaparate da Loja de Fazendas de Telles Júnior.

33Localizada na Rua Pedro II número 86.
34Localizada na Rua Pedro II números 98-100.
35 “Romualdo Gomes – Na vitrine do Trocadéro acha-se exposto um pequeno quadro a acquarella dentro
de um explendido Passe – Partouts. O pequeno quadro revela o bom gosto de seu autor,  e para elle
chamamos a attenção dos apreciadores.” ECHO DO SUL. Rio Grande, 02/10/1887.
36 “O hábil artista Sr. Romualdo Gomes expôs no bazar do Trocadero dous pequenos quadros de sua lavra,
sendo uma marinha e um effeito de lua, ambos caprichosamente executados. N'esses mimosos trabalhos
Romualdo Gomes confirma os seus talentos artisticos.” (ECHO DO SUL 20/04/1888)
37 ECHO DO SUL. Rio Grande, 08/08/1888 e 02/09/1888.
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6. Thádeo Alves de Amorim,  caricatura referente aos objetos expostos  na Exposição Municipal das
Indústrias e das Artes do Rio grande. Jornal O Bisturi, 23/06/1889. Acervo da Biblioteca Rio-Grandense.

 O estandarte seria alvo de uma dura crítica feita pelo redator,  proprietário e

caricaturista do semanário  O Bisturi,  Thádeo Alves de Amorim (1856 – 1920). Ele se

mostraria, ao longo dos anos em que manteve a produção do jornal rio-grandino, um

crítico  severo  ao  trabalho  de  Romualdo  Gomes  Magriço.  Amorim,  tecia  duras

observações, por vezes, semelhante às apresentadas aos seus opositores políticos. 

7. Detalhe. Thádeo Alves de Amorim, caricatura referente aos objetos expostos na Exposição Municipal
das Indústrias  e  das  Artes  do  Rio grande.  Jornal  O Bisturi,  23/06/1889.  Acervo  da Biblioteca  Rio-
Grandense.
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Seguindo a tradição opinativa dos semanários em que trabalhou anteriormente38,

porém com um programa mais  ameno e menos  acalorado politicamente39,  Amorim,

parece não demonstrar tal complacência nas páginas de O Bisturi quando redigia ácidas

críticas ao artista rio-grandino.

A bandeira das duas coroas – Aquillo não é uma bandeira, é uma cataplasma.
As  tintas  pouco  esbatidas,  o  dourado  mal  applicado,  a  incorrecção  do
desenho, a má distribuição de luz, o achatado das duas corôas, a lyra sem
cordas estão porém denunciando a mão de um curioso vulgar e não de um
discipulo da Real Academia de Bellas Artes de Millão.
Não fosse o tamanho, não fosse a largura, passaria por um ornato de caixas
de phosphoros de cêra de Roche & C. De Marselha.
Parece  uma  figura  de  transparente  de  abatjour de  algum  candieiro  de
kerosene, pelas nodoas que tem de oleo.
Oleo ou sebo.
No entretanto, ha certo arrojo em ter sido apresentado áquelle trabalho que,
nos faz acreditar que quem a fez tinha aptidão para fazer couza melhor.
Aquillo foi pintura de encommenda, com dia marcado para a entrega.
Bem se vê que foi feito ás pressas, por pouco dinheiro e sem modelo.
A primeira vista, parece que ao pintal-o houve idéia de fazer se no centro um
caranguejo.
Com certeza, ao termina-la o autor sorriu-se como se visse a caricatura do
Gallo do Bisturi.
Sorrio-se,  e  sem mais  demora,  antes  que  se  arrependesse,  foi  entregar  a
encommenda.
Ahi sim, é que elle não sorrio-se vendo que não quizeram aceital-a.
Ainda assim, posta em distancia e a meia luz produz um certo effeito.
Quem o examinar, porém, de perto perde o tempo e a illusão.
Em resumo é um trabalho curioso...e quasi, que original.
Será uma raridade da nossa Exposição.
Mettido  em  uma  velha  moldura,  e  collocado  quasi  na  sombra,  póde  ser
impingido como trabalho vindo da Itália.
Faz  pendant  a  um  naufragio  que  está  pendurado  na  sala  da  Associação
Commercial.
Magriço. (BISTURI 10/09/1888).

Além das casas comerciais, os edifícios públicos, as instituições culturais e as

associações da cidade do Rio Grande também eram utilizadas em exposições, ainda que

com uma frequência menor40. 

38 Thádeo Alves de Amorim, antes de lançar o semanário O Bisturi no dia 1o de abril de 1888, já havia
prestado serviços ao semanário crítico e ilustrado  O Amolador e  O Diabrete  (1878 – 1881), onde fez
carreira e contribuiu, ao lado de Henrique Gonzales, para a popularidade do semanário. No dia 14 de
agosto de 1880, associando-se ao seu irmão Constantino Alves de Amorim, começa a trabalhar por conta
própria nas oficinas do semanário  Maruí  (1880 – 1882) enquanto ilustrador e jornalista. Alguns meses
após o fechamento do Maruí, devido as ácidas críticas tecidas aos acontecimentos do dia e aos fatos
locais, Thádeo reaparece com a  Semana Ilustrada, último periódico em que trabalhou antes do Bisturi.
DAMASCENO, 1971, p. 334 – 335 e ALVES, 2006, p. 97-107.
39 Cf. DAMASCENO, 1971, p. 335.
40 A título de exemplo, o artista Luiz Pereira da Cunha, aluno da Escola de Belas Artes, no breve período 
em que permaneceria no município em 1887, antes de regressar ao Rio de Janeiro, expôs um conjunto de 
trabalhos a crayon, que trouxe consigo da corte, em um dos salões da Câmara Municipal do Rio Grande.
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Romualdo Gomes, em novembro de 1887, teve o quadro  O Naufrágio do Rio

Apa (1887) exposto no salão da  Associação Comercial,41 quatro meses após o trágico

naufrágio do paquete Rio Apa da  Companhia Nacional de Navegação a Vapor. A tela

supostamente  encomendada pela  Associação Comercial,  circularia  como imagem da

negligência e do descaso do governo com o principal entreposto ao sul da província.

8. Praça do Comércio da cidade do Rio Grande. Acervo da Biblioteca Rio-Grandense

Antônio da Costa Correia Leite Filho não seria indiferente à referida obra em seu

ensaio editado em 1898, revelando ser uma, entre as quatro obras do pintor que ainda

permaneciam na cidade naquele ano.42 De modo adverso, a crítica local, de maneira

geral, seria indiferente à pintura de Romualdo. Apenas Thadéo Alves de Amorim, em

nota  publicada  no  semanário  O  Bisturi de  13  de  maio  de  188843,  apontou  suas

considerações  acerca  do trabalho exposto pelo  pintor  após  visita  feita  à  Associação

Comercial. 

O quadro não causou uma boa impressão ao redator e caricaturista do periódico

rio-grandino, não só pela má “distribuição das tintas” e pela “péssima iluminação”, mas

também pela indefinição nos elementos retratados na pintura, conforme pode ser lido no

fragmento a seguir:

41 Em uma nota publicada no jornal Echo do Sul de 11 de novembro de 1887 informava que “hoje deve
ser collocado no salão da Associação Comercial um bonito quadro representando o naufrágio do Rio Apa,
trabalho do Sr. Romualdo Gomes.” ECHO DO SUL. Rio Grande, 11/11/1887.
42 “A segunda tela é pavorosa. Põe-nos pela frente, em palhetadas terriveis de verdade, o estardalhar das
ondas, abraçando o casco dramatico do inolvidavel  Rio Apa.” ANNUARIO DA PROVINCIA DO RIO
GRANDE DO SUL. Porto Alegre, 1898.
43 É de se observar que as edições do jornal O Bisturi de 1888 encontradas no acervo da Biblioteca Rio-
grandense foram restauradas, sendo algumas delas, partes de artigos recortados e colados em sequência.
Não sabemos até que ponto esses recortes foram realizadas de modo correto, tendo em vista que algumas
datas foram escritas a mão, sendo inexistentes as referências tipográficas. O que nos faz atentar para a
possibilidade de algumas datas deste ano estarem equivocadas.
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Fommos ha dias convidados para ir-mos á praça do commercio apreciar um
quadro que ali se acha, allegorico á catastrophe do «Rio-Apa», e que segundo
nos consta custou a quantia de… quinhentos mil réis.
Para lá nos dirigimo-nos e encontramos o tal quadro, que se acha collocado
muito alto, ao lado esquerdo da entrada e em pessima luz.
Nunca suppuz que me causasse tão triste impressão, não a pintura do quadro,
mas  por  não  perceber  o  que  reproduzia  aquella  tela de  dimensões  não
pequenas.
Felizmente  o  artista  que  a  executou  não  se  achava  presente,  senão  teria
notado a pessima impressão que me produzio o seu naufragio, que na verdade
não é outra cousa a não ser um naufragio de arte.
Representa elle, como já dissemos, o naufragio de um navio, vendo-se apenas
um empastellamento  de  tintas,  pessimamente  distribuidas  sem arte  e  sem
gosto, destacando-se um fragmento de qualquer cousa, que diz ser o navio,
vivamente illuminado por um borrão de tinta encarnada.
O que mais sobresae no quadro é uma mulher semi-nua, apparecendo-lhe a
maior parte do corpo fóra d'agua, milagrosamente equilibrada, sem ter nada
que a encommode e que a faça sahir daquelle «dolce far niente44».
A moldura é riquissima, e com franqueza diremos – é a melhor cousa que ali
vimos,  mas  que  certamente  não  vale  quinhentos  mil  réis.  (BISTURI,  Rio
Grande, 13/05/88, grifos nosso)

Seguindo sua tradição crítica, Thadéo Alves de Amorim, embora polêmico, com

seus  comentários  irônicos,  apresentou  observações  relevantes  acerca  do  quadro  O

Naufrágio do Rio Apa. A primeira delas diz respeito à representação de uma mulher

seminua com a maior parte do corpo fora da água, equilibrando-se em alguma parte do

vapor, o que cremos ser o mastro. 

O elemento figurativo observado pelo jornalista se contrapõe-se à maneira pelo

qual o quadro se apresenta aos observadores nos dias de hoje, o que levanta a hipótese

de que a tela possa ter sofrido uma intervenção, ou ter sido objeto de uma restauração. A

segunda alegação apontada pelo jornalista é a de que a pintura foi adquirida por um

possível encomendante pelo valor de quinhentos mil réis. 

Por  ser  exposta  na  Associação  Comercial,  supõe-se  provável  que  o

encomendante  fosse  membro  da  instituição,  ou  até  mesmo  a  própria  Associação

Comercial no provimento de suas aspirações no âmbito de melhorias na barra do Rio

Grande. Em ambos os casos, tal suposição se justificaria na relação de dependência que

esses  membros  ou  instituições  tinham com as  boas  condições  de  navegação para  a

prosperidade de seus negócios além do acontecimento que comoveu todas as esferas da

sociedade brasileira.

44 Locução italiana que exprime o ideal da ociosidade despreocupada. Dolce far niente, in  Dicionário
Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013.
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 A elite comercial riograndina tinha como prover uma quantia considerada alta

para os padrões comerciais da época, no que se refere à compra de um quadro sobre o

trágico  naufrágio.  Em  resumo,  essas  considerações,  permitem,  mais  à  frente,  que

discorramos  mais  atentamente  acerca  de um possível  encomendante,  bem como,  de

elementos iconográficos específicos, implícitos no quadro.

Na sequência do percurso do jovem artista pelas artes plásticas, sem dúvida, foi

na Exposição das Indústrias e das Artes de 1888, que Romualdo mostrou aos diversos

seguimentos da cidade do Rio Grande uma produção ampla e competente. 

2.3 Fortuna crítica: Romualdo Gomes Magriço e a Exposição Municipal

Em 1888, Romualdo Gomes participou, conforme recém-citado, da Exposição

Municipal das Indústrias e das Artes, oportunidade em que apresentaria um conjunto de

trabalhos de pintura e desenho, revelando-se um competente pintor de marinhas.  As

informações encontradas acerca da participação do pintor permitem traçar uma nova

perspectiva biográfica acerca dele que se contrapõe às considerações de Antônio da

Costa Correia Leite Filho45.

As  notas  biográficas  a  que  fazemos  referência  foram  escritas  a  pedido  de

Graciano Alves de Azambuja,46. 

 Azambuja possuía uma pequena tela de Magriço – estudo alusivo ao  busto de

um velho –, motivo que o levaria, pelas recepções positivas que o quadro recebeu na

época47, a solicitar ao conterrâneo de Romualdo Gomes, Antônio da Costa Correia Leite

Filho, que escrevesse uma breve biografia sobre o pintor, como vemos a menção no

Anuário, aqui transcrita:

Escrevendo  algumas  linhas  sobre  a  individualidade  artistica  do  nosso
patricio, cumprimos duplo dever: - o de tributar-lhe um preito de saudade e
admiração, e o de ir ao encontro dos desejos do illustrado Dr. Graciano de
Azambuja, que tão pertinazmente insiste em levantar de tumulos esquecidos
a  memoria  santa  d'aquelles  que  muito  tentaram  fazer  para  desbravar  um
pouco o indifferentismo brazileiro. (Annuário da Província do Rio Grande
do Sul, 1896, p. 98.)

45 No ensaio redigido em 2 de abril de 1898.
46 Diretor do Annuario da Provincia do Rio Grande do Sul, um dos mais importantes almanaques da 
época, editado em Porto Alegre entre os anos de 1885 a 1914. ALVES, 2016, p. 127.
47 ANNUARIO DA PROVINCIA DO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre, 1898, p. 99. Nota de 
página.
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 O ensaio,  além de apresentar  informações importantes acerca da carreira de

Magriço,  assumiu o papel  de  crítico  à  situação artística nacional.48 A esse  respeito,

afirmava o  autor  que  no  âmbito  da  pintura  e  da  escultura,  “nenhum povo culto  se

achava, como os rio-grandenses, em tão detestável atraso.”49

O autor50, conterrâneo de Romualdo Gomes Magriço, nascido em 1866, havia

conhecido o pintor rio-grandino no Rio de Janeiro51, quando atuava como representante

da empresa da família, Leite & Cia. Independente da alcunha de batismo,52 Antônio da

Costa Correia Leite Filho ficaria conhecido por Mario de Artagão, nome artístico com

que assinava seus textos, dentre eles, as notas biográficas acerca de Romualdo Gomes.53

Mario de Artagão, quando escreve o ensaio relativo ao pintor rio-grandino em 2

de abril de 1898, encontrava-se na cidade de Pelotas, o que lhe possibilitou ter contato

com os quadros feitos por Magriço. A morte de seu irmão Alberto da Costa Correia

Leite,  também escritor  e  poeta,  em fevereiro  do  mesmo ano54, na  cidade  do  Porto

Alegre, permitiria a Antônio, uma proximidade com o diretor do Annuario da Provincia

do Rio Grande do Sul,  Graciano de Azambuja, que claramente, não era indiferente às

obras literárias dos irmãos, vindo a solicitar ao literato rio-grandino as notas biográficas

do pintor.

48 Cf. ALVES, 2016, p. 127.
49 […] vemos na generalidade uma ausencia completa de educação artística, contentando-se muitos com
oleographias baratas, parva e chilramente ridículas em molduras douradas, de custo caro!Não estamos
exaggerando.Aqui,  no Rio Grande do Sul,  rarissimas serão as  casas  em que possamos vêr  uma tela
authentica, firmada por autor de reputação.
Nada mais comico do que assistir á lucta que se estabelece entre os pretendentes de um quadro nos nossos
leilões provincianos! Não se trata de saber se alli ha talento de original ou habilidade de reproducção, se
estamos emfrente d'uma aquarella ou d'uma oleographia; o que queremos é que o quadro seja grande, de
proporções  vistosas,  não  se  trepidando  em pagar  até  84$000  rs.  por  uma  copia  oleographica  muito
evernisada, a cuja parvoice tivemos o desgosto, ha dias, de assistir em leilão de gente rica e respeitavel,
que se retira para a Europa, abandonando á admiração indigena as suas raridades de fancaria. Não falta
por ahi que veja nos objectos comprados á gente rica, alguma cousa de bolôr aristocratico, cheios da
poeira dos seculos. (Annuário da Província do Rio Grande do Sul, 1896, p. 97.)
ANNUARIO DA PROVINCIA DO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre, 1896, p. 99.
50 Antônio Leite Filho passou os primeiros anos de sua infância em sua cidade natal, mas bem cedo foi
enviado ao continente europeu para lá realizar seus estudos. Primeiramente em Portugal, desde os onze
anos, frequentou o colégio de Campolide – instituição jesuítica que acabaria por marcar as suas vivências,
refletindo-se em manifestações anticlericais já na vida adulta –, fazendo depois no liceu de Lisboa todos
os exames secundários, estudando também na cidade do Porto e em Paris. Na Alemanha ingressou na
Faculdade de Filosofia  e Direito,  bacharelando-se em Filosofia,  mas sem completar  o curso jurídico.
Como o seu pai quisesse completar praticamente a educação do seu espírito, permitiu que ele fizesse uma
longa viagem pela Inglaterra e por alguns dos principais países da Europa. É justamente neste período em
que assumiria funções nos negócios familiares nas cidades do Recife e do Rio de Janeiro que Antônio da
Costa Correia Leite Filho se instaurava como poeta e jornalista. (ALVES, 2016, p. 27.)
51 ANNUARIO DA PROVINCIA DO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre, 1896, p. 98.
52 ALVES, 2016, p. 27.
53 SILVA & ARANHA, 1911, tomo 20, 13° do suplemento. p. 354 Apud ALVES, 2016, p. 27.
54 ECHO DO SUL. Rio Grande, 3 fev. 1898. A. 44. N. 28. p.2.; ALVES, 2016, p. 125.
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Nesse contexto,  Mario de Artagão,  com base nas quatro obras  de Romualdo

Gomes  Magriço  que  ainda  permaneciam na  cidade  do  Rio  Grande  naquele  ano  de

189855, somadas às primeiras observações feitas pelo poeta, ainda no Rio de Janeiro,

traça a seguinte imagem do pintor, 

(...)  Não era precisamente um bohemio:  -  mas era  um neurasthenico,  um
philosopho  de  chapéo  molle,  olhar  amortecido,  passeando  nos  labios  um
eterno  riso  entristecido,  da  mesma  fórma  que  a  sua  alma  amargurada
passeava a sua eterna melancholia pelo mundo intangivel da phantasia.
Era  um  dessilludido,  o  rapaz!  Havia  desde  creança  revelado  talento  não
vulgar para a pintura: - visitar a Italia era-lhe sonho dourado. O pae, bom
portuguez  da  velha  escola,  reluctou  ao  principio;  mas  cedeu,  tal  era  a
teimosia do filho que lhe nascêra artista. Uma vez na Italia, não fez Magriço
o que todo o brazileiro faz ao pôr pé em terra extranha; não indagou para que
lado fica o bairro das mulheres faceis. O nú para elle era santo! Procurou os
museus, apurou a vista, educou o talento, acercou-se dos mestres e um anno
depois entrava a fazer obra de conta própria.
Ansioso  para  dar  á  sua  Patria  as  primicias  de  um  engenho  não  vulgar,
recolheu-se  ào  Rio  Grande,  para  junto  da  família,  onde  continuou  em
trabalho incessante a produzir, a produzir sempre.
Expos  seus  quadros,  e  a  multidão  parou  a  contemplal-os.  N'um  centro
educado, estaria ahi o primeiro triumpho: - mas entre nós, é preciso que o
digamos,  toda  essa  multidão  se  compunha  ou  de  caixeiros  em atraso  no
mandado dos patrôes ou de pretos minas em disponibilidade, á espera do
primeiro frete que lhes viesse pela esquina.
E foi tudo.
Na falta  de  compradores  para o seu  trabalho precioso,  entrou  a distribuir
pelos  amigos,  os  mais  bellos  retalhos  da  alma  sonhadora,  e  assim  foi
desfazendo das principaes telas, em cuja partilha o melhor quinhão coube á
sua Mãe.
Procurou um meio que melhor o comprehendesse,  e  desgostoso retirou-se
para o Rio.
[…] E foi então que Romualdo Magriço morreu, levando para o Céo a sua
desillusão de vencido. Tinha 28 annos.
[…] Romualdo Magriço honra a sua terra rio-grandense, e bemditos sejam
aquelles  que  o souberem comprehender.   (Annuário  da Província  do  Rio
Grande do Sul, 1896, p. 99.)

  Antônio  da  Costa  Correia  Leite  Filho  escreve  estas  notas  biográficas  nos

últimos anos de vida do pintor e, a respeito da obra pictórica, afirma:

55 “N'esta cidade temos a felicidade de possuir quatro telas, sufficientes para firmarem a reputação de
Romualdo Gomes. Uma d'ellas representa um trecho de doca genoveza. E' um bello quadro de côres
sombrias,  apresentando  em  primeiro  plano  as  arcarias  de  um  convento,  transformado  em  deposito
alfandegario, e deixando vêr ao fundo contraste magnifico, a azafama da navegação em pleno meio-dia.
A segunda tela é pavorosa. Põe-nos pela frente, em palhetadas terriveis de verdade, o estardalhar das
ondas, abraçando o casco dramatico do inolvidavel Rio Apa.
Nas outras duas telas revelou-se Magriço um consummado retratista.
Como tributo de saudade a um velho napolitano, que lhe velára as longas noites de doente, perpetuou o
nosso patricio a bonhomia d'esse seu querido amigo, dando-nol-o em busto, admiravel no conjuncto, e em
cuja cabeça enfiou um barrete vermelho, de estupenda verdade no colorido, a contrastar, n'uma antithese
deliciosa, com a tez fundamente amorenada, roida de rugas, cheia de vida cançada dos sessenta annos.
O  outro  retrato,  a  que  nos  vimos  referindo,  apresenta-nos  o  illustre  Dr.  João  Landell,  em  vestes
maçonicas. E' uma tela preciosa que faz as delicias de quantos a apreciam na loja Acacia Rio-Grandense.”
ANNUARIO DA PROVINCIA DO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre, p. 99.
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A palheta do nosso distincto e mallogrado patricio era um producto legitimo
da atmosfera de dôr e desgosto em que elle quasi sempre havia vivido. Não
lhe conhecemos a quentidão das côres alegres, nem os grandes céos abertos
com  espalhafato  de  luz.  Preferia  as  penumbras,  os  crepusculos  vagos,  e
deleitava-se em explorar assumptos dolorosos, aonde uma ruga lembra uma
lagrima e aonde ha cellas feitas para o isolamento da tortura. (Annuário da
Província do Rio Grande do Sul, 1896, p. 99.)

Magriço faleceu pouco depois,  ainda no Rio de Janeiro em 6 de outubro de

1891, aos 28 anos de idade vítima de varíola. Em consequência, seu trabalho pictórico

não seria outra coisa segundo Mario de Artagão se não o reflexo de uma carreira de

mágoas,  para  a  qual  a  indiferença  do  meio  e  de  seus  conterrâneos,  constituiriam

barreiras sociais as quais o artista não conseguiu transpor.

De  fato,  o  desconhecimento  de  Mario  de  Artagão  acerca  da  participação  de

Romualdo Gomes Magriço na  Exposição Municipal das Indústrias e das Artes, e de

outras produções do artista, impossibilitavam-no de ver outra coisa, senão o retrato de

um pintor desgostoso da vida. 

É possível perceber nas mais de dez obras apresentadas por Romualdo Gomes

Magriço na  Exposição Municipal56, assim como em outras que circularam pelas casas

comerciais do município, uma produção que se contrapõe a imagem traçada por Mario

de Artagão.

 A exposição foi realizada entre os dias 30 de setembro e 4 de novembro de

188857 e significou um passo importante na evolução artística e industrial, na cidade do

56 A  Exposição  Municipal  da  cidade  do  Rio  Grande  não  se  caracteriza,  a  rigor,  uma  iniciativa  de
exclusiva ordem artística, tais como as Exposições Gerais de Belas Artes implementadas pela Academia
Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro ou o Salão promovido pela Gazeta do Comércio em Porto
Alegre no ano de 1903, que seria uma das primeiras mostras exclusivamente dedicadas aos trabalhos
artísticos no estado. Mais do que as eventuais exposições individuais registradas nas vitrines das casas
comerciais do município. Essa mostra coletiva fez com que o trabalho artístico desenvolvido pelos artistas
e amadores desta cidade, alcançasse um número bem mais abrangente de pessoas e percorresse diversos
seguimentos sociais do município, permitindo aos mesmos comparecer diante da curiosa população do
Rio Grande coletivamente,  em secções que lhes foram destinadas.  Se considerarmos o fato de que a
exposição municipal foi visitada por cerca de 25. 586 pessoas e que no recenseamento municipal de 1888
a população da cidade era constituída por 20.277 habitantes, sendo 21, 70% deles estrangeiros, devemos,
para  dizer  o  mínimo,  repensar  a  repercussão  e  as  transformações  empreendidas  pelo  certame  das
indústrias e das artes no cenário cultural da cidade do Rio Grande. Tão logo perceberemos que o evento
projetado pela municipalidade constituiu um marco na nossa evolução cultural.
57 A Câmara Municipal do Rio Grande conseguiu o importante prédio onde residia a família do finado
Comendador Antônio da Silva Ferreira Tigre para a realização da Exposição Municipal projetada para o
dia 7 de setembro de 1888 em comemoração ao dia da Independência do Brasil. O referido sobrado foi
concedido à municipalidade sob a condição de nele serem efetuados alguns reparos. Havendo, por parte
de alguns expositores,  reclamações acerca do prazo para o envio dos trabalhos que concorreriam na
Exposição Municipal, ficou a mesma transferida para o dia 30 de setembro do corrente ano.Em 1824
Joaquim José Soares de Faria Marques – Joaquim Rasgado - mandaria construir um amplo casarão em
estilo colonial de dois pavimentos, chamado pela população de casa nobre. O prédio assistiu grande parte
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Rio Grande no último quartel do século XIX. Do mesmo modo que as mostras coletivas

propostas pelo governo provincial nos anos de 1866, 187558, 188159 e 190160, na cidade

de  Porto  Alegre,  o  município  acolheu  trabalhos  de  artesãos,  artistas,  amadores,

agricultores e industriais que se dedicavam a quaisquer ofícios, profissões e artes como

meio de subsistência ou como mera ocupação visando ao fluxo comercial e, sobretudo,

à propagação do trabalho industrial, artístico e artesanal desenvolvido em Rio Grande. 

O Jornal do Commercio – importante periódico comercial editado no Rio de

Janeiro –, assinala no dia 5 de outubro de 1888 a valiosa manifestação que a Exposição

Municipal da cidade do Rio Grande empreende em nome do trabalho industrial e do

ofício artístico na província, como se vê

“O Sr. ministro da agricultura recebeu communicação telegraphica de haver
sido  inaugurada  na  cidade  do  Rio  Grande  do  sul  a  primeira  exposição
industrial e artística. Foi organisada a mesma exposição por iniciativa e sob a
direcção da competente camara municipal, que com razão assignalou o facto
como prenuncio  de  melhoramentos  na  industria  e  nas  artes  da  provincia.
Exposições locaes succedem-se a curtos intervallos em todos os centros de
população  activa  e  industriosa  e  por  toda  a  parte  são  prezadas  como
instrumentos poderosos de adiantamentos em todas as espheras de trabalho.
Nenhuma razão ha para que no Brazil não logrem as exposições regionaes
effeitos identicos aos que lhes são attribuidos em todo o mundo culto.
E' sem duvida para desejar que a bella iniciativa da municipalidade do Rio-
Grande  desperte  tão  util  tendencia.”  (JORNAL  DO  COMMERCIO,
05/10/1888).

do crescimento urbano da localidade, com o significativo aumento da movimentação portuária no século
XIX e o surgimento de casas comerciais que promoveram a circulação numérica da cidade. O prédio,
posteriormente, foi residência do comendador Antônio da Silva Ferreira Tigre, sendo colocado à venda
pelos herdeiros no ano de 1886. A Intendência Municipal do Rio Grande interessou-se na compra do
imóvel, o qual já exigia reformas, fechando negócio em 1894, a um custo de mais de cem contos de réis.
TORRES, 2013, p. 21.
58 Exposição Provincial (1875).
59 Exposição Brasileira-Allemã (1881).
60 Exposição Agropecuária e Industrial do Rio Grande do Sul (1901).
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Os jornais61 Diário do Rio Grande, O Artista e Gazetta Mercantil noticiaram o

edital  na  época  solicitando  colaboração  aos  cidadãos  em  geral  e  convidando  os

interessados em participar a enviarem os seus respectivos trabalhos. Com o sucesso da

seção de abertura da exposição62, o número de expositores aumentou o concurso das

indústrias e das artes no certame com a participação daqueles que não conseguiram

exibir os seus respectivos produtos no dia da inauguração. 

Conforme referimos anteriormente, a exposição da cidade do Rio Grande não se

caracterizou, a rigor, em uma iniciativa de exclusiva ordem artística. 

Em excursão pela  Exposição Municipal,  um dos redatores do jornal  Echo do

Sul63 informava,  no  dia  14  de  outubro  de  1888,  que  as  artes  plásticas  estavam

representadas por uma grande variedade de trabalhos, numa semelhante variedade de

modalidades:

Em desenho, pintura e trabalhos de phantasia ha lá de tudo, isto é, o bom, o
soffrivel, o máo e – digamos a palavra – até o pessimo; e se d'este hybrido
conjuncto procurarmos extrahir o traço real do nosso progresso em materia
de  bellas  artes  encontraremos  uma  grande  somma  de  vocações
desaproveitadas, muito mais habilidade do que arte.
Já porque carecemos de centros em que ensinem as bellas-artes, já porque os
artistas que no Rio Grande se quisessem dedicar ao ensino, com certeza nada

61 “Reconhecendo  a  Camara  Municipal  desta  cidade  as  vantagens  que  resultam  das  exposições
industriaes, resolveu, tendo sido previamente autorizada pelo artigo 2°§ 3°§ da Lei n. 1.697 de 20 de
Janeiro último, organizar  annualmente,  nessa cidade,  no paço municipal,  ou em outro qualquer local
apropriado, uma exposição de todos os productos das industrias, das artes, offícios e profissões cultivadas
nesse município,  a  qual  exposição será inaugurada dia 7 de Setembro,  glorioso aniversário da nossa
emancipação política.
O bom êxito do projecto da Camara depende, porém, da boa vontade de todos os municipaes em geral, e
em particular, do acolhimento que tiver da parte dos agricultores, artistas e amadores, e finalmente de
todos os que se dedicam a qualquer offício ou profissão já como meio de vida, já como meros curiosos,
sem outros fins mais do que o aperfeiçoamento dos próprios talentos e aptidões.Para que a exposição
possa ser inaugurada no dia 7 de Setembro do corrente anno, se torna preciso que os productos, que a ella
forem destinados, sejam enviados á commissão especialmente nomeada para recebel-os e classifical-os,
durante todo o mez de Julho; e os membros desta commissão se acharão nessa época, durante as horas do
expediente no paço municipal a fim de receberem os productos e de entender-se com os expositores.[…]
Assim, a Câmara convida a todos os agricultores, artistas, amadores, e em geral a todos os que queiram
concorrer  á  sobredita  exposição,  a  prepararem, desde já,  os productos  que julgam no caso de serem
expostos, a fim de dar maior brilho a esta festa, cujas consequências, não poderão deixar de ser, em caso
algum, favoráveis ao progresso e á prosperidade do município do Rio Grande.Paço da Câmara Municipal
da cidade do Rio Grande, 1° de Março de 1888. Marcelino Francisco Rosa, presidente, Porphyro Alves da
Silva, secretário.” O ARTISTA. Rio Grande, 13/07/1888.
62 A exposição estava dividida em quatro seções dispostas de modo irregular com vitrines e mostradores
destinados a apresentação dos trabalhos. O número de objetos variou ao decorrer da exposição, contudo,
ao contrário do que se imaginava, o volume total ultrapassou os quinhentos artefatos expostos ao fim do
evento. Cf. “É crescido o numero dos productos de que a camara municipal já dispõe para a sua bella
festa; presume-se que a exposição constará de mais de duzentos artigos, que representarão os progressos
alcançados pelas actividades agricolas, industriaes e artisticas radicadas no município.” ECHO do SUL.
Rio Grande, 25/09/1888.
63 Suponhamos que o redator responsável pelas notas acerca da Exposição Municipal fosse Rocha Galo.
O estimado jornalista ficaria incumbido de escrever ensaios diários acerca dos diversos segmentos do
trabalho presentes na Exposição Municipal
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fariam, vamos marcando o passo e vivendo a expensas das vocações, o que já
não é pouco. (ECHO DO SUL, 14/10/1888).

Os quadros de Romualdo Gomes Magriço ficaram expostos na segunda secção

juntamente com artefatos de cunho artesanal, produtos vinícolas, agrícolas e algumas

conservas da fábrica  Michael e Cia.  Dentre a grande quantidade de trabalhadores que

expuseram seus produtos no evento da municipalidade, o pintor foi contemplado pela

imprensa local, no âmbito das artes plásticas enquanto “o único pintor a comparecer no

evento, a brilhar com o esplendor de um astro de primeira grandeza64”.

Romualdo Gomes, ao contrário do que afirma o redator da notícia acima, não foi

o único pintor a comparecer à exposição, o jornal ainda menciona que

Nos quadros  d'este  futuroso  virtuoso ha sobejas  manifestações de  talento,
certos delineamentos reveladores de uma fecunda organisação artística. No
vigor do colorido, como na fidelidade da descripção ha o quer que é, que,
sem ter cunho individual, põe todavia em relevo as felizes disposições do
artista.
Lá estão, na exposição, os attestados de um talento que promette, mas que,
para  infelicidade  do artista,  não  pódem valer  no conceito da maioria  dos
visitantes  o que  realmente  valem,  já  do ponto de  vista  artístico,  já  como
productos de inspiração própria. São creações individuaes, algumas, talvez,
inquinadas  de  longinquas  reminiscencias  dos  mestres,  mas  em todo  caso
productos de elaboração própria. (ECHO DO SUL, 14/10/1888).

Thadéo  Alves  de  Amorim traça  um paralelo  entre  o  trabalho  de  Alayde  de

Campos65 e Romualdo Gomes Magriço entre as edições dos dias 07 e 14 de outubro de

1888.  Conforme  já  referimos  anteriormente,  o  jornalista  era  um crítico  ferrenho  à

produção  de  Romualdo  e,  neste  sentido,  encontraria  na  exposição  municipal  um

oportuno momento para críticas ao trabalho do pintor rio-grandino. 

Se por um lado Amorim afirmou que Alayde Campos era uma “hábil pintora

que sabia com notável maestria distribuir as tintas sobre a tela”, por outro, afirmaria

64ECHO DO SUL. Rio Grande,14/10/1888.
65 Alayde Campos foi uma das representantes do trabalho pictórico desempenhado por artistas amadores
na exposição municipal. Como observa o noticiante e critico Alcar do jornal Echo do Sul, não tendo visto
nenhuma pinacoteca de alguma academia, nem mesmo saído sequer desta província, a estimada pintora
apresentou no certame, trabalhos com coerência na composição, perspectiva e correção no desenho. Seus
quadros são admiráveis, tanto no vigor da planimetria, na exatidão do claro e escuro e nos luminosos
efeitos dos reflexos, quanto no brilhante colorido, na doçura das meias tintas e no assunto de que são
tirados, o que evidencia a força criativa da pintora rio-grandina. […] Incontestavelmente Mlle. Alayde
Campos, autora da belíssima téla que representa a scena final do naufragio do vapor Forfar Shire, e de
outros quadros que existem na respectiva secção, apresenta o germem de um notável talento artístico. Mll.
Alayde é uma digna discipula de Mme. Scaravaglione; e nós que não costumamos vêr com olhos vesgos
os produtctos de imaginações ferteis e talentos esclarecidos, temos para Mll. Alayde, uma só palavra: -
Away! (ECHO DO SUL, 06/11/1888, grifos nossos).
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que Romualdo apresentou “uns trabalhos muito pifios, muito aquém dos que se acham

ali  expostos  por  diversos  curiosos,  que  não se  deram ao trabalho  de  cursarem as

academias de Millão. E a tal praia de banhos de Chiavani!? Aquilo está mesmo a pedir

uma  medalha  de  –  papelão,  ou  bolacha,  das  que  os  barões  usam  nas  festas

carnavalescas.66”

No artigo do dia 14 de outubro, após inúmeras considerações tecidas acerca da

fundição, marcenaria, ferraria,  vinicultura,  saboaria, cortume, enfim, um conjunto de

trabalhos  representados  na  exposição,  finalmente  uma  reportagem  dedicava-se

exclusivamente às artes plásticas destacando Romualdo Gomes.

O redator da notícia afirmou que pelo mérito da composição, as melhores obras

foram incontestavelmente as marinhas, mencionando que

Não tem o joven artista genero predilecto; parece que lhe devora o espirito a
avidez de todos os generos, ou que vacilla a procura de um que melhor se
case  com  as  exigencias  do  seu  temperamento  artistico.  Não  se  havendo
imposto a disciplina da  especialidade,  anda pela  Bohemia  da arte  a  fazer
prodigalidades de talento, a debilitar o vigor da inspiração na variedade, em
vez de concentrar  as suas  felizes  faculdades n'um genero único, n'aquelle
para o qual mais o solicite o pendor organico.
De  sua  lavra  apparecem  na  exposição  uns  dez  quadros,  dos  quaes  os
melhores, já pelo esmero da execução, são incontestavelmente as marinhas.
(ECHO DO SUL, 14/10/1888)

Como não é possível nos dias de hoje conhecermos tais obras, ou por estarem

reservadas em coleções particulares, ou ainda por terem sucumbido ao tempo, resta-nos

apresentar as observações sublinhadas pelo redator do artigo publicado no periódico

Echo do Sul, extraindo delas algumas considerações.

A primeira das marinhas referidas no artigo representa um navio em alto-mar em

uma noite primorosa ao clarão da lua. A penumbra resultante da interposição entre a lua

e o plano da perspectiva está tratada a “tintas que tem a verdadeira cor da verdade.”67 O

mar e o céu foram discretamente descritos, sobretudo, no plano em que se confundem

na linha longínqua do horizonte. Destaca-se ainda, entre outros méritos, o efeito da luz

do  farol  que  se  reflete  nas  tranquilas  águas  e  que  se  atenua  pelo  contraste  da

luminosidade lunar. 

Outra marinha exposta por Magriço que também é referenciada pelo redator da

notícia representa uma grande embarcação em demanda do porto, navegando em mar

66 O BISTURI. Rio Grande, 07/10/1888.
67 ECHO DO SUL. Rio Grande, 14/10/1888.
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sereno. Observa-se a magnífica cor das “águas salteadas e cambiantes”68 produzidas

pelos efeitos da luz, em plena vastidão oceânica.

O quadro de marinha a ganhar  destaque do redator  do artigo foi  :  Porto de

Gênova em dia de neblina (1886). “N'este quadro a entonação é tudo o que póde haver

de mais natural, de mais verdadeiro. O ar e as agoas do porto confundem-se n'um tom

entre lucido e opaco, que imprime á perspectiva geral essa expressão indescriptivel das

manhãs de neblina e sob o cristalino céu da Itália.”69

A tela alusiva à  Praia de banhos de Chiávari na Rivera de Leopanto (1886),

pareceu, ao redator, fria, pouco lúcida e pobre em detalhes. Dir-se-ia que o pintor teve

preguiça de dar-lhe a última mão e de avivar as linhas das figuras que dão um pouco de

vida individual ao espetáculo da natureza marítima. Dos quadros de outros gêneros,

destacam-se  o  da  Leitura  sobre  o  terraço,  pela  naturalidade  das  figuras  e  pela

transparência da porção de céu que brilha ao fundo através das arcadas do terraço.

Dentre os outros trabalhos é possível destacar ainda o estudo  D'aprés nature

representando uma cabeça de cervo “talvez um dos melhores produtos do pincel do

jovem  pintor”70 e  os  seus  estudos  a  crayon e  nankin; “evidentes  mostras  de  suas

aptidões de desenhista demonstrando firmeza no traço e  sensibilidade nos assuntos

retratados.”7172

As observações extraídas pelo redator do jornal Echo do Sul, ainda que sucintas

e superficiais, possibilitam completar o quadro de produções pictóricas desenvolvidas

por Romualdo Gomes Magriço ao longo do seu percurso. 

Mario de Artagão possuía conhecimento de apenas uma pequena parcela de suas

telas  –  Naufrágio do Rio  Apa (1887),  Porto  de  Gênova em dia de neblina  (1888),

Retrato de João Landell  em vestes Maçonicas (?)  e  Busto de um Velho Napolitano

(1886)  –,  as  notas  relativas  à  participação  do  pintor  rio-grandino  na  Exposição

68 Idem.
69 Idem.
70 ECHO DO SUL. Rio Grande, 14/10/1888.
71 Idem.
72 Em  final,  concluir-se-á  que  Romualdo  Gomes  é  um  artista  principiante,  mas  que  sobram-lhe
competências e força criativa para tornar-se um grande pintor de marinhas. “Os quadros de Romualdo
Gomes não são positivamente maravilhas ou obras primas; d'ali ao perfeito ha talvez um longo trajecto a
percorrer, mas já denunciam o artista que começa a fazer a sua independencia mental, a trabalhar sob o
inflexo e responsabilidade do estro próprio. Em resumo, Romualdo Gomes é um artista principiante, mas
sobejam-lhe faculdades para tornar-se notavel  no genero marinha,  para o qual  revela as  mais felizes
disposições.  Muito tem ainda que estudar e  trabalhar:  na idade em que está  sobra-lhe o tempo para
aperfeiçoar-se e adquirir o cabedal de conhecimentos indispensavel ao artista que quer e pode fazer uma
reputação gloriosa.Colorista vigoroso, possui o principal elemento para tornar-se um pintor de grande
merecimento. (ECHO DO SUL, 14/10/1888).
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Municipal permitem rever alguns pontos de sua produção artística. 73

A considerável  produção  de  paisagens  marítimas,  apresentadas  na  exposição

municipal, atribuem à carreira do pintor rio-grandino um domínio de especialidade, no

qual, o artista se engajaria e expressaria as suas melhores competências. O jovem pintor

encontraria na natureza, sob o espectro das marinhas, um vasto campo de estudos na sua

incansável busca pela alegação essencial da sublimidade e da beleza. Os perigos, os

temores,  a imponderabilidade,  privação e imensidão eram as paixões encontradas na

vastidão oceânica, por um espírito inquieto que acreditava ser possível transcender o

humano através dos sentimentos e da arte.

Ainda  que  as  demandas  da  sociedade  do  Rio  Grande  reclamassem  outras

particularidades do ofício de Romualdo Gomes, sobretudo aquelas mais utilitárias, as

paisagens marítimas ainda obtinham a primazia na produção pictórica do artista. 

 As obras Navio em alto-mar sob noite bonançosa (1888), Embarcação em mar

sereno (1888),  Gênova em dia de neblina (1886) e  Naufrágio do Rio Apa (1887), são

trabalhos  que,  independentemente  das  circunstâncias  formais,  aspiravam  evocar  as

paixões grandiosas do homem em relação à imensidão da natureza. Nada obstante, antes

que caiamos no equívoco de generalizações arbitrárias, quadros como Leitura sobre o

Terraço (1888) Vista da Vila de São José do Norte (1887), D'aprés nature (1888)  e

Mulher desnuda (1888) são demonstrações de que Romualdo Gomes Magriço não era

indiferente a outros temas da pintura de gênero. 

Durante sua estada no Rio de Janeiro, o jovem pintor viveria a pior fase de sua

vida. Segundo relato de Mario de Artagão (1898), na falta de compradores para os seus

trabalhos, foi desfazendo-se das principais telas entre os amigos; na partilha, a maior

parte ficaria para sua mãe Gracinda Roza Gomes.

 Na busca por melhores condições para o desenvolvimento do seu ofício, retirar-

se-ia  para  o  Rio  de  Janeiro.  Já  sem forças  e  sem recursos  para  produzir,  Magriço,

debilitado pela doença que o acometera, em 6 de outubro de 1891, vinha a falecer, fato

noticiado em uma pequena nota no jornal Echo do Sul.74

Ainda  acerca  da  participação  de  Romualdo  Gomes  Magriço  na  Exposição

73Cf. ANNUARIO DA PROVINCIA DO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre, 1898, P. 98-99.
74 “Telegrama da Capital Federal comunica que ali faleceu, vítima de varíola, o nosso jovem patrício
Romualdo Gomes, natural desta cidade e que aqui teve um atelier de pintura. Conhecemos o desditoso
Romualdo, que era um rapaz de talento, pintando paisagens realmente belas e umas miniaturas de boa
escola, reveladoras de apurado gôsto artítico. Se houvesse seguido os seus estudos, Romualdo seria mais
um pintor a honrar a nossa terra. Morreu muito môço e longe de família o pobre artista. Nossos pêsames a
seu venerando pai, o Sr. Manuel José Gomes Magriço, negociante desta praça” ECHO DO SUL. Rio
Grande, 06/10/1898.
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Municipal das Indústrias e das Artes, Damasceno Vieira75 dedicou um capítulo de sua

obra  intitulada  “Através  do  Rio  da  Prata  –  Impressões  de  Viagem  (memórias)”,

publicada  em  Porto  Alegre  pela  tipografia  do  Jornal  do  Comércio em  1890.  Nas

observações  tecidas  pelo  escritor,  podemos  perceber  com algumas especificidades  a

representatividade das artes e das indústrias apresentadas na  Exposição Municipal do

Rio Grande,

“Foi-nos impossível reter na memória, para mencional-os, apreciando-os pelo
seu  justo valor,  todos os  bellos  productos  que  se  patentearam aos  nossos
olhos surprezos: tantos e tão variados eram elles que a nossa penna só com
difficuldade pode notar  de relance os que mais se salientavam. (VIEIRA,
1890, p, 11-12).

Em  primeiro  plano,  Damasceno  Vieira  discorre  acerca  de  alguns  produtos

expostos  oriundos  da  fábrica  dos  Srs.  Rheingantz  &  Companhia,  destacando  o

progresso industrial da cidade e sua promissora capacidade de transformar-se em um

importante centro de manufaturas e uma potência exportadora de produtos para todo o

país.76 Ao  analisar  os  produtos  expostos  da  fábrica  têxtil,  o  viajante  ressalta  a

importância da indústria para o desenvolvimento e para o progresso da província e do

país.  Um  estabelecimento  que  coloca  os  seus  produtos  em  concorrência  com  as

75 João Damasceno Vieira Fernandes desembarca juntamente com o seu amigo Gonçalves às duas horas
da tarde no porto da cidade do Rio Grande. Em 18 de outubro de 1888, após saírem do Hotel Pariz onde
estavam instalados, Damasceno Vieira e Gonçalves decidem visitar o município. Ao serem agraciados
com um cartão de ingresso na redação do jornal Echo do Sul, os amigos resolvem conhecer a Exposição
Municipal  instalada no sobrado do finado Comendador Tigre.  A sua chegada obteve repercussão em
grande parte dos jornais locais. Os redatores e jornalistas dos jornais Echo do Sul e O Bisturi não seriam
os únicos a apresentarem suas considerações acerca.  João Damasceno Vieira Fernandes (1853-1910),
jornalista,  poeta,  dramaturgo,  romancista  e  historiador,  chegado de Porto Alegre – a bordo do vapor
Itapuam –, com destino à Uruguaiana, não passaria despercebido pela produção do jovem pintor rio-
grandino.
“Acha-se  n'esta  cidade,  de  passagem  para  Uruguayana,  o  festejado  litterato  e  inspirado  poeta  rio
grandense sr. Damasceno Vieira, primeiro escripturário da alfandega de Porto Alegre. O sr. Damasceno
Vieira vai servir á alfandega de Uruguayana. Comprimentamos o distinto escriptor, desejando-lhe uma
feliz viagem para oportode seu destino.” ECHO DO SUL. Rio Grande, 18/10/1888.
“O Artista tem o prazer de saudar e apertar a mão muito affectosamente ao illustrado escriptor e mavioso
poeta Rio-grandense, Sr. Damasceno Vieira, que de passagem para Uruguayana, por Montevidéo, se acha
nesta cidade.
O distinto cavalleiro vai em commissão servir na alfandega d'aquela cidade da fronteira. Desejamos-lhe,
de coração, uma feliz permanencia no logar para onde se destina.” O ARTISTA. Rio Grande, 18/10/1888.
76 “O conhecido estabelecimento dos habeis e perseverantes industrialistas fazia-se admirar por meio de
58 qualidades  de  tecidos:  casemiras  de  côr,  casemiras  cambraia,  flanella  cheviot,  baetas  e  baetilhas,
cobertores de variadissimos padrões, ponchos, colchas de lã de apurado gosto, colchas de algodão com
bordado em relevo, de bello effeito para camas de luxo, algodões de toda especie, chales-mantas, brins,
panno azul para fardamento, lona para vélas e toldos, capotes para soldados, varias cassinetas, tudo isto
exhibia-se com profusão, enchendo uma das salas do edificio e attrahindo muito pronunciadamente a
attenção do avultado numero de visitantes.” VIEIRA, 1890, p. 12.
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mercadorias importadas da Europa.77 

Ao todo, 453 objetos estavam expostos no dia 18 de outubro nos salões do “bem

adornado prédio, deliciando a quantos o visitavam e enchendo de justo orgulho corações

rio-grandenses que se entusiasmam frente aos progressos de sua terra”.78 Após apreciar

detidamente uma grande quantidade de trabalhos expostos, Vieira (1890) afirma que

alguns deles revelavam além de muita habilidade, uma “verdadeira vocação artística”.

No âmbito das  bellas artes, Damasceno Vieira tece alguns comentários acerca

dos trabalhos de pintura expostos pelo artista Romualdo Gomes Magriço e de fotografia

do artista John King79, fomentando, através de um olhar distinto, conhecedor e partícipe

do meio artístico na província80, juízos estéticos distintos dos atribuídos pela imprensa

local riograndina.

Segundo o viajante, com base nos quadros expostos na Exposição das Indústrias

e das Artes do Rio Grande, o pintor Magriço expressa um notável talento ao demonstrar

fidelidade nos seus estudos de natureza morta e nas belas marinhas, além de evidenciar

sua perícia no uso da perspectiva atmosférica e habilidade no tratamento do contraste e

na distribuição das cores de modo a proporcionar o efeito visual de profundidade. Ao

destacar tais competências, Vieira comenta que

A pittoresca praia de banhos em Genova; duas mulheres que no interior de
uma habitação entregam-se à leitura; um brigue em alto mar; uma grande téla
representando  uma  mulher  desnuda  até  a  cintura;  uma  bonita  praia  de
pescadores  são quadros  que revelam por  parte  do talentoso  pintor  muito
conhecimento  de  perspectiva,  perfeita  combinação  de  luz  e  de  sombra,
segurança  na  distribuição  das  tintas  para  que  o  effeito  se  produza  á
conveniente distancia, originalidade de idéia e feliz inspiração.
Percebe-se nos seus formosos quadros a influência da escola italiana em que
foi educado e que sabe honrar pelas qualidades superiores que evidenciou.
(VIEIRA, 1890, p. 16).

Ainda assim, Damasceno Vieira apresenta um olhar atento e sensível no que se

refere as artes plásticas presentes na exposição e sobretudo aos trabalhos do artista. O

viajante fez um dos relatos mais importantes acerca de suas obras, na contramão de

77 A perfeição no trabalho, a superioridade da matéria prima, e a modicidade dos preços, caracterizam as
principais vantagens da fábrica, proporcionando forte concorrência aos produtos importados.  VIEIRA,
1890, p. 12-13.
78 VIEIRA, 1890, p. 11.
79 Detentor do título de Photographo da Casa Imperial, assim como seu irmão Thomás King, John King,
manteve um estabelecimento no primeiro semestre de 1887 na cidade do Rio Grande, localizado na Rua
Pedro II, número 153, onde desenvolvia um conjunto de técnicas fotográficas, como retratos em cartão de
visita e abrilhantados, além de fotografias em relevo e porcelana.
80 João  Damasceno  Vieira  Fernandes  (1853-1910)  foi  membro  das  Sociedades  Parténon  Literário  e
Ensaios Literários de Porto Alegre e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
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outros conterrâneos do jovem pintor.

As telas  O Naufrágio do Rio Apa (1887) e a  Praia de Banhos de Chiávari na

Rivera de Leopanto (1886), foram, sem dúvida, as obras que mais sofreram recusas da

crítica local. Se a primeira pareceu quase incompreensível, ao olhar de Thadéo Alves de

Amorim, a  segunda se mostraria  fria,  pouco lúcida e  pobre em detalhes  ao redator

Rocha Galo81 do jornal Echo do Sul. Em ambos os casos, tais pinturas eram censuradas

pelo caráter impreciso e inconsistente das representações pictóricas.

Magriço, como fica evidente na nota apresentada pelo redator Rocha Galo ao seu

respeito, estava diante de discussões vanguardistas que questionavam o próprio estatuto

da pintura e a afirmação da fotografia82. 

Os quadros O Naufrágio do Rio Apa e Praia de Banhos de Chiávari na Rivera

de  Leopanto  são  concebidos  nesse  primeiro  embate  do  jovem  pintor  com  a  elite

comercial  citadina,  tendo  a  necessidade  de  afirmar-se  na  cidade  do  Rio  Grande,

revelando  suas  competências  em  um  contexto  distinto  ao  qual  foi  educado.  As

demandas da sociedade riograndina começavam a fazer-se sentir nas configurações do

seu ofício. De maneira oposta a artistas como Pedro Weingartner que, mesmo tendo

conhecido as  inovações  pictóricas  que se tornaram correntes  na Europa no final  do

século XIX, optaram por manterem-se fiéis, com efeito, ao gosto tradicional, Romualdo

Gomes  Magriço  sucumbiu,  a  sua  maneira,  às  inovações  estéticas  e  pictóricas

concernentes à Scapigliatura e a pintura lombarda do final do século XIX.

Romualdo Gomes estava cercado pelo trabalho de artistas como Mosè Bianchi,

Francesco Filippini, Filippo Carcano (1840 – 1914), Eugenio Gignous (1850 – 1906)

Antonio Fontanesi (1818 – 1882), Leonardo Bazzaro (1853 – 1937),  Emilio Gola (1851

– 1923) e Giorgio Belloni (1861 – 1944). Pintores ligados, de uma maneira ou de outra,

à Accademia di Belle Arti di Brera e à Scapligliatura, responsáveis por transpor para a

pintura  de  paisagem,  as  pesquisas  pictóricas  empreendidas  por  Giovanni  Carnovali

(1804 – 1873), Giuseppe Bertini (1825 – 1898), Tranquillo Cremona e Daniele Ranzoni,

81 Alguns indícios nos permitem afirmar que o redator responsável pelos artigos publicados no jornal
Echo  do  Sul a  respeito  da  Exposição  Municipal  tenham  sido  elaborados  por  Rocha  Galo,  um  dos
interlocutores do periódico ao longo de todo o evento da municipalidade.
82 “A extinção dos universos clássico e romântico trouxe, para a pintura, a perda dos contextos coerentes e
coesos dos quais ela derivava e se alimentava. O olhar – possuíra parâmetros culturais, que fora carregado
de saber coletivo, olhar que apreende, interpreta e situa – encontrava-se diante de situações novas, para as
quais não mais possuía referências seguras. A história das artes mostrará que o olhar poderá chegar ao
ponto extremo de reduzir a si mesmo, e de recusar assim tudo aquilo que não for o exclusivo ato de ver, a
pura visualidade. Se o olhar não é mais nutrido por uma cultura coletiva, pode tomar outro caminho e
criar seu próprio conjunto de relações culturais capaz de lhe conferir um sentido específico. As visões
particulares  do  mundo se  constituirão  em sistemas  simbólicos  que  substituem as  antigas  e  coletivas
referências culturais.” (COLI, 2010, p. 159)
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no âmbito da figura humana e da pintura histórica. O principal ponto de diálogo e nota

de  fundo  presente  no  trabalho  destes  pintores  e,  mais  despretensiosamente  em

Romualdo  Gomes  Magriço  é  a  liberdade  e  a  riqueza  nas  pinceladas  e  palhetas,  a

imprecisão dos contornos, as formas bruxuleantes e o sfumato particular.

Acerca  dos  diferentes  espectros  do  gênero,  esses  artistas  que  tiveram  uma

atuação  importante  pela  Itália  setentrional  na  transição  do  século  XIX para  o  XX,

estavam  diante  de  novas  possibilidades  pictóricas  que  jogavam  com  os  efeitos

atmosféricos  a  partir  de  manchas  de  cores  e  palhetadas  cuidadosamente  matizadas,

ainda que fugidias e densas. Com técnicas diversas, esses pintores incindiam sobre a cor

com uma riqueza e uma liberdade característica.

Se artistas como Eugenio Gignous permaneceriam mais arraigados a preceitos

tradicionais no âmbito da pintura de paisagem, sobretudo àquelas dedicadas ao cenário

lombardo, como ficam evidentes em obras como Prima Neve (1890 – 1900)83 e Lago

Maggiore (1900)84, a Mosè Bianchi, ainda que tivesse uma grande produção de retratos

e pinturas históricas, a primazia dos cenários urbanos e a evocação da atmosfera cultural

milanesa  através  das  rápidas  e  precisas  palhetadas  e  pinceladas  de  tinta  seriam

preponderantes. Pinturas como Vecchia Milano (1890)  e Giorno di pioggia a Milano

(1886)  são  evidências  das  propostas  pictóricas,  vincadas  em  um  naturalismo

paisagístico, empreendidas no círculo de Brera e transpostas para o cenário urbano.

 Fillipo Carcano, Francesco Filippini e Antonio Fontanesi foram pintores que

apresentaram  olhares  singulares  sobre  a  pintura  paisagística  nos  termos  das  novas

configurações  pictóricas  e  estéticas  ao  longo da  segunda metade  do  século  XIX na

Itália, ainda que suas produções fossem diversificadas, abarcando a representação de

cenas urbanas, rurais,  pinturas históricas, retratos e naturezas mortas. Em relação ao

espectro das marinhas esses pintores apresentariam importantes obras como  Laguna

Veneta (1892)  de Filippini,  Marina in  Borrasca (1878-81) e  Una tempesta in  mare

(1877), de Fontanesi, Veduta di Lago Maggiore (1878 – 1881) e Allegria, Pescarenico

nel Lago di Lecco (1880), de Carcano.

Ambos pintores, Fellipo Carcano e Antonio Fontanesi, estiveram por um tempo

em Londres, ocasião em que puderam conhecer os trabalhos de Willian Turner (1775 –

1851)  e  John  Constable  (1776  –  1837),  embora  essas  influências  tenham  aflorado

claramente no trabalho pictórico de Antonio Fontanesi.

83 Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi
84 Gallerie di Palazzo Leoni Montanari
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Se  pudéssemos  estabelecer  com  afinco  uma  relação  mais  estreita  entre

Romualdo Gomes Magriço e algum dos pintores atuantes no território setentrional da

Itália, no final da década de oitenta do século XIX, com certeza, Fontanesi seria uma

dessas possibilidades de influências. 

A  meio  caminho  do  romantismo  europeu,  mas  com  um  toque

inconfundivelmente lombardo,  a  visão do pintor  sobre a  paisagem é impregnada de

significados simbólicos.  Ele é capaz de interpretar  as paisagens pictóricas com uma

sensibilidade  conseguida  através  de  jogos  de  contrastes  entre  luz  e  sombra  e  áreas

densas de tinta em contraposição a grandes vagos. 

Como observa Francesco Morante, a nota de fundo da pintura de Fontanesi é

sempre uma melancolia leve e pungente,  presente também na obra de Magriço. “La

natura è una presenza senza tempo la cui illimitatezza non è spaziale ma temporale. La

natura è eterna, questa sembra la suggestione maggiore dei quadri di Fontanesi. […] La

tecnica è molto libera e riesce ad evocare una rappresentazione naturalistica con impasti

coloristici quasi astratti e casuali.”85 Marina in burrasca (1878 – 1881), Tramonto sul

Po  a  San  Mauro  (1878-1881)  e  Una tempesta in mare (1877) são trabalhos que

almejam  evocar  as  paixões  grandiosas,  a  vastidão  da  natureza;  aspirações  talvez

cultivadas por Romualdo Gomes Magriço.

9. Antonio Fontanesi, Marina in burrasca, 1878-81, óleo s/ tela, cm. 80 x 110. Musei Civici Reggio 
Emilia
10. Antonio Fontanesi, Tramonto sul Po a San Mauro (Traghetto a San Mauro), 1878-81. 

Devemos ressaltar, que, de maneira oposta aos artistas citados, com uma larga

formação  artística  e  amplo  campo  visual  para  experiências  estéticas  e  referências

pictóricas, Magriço não teve uma formação basilar de qualidade. 

85 Francesco  Morante,  “Storia  Dell’Arte:  Dal  Neoclassicismo  al  Post  Modern”,
http://www.francescomorante.it/pag_3/302k.htm (acessado em 10 de março de 2017).

http://www.francescomorante.it/pag_3/302k.htm
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O autodidatismo com base  em um empirismo artístico,  somadas às  faltas  de

referências  pictóricas  no  campo  artístico  sul-rio-grandense,  fizeram  com  que  essa

experiência,  na  Itália  setentrional,  se  manifestasse  de  maneira  muito  particular  no

trabalho do pintor. 
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III

O NAUFRÁGIO DO RIO APA
Encomendante, circulação, episódio e iconografia

O  quadro  O  Naufrágio  do  Rio  Apa é  uma  totalidade  que  se  encontra  na

intersecção de fenômenos individuais e  coletivos,  de caráter social  e simbólico,  que

evidencia o enfrentamento de Romualdo Gomes Magriço com a sociedade riograndina.

Sendo a pintura um espaço de criação capaz de associar a expressão pictórica do pintor

ao  peso  do  imaginário  coletivo,  surge  a  necessidade  de  situá-la  nesse  processo,

empreendendo uma análise não somente pelas fontes oficiais, que buscaram, de alguma

forma explicar as causas do episódio, como também, por todo o universo emblemático e

imaginário  que  girou  em  torno  do  naufrágio  do  paquete  Rio  Apa  e  dos  perigos

subjacentes à navegação nos mares do sul.

Se as circunstâncias fizessem do tema aludido na pintura uma esfinge a imputar-

nos indagações relativas às condições de sua representação, certamente estaríamos em

um  dilema,  tendo  em  vista  o  contexto  da  cabotagem  na  costa  do  Rio  Grande.  O

cemitério de navios, como ficaria conhecido o canal de entrada da província, seria o

cenário de inúmeros naufrágios em decorrência das adversidades naturais e da estrutura

portuária da Barra do Rio Grande.

Segundo Hugo Neves (2001, p. 28), entre os anos de 1847 e 1889 ocorreram 73

incidências de naufrágios na Barra, tendo entrado 24.581 embarcações e saído 24. 358.

Ainda86 que  o  maior  número  de  naufrágios  tenha  ocorrido  com navios  cargueiros,

86 A título de exemplo, embarcações como o brigue italiano San José (1843), a barca portuguesa Eleonor
(1859), o veleiro mercante Prince of Wales (1861), o navio inglês Powerful (1865), o paquete a vapor Rio
Apa (1887),  o  navio  argentino  Governador  D'Onnovan (1889),  dentre  tantos  outros,  dos  quais
desconhecemos as circunstâncias dos naufrágios, são algumas das vítimas da costa do Rio Grande que
levaram consigo muitas almas para o fundo do Atlântico Sul.



۰۰ 52 ۰۰ 

ligados ao transporte de sal, couro e charque, outros, no entanto, acarretaram a perda de

vidas e de valiosas cargas.87

Os naufrágios e os enormes riscos à navegação, como observam Alves (2012, p.

35) e Torres (2006)88, foram uma constante na formação histórica do Rio Grande do Sul.

Com  uma  costa  retilínea,  de  baixa  altitude,  com  raros  pontos  de  proteção  às

embarcações;  bancos  de  areias  movediços  à  vontade  dos  ventos  e  das  correntes;

incidência  de  fenômenos  meteorológicos  e  oceanográficos  de  grande  intensidade  –

ciclones, frentes frias, pistas de vento, marés –, e um único acesso marítimo que viria a

ser conhecido como “Barra diabólica”, pela quase completa instabilidade ao franquear

a entrada e a saída de navios, fizeram do litoral sul-rio-grandense e da entrada do Rio

Grande, alvos de narrativas carregadas de temores e apreensões.

3.1 A origem do tema: o invisível saltou para a visibilidade

“Pessoas de quem tenho de me despedir no Rio Grande”
Nota de lembrança de um dos náufragos do Rio Apa.

O  paquete  Rio  Apa,  um  dos  seis  navios89 responsáveis  pelo  transporte  de

passageiros e de carga pela linha sul90 - pertencia à Companhia Nacional de Navegação

a Vapor91 –,  e  partiu  do Rio  de  Janeiro  no  dia  5 de  julho  de  1887 com destino  à

87 TORRES, R. O. The Archeology of shore stranded shipwrecks of southern Brazil. Tese de Doutorado, 
Texas A&M University, p. 36-37, 2015.
88 DIÁRIO POPULAR (17/12/2016). TORRES, R. Zona sul: Litoral do Rio Grande do Sul é cemitério de
navio. Acessado dia 05/05/2017.
89 Construído em Glasgow na Escócia no ano de 1879, o paquete Rio Apa era considerado um vapor ainda
jovem na frota da Companhia Nacional de Navegação. Sólido e de propulsão a vapor, o navio que possuía
um  casco  de  aço  de  fundo  chato,  com  quatro  compartimentos  de  aproximadamente  220  pés  de
comprimento (aproximadamente 67 metros), 26 pés de boca (aproximadamente 8 metros de largura), e 9
de pontal (2,7 metros de distância vertical entre o convés – linha reta do vau –, e a quilha), tinha uma
lotação para 300 toneladas de carga, 116 de carvão, 80 passagens de primeira classe e mais 80 de terceira
classe. O paquete compunha a cabotagem na linha sul juntamente aos vapores Rio Jaguarão, Rio Negro,
Rio Paraná, Rio Pardo e Rápido.
Fabricado segundo o modelo dos paquetes da companhia e com a vantagem de navegar por pequenas
profundidades – entre 10 e 11 palmos de calado –, o navio tinha uma velocidade média de navegação de
11  milhas  por  hora  (18  km/h)  e  um  consumo  médio  de  combustível  de  18  toneladas  diárias.
Considerações  de  Francisco  Romano  Stepple  da  Silva,  inspetor  das  linhas  de  navegação,  feitas  em
esclarecimento no dia 26 de julho de 1887, em nome da Inspetoria da Navegação a Vapor. ECHO DO
SUL 02/08/1887.
90 A linha sul abarcava as seguintes cidades: Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, Itajaí, São Francisco,
Desterro, Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, Montevidéo e Buenos Aires.
91 De acordo com Filho (2011, p. 420), “a partir  da falência da Empresa Paquete a Vapor,  em 1871,
formaram-se  duas  companhias  com seis  navios  cada,  que  assumiram suas  linhas  e  adquiriram seus
equipamentos. Para a linha sul (Santos, Paranaguá, São Francisco, Desterro, Rio Grande, Pelotas, Porto
Alegre, Montevidéu e Buenos Aires), formou-se a Companhia Nacional de Navegação a Vapor, que fazia
48  viagens  redondas  anuais,  ampliando-se  sua  frota  para  13  vapores,  recebendo  uma subvenção  de
589:250$000, em 1885.” FILHO, A. G. Abertura da navegação de cabotagem brasileira no século XIX.
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Corumbá no Mato  Grosso.92 Após  cerca  de  quatro  dias  de  viagem,  passando pelos

portos de Santos e Paranaguá, o Rio Apa chegava à cidade de Desterro na Província de

Santa  Catarina,  onde embarcariam mais  algumas  pessoas,  somando-se ao  moderado

número a bordo93. O navio zarpou dia 9 de julho daquela cidade, com 106 toneladas de

carga94,  levando  aproximadamente  67  passageiros  e  50  tripulantes95,  entre  civis  e

militares que rumavam – alguns acompanhados de suas famílias –, aos portos acima.

11. O Paiz. Clichê publicado em 4 de julho de 1887. Rio de Janeiro. 

O  paquete  já  havia  feito  viagens  longas  como  esta,  embora  as  condições

climáticas se mostrassem distintas das que o acometeram entre a noite do dia 11 de

julho e a madrugada do dia 12 no extremo sul do litoral brasileiro. Estas viagens de

cabotagem  oceânica  e  fluvial  demandavam  que  o  navio  a  vapor,  além  dos  portos

atinentes à rota sul, seguisse seu curso pelo Rio da Prata, Rio Paraná e Rio Paraguai, em

uma longa viagem até o último ponto de desembarque, na cidade mato-grossense.96

In: Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 32, n. 2. p.409 – 434. nov. 2011.
92 ECHO DO SUL 06/07/1887
93 No porto de Desterro,  embarcam no Paquete Rio Apa o Capitão Carneviva, esposa, três filhos e a
cunhada.
94 Diário Oficial – Inspetoria da navegação a vapor, subvencionada pelo Estado – Rio de Janeiro, 20 de
Julho de 1887.
95 Segundo  o  inspetor  das  linhas  de  navegação  Francisco  Romano  Stepple  da  Silva,  a  tripulação
compunha-se de cinquenta praças incluindo os oficiais. (ECHO DO SUL, 02/08/1887).
96 É bem verdade que a embarcação havia sido destinada exclusivamente para a navegação fluvial entre
Montevidéu  e  Corumbá  (a  este  respeito  ver  as  notas  de  entrada  e  saída  de  passageiros  contidas  no
periódico  Jornal  do Commércio do Rio de  Janeiro entre os  anos  de 1880 e 1881)  no entanto,  seria
desligada desta função, juntamente ao paquete Rio Branco, para ser empregada na rota sul, ou seja, na
cabotagem  oceânica,  entre  janeiro  de  1882  até  fevereiro  de  1883,  enquanto  dois  paquetes  eram
construídos na Europa para a frota da companhia. Durante este tempo, o Rio Apa fizera uma viagem por
mês,  entre  o  Rio  de  Janeiro  e  Montevidéu,  em  todas  as  estações  do  ano,  sem  apresentar  grandes
problemas infraestruturais.
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Dentro deste contexto alargado de acidentes marítimos, seria uma tarefa inviável

identificar o naufrágio referido na pintura, não fossem as indicações dadas pelo artista e

pelo  encomendante.  Preocupados  em  tornar  explícita  a  relação  do  quadro  com  o

episódio,  escreveram  no  canto  inferior  esquerdo  da  tela,  em  letras  encarnadas,

indicações que remetessem ao naufrágio do paquete Rio Apa.

12. Romualdo Gomes Magriço, Naufrágio do Rio Apa (detalhe canto inferior esquerdo). Acervo da
Biblioteca Rio-Grandense. Autor em pesquisa, 2016. 

Nunca se viu nos mares meridionais do litoral brasileiro um desastre marítimo

que causasse tanta repercussão e comoção nacional como foi o naufrágio do paquete

Rio Apa – o maior sinistro da costa sul-rio-grandense em número de vítimas. Supõe-se

que  puderam  avistar,  mesmo  que  vagamente,  o  porto  de  seu  destino  e  sentir  as

confortantes sensações da chegada, mas com ela, a forte cerração e a tempestade com

todo seu cortejo de horrores. 

Em Rio  Grande,  próximo entreposto  do  paquete  Rio Apa após  sua  saída  de

Desterro, os jornais locais informavam desde a quarta-feira, dia 06 de julho de 1887

sobre a chegada do vapor que era esperado para o dia 11 do mesmo mês, ocasião em

que receberia passageiros e cargas que seguiriam a Montevidéu e aos portos seguintes.

O movimento pelo porto era habitual no início daquela tarde, apesar do denso nevoeiro

que impedia a partida do paquete Rio Grande do canal, devido às baixas condições de

visibilidade e comunicação, bem como, das águas agitadas que se chocavam contra o

ancoradouro.

Na Praticagem da Barra, a atenção era redobrada, pois estimava-se a chegada do

paquete que trazia a bordo mais de uma centena de pessoas sob o comando do Capitão

de Mar e Guerra Pereira Franco e do Imediato 1o Tenente Souza Reis. Por volta de uma

hora e cinquenta minutos da tarde97, o vigia do Atalaia, que se encontrava de serviço no

dia 11 de julho,98 Manoel Gomes de Oliveira, anunciava a praticagem da barra do Rio

97 Informação extraída do depoimento realizado pelo Capitão de Fragata Carlos Frederido de Noronha,
comandante  da  Praticagem da Barra,  em demanda do Inquérito  que se procedeu por ordem do vice
presidente  da  Província  Rodrigo  de  Azambuja  Villanova  sobre  as  causas  que  motivaram  o
desaparecimento do paquete nacional Rio Apa.
98 O 1º farol do Rio Grande do Sul foi construído em 1820 e está localizado na Povoação da Barra
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Grande, por meio de sinais visuais de embarcação a vista99, que um navio a vapor vindo

de leste, aproximava-se da boia que marca o extremo oriente do banco de sueste. 

De  imediato,  o  prático  que  observava  do  miradouro  o  movimento  da  barra,

imediatamente comunica ao comandante da praticagem, 1º Capitão de Fragata Carlos

Frederico  de  Noronha que  um navio  aproximava-se  da  barra.  O comandante100,  em

acatamento as suas atribuições profissionais, determinaria que a lancha São Leopoldo

saísse a fim de dar entrada ao navio.

A embarcação da praticagem partiu com sinal içado para o estalo de doze palmos

de calado, levando a bordo o prático mór, Miguel Moreira da Silva, o prático do banco e

a tripulação.  Por se tratar  do paquete Rio Apa,  um vapor que tinha a vantagem de

navegar por pequenas profundidades – entre 10 e 11 palmos de calado –, julgava-se

possível  transpor  a  embarcação  ao  porto  do  Rio  Grande.  O  outro  rebocador,  Lima

Duarte,  encontrava-se  no  município  para  onde  havia  seguido  pela  manhã  a  fim de

receber  carvão,  o  que  impossibilitava  a  sua  utilização  em  auxílio  à  lancha  São

Leopoldo.

O Comandante da Praticagem da Barra, como relata em depoimento ao Capitão

de Fragata e do Porto João Gonçalves Duarte, sobe ao miradouro e com dificuldade, por

causa da cerração, avista o navio que navegava sem bandeira e a uma distância razoável

da costa, atento ao grosso mar que rebentava a algumas milhas do banco de sueste.101

 No  mesmo  mirante  estava  João  da  Silva  Fonseca,  prático  da  Companhia

Nacional que também observava com o auxílio de um óculo, o navio que julgava ser o

paquete Rio Apa.102

em São José do Norte. No seu topo queimava-se lenha para orientar os navegadores.
99 O sinal de embarcação à vista era feito através do posicionamento de bandeiras no topo da torre do
Atalaia.
100 De acordo com o Inquérito relativo ao desaparecimento do Rio Apa, tornou-se evidente que não houve
atraso  por  parte  da  Praticagem da  Barra  nas  primeiras  ações  a  serem  tomadas  para  que  o  paquete
adentrasse a barra do Rio Grande. A este respeito diz João Gonçalves Duarte, Capitão do Porto, ao vice
presidente da província Rodrigo de Azambuja Villanova que, “por meio deste inquérito V. Ex. Que n'esse
acontecimento não houve culpado nem reponsavel, como sempre acontece nas grandes catastrophes que,
são sempre originadas por conjuncto de circunstâncias que não se pódem provêr. N'elle se reconhece que
o Rio Apa foi victima do terrivel temporal que sobreveio na noute de 11 para 12 de Julho próximo findo.
Que não entrou a barra por falta de esforços da parte da administração da praticagem, e sim, pro
circunstâncias de força maior que ella não podia debellar.” Parte Official – Capitania do porto do Rio
Grande do Sul, 6 de agosto de 1887.
101 Depoimento do 1o Capitão de Fragata Carlos Frederico de Noronha. Publicado no jornal ECHO DO
SUL 14/08/1887.  Inquérito acerca do desaparecimento do Paquete Rio Apa feito pelo Capitão do Porto
João Gonçalves Duarte por ordem do Vice-presidente da província Rodrigo de Azambuja Villanova.
102 O prático da Companhia Nacional, João da Silva Fonseca, também seria depoente no Inquérito que se
procedeu por ordem do vide presidente da província.
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O denso nevoeiro que dificultava a  visibilidade,  agravar-se-ia  em questão de

minutos, impossibilitando completamente a navegação no local e extinguindo qualquer

possibilidade de avistar o vapor que aguardava auxílio para adentrar o canal do Rio

Grande, provavelmente fundeado bem próximo à boia que demarcava o extremo leste

do bando de sueste.103 

 O prático Miguel  Moreira  da Silva,  igualmente em depoimento prestado ao

Capitão do Porto, afirmou que desde que entrara na lancha São Leopoldo com destino

ao banco de sueste,  nunca pode avistar a embarcação devido à forte cerração e aos

aguaceiros  frequentes  que  se  sucediam.  Apesar  de  todos  os  reveses,  a  lancha  São

Leopoldo  retornaria  ao  ancoradouro  por  voltas  das  16h30min,  conforme  afirma  o

primeiro-tenente de armada Pedro Gonçalves Perdigão, após ter navegado ao largo do

banco, diligenciando avistar o referido paquete, o que não foi possível.104 A cerração

permaneceu  até  a  manhã  do  dia  seguinte,  impossibilitando  qualquer  tentativa  de

deslocar o vapor ao porto do Rio Grande.

À noite, por volta das nove horas do dia 11, cairia um forte temporal com o

vento “carpinteiro”105 fortíssimo, soprando de su-sudeste e que se prolongaria até as

duas horas da madrugada seguinte, vindo a repetir-se com mais intensidade por volta

das quatro horas do dia 12 de julho. O navio que estava fundeado a aproximadamente

quatro milhas para fora da barra, com cerca de 78 horas de fogo vivo106,  supõe-se que

tenha se lançado novamente em alto-mar de modo a tentar transpor o mau tempo, tendo

em vista a impetuosidade das vagas que se erguiam próximo ao ponto da rebentação e

ao vento que projetava a embarcação em direção à costa. A tempestade prolongou-se

pelos dias 12, 13 e 14, ainda que com menor intensidade, e fez-se sentir por toda a costa

banhada pelo Atlântico, que vai do Uruguai ao Rio de Janeiro.

A barra  permaneceria  impraticável  até  a  tarde  do  dia  14,  impossibilitando o

socorro a qualquer embarcação fora do canal do Rio Grande. Somente no dia 15 de

julho,  com condições  mais  favoráveis  de  navegação  e  visibilidade,  saiu  do  porto  o

Capitão de Fragata e Comandante da Praticagem da Barra Carlos Frederico de Noronha

103 De acordo com os depoimentos que compuseram o Inquérito relativo ao desaparecimento do Paquete
Rio Apa, foi unânime a afirmação de que por volta das 14:00 horas a cerração teria ficado mais densa a
ponto de impossibilitar a visibilidade do paquete Rio Apa.
104 Naquele mesmo dia, o rebocador Lima Duarte, que comumente encontrava-se na barra, estava em Rio
Grande, onde havia partido pela manhã a fim de receber combustível.
105 Vento forte que sopra no litoral do extremo Sul do país, vindo do alto-mar, responsável por jogar as
embarcações contra a costa.
106 Esta afirmação é feita pelo inspetor das linhas de navegação Francisco Romano Stepple da Silva.
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a bordo do vapor Lima Duarte, percorrendo mais de 10 milhas em direção a sueste107 e

o prático mór Miguel Moreira da Silva na lancha São Leopoldo em direção ao norte,

percorrendo mais de 20 milhas108. Suspeitava-se que o paquete Rio Apa, do qual não

havia qualquer notícia, não poderia resistir à força do temporal, submergindo não muito

longe da costa, o que, no entanto, não se pôde comprovar, tendo em vista a inexistência

de quaisquer indícios que constatassem o naufrágio.

Muitos relatos sobre o aparecimento do paquete Rio Apa começaram a circular

por Rio Grande e por São José do Norte. O principal deles é que no dia 12 de julho o

paquete nacional Rio Apa teria sido visto por alguns moradores de São José do Norte,

desarvorado109,  sem  as  caixas  das  rodas,  os  contrafeitos110 destroçados  e  prestes  a

naufragar. Essa narrativa, que correu com grande insistência pela sociedade riograndina

e nortense,  pressupunha que o vapor estava sem pessoas a  bordo, o que levantou a

hipótese  de  que  o  paquete  teria  sido  abandonado,  passando  os  tripulantes  e  os

passageiros para outra embarcação que providencialmente apareceu em amparo.111

Somados  a  tais  relatos,  houve  pressuposições  de  que  as  caldeiras  do  vapor

pudessem ter explodido112 diante da enorme quantidade de força que ele necessitaria

para lutar contra o vento carpinteiro que o jogava contra a praia e as enormes ondas que

se levantavam.113 Outra hipótese era a de que o comandante Pereira Franco, diante da

iminência de uma intensa tempestade, constatada através das indicações barométricas,

fez-se  na  volta  do  mar  com  a  proa  contra  o  vento,  avançando  pouco,  diante  da

impetuosidade  do  carpinteiro  da  praia e  das  águas.  Sem  condições  náuticas  para

resistir, o capitão teria solicitado que se jogasse ao mar a carga acumulada de modo a

dar um pouco de sustentabilidade à embarcação, o que não teria sido suficiente, dada a

força do ciclone que sobreveio logo depois, apanhando-o quando fazia alguma manobra

ou quando já havia perdido o governo da embarcação, fazendo-a balançar e balançar de

popa a proa até ser engolida por alguma grande onda, ou uma sequência delas.114

107O Capitão de Fragata Carlos Frederico de Noronha, Comandante da Praticagem da Barra, tornaria a
sair no vapor Lima Duarte nos dias 16 e 22 de julho à procura do Rio Apa, não encontrando qualquer
indício de seu naufrágio.
108Cf. Relato da 8a testemunha do inquérito realizado pelo Capitão do Porto João Gonçalves Duarte ao 1o

prático Mariano da Rosa Martins.
109Sem os mastros e os suportes que sustentam as velas.
110Parte rebaixada no costado do navio por conveniência da carga ou do serviço.
111Vide: ECHO DO SUL 21/07/1887
112Vide: ECHO DO SUL 27/07/1887
113Esta pressuposição derivava do estado dos destroços que lentamente apareciam na praia.
114Vide: ECHO DO SUL 19/07/1887.
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Outras suposições, no entanto, mais otimistas, suspeitavam que o navio estava

perdido à espera de socorro, ou que, tendo percebido a intensidade da tempestade que

chegara  e  a  impraticabilidade  da  Barra  do  Rio  Grande,  seguiu  para  o  porto  de

Montevidéu.  Pressuposições  ainda  mais  esperançosas,  conjecturavam  que  Pereira

Franco, ao perceber o iminente naufrágio da embarcação, arrostou a costa, onde teria se

perdido o navio, mas sido salvos os passageiros, estando eles na praia, à espera por

salvaguarda.115

Todas as suposições elencadas, no entanto, foram perdendo força na medida em

que cadáveres e destroços começavam a aparecer em uma extensão de 30 léguas do

norte ao sul do litoral sul-rio-grandense – de Torres à costa do Albardão. Somado a isso,

as inúmeras ocorrências de naufrágios na madrugada do dia 12 puderam dimensionar a

força da tempestade ao longo da costa gaúcha. Foram, no mínimo quatro naufrágios,

dentre os quais: o da escuna brasileira Évora, fundeada entre 5 e 6 milhas do pontal da

barra; o do patacho Dona Guilhermina que naufragou no lugar denominado Alhos a 4

léguas da freguesia da Capilha; a barca norueguesa Telenak que naufragou na costa de

Santa Vitória do Palmar e o vapor inglês Cavour, que afundou ao largo da praia do Mar

Grosso.

Logo  que  começaram  a  aparecer  na  costa  sul-rio-grandense  indícios  do

naufrágio  do  Rio  Apa,  aproximadamente  dois  dias  após  o  temporal,  incursões  de

salvaguarda aos destroços foram empreendidas pelas autoridades locais e por civis116 da

região. Enquanto a inspetoria da Alfândega do Rio Grande convocaria o guarda-mor

Perry, com toda a força de que dispunha para fiscalizar a praia, o vice-presidente da

província  convocaria  a  força  policial  estacionada  em  Torres  e  as  autoridades  de

Mostardas para desempenharem a mesma função.117 Somado a esses esforços, Alfredo

Moutinho e os oficiais de descarga Procópio Pereira e Turíbio fizeram uma excursão a

costa do norte a pedido do agente da Companhia Nacional de Navegação da cidade do

Rio Grande Salvador Moutinho.

Até o dia 25 de julho, ainda havia a esperança de que não houvessem ocorrido

mortes,  tendo  em vista  que  somente  destroços  haviam sido  encontrados  nas  praias

115Sobre os naufrágios da tempestade de julho de 1887 ver Farherr (2016, p. 74).
116Seis vizinhos das proximidades d'esta villa preparam-se para emprehender uma viagem pela costa,
para além do Estreito, com o fim de ver se encontram algum cadaver. Irão até umas 15 ou 20 leguas.”
ECHO DO SUL 21/07/2017.
117Telegrama enviado pelo vice-presidente da província no dia 2 de agosto de 1887 ao Barão de Cotegipe.
ECHO DO SUL 02/08/1887.
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próximas à barra, sobretudo aquelas mais ao norte. Todavia, os cadáveres começaram a

aparecer na praia cerca de treze dias após a tempestade, alguns em estado adiantado de

putrefação. Quase todos os cadáveres foram enterrados imediatamente na própria costa,

impossibilitando qualquer tipo de exame que comprovasse as causas da morte. 

Devido à extensão da costa, a perfeita vigilância e a fiscalização tornavam-se

quase impossíveis, ficando os destroços e os cadáveres a mercê de roubos e vilipêndios

praticados pela população que vivia na costa e por bandoleiros da região. Alguns boatos

em torno das condições dos cadáveres, ainda que não fossem confirmados pelos órgãos

competentes,  reforçavam  as  críticas  tecidas  às  autoridades  locais,  consideradas

negligentes  e  excessivamente  morosas  no  socorro  às  vítimas.118 Esses  relatos

informavam desde o aparecimento de jangadas na praia até o de cadáveres encontrados

ou com cintas de salvação ou mutilados a punhaladas, o que corroboraria com a tese de

veículos  da  imprensa119 e  de  discursos  parlamentares  mais  inflamados,  de  que  os

náufragos teriam ficado por dias a deriva, estando sujeitos as diversas intempéries que

os acometeram enquanto esperavam por socorro. 

A Revista Illustrada informava a este respeito, no dia 26 de agosto de 1887 no

Rio de Janeiro que:

O apparecimento de uma jangada, na praia e o facto de apresentar uma das
victimas diversas punhaladas, provam-nos que o supplicio foi lento, que deu
tempo a preparar-se aquelle recurso de occasião, e que prompta a jangada, os
lugares,  n'ella,  foram desputados,  a  punhaladas!  Outro facto,  que  enche a
imaginação de horror, é estarem todas as victimas revestidas de salva-vidas,
provando-se assim, que boiaram longas horas ou longos dias, sempre á espera
de um socorro,  que só a  morte  lhes  levou,  em meio de  soffrimentos  que
ninguém póde calcular. 

O desespero, a loucura, as maldições casaram-se, por longo tempo, com a
furia indomita do mar; a fome, a sêde, o frio, vieram, ainda, pungir mais os
ultimos alentos d'esses infelizes, para quem Deus não existia e para quem
humanidade era  uma palavra vã.  Homens,  mulheres  e  crianças  morreram,
apoz uma cruciante  expiação  de  faltas  que  não  tinham,  abandonados,  em
pleno oceano, pela Misericordia divina e pela solidariedade humana. Seus
corpos mutilados, serviram de pasto á voracidade dos peixes, nas aguas, e á
gula  dos  corvos,  sobre  a  praia.  Póde´se  dizer,  que,  com  esse  medonho
acontecimento, o lucto cobre todo o Brazil, porque contam-se por centenas as

118 Somadas a estas  acusações,  a embarcação,  que havia sido vistoriada recentemente  no dique pela
Comissão de Vistoria do Arsenal da Marinha - ocasião em que sofreu reparos importantes no fundo e em
obras mortas além de vistorias nas máquinas e nas caldeiras –, seria alvo de ataques de alguns órgãos da
imprensa nacional,  os  quais delatavam suas más condições náuticas para a  cabotagem nos perigosos
mares da rota do sul. As denúncias que recaíam sobre as instituições citadas eram as de que a embarcação,
por sua construção, era imprópria para a navegação e, principalmente, para o transporte de passageiros
pelo oceano. Estas, por sua vez, eram rebatidas pela Companhia Nacional de Navegação a Vapor e pelo
próprio Governo. 
119 REVISTA ILLUSTRADA, Rio de Janeiro, 26 de agosto de1887. Ano12-n.463-1887. 
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famílias, que ali perderam algum, ente querido. (REVISTA ILLUSTRADA,
26/08/1887). 

Diante  das  causas  desconhecidas  do  naufrágio  do  Rio  Apa  as  imagens

inevitavelmente  surgiram  no  imaginário  dos  cidadãos  enquanto  espectros  de  uma

realidade ausente, escondida nos mistérios daquele cenário de incertezas, indagações e

pesares. 

Em torno  deste  imaginário,  sem referência  na  realidade  concreta,  orbitaram

notícias, crônicas, inquéritos, reportagens, experiências empíricas e narrativas literárias,

que,  ao  seu  modo,  ajudaram a  compor  um repertório  imagético  de  cunho  trágico-

marítimo que inscrever-se-ia no imaginário coletivo.

No  plano  iconográfico  da  pintura  de  Romualdo  Gomes  Magriço  torna-se

evidente  a  sua  relação  com  essas  referências,  que  de  uma  maneira  ou  de  outra,

tornaram-se consensuais em meio a sociedade riograndina.

A primeira delas é a representação do carpinteiro da praia que reinava naquela

noite e se traduz no movimento das ondas e da fuligem espessa que sai da torre de

escapamento do vapor, ambas levadas pelas forças da ventania. Esses ventos vindos de

quadrante sul-sudeste eram responsáveis por lançar as embarcações em direção à costa e

aos temíveis bancos de areia susceptíveis às vontades das marés. Por este motivo, esses

ventos eram considerados extremamente perigosos para a navegação.

Como é possível observar na tela O Naufrágio do Rio Apa, vemos as vagas que

se elevam diante da estrutura do paquete projetarem-se paralelamente às coordenadas

pelas quais o carpinteiro da praia se precipitava naquela noite. 

13. Romualdo Gomes Magriço, Naufrágio do Rio Apa. (Detalhe da direção das ondas e do vento
carpinteiro). Acervo da Biblioteca Rio-Grandense. Autor em pesquisa, 2016.
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Outros  elementos  pictóricos  também  reforçam  a  relação  entre  o  plano

iconográfico da tela e o fato histórico, aliado, é claro, as inúmeras conjecturas inerentes

a ele.

A  espessa  fuligem  que  sai  da  torre  de  escapamento  das  caldeiras,  indica

supostamente a força imprimida pelos motores contra a violência do mar e dos ventos

que jogavam o paquete contra a costa. 

O volume das águas que se elevam sobre a estrutura de aço do vapor, bem como,

a inexistência  das rodas laterais  de pás  móveis  –  elementos  de propulsão do navio,

fundamentais para sua navegação –, dão indícios de que o vapor não tinha mais forças

para resistir às severas condições climáticas.

Pensando na estrutura do paquete, fica evidente que Romualdo Gomes Magriço

buscou representá-lo de proa contra a tempestade120, em consonância com a hipótese do

naufrágio mais plausível na época, que presumia, diante da iminência do temporal, que

o Capitão Pereira Franco tivesse projetado o Rio Apa de volta ao mar com a proa contra

o vento, de modo a vencer as grandes vagas que se elevavam e a se distanciar da costa. 

Sem condições náuticas para resistir ao ciclone que sobreveio na madrugada do

dia 12, provavelmente tragado por alguma grande onda, ou uma sequência delas, supõe-

se  que  Romualdo  Gomes  debruçou-se  sobre  o  momento  mais  dramático  do  fato

histórico, buscando retratar a cena pela qual o engenho humano sucumbe às forças da

natureza.

Manifestadamente vê-se o momento derradeiro do paquete representado, tomado

pelas águas de popa a proa, prestes a submergir ao fundo do Atlântico Sul.

Tais  correspondências  entre  o  fato  histórico  e  a  representação  pictórica  nos

permite inferir que Romualdo Gomes Magriço não era indiferente as circunstâncias que

levaram ao naufrágio do Rio Apa, ainda que outros elementos, tais como, a recusa na

representação do nevoeiro, a figura humana segurada ao mastro de proa, retratada em

pequenas dimensões – reprimida pela grandeza e força da natureza–, e as configurações

cromáticas do céu, do mais lúgubre ao mais ameno tom de azul, do qual emana uma

pequena e difusa fração de luz que incide sobre o mar revolto e a estrutura de ferro do

vapor,  prenunciando a chegada da tempestade,  são elementos iconográficos que nos

120. Esta inferência se justifica na proximidade do mastro de proa, da torre de escapamento da caldeira.
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permitem mais afrente discorrer acerca das demandas do encomendante da tela e do

possível diálogo com a História da Arte.

14. Romualdo Gomes Magriço, Naufrágio do Rio Apa. (Detalhe da figura humana presa ao mastro da
proa). Acervo da Biblioteca Rio-Grandense. Autor em pesquisa, 2016.

3.2 Um possível encomendante: Associação Comercial do Rio Grande

Quatro meses após o naufrágio do Paquete Rio Apa na costa do extremo sul da

província de São Pedro do Rio Grande do Sul, um quadro alusivo à tragédia era exposto

no salão da Associação Comercial 121 da cidade do Rio Grande. 

Acreditamos que a pintura possa ter sido adquirida pela própria instituição no

valor de quinhentos mil réis. A inferência deve-se ao fato de que, sendo a Associação

Comercial122 o órgão representativo dos comerciantes ligados às atividades mercantis no

município, viu, diante do amplo campo de debates difundidos em torno do naufrágio do

Rio Apa, a necessidade de presentificação do fato histórico através da arte. Diante disso,

121 Neste contexto, a Associação Comercial do Rio Grande, principal  órgão representativo deste setor
econômico  de  grande  relevância  para  o  município,  desempenharia  um  papel  importantíssimo,
encaminhando propostas no âmbito da economia local e regional às autoridades provinciais e ao governo
central.
122 Desde a sua fundação, a Associação Comercial da cidade do Rio Grande, atual Câmara do Comércio,
participaria ativamente das questões atinentes à Barra do Rio Grande, pois estas, de uma maneira ou de
outra, influenciavam diretamente a atividade comercial. Os altos fretes, as excessivas taxas de seguros e
os frequentes juros pelas delongas a que estavam fatalmente sujeitas as embarcações comerciais, eram
consequências lógicas do calado limitado e dos perigos que impunha a barra.
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terá  utilizado a  imagem pictórica enquanto símbolo do descaso e da negligência do

Governo Imperial para com o principal entreposto do extremo sul do Brasil meridional.

A cidade do Rio Grande, como observa Alves (2008, p. 182), ao longo da década

de  oitenta  mantinha  seu  papel  de  “porta  da  província  como  principal  ponto  de

exportação  e  importação,  ainda  que  sua  estrutura  portuária  pouco  desenvolvida  e

atrofiada  pelos  obstáculos  da  Barra  permanecesse  como  um  fator  inibidor  de  um

crescimento mais acelerado.” 

A representatividade  da  Associação,  em demanda  de  legítimos  interesses,  se

faria sentir, sobretudo, diante dos requerimentos de melhorias na Barra do Rio Grande123

em função  das  suas  péssimas  condições  de  navegabilidade,  que  impediam o  pleno

desenvolvimento econômico da região. 

O período  em que  a  Associação  Comercial  participaria  mais  ativamente  das

discussões,  com espírito  reivindicatório,  enviando correspondências  e  representações

junto  às  lideranças  da  província  e  do  Governo  Imperial,  ficaria  marcado  desde  a

constituição da Comissão de Melhoramentos da Barra do Rio Grande124 – responsável

pelos estudos necessários para a elaboração de um projeto viável e definitivo à franca

navegação marítima pela mesma –, até o efetivo início das obras de melhoramento, com

a construção dos molhes da Barra, no início do século XX.

Um longo embate,  no entanto,  foi  travado neste período de esperanças até  a

efetiva desobstrução do canal do Rio Grande,125 panorama que daria seus primeiros

123 “A história do Rio Grande, desde a sua fundação até o início dos anos oitenta do século XIX, foi
marcada pelo recorrente enfrentamento do ser humano com a natureza, segundo as próprias concepções
civilizatórias  de  então.  Organizar  e  estruturar  uma  ordenação  urbana  que,  num  primeiro  momento,
servisse para  enfrentar  as  intempéries,  para  progressivamente ir  atendendo às  demandas do convívio
social  e às exigências do modelo europeu de civilização, foi  uma contínua no período. A questão da
navegação estaria inserida nesse processo. A Barra do Rio Grande por seus terríveis bancos de areia que
moviam-se com a vontade dos ventos e das correntes, tornava a navegação perigosa e dependendo das
condições climáticas, impraticável.” (ALVES, 2008, p. 173 – 174)
124 “A 13 de janeiro de 1883, era formada a Comissão de Melhoramentos da Barra do Rio Grande do Sul,
com  o  intento  de  proceder  os  estudos  necessários  para  a  organização  de  um  projeto  definitivo  de
melhoramento da mesma, ou da abertura de um canal que assegurasse a franca navegação marítima até a
cidade do Rio Grande.” (ALVES, 2008, p. 183)
125 A título de exemplo, uma correspondência expedida por Eufrazio Lopes de Araújo  - Barão de São José
do Norte –, então presidente da Associação Comercial da cidade do Rio Grande em 1886, exemplifica o
teor das reivindicações encaminhadas ao Governo Imperial:
“Senhor,  a Associação Comercial  da cidade do Rio Grande,  atenta em velar por todos os legítimos
interesses e imperiosas necessidades do comércio em geral e principalmente da agricultura, indústria e
comércio desta província, não podendo ficar indiferente diante das circunstâncias graves e poderosas
que impedem o cabal desenvolvimento dos principais ramos de sua vida econômica, vem, com o devido
acatamento,  representar  ao  Governo  de  Vossa  Majestade  Imperial,  sobre  os  sérios  obstáculos  e
dificuldades que a seu eventual progressos opões os embaraços naturais e constantes mudanças da barra
do Rio Grande do Sul, passo geral obrigatório de todo o tráfego marítimo da província com o exterior, -
e solicitar a imediata execução das obras permanentes da mesma barra, projetadas pelo engenheiro Dr.
Bicalho, e definitivamente confirmadas pelo ilustre especialista holandes o Sr. P. Caland.”  TORRES,
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indícios de mudança, após um naufrágio que acarretou a morte de mais de uma centena

de pessoas, em julho de 1887. 

O naufrágio do Paquete Rio Apa foi motivo de debates parlamentares126 e tema

de diversos artigos e notícias publicadas na imprensa brasileira, referentes às precárias

condições  de navegabilidade no canal do Rio Grande e da possível negligência dos

práticos da Barra.127 Como observou Alves (2008, p. 215-216), as “preocupações em

torno desse sinistro foram tão grandes que até mesmo a Presidência da Província buscou

inteirar-se da situação de modo a garantir explicações ante a opinião pública.”128

As repercussões em torno do naufrágio do Rio Apa nas diferentes esferas da

sociedade brasileira fizeram do desastre marítimo um fator social e político empregado

como denúncia  frente  aos  problemas  que  acometiam a  navegação  no  canal  do  Rio

Grande. O jornal  Echo do Sul na edição do dia 21 de julho de 1887129 denunciava a

indulgência do governo brasileiro diante do estado de irresolução em que permanecia a

abertura  da  barra.  “Será  preciso  que  novas  catastrophes  ainda  mais  terriveis,  se  é

possível,  que  a  do  Rio  Apa,  acabem  por  convencel-o  de  que  está,  sem  o  querer,

celebrando holocaustos de vidas e riquezas ás aras de alguma terrivel divindade a qual

agradem taes calamidades …” (ECHO DO SUL, 21/07/1887)130

Luiz  Henrique.  Memória  e  História:  A  primeira  Câmara  de  Comércio.
http://www.cdlrg.com.br/index.php?n_sistema=3087&id=MTQz Acessado dia 07/04/2017
126Vide:  ANNAES DO SENADO DO IMPERIO DO BRAZIL, 1887, Secretaria Especial de Editoração e
Publicações – Subsecretaria de Anais do Senado Federal.
127 Como bem observa  Farherr  (2016,  p.  48),  os  argumentos  que  acusavam o  Governo  Imperial,  a
Companhia Nacional de Navegação e em menor escala, os práticos da barra, se debruçavam-se sobre
quatro principais aspectos, que nortearam a longa discussão: (1) Uma possível negligência dos práticos e
da Companhia Nacional de Navegação; (2) A adaptação do Apa, construído para meios fluviais, para um
meio marítimo. (3) A falta de condições técnicas do Apa para desempenhar a navegação; (4) O excedente
de carga que o Apa estava carregando. A estes quatro aspectos eu acrescentaria, o que acredito ser o mais
importante.
128VILLA NOVA, Rodrigo de Azambuja.  Relatório apresentado a Joaquim Jacintho de Mendonça ao
passar-lhe a administração da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1887. p. 29-
32.
129Diversos  periódicos  locais  ou  nacionais,  bem  como,  discursos  de  parlamentares  da  Câmara  dos
Deputados  ou do Senado Imperial, poderiam ser citados neste contexto.
130[…] Se possível nos fosse passar em revista a historia dos naufragios occorridos nos ultimos vinte
annos verificariamos que a maior parte d'elles consta de navios, que demandando a barra e encontrando-a
impraticavel, tiveram de permanecer longos dias pairando ou bordejando lá fora á espera de agua, sendo
surprehendidos n'essa mortificante navegação pelo funesto carpinteiro da praia ou por algum outro de
seus congeneres dos quadrantes sul, qualquer dos quaes é tanto mais perigoso quanto soprado largo sobre
a terra, e com tanta impetuosidade que não ha resistir-lhe.
Comprehende-se que se a barra permitisse franco accesso aos navegantes teriamos de menos, no sombrio
catalogo dos sinistros maritimos, essa maior parte de desgraças. Compreehende-se igualmente que o Rio
Apa não augmentaria agora o pavoroso numero de victimas da impraticabilidade da barra ou, melhor dito,
da inexplicavel imprevidencia dos governos que de ha vinte annos para cá tem dirigido os destinos do
paiz.
Imprevidencia é a palavra; é mais que a palavra: é a causa dos desastres occorridos nas nossas aguas. Se
desde a época em que principiou  a  agitar-se a idéa de melhorar  a  barra houvessem os governantes
prestado ao assunto a devida attenção, estaria resolvido o problema.

http://www.cdlrg.com.br/index.php?n_sistema=3087&id=MTQz
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A Associação  Comercial  também  não  seria  indiferente  às  circunstâncias  do

momento,  utilizando  o  “fator  social  e  político  Rio  Apa”  como  uma  condição

preponderante de seu discurso, no âmbito da reivindicação de melhorias na Barra do Rio

Grande. Nesse contexto,  diante do estado de consternação que envolveu a cidade,  o

quadro O Naufrágio do Rio Apa seria uma forma de a Associação Comercial apelar à

memória  dos  rio-grandinos,  no  sentido  de  tornar  presente  a  imagem  do  naufrágio

enquanto símbolo do descaso e da inércia do Governo Imperial.

 Três meses após a colocação do quadro no salão da Associação Comercial, a

instituição mercantil voltaria a mobilizar-se e a organizar representação ao governo no

sentido de providenciar a execução das obras de melhoramento da Barra. O documento

foi  aprovado  unanimemente  pela  Comissão  administrativa  e  por  Assembleia  Geral

Popular,  o que corrobora,  possivelmente,  com a tese de que a  imagem pictórica foi

erguida como um monumento disposto a rememorar o passado e apelar à lembrança da

opinião pública, acerca da tragédia.

A hipótese que se pode aferir seria a de que o encomendante, em demanda da

veiculação de uma mensagem clara e objetiva que remetesse ao naufrágio do Rio Apa,

mas que não chocasse a elite social que frequentava os salões da Associação Comercial

com tamanho horror, interferiu no plano iconográfico da pintura.

O pintor,  cuja produção estava mais próxima da pintura de paisagem, ficaria

evidente, no plano pictórico do quadro, a construção de uma tela com dramaticidade

implícita  na  dialética  homem e  natureza.  Não  faltaram motivos  artísticos  para  que

Romualdo tornasse explícitos os horrores que acometeram os passageiros do paquete.

No entanto,  a  iconografia  nos  remete  à  construção de  uma imagem que explicita  a

impetuosidade dos mares do sul em torno do canal do Rio Grande.

O observador, nesse sentido, é convidado a ver a cena do interior da tempestade

em direção à costa, testemunhando a proximidade do vapor e dos náufragos da única

possibilidade de salvação – o porto do Rio Grande. O movimento das ondas, levadas

pelo vento sudeste dominante naquela noite – comumente chamado de vento carpinteiro

por lançar os navios em direção à costa – denunciam a posição do espectador.

 Em meio a  dramaticidade implícita  na força arrasadora da natureza vê-se o

[…] O mais terrivel dos traços característicos da indolencia dos nossos governos, sejam conservadores ou
liberaes, é esse de que nem as desgraças, nem as pavorosas hecatombes que hão consternado o Brazil
inteiro, os movam a providenciar em previsão de futuras catastrophes. O que não foi preciso tentar para
que o actual governo patrocinasse o melhoramento reclamado, já não diremos somente pelos interesses do
commercio terrestre e maritimo da provincia, mas pelo instincto de humanidade !… (ECHO DO SUL,
21/07/1887).
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navio  sucumbir  diante  dos  temíveis  bancos  de  areia,  sempre  e  constantemente

movediços à vontade dos ventos e das correntes, e das águas que se elevam diante da

estrutura do paquete. 

A  pequena  figura  humana  voltada  de  costas  ao  observador  e  pendurada

negligentemente no mastro da embarcação, é a única presença carnal e frágil diante

daquele embate dramático entre gigantes. Passiva, ela se eleva sobre o mastro da proa

em um último apelo de salvação.

A inexistência de corpos e destroços sobre as águas e a recusa na representação

do  nevoeiro  presente  na  noite  do  naufrágio,  são  elementos  que  tornam explícita  a

construção  de  uma imagem cuja  mensagem deveria  ser  objetiva  e  clara,  ainda  que

transmita uma carga de incerteza e suspense em decorrência das causas desconhecidas

do naufrágio.

3.3 Uma abordagem iconográfica: as tempestades e os naufrágios nas tradições
literárias e pictóricas.

Nesta etapa da dissertação, em paralelo com as propostas de Maraliz Christo

(2005, p. 4) repousamos nossa atenção à obra de arte em uma perspectiva iconográfica.

A partir de questões suscitadas pelo quadro, dirigimos nossa atenção para a História da

Arte, procurando entendê-lo em seu interior, através de análises comparativas. 

A escolha das obras para a análise repousa em dois critérios. O primeiro deles,

perpassa os artefatos que pertencem ao substrato cultural de sua época, e que permitem,

a sua maneira, análises comparativas dentro de um mesmo tema. O segundo e último

critério, empreende um percurso por obras cujas relações são evidentes, ou seja, supõe-

se que o artista se apropriou de elementos constitutivos de outras obras, que sabemos,

eventualmente, ter conhecido. (CHRISTO, 2005, p.4)

***

Na tradição literária e mítica da história passada da humanidade o mar sempre

exerceu seu fascínio sobre o homem, ainda que muitas vezes fosse sinônimo de medo e

fonte de insondáveis infortúnios. 

Como afirma Föex

(...) verde ou azul, liso como um espelho ou ondulado pelo vento, morno ou
gelado, calmo ou catastrófico, o mar, aos olhos dos marinheiros, nunca é o
amigo fiel, confiável, ele é estranho ao homem, instável ou, no melhor dos
casos, indiferente, mas pode ser o Mar Tenebroso, superfície que dissimula
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infernos insondáveis, ameaça jamais afastada de suplícios da fome, da sede e
de morte lenta…(Föex, 1964, p.11, apud DIEGUES, 1998, p. 59) 

Atravessar os mares e chegar a um porto seguro, em terra firme, foi e tem sido

inegavelmente  o  intento  de  todos  os  navegantes  que  se  aventuram  em  meio  a

tempestades  e  a  grandes  lonjuras.  A história  da  humanidade,  no  entanto,  tem  nos

mostrado a predominância das narrativas trágico marítimas dos naufrágios e das grandes

tempestades, em alto-mar, diante das chegadas felizes aos portos de destino. 

Na Odisseia e na Ilíada131 de Homero, epopeias baseadas em mitos da Grécia

Antiga o mar é descrito como um lugar de perdição, uma ameaça perpétua na qual só

com a ajuda divina se consegue navegar. (Tomás, 2013, p. 11)

A viagem mítica de Ulisses até Ítaca, como observa Diegues (1998, p. 59), seria

“marcada  pelas  tempestades  que  quebravam os  navios,  por  monstros  marinhos  que

ameaçavam submergir  as  frágeis  embarcações  e  por  sereias  que,  com suas  cantigas

amorosas, atraíam os marinheiros para o fundo do mar”.132

15. Joseph Mallord William Turner, Ulysses deriding Polyphemus - Homer's Odyssey, óleo s/ tela, 132.5 x
203 cm, The National Gallery, Londres, 1829.
16. Joseph Mallord William Turner,  O Naufrágio,  óleo s/ tela,  170,5 × 241,5 cm,Tate Britain, Londres,
1805.

131 Outro herói grego, Ájax, filho de Oileu, após profanar o templo da deusa Atena violando a princesa
Cassandra de Tróia, também seria alvo da fúria de Poseidon, o “Agitador da Terra”. 
“Ajax sucumbiu no meio das suas naus de longos remos. Primeiro Posídon impelira-o na direção das
altas rochas Gírias e salvara-o do mar, e ele ter-se-ia livrado da morte, não obstante o ódio de Atena, se
não tivesse proferido, na sua grande cegueira, um dito insolente; gabou-se de ter escapado, a despeito
dos deuses, ao profundo abismo do mar. Posídon ouviu estas palavras orgulhosas. Logo ali agarrou o seu
tridente com as suas pesadas mãos, e batendo na rocha Gíria, fendeu-a. Uma parte ficou de pé; o outro
fragmento despenhou-se no mar, esse mesmo a que se agarrava Ajax quando se deixou assim alucinar
pelo delírio, e que o arrastou sob as vagas do mar imenso. Eis como ele pereceu naquele lugar, depois de
ter bebido a água salgada.” (Homero, Canto IV: 52). 
132 O erro de Ulisses em sua jornada após a queda de Tróia foi cegar o único olho do ciclope Polyphemus,
filho de Poseidon. O deus encolerizado amaldiçoaria implacavelmente toda a viagem do herói.Poseidon,
principal  deus marítimo do panteão Helênico ainda que muitas  vezes complacente ao oferecer águas
calmas  aos  navegantes,  quando  ofendido,  era  o  responsável  por  provocar  maremotos  e  terríveis
tempestades que causavam afogamentos e naufrágios.
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Essas epopeias que circulariam pelo mundo ocidental, seriam um vasto campo

de experimentações para pintores, gravadores e desenhistas do mundo todo. William

Turner (1775 – 1851), pintor paisagista e principal expoente do romantismo inglês, se

debruçaria sobre este tema como fonte para a criação pictórica, ainda que, muito antes,

já houvesse explorado em sua pintura, episódios reais, como naufrágios e tempestades

em alto-mar, assim como procede Romualdo Gomes Magriço, em O Naufrágio do Rio

Apa,

Como observa Raban (1992, p. 16), “antes de pintar uma tempestade, Turner

teria se amarrado num mastro de um barco de pesca, em Yarmouth, para poder melhor

observar a tormenta.”

Em paralelo com o mar de Odisseu, o  Mare Tenebrum, na transição da Idade

Média para  o Renascimento,  era  um espaço desconhecido onde habitavam criaturas

terríveis e tempestades avassaladoras. Um universo do imaginário fantástico, repleto de

monstros, demônios e almas de condenados, que sem terem rituais fúnebres adequados

para a fé cristã, eram responsáveis por provocarem temíveis tempestades.

Diegues (1998, p. 59) observa que, neste contexto, muitos navegantes lançavam

relíquias ao mar para apaziguarem os temporais. “Ainda hoje, o temor e o respeito pelo

mar se reflete nos inúmeros  ex-votos 133 fixados nas salas de milagres das igrejas de

todo  o  mundo”.  Esses  objetos  dedicados  a  Deus  e  aos  santos  protetores  em

agradecimento às graças alcançadas, representavam, por meio da pintura, em diferentes

suportes, os perigos por que passaram. 

Romualdo  Gomes  Magriço,  ainda  que  não  tenha  tido  contato  com ex-votos

alusivos  aos  naufrágios  na  cidade  do  Rio  Grande,  justamente  por  não  termos  uma

tradição representativa neste sentido, certamente, em Milão, como se pode observar nas

imagens a seguir, ele encontraria um campo bastante profícuo no que diz respeito a

essas representações. 

Essas imagens, ainda que não dialoguem diretamente com O Naufrágio do Rio

Apa –  quadro este que não faz alusão votiva a qualquer entidade cristã –, certamente

enriqueceria o campo de experiências imagéticas do pintor acerca das representações de

naufrágio. Vê-se em tais imagens, claramente, uma correspondência no que refere-se a

perspectiva pela qual a cena é retratada, assim como, uma disposição cromática, sem

grandes contrastes, que dialogam com a tela aqui em estudo.

133 Em outras palavras os ex-votos foram oferendas votivas dedicadas pelos sobreviventes dos naufrágios
e outros  sinistros  marítimos, recorrentes na cultura cristã da época e ofertados em agradecimento ao
milagre da salvação.
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17. Ex-voto dedicado ao naufrágio do barco Salvatore Massa em 13 de outubro de 1887. Milão
18.Ex-voto,  Napolês,  1888.  Disponível  em:
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/04/30/foto/_trattieni_i_venti_gli_ex_voto_degli_scampati_al_na
ufragio-84853708/1/#3 Acesso dia 04/06/2017.

Como  afirma  Tomás  (2013,  p.  20)  “a ideia  de  Mare  Tenebrum como  um

elemento adverso e destruidor provém diretamente da Bíblia e dos textos da antiguidade

que revelam sempre os mesmos tópicos em relação ao mar: a tempestade (fúria divina),

os monstros devoradores, as ilhas misteriosas e a dispersão infinita.”

A própria Bíblia, no Gênese, como observa Corbin (1989):

(...)  impõe  a  visão  do  ‘Grande  Abismo’,  lugar  de  mistérios  insondáveis,
massa  líquida  sem  pontos  de  referência,  imagem  do  infinito,  do
incompreensível, sobre a qual, na aurora da Criação, flutuava o espírito de
Deus (...). Não existe mar no Jardim do Éden. O horizonte líquido sobre cuja
superfície  o  olhar  se  perde  não  pode  integrar-se  à  paisagem  fechada  do
paraíso.  Querer  penetrar  os  mistérios  do  oceano  é  resvalar  no  sacrilégio,
assim como querer abarcar a insondável natureza divina. (...) O litoral, até o
século XVIII  não é somente o lugar da chegada,  da tranqüilidade,  mas o
receptáculo dos dejetos produzidos pelo próprio mar e também o palco das
catástrofes e dos naufrágios. (Corbin, 1989, p.12 apud Diegues, 1998, p. 60) 

Na hagiografia  medieval  o  herói  seria  o  santo  que  mediante  as  súplicas  de

salvação dos fiéis ia de encontro a sua salvaguarda, e o mar, um ambiente hostil que

escondia fabulosos segredos.

http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/04/30/foto/_trattieni_i_venti_gli_ex_voto_degli_scampati_al_naufragio-84853708/1/#3
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/04/30/foto/_trattieni_i_venti_gli_ex_voto_degli_scampati_al_naufragio-84853708/1/#3
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19. São Nicolau vem em ajuda dos marujos em meio à tempestade. Miniatura de Les Très riches heures
du Duc de Berry, s/d.

Vê-se nessa iluminura  do Livro das  Horas  do Duque de Berry,  em que São

Nicolau vem em amparo aos marujos em meio à tempestade, uma figura humana que se

agarra ao mastro como último ato de salvação, diante do medo da morte iminente. Esta

imagem estabelece um diálogo com a figura humana presente na tela  de Romualdo

Gomes, no sentido em que, em um episódio onde inexiste a possibilidade de salvação,

volver aos céus ou se agarrar a qualquer coisa que nos remeta a seguridade da terra

firme, são atitudes legítimas diante de tais circunstâncias.

Sendo o  mar  considerado  um ambiente  hostil  e  misterioso,  avesso  à  ordem,

outros temas igualmente importantes como as tempestades e os naufrágios eram-lhe

inevitavelmente imanentes.  Se nas  tradições  antepassadas  estes  eram considerados o

resultado dos movimentos dos monstros marinhos inquietantes que se dissimulam sob a

água calma e lisa, para a crença cristã a tempestade e os naufrágios eram as marcas do

castigo de um pecado pessoal e coletivo, ou episódios para provação de fé. 

Duas  passagens  bíblicas  sobre  os  temas  das  tempestades  e  dos  naufrágios

evidenciam a relação de ambos com uma marca de penitência ou de credulidade.  A

primeira delas é referente ao naufrágio do apóstolo Paulo que é descrita por Lucas nos

últimos  capítulos  do  livro  de  Atos  dos  Apóstolos  na  última  das  suas  viagens

missionárias, já sob prisão, a caminho de Roma134. A segunda passagem, relata um dos

134 Paulo ficou dois anos preso em Cesareia. Daí, ele e outros presos foram embarcados num navio em
viagem para Roma. Passando pela ilha de Creta, foram atingidos por um temporal. O vento era tão forte
que os  homens não conseguiram dirigir  o navio.  Nem viam o Sol  ou as  estrelas.  Após muitos  dias,
perderam a esperança de ser salvos.
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milagres de Jesus, que é referida nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, ocasião

em que ele acalma uma tempestade no Mar da Galiléia.135

20.  Gustav Doré, Paul Shipwrecked,, S.d. 
21.  Gustav Doré, Jesus Stilling the Tempest, S.d. 

Paulo disse então: ‘Nenhum de vocês perderá a vida; só o navio ficará perdido. Na noite passada, veio um
anjo de Deus e me disse: “Não tenha medo Paulo! Você tem de comparecer perante César. E Deus vai
salvar todos os que viajam com você.”
Lá pela meia-noite do 14.° dia após começar o temporal, os marinheiros viram que a água ficou mais
rasa!  Não  querendo  bater  nas  pedras,  no  escuro,  lançaram as  âncoras.  De  manhã,  viram uma baía.
Tentaram então levar o navio até a praia.
Chegando perto da terra, o navio bateu num banco de areia e ficou preso. As ondas começaram então a
despedaçar o navio.  O oficial  do exército disse então: ‘Todos os que souberem nadar pulem no mar
primeiro e nadem até a praia. Depois, os outros devem pular também e agarrar-se a alguma madeira do
barco.’ Foi  o  que fizeram. Assim,  todos os  276 que  estiveram no navio foram salvos,  como o anjo
prometeu.
135 De acordo com os evangelhos, num final de tarde, Jesus e seus discípulos estavam cruzando o Mar da
Galileia num barco quando uma forte tempestade irrompeu, com fortes ondas ameaçando o barco, a ponto
de quase afundá-lo. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e foi acordado pelos discípulos
"Mestre, não se te dá que pereçamos?". O Evangelho de Marcos continua:
“Ele, tendo acordado, repreendeu o vento e disse ao mar:  Cala-te, emudece. Cessou o vento, e houve
grande  bonança. Então lhes perguntou:  Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?  Eles,
cheios de medo, diziam uns aos outros: Quem, porventura, é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?”
(Marcos 4:39-41)
O autor Michael Keene comentou que o Mar da Galileia era conhecido por suas tempestades, ferozes e
repentinas, e que os judeus eram um povo terrestre, geralmente desconfortável no mar, especialmente por
acreditarem que o mar estaria repleto de criaturas aterradoras.
John  Clowes  comentou  que,  ao  perguntar  "Por  que  sois  assim  tímidos?",  Jesus  estava  pedindo  aos
discípulos que explorassem suas próprias mentes em busca da causa e da origem do medo, com o objetivo
que eles percebessem que todo o medo tem suas raízes na afeição e no pensamento natural (terrenas),
separadas da afeição e do pensamento espiritual. E, ao perguntar "Como é que não tendes fé?", Jesus
apontaria diretamente um defeito em seus princípios espirituais.
Michael Keene 2002 St Mark's Gospel and the Christian faith, p. 26 
John Clowes, 1817 The Miracles of Jesus Christ published by J. Gleave, Manchester, UK, p. 47 

https://pt.wiktionary.org/wiki/bonan%C3%A7a
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22. Ludolf Bakhuizen,  Cristo na tempestade no Mar da Galileia, óleo s/ tela, lIndianapolis Museum of
Art, Estados Unidos, 1695.
23. Rembrandt, Tempestade no mar da Galiléia. óleo s/ tela, 1633.

Ainda  que  as  imagens  de  Gustav  Doré  (1832  –  1883)  acerca  da  Bíblia

circulassem  por  todo  o  mundo  ocidental,  suas  ilustrações  sobre  os  naufrágios  e

tempestades  incindiam muito  mais  sobre  a  dramaticidade  implícita  nos  personagens

elucidados pelas escrituras sagradas. A relação homem e natureza, muito vincada na tela

de Romualdo Gomes Magriço, e aludida também, de certa forma, na representação de

Ludolf Bakhuizen (1630 – 1708), se perdem nas representações de Doré e Rembrandt

(1606 - 1669).

Na época das grandes navegações de expansão ultramarina, o imaginário relativo

aos mares tornou-se inevitavelmente uma realidade vivida. 

Como observa Diegues (1998, p. 72) o mar que anteriormente “simbolizava um

universo  sem limites  acessíveis  e  misterioso,  após  as  Descobertas  do  século  XVI,

transforma-se na expressão de um mundo sem temporalidade real. A incapacidade do

homem de modificar o que quer que seja naquela massa líquida fortalecia a imagem do

mar como caos.”

Nos termos de Cabantous (1990, p. 32):

Arriscando-se no Oceano, a impressão do viajante se modifica. É um mundo
novo,  movediço  que  se  manifesta  a  ele,  um mundo  ao  qual  não  se  liga
nenhuma  lembrança,  nenhuma  referência,  deixando  o  caminho  aberto  ao
sentimento  confuso  de  infinito  e  eternidade.  A  ausência  mesma  de
temporalidade,  a  impossibilidade  de  pensar  um  mar  antes  e  um  depois
justificam o caráter  abrupto e anárquico de sua natureza.  Ele simboliza a
permanência latente de uma desordem, e para aquele que nele se aventura, a
presença constante de perigos.
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Tomás (2013, p. 31) e Diegues (1998, p. 72) afirmam ser notório no imaginário

marítimo da era das Descobertas, assim como foi no imaginário medieval, a presença de

monstros, tempestades, naufrágios e tesouros. O oceano das expansões ultramarinas era

também  a  morada  de  criaturas  e  intempéries  vociferantes,  consideradas  como

transgressões da natureza e para os quais o mar se prestava como abrigo perfeito.

Ainda neste sentido sublinha Cabantous (1990, p. 51) referenciado por Diegues

(1998, p. 72) que:

Obscuro, monstruoso, diabólico, símbolo do caos, o mundo secreto do mar
alimentava  a  repulsa  do  homem  em  relação  a  ele.  Sua  extraordinária
capacidade de evocações negativas  se apoiava sobre situações concretas e
dramáticas da vida marítima. Nisso, a personalidade dos marinheiros estava
ligada à loucura, à coragem, suscitando freqüentemente a compaixão, mas
raramente a inveja .(Cabantous, 1990, p. 51) 

Luís  de  Camões,  em Os  Lusíadas,  descreve  a  aventura  marítima  portuguesa

como uma  incursão  por  domínios  proibidos  que  jamais  haviam sido  transpassados.

“Assi fomos abrindo aqueles mares que geração alguma não abriu” (V, est. 44). No

canto quinto da epopeia, fica evidente a desmesura atribuída por Camões ao ato dos

navegantes, na fala do gigante Adamastor136  que censura a ambição e a ousadia dos

viajantes, profetizando episódios terríveis: “Naufrágios, perdições de toda a sorte/que o

menor mal de todos seja a morte!” (V, est. 44). 

 Vê-se representada na epopeia lusitana, como mais a frente veremos em outras

narrativas  literárias,  a  violência  das  tempestades  e  os  insondáveis  suplícios  que

perpassam os naufrágios e sua proximidade da morte.  No mar tanta tormenta e tanto

dano, tantas vezes a morte apercebida (I, est.106).

136 O Adamastor  condensa em si  todos os medos que suscitava o Mar Tenebroso com o imaginário,
domínio  de  forças  sobrenaturais  e  maléficas.  Mais  um  obstáculo  vencido  à  custa  da  coragem  e
inteligência  de  alguns  portugueses.  http://www.citi.pt/ciberforma/ana_paulos/canto_v/canto_v.html
Acesso dia 15/06/2017

http://www.citi.pt/ciberforma/ana_paulos/canto_v/canto_v.html
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24. Ilustração do Canto VI da obra Os Lusíadas publicada na cidade do Porto em Portugal pelo editor
Emilio Biel. Acervo da Bibliotheca Rio-Grandense.

Em 11 de agosto de 1887,  Antônio de Otero doa à Biblioteca Rio-Grandense

uma luxuosa edição da epopeia camoniana. Em uma página em branco Otero traçou a

seguinte dedicatória:

De um naufrágio  salvou-se  Camões  com o seus  Lusíadas...  Do Rio Apa,
naufragado próximo á barra do Rio Grande do Sul, não se salvou uma só das
cento  e  tantas  preciosas  vidas  que  conduzia.  Commemorando  hoje  o
trigésimo  dia  d'esta  horrorosa  catastrophe,  offereço  á  Bibliotheca  Rio-
Grandense este exemplar do immortal poema. Rio Grande, 11 de Agosto de
1887. 

O canto  VI  desta  edição  dos  Lusíadas  traz  uma imagem que estabelece  um

diálogo com a tela de Romualdo Gomes no sentido em que emprega um mesmo ponto

de  vista  sobre  a  embarcação,  sendo  ambas,  pendentes  para  bombordo  mediante  as

tempestades que afligiam as respectivas embarcações. 

Como observa Diegues (1998, p. 60) apesar dos perigos que representava e do

terror que incutia aos navegadores até o século XVIII, o imaginário marítimo, sobretudo

para os pintores e escritores românticos, significou um retorno ao ventre criador. Até o

século XVII, de maneira geral, os escritores não valorizavam o mar, considerado como

o domínio de vida de gente socialmente desqualificada e sem instrução.

Foi  somente  no  século  XVIII  que  operar-se-ia  uma  mudança  profunda  na

percepção do mar,  sobretudo,  na  literatura  inglesa.  A teoria  de  Edmund  Burke137 –

137 Edmund Burke foi um pensador irlandês nascido no ano de 1727, em Dublin, e morador da cidade de
Londres a partir dos seus vinte anos. Em suas obras reuniu diversos estudos sobre filosofia, história e
política – mas foi a esta última que mais se dedicou devido à formação clássica obtida na Trinity College
de  Dublin.  Entre  seus  principais  escritos  estão  Reivindicação  da  Sociedade  Natural:  uma  visão  das
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Philosophical  inquiry  into  the  origin  of  our  ideas  of  the  sublime and the  beautiful

(1757) –, sobre o belo e o sublime cumpriria um papel importante neste contexto pois

legitimaria o mar como grande objeto da arte, tendo assim, precedido os românticos

como Byron, Turner e tantos outros. 

Obras  como  The  Tempest  (1610  –  1611) –  A Tempestade -,de William

Shakespeare  (1564  –  1616), The  Shipwreck (1762),  -  O  Naufrágio  –,  de  William

Falconer (1732 – 1769),  The Rime of the Ancient Mariner (1797-1799) – A Balada do

Velho Marinheiro –, de  Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834) e  Robinson Crusoe

(1719) de Daniel Defoe (1660 – 1731) são alguns dos exemplos presentes na tradição

literária inglesa que reafirmam a imagem do mar enquanto um mundo selvagem em cuja

vastidão residia a força indômita da natureza responsável por insondáveis suplícios.

Como observa Louit (1974), esta imagem do mar ganharia contornos expressivos

em Coleridge que descreve o alto-mar como “a imagem da morte, pelo infinito de sua

superfície, pelo seu silêncio e sua imobilidade. Para o poeta, a água salgada é a imagem

da calma mortal em que se desencadeiam as tempestades mortíferas.” (DIEGUES, 1998,

p. 203)

25. Gustave Doré, The Ship Fled the Storm, illustração para The Rime of the Ancient Mariner de  Samuel
Taylor Coleridge.
26. Gustave Doré,  The skiff-boat nears, illustração para  The Rime of the Ancient Mariner de  Samuel
Taylor Coleridge.

Jonathan Raban (1992,  p.15),  em sua introdução ao  Oxford Book of  the Sea

(1992) defende que o “romantismo santificou a natureza, a solidão, o mundo selvagem

misérias e males da sociedade (1756) e Pensamentos sobre a causa do atual descontentamento (1770).
ROSSETTI, M. L. Burke, Kant e Lyotard: reflexões acerca do sublime, Palíndromo, nº 12, jul./dez. 2014.



۰۰ 76 ۰۰ 

num período  em que,  na  Inglaterra,  a  solidão  e  o  mundo  natural  eram coisas  que

rareavam e já não existia a natureza ‘virgem’ não-domesticada. A única natureza não-

domesticada, onde o homem ainda podia se sentir pequeno e sozinho na vastidão da

criação era o mar.”138

Diegues (1998, p. 203) aponta que foi o poeta britânico Lord Byron (1788 –

1824) um dos responsáveis por iniciar, no século XIX, a visão romântica do mar, como

mundo  natural,  selvagem  e  não-domesticado.  Seu  enorme  público  de  leitores  se

identificava com suas descrições sobre esse mundo selvagem intocado das florestas e da

vastidão oceânica.139

Na literatura francesa dos séculos XVIII e XIX obras como  Paul et  Virginie

(1787) de Bernardin de Saint-Pierre (1741 – 1814), Les Travailleurs de la Mer  (1866) –

Os Trabalhadores do Mar –, de Victor Hugo (1802 – 1885) e O pescador da Islândia

(1886)140 de Pierre Loti, são evidências da construção da imagem do mar enquanto um

universo de liberdade, ainda que hostil ao homem.

Como observa Diegues (1898, p. 204) “era nesse universo de liberdade que os

autores românticos colocavam os heróis que afrontavam o mundo natural. 

Em Os Trabalhadores do Mar predomina a imagem do oceano como abismo
invencível, onde moram polvos gigantes que tentam destruir o herói Gilliat:
Pois, o oceano, à noite, é feito de betume e de enxofre, tu jamais poderás
ultrapassá-lo, pois não vencerás o abismo. No entanto, é interessante observar
que,  nesse  mesmo livro,  o  progresso  humano,  representado  pelo  barco  a
vapor, vence os abismos do oceano, depois de ficar preso nos rochedos e ser
libertado por Gilliat. O herói nasceu piloto e resolveu salvar o primeiro barco
a vapor (em 1822), que os ilhéus chamavam de navio do demônio e que havia
naufragado. O herói luta com o mar e a tempestade, fenômenos naturais mas
que  têm  vida  como  os  humanos  e  que  são,  para  o  autor,  o  domínio  da
liberdade e da igualdade. (DIEGUES, 1998, p.212)

138 A Inglaterra tinha desenvolvido as maiores cidades e as indústrias mais mecanizadas do mundo, e por
isso seu acesso ao mar — aquele universo alternativo — tornou-se cada vez mais precioso. (Raban, 1992,
p.15 apud Diegues, 1998, p. 204),
139 O poeta relata em um poema satírico – Don Juan (1818 – 1824) –, o naufrágio de Don Juan. Após uma
tempestade que põe a pique o navio que tinha por destino Cádis,  Byron narra as  sérias  privações –
canibalismo, fome,  sede –,  pelas  quais  sofreu Don Juan no mar após sair  fugido da sua terra natal,
afirmando, desta maneira, a imagem selvática e indômita do mar, característica entre os românticos.
140 “O Pescador da Islândia, de Pierre Loti, considerado um clássico no gênero. Foi publicado em 1886
quando os barcos a vapor já tinham entrado na pesca, mas o livro trata da saga do herói Yann, embarcado
a  bordo  do  veleiro  Marie  na  captura  de  bacalhau  no  mar  da  Islândia.  O  autor  descreve  a  luta  dos
pescadores no perigoso mar do Norte” DIEGUES, 1998, p. 209.
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27. Ilustração de Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, s/d.141

28. Ilustração de Paul et Virginie de Bernardin de Saint Pierre. O Naufrágio de Virginie, s/d.
29. Ilustração de Paul et Virginie de Bernardin de Saint Pierre. Virginie diante da morte inevitável, 1835,
acervo da Biblioteca Rio-grandense.

Nestas ilustrações vê-se uma clara correspondência com o quadro O Naufrágio

do Rio Apa. A primeira, referente à obra Os Trabalhadores do Mar  de Victor Hugo,

estabelece diversas relações formais que tangem o enquadramento dado à embarcação –

pendendo para bombordo –; o céu irresoluto do mais lúgubre, no lado esquerdo, ao mais

claro, do lado direito, pronunciando a chegada da tempestade; a fuligem espessa que sai

da torre de escapamento; as formas bruxuleantes, a impressão de tintas empregadas a

141http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8304663n/f1.item.r=Les%20Travailleurs%20de%20la
%20Mer.zoom. Acessado dia 05/05/2017

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8304663n/f1.item.r=Les%20Travailleurs%20de%20la%20Mer.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8304663n/f1.item.r=Les%20Travailleurs%20de%20la%20Mer.zoom
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seco  na  tela;  a  atmosfera  de  incerteza  e  a  irresolução  das  formas,  são  enfim,

características que estabelecem um claro diálogo com a pintura de Romualdo Gomes.

As  outras  duas  obras,  possivelmente  conhecidas  por  Magriço,  nos  permitem

pensar na possível relação entre Virgínia – uma das protagonistas de Paul et Virninie de

Bernardin  de  Saint-Pierre –,  e  a  figura  humana  retratada  no  quadro,  que  sozinha,

pendura-se negligentemente ao mastro do vapor. Alusiva aos momentos derradeiros de

Virgínia, essas duas figuras reforçam a imagem da tempestade e do naufrágio como

imperativo das forças selvagens da natureza,  que não reconhecem, distinguem e tão

pouco se apiedam dos valores morais ou crenças que sobrepujam o homem.

Em O Naufrágio do Rio Apa, que conduzia crianças, mulheres, soldados e civis,

não havia alguma acusação moral que recaísse sobre esses desafortunados, acometidos

pelas forças brutais da natureza. A imagem da figura humana, portanto, sugere, em meio

a grandeza do episódio, a presença humana, diminuta e acanhada, mas que reafirma a

susceptibilidade de um acontecimento como aquele, com qualquer pessoa, mediante as

más condições de navegabilidade naquela parcela de mar. 

Em Paul e Virginie, Virgínia ainda que tenha afogado-se em decorrência de um

naufrágio  que acometeu  o navio  Saint-Géran142,  sua  morte  não foi  nebulosa.  Como

observa Miyoshi (2010, p. 65) ela decorreu de uma clara opção: ao invés de livrar-se do

peso  da  roupa,  Virgínia  escolheu  manter-se  vestida,  mesmo  à  custa  de  afundar

juntamente ao navio, em meio à tempestade, sob o olhar de desespero de Paulo.143 

142 O naufrágio do navio Saint-Géran, relatado no romance, realmente aconteceu, em 1744, e o autor 
partiu de um fato verídico para expor um romance pastoral exótico. 
143 Bernardin  de  Saint-Pierre,  por  meio  de  seu  personagem-narrador  em  Paulo  e  Virgínia  (1788),
descreveu o episódio: 
[...] Desesperando entaõ toda a tripulaçaõ de sua salvaçaõ, atirava comsigo atropeladamente ao mar, sobre
vergas, pranchas, gaiolas, mezas e toneis. Neste momento offereceo-se aos olhos um objecto digno de
eterna compaixaõ; appareceo na poppa do Saint-Gérand uma menina, que estendia os braços para aquelle
que tanto se esforçava por chegar a ella: era Virginia. Pela intrepidez de Paulo tinha ella conhecido que
era o seu amante. A vista daquella amavel menina exposta a taõ imminente risco, encheo-nos a todos de
tristeza e desesperaçaõ. Virginia porém, com um porte nobre e animo varonil, nos fazia acenos com a
maõ, como quem nos dizia um eterno adeos. Tinhaõ-se oso marinheiros todos deitado ao mar; só um
ficava  ainda  sobre  o  convés,  que  estava  todo  nú,  e  era  nervoso  como  um  Hercules.  Chegou-se
respeitosamente a Virginia; nós o vimos deitar-se lhe aos joelhos, e fazer diligencia por despi-la; porém
ella,  repellindo-o  com dignidade,  apartou  delle  os  olhos.  Ouviraõ-se  logo  estes  gritos  repetidos  dos
espectadores: “Salvai-a, salvai-a, naõ a deixeis.” Porém naquelle mesmo instante uma montanha de agua
de horrorosa atlura se engolfa por entre a ilha de Ambre e a costa, e se adianta mugindo para o navio, que
ella ameaçava com seus flancos negro, e seus cimos espumosos. O marinheiroá vista de taõ horroroso
espectaculo atirou comsigo ao mar; e Virginia, vendo que era inevitavel a morte, pôz uma das mãos sobre
seus vestidos, e a outra sobre o coraçaõ, e erguendo para o Ceo olhos serenos, pareceo um Anjo, que
tomava o seu vôo para os Ceos. Oh dia horroroso! [...] Aquelle homem, que tinha escapado a uma morte
quase infallivel, ajoelhou na arêa dizendo: “Ó Deos meu! salvastes-me a vida; porém eu de muito bom
agrado a dé- ra por aquella digna Senhora, que nunca quis despir-se como eu!”
SAINT-PIERRE. Jacques-Bernardin-Henry de. Paulo e Virginia: historia fundada em factos, traduzida em
vulgar. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1823, pp. 234-237. 
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Na tradição pictórica, as representações dos naufrágios e das tempestades em

alto-mar enquadram-se naquilo a que a historiografia artística denominou de temas de

marinha.

Como  afirma  Oliveira,  (2007,  p.  39)  com  uma  longa  tradição  que  remete,

inicialmente à Holanda do século XVII, a produção artística já apresenta exemplos dos

principais motivos consagrados pelo gênero, dentre os quais, obviamente, os naufrágios

e as tempestades.

Os naufrágios  foram representados em diversas  obras  de artistas  holandeses,

como Hendrick Cornelisz Vroom144 (1566-1640), Willem van de Velde, o Velho, (1611-

1693),  Willem van de Velde,  o  Jovem145 (1633-1701),  Ludolf  Bakhuizen146 (1631 –

1708), Simon de Vlieger (1601 – 1653) e Jan van Goyen (1596 – 1656). Em todos eles,

observa-se  um grau  de  virtuosismo  na  representação  fiel  e  minuciosa  de  cenas

marítimas  que  consagram  suas  obras  enquanto  valiosos  documentos  históricos  do

período em que foram concebidas.147 

Do mesmo modo, fica manifesta no Naufrágio do Rio Apa, essa mesma relação.

Existe certamente uma correspondência entre os elementos iconográficos aludidos na

tela e o fato histórico.

144 “Considerado o fundador da pintura de marinha européia, já que foi o primeiro a especializar-se no
gênero,  seus  quadros,  de  grandes  dimensões,  descrevem acontecimentos  históricos  marítimos,  como
batalhas navais e chegadas principescas.” (Oliveira, 2007, p. 39)
145 “Pintores  de  numerosos  acontecimentos  marítimos  realizaram  obras  que  representam  navios  em
calmaria ou em tempestades. Willem van de Velde, o Jovem é filho do pintor de marinhas Willem van de
Velde, o Velho, mudou-se com seu pai para a Inglaterra por volta de 1672-73. Ambos tiveram muita
importância  na  pintura  inglesa  de  marinha,  sendo  inclusive,  admirados  por  William  Turner  e  pelos
pintores de plein-air do século XIX.” (Oliveira, 2007, p. 39)
146 Considerado o principal pintor de marinha nos Países Baixos após a mudança dos van de Velde para a
Inglaterra e último representante da grande tradição holandesa de marinha, destaca-se por pinturas de
cenas de tempestade. (Oliveira, 2007, p. 39)
147 MARINHA .  In:  ENCICLOPÉDIA Itaú  Cultural  de  Arte  e  Cultura  Brasileiras.  São  Paulo:  Itaú
Cultural,  2017. Disponível  em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo330/marinha>.  Acesso em:
26  de  Ago.  2017.  Verbete  da  Enciclopédia.
ISBN: 978-85-7979-060-7
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30.Simon de Vlieger, Ship in Distress off a Rocky Coast, 1645, Indianapolis Museum of Art. 
31. Ludolf Bakhuizen,  Ships Running around in a Storm, 1690 Oil on canvas173.5 x 341 cm Musees

Royaux des Beaux-Arts, Brussels.

Percebe-se nas obras desse artistas,  assim como no  Naufrágio do Rio Apa,  a

predominância das representações das tempestades a partir de sua chegada à costa ou a

determinada embarcação em alto-mar. Em outras palavras, os minutos que antecedem a

escuridão total trazida pelos temporais é o momento pelo qual os artistas optaram por

retratar o naufrágio, partindo da necessidade de terem um foco de luz capaz de alumbrar

os elementos pictóricos presentes na tela. Um fundo de céu azul, límpido e claro, alguns

raios  de  sol,  ou  então  um  singelo  luar  escondida  atrás  de  alguma  nuvem,  são

fundamentais  nas  representações  de  marinha,  sobre  o  espectro  das  tempestades  e

naufrágios.

É  possível  constatar  a  mesma  afirmação  em  obras  de  pintores  ingleses  e

franceses como Peter Monamy (1681 – 1749) e Claude Joseph Vernet (1714 – 1789).

32.Peter Monamy, Ships in Distress in a Storm, (1720 – 1730), Tate Galery.
33.Claude Joseph Vernet, Tempestade com naufrágio, (1754), Wallace Collection.

http://www.tate.org.uk/art/artworks/monamy-ships-in-distress-in-a-storm-t00807
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No início do século XIX, impulsionada por um espírito romântico, a pintura de

marinhas  sobre  os  temas  dos  naufrágios  e  tempestades  conheceu  uma popularidade

particular em sua história.148 Grandes artistas do período como Joseph Mallord William

Turner (1775 – 1851), Ivan Aivazovsky (1817 – 19000) e John Constable (1776 – 1837)

dão nova percepção a esse tipo de obra. Como afirma Argan (p. 423) esses artistas não

viam mais a “criação genial do herói, mas a expressão dos sentimentos e da vida. […]

vida e morte são efetivamente os dois termos sobre os quais se assenta a concepção

romântica da arte”. 

O ponto de contato entre esses artistas e Romualdo Gomes Magriço, salvo as

dadas  proporções  evidentemente,  reside  na  procura  dos  mesmos,  ainda  que  com

soluções pictóricas diferentes, em evocar, através de atmosferas pictóricas, as paixões

grandiosas dos homens diante das desmesuras da natureza.  Essas criações investem,

sobretudo, sobre os sentimentos, a condição humana e o sublime, inerentes à vastidão e

a liberdade da natureza selvagem.

No contexto de produção de marinhas no Brasil, sobre o espectro dos naufrágios

e tempestades, destacamos a obra  A borrasca (1875) de Gustave James (1800 – 1885) e

a produção de Edoardo de Martino (1838 – 1912) que alias,  esteve em Rio Grande

expondo alguns de seus quadros relativos à Guerra do Paraguai na segunda metade do

século XIX. 

Para Oliveira (2007, p. 61) em A Borrasca “o mar revolto e as nuvens escuras

criam toda atmosfera sombria, características de um grande temporal com o barco no

alto de uma onda sendo arrastado pela força do vento. O mar azul profundo e o céu

negro cortado pelo raio criam um impacto violento evidenciando a ação das forças da

natureza sobre a embarcação. Há apenas uma grande área amarela que ilumina o barco e

projeta sua luz sobre o oceano.”

Percebe-se  que  esta  imagem,  evidencia,  ao  contrário  da  representação  do

paquete Rio Apa que soçobra diante da força da natureza, a porfia do engenho humano e

a altivez do navio mediante a um cenário tão sinistro como o que ali se apresenta.

148 MARINHA .  In:  ENCICLOPÉDIA Itaú  Cultural  de  Arte  e  Cultura  Brasileiras.  São  Paulo:  Itaú
Cultural,  2017. Disponível  em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo330/marinha>.  Acesso em:
26  de  Ago.  2017.  Verbete  da  Enciclopédia.
ISBN: 978-85-7979-060-7
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34. Gustave James, A borrasca, 1875, óleo s/ tela, 77 x 127 cm, Coleção Sérgio Fadel, Rio de Janeiro 
35. Edoardo De Martino, Sailboat in the high seas,  óleo s/ tela,  27 × 39 cm, Museu Nacional de Belas
Artes.

Por fim, no contexto da produção de imagens na cidade do Rio Grande, não só a

imprensa  local  e  nacional,  com  os  jornais  caricatos  dariam  referências  imagéticas

importantes para o trabalho de Romualdo Gomes Magriço, como também, desenhos de

artistas locais e aquarelas resultantes de impressões de viajantes. 

Não podemos dimensionar a circulação de imagens representativas a desastres

desta ordem na cidade do Rio Grande nos finais do século XIX, no entanto, sabemos

que desenhos a crayon como,  Catraia na Barra do Rio Grande do sul, de 1887, de

autoria  de  Augusto  Bernardino  Pereira  da  Câmara,  editado  pela  Biblioteca  Rio-

Grandense  no  Álbum  de  Gravuras  do  Brasil,  e  a  aquarela  de  Debret  de  1820,

Tempestade  no litoral  sul  da Província  do Rio Grande do Sul  –  O efeito  do vento

pampeiro, demonstram a produção de imagens consoante aos receios e temores relativo

a navegação nas rotas marítimas da província.

36.Augusto Bernardino Pereira da Camara, Catraia na Barra do Rio Grande do Sul, 1847. Álbum de
37.Gravuras do Brasil – Meados do século XIX, 1937.
Jean Debret, Vento pampeiro no litoral rio-grandense, 1820.
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IV

PROJETO EDUCATIVO MAGRIÇO, O MENINO PINTOR

O olho vê,
a lembrança revê,

e a imaginação transvê.
É preciso transver o mundo.

As lições de R. Q., In: Livro Sobre Nada,
Manoel de Barros.

No presente capítulo abordaremos as questões teórico-práticas que nortearam as

ações desenvolvidas no Projeto de Ação Educativa Magriço, o menino pintor. 

Realizado  entre  os  dias  18,  24  e  25  de  novembro  de  2016  sob  a  tutela  da

Secretaria de Município da Cultura, o projeto abarcou jovens de 6 a 15 anos de idade –

Ensino Fundamental I e II –, de escolas públicas e privadas do município do Rio Grande

– RS.  As  escolas  abarcadas  foram,  respectivamente,  a Escola  Municipal  de  Ensino

Fundamental Cipriano Porto Alegre, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Miguel

Couto, a Escola Adventista do Rio Grande e a Escolinha Tia Gleci. 

O projeto arrolou-se pelo centro histórico da cidade do Rio Grande, onde os

educandos visitaram os edifícios da Prefeitura, da Biblioteca Rio-Grandense, da Câmara

do Comércio,  da Alfândega do Rio Grande e  do Mercado Público,  com fins  muito

específicos:  buscar  pistas  que os  levassem ao quadro de Magriço,  o  menino pintor.

Torna-se importante ressaltar que todos os edifícios estavam relacionados, de alguma

maneira, à produção do artista plástico Romualdo Gomes Magriço.

 Se  na  Prefeitura  do  Rio  Grande  os  educandos  encontrariam  o  local  onde

Magriço participaria da Exposição Municipal das Indústrias e das Artes, na Câmara do
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Comércio, encontrariam o quadro O Naufrágio do Rio Apa, na mesma instituição onde

havia sido exposto em 1887.

O projeto estava dividido em três etapas distintas – contextualização, apreciação

e produção –, que variaram entre 45 minutos e 1 hora de desenvolvimento. A primeira

etapa,  de  contextualização,  abrangeu  o  centro  histórico  da  cidade  e  os  edifícios

abarcados no percurso traçado. A segunda etapa, de apreciação e fruição da obra de arte,

concentrou-se no Salão da Memória da Câmara do Comércio. E a última fase da oficina,

direcionada para a criação artística através da pintura, foi realizada no Atelier Livre do

Mercado Municipal.

Como toda proposta interdisciplinar, a presente ação educativa visou garantir a

construção  de  um  saber  globalizante  que  abarcasse  dois  ou  mais  campos  do

conhecimento – neste caso em específico, o da História e o da Arte.149 Para tanto, todas

as etapas metodológicas do projeto convergiram em torno da observação e da análise da

obra de arte. O contato franco com a imagem pictórica – aquilo que Walter Benjamim

chamou de “o aqui e agora com a obra de arte” –, tornou-se o espaço privilegiado para o

diálogo entre o conhecimento histórico, a experiência estética e a produção artística. 

 A obra  de  arte  no  enquadramento  deste  projeto,  é  entendida  enquanto  uma

“totalidade  carnal”  em  que  a  significação  não  é  totalmente  independente,  mas

engendrada, cativa de todos os sintomas e pormenores que a manifestam. (MERLEAU-

PONTY, 2003, p. 58 Apud CRAVEIRO, 2011, p. 514). 

Eis  aqui  aludido  o  imensurável  dilema  da  historiografia  artística,  sobretudo

quando vocacionada à prática educativa: a interpretação de uma ‘materialidade’ sentida,

de uma presença que toca. Seus métodos de análise e abordagens específicas investem

sobre  as  forças  criativas,  apreendendo  um  sentido  estético  e  consequentemente,

buscando interpretá-lo e racionalizá-lo. 

O  projeto  partiu de  uma  narrativa  baseada  na  vida  do  artista  plástico  rio-

grandino Romualdo Gomes Magriço. Ao trazer muitos aspectos históricos implícitos em

seu enredo que evidenciavam traços do contexto artístico do município nos finais do

século XIX e da atuação de Romualdo neste mesmo contexto, a narrativa Magriço, o

menino pintor, com uma linguagem lúdica,  tinha por intento inserir os partícipes no

campo  de  ação  da  história,  evidenciando  aspectos  historiográficos  específicos  do

149 Cf. ROMANI, Giovani Luiz. Ensino de História e a interdisciplinaridade. In: SIMPÓSIO NACIONAL
DE HISTÓRIA, 24., 2007, São Leopoldo, RS. Anais do XXIV Simpósio Nacional de História – História e
multidisciplinaridade: territórios e deslocamentos. São Leopoldo: Unisinos, 2007. CD-ROM. 
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enquadramento artístico que envolveu a produção do artista rio-grandino. 

Entende-se que a produção artística quando pensada e sentida no contexto de

ensino-aprendizagem,  formal  ou  não-formal,  deve  estar  amparada  não  somente  na

experiência sensível e na prática criativa, mas também, no contexto social, político e

cultural que circundam um determinado fenômeno artístico. 

Em  contraposição  à  concepção  relacionada  às  propostas  educativas150

circunscrita  exclusivamente  ao  “saber  fazer”,  este  projeto  entende,  que  não  são  as

práticas  artísticas  e  o  desenvolvimento  da  criatividade,  os  objetivos  sagrados  de

qualquer iniciativa desta ordem. A experiência estética e o conhecimento histórico, são

também elementos fundamentais quando dirigimos uma proposta educativa para a obra

de  arte,  sendo  eles,  responsáveis  pela  construção  de  um saber  interdisciplinar  que

extrapola o campo das artes, no que tange o desenvolvimento dos sentidos, indo de

encontro ao conhecimento histórico e, neste caso em específico, a ressignificação do

contexto em que vivem.

Ler,  contextualizar  e  fazer,  fazem  parte  de  um  pensamento  globalizante  no

campo da educação direcionada à arte. A contextualização exerce uma função muito

significativa na produção de sentidos no âmbito do universo de imagens. Ao interligar o

exercício de ler ao gesto de fazer, torna significativa a experiência estética, ou seja, faz

com que os educandos passem a dizer algo sobre a imagem que, agora, tem sentido para

eles. 

Alinhados com as propostas de Donald Soucy (2010, p. 40 – 41), entende-se não

existir  expressão  sem  conteúdo,  sendo  as  linguagens  da  história  e  as  experiências

estéticas, ferramentas importantes para o enriquecimento do campo visual e da prática

artística dos discentes. O autor  afirma que muitos educadores que propõe atividades

interdisciplinares desta natureza151 parecem acreditar que devem deixar os educandos se

expressarem e dessa forma seu compromisso de ensino já está concretizado. O que eles

esquecem é que toda a forma de expressão tem conteúdo. Para se expressar, você deve

expressar alguma coisa.152 Logo, a contextualização torna-se um elemento fundamental

que realoca o fenômeno artístico no todo orgânico e coletivo que o circunda.

No projeto Magriço, o menino pintor, portanto, a narrativa da história da arte153,

150 Aqui me refiro a propostas educativas no âmbito da arte.
151 Este argumento recai sobre o ensino de artes, ainda que o autor, reconheça, a dimensão 
multidisciplinar destas propostas.
152 No presente argumento, Soucy (2010) se contrapõe explicitamente a algumas concepções da arte-
educação que reforçavam a ideia de “autoexpressão” no ensino das artes.
153 Cada imagem representa para o historiador da arte uma “atualidade” que reúne movimentos de origem



۰۰ 87 ۰۰ 

com uma roupagem lúdica,  tornou-se  um elemento  contextualizador  importante,  na

medida em que abriu uma janela para o passado, capaz de revelar aspectos da atividade

artística  dirigidas  a  nós,  no presente,  auxiliando-nos na compreensão do meio onde

vivemos e enriquecendo nossas experiências visuais diante de referências históricas.154

Magriço foi interpretado pelo proponente do projeto. Na representação feita pelo

autor ele retorna perdido de seu quadro, após 129 anos de espera, em decorrência de um

acidente que danificou a tela. Assustado e perdido, o artista retorna à cidade do Rio

Grande em pleno ano de 2016 com a missão de contar a sua história para os jovens e

apresentar  a  sua  pintura  presente  em  um  acervo  da  cidade.  Ademais,  propôs-se

juntamente com educandos, a produção de um novo quadro. Para tanto, Magriço traçou

estratégias, em conjunto com os alunos, em meio a este novo contexto urbano de modo

a encontrar vestígios que o ajudassem a voltar para seu tempo.

A proposta  desenvolveu-se no centro histórico do município  do Rio Grande,

onde Magriço e os educandos procuravam pistas acerca da vida do pintor e dos quadros

que ele havia realizado ao longo da sua carreira.

A Prefeitura Municipal do Rio Grande155 foi o local escolhido para o início do

percurso  traçado  no  Projeto  Magriço,  o  menino  pintor.  Nesse  edifício  histórico  da

cidade do Rio Grande os alunos foram informados a respeito da biografia de Magriço,

assim como, indagados se conheciam o espaço ou se ali já haviam tido contato ou visto

alguma exposição de arte.

Assim que foram informados acerca da participação do pintor rio-grandino em

uma exposição naquele edifício, os alunos foram desafiados a encontrar vestígios deste

acontecimento com o intuito de que comprovassem tal fato. 

Sabendo-se que no mesmo prédio da Prefeitura alocava-se a Fototeca Ricardo

Giovannini, foram apresentadas aos jovens fotografias que comprovavam a realização

da Exposição Municipal em 1888 naquele espaço.156

e  ritmos  diferentes,  onde  o  tempo  desta  mesma  atualidade  data,  simultaneamente,  de  ontem,  de
anteontem, de outrora.
154 Acerca da narrativa de Magriço, o menino pintor, ver anexos.
155 Antigo Prédio do Comendador Antônio da Silva Ferreira Tigre, local onde foi realizada a Exposição
das Indústrias  e das  Artes  de 1888, conforme já  mencionado,  local  onde Romualdo Gomes Magriço
participou com um grande número de pinturas.
156 A tais indagações foram somadas outras, com um teor mais direcionado à constatação da invisibilidade
desses artistas rio-grandinos e de suas obras no panorama citadino.
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 38. Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cipriano Porto Alegre na Prefeitura Municipal
do Rio Grande. Fotografia de Cláudia Dorneles, 2016.

Na Biblioteca Rio-Grandense, próximo destino de nosso percurso, Magriço e os

educandos foram em busca de mais pistas acerca do pintor rio-grandino. Lá se esperava

encontrar  uma  fotografia  de  Magriço  impressa  no  Annuário  da  Província  do  Rio

Grande do Sul de 1898, bem como, os anúncios que circularam pela imprensa acerca do

Ateliê de pintura de Romualdo Gomes Magriço e de um quadro feito pelo pintor, que

supunha-se estar exposto na sala Abeillard Dias Barreto.

Para a surpresa dos educandos o quadro havia sido retirado para outro prédio

histórico da cidade,  fato explicado pela funcionária da Biblioteca Rio-Grandense.  O

inesperado  acontecimento  mudaria  os  rumos  e  os  intentos  do  percurso,  ficando  os

educandos obstinados em encontrar o quadro O Naufrágio do Rio Apa de Romualdo

Gomes Magriço.

 

39. Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cipriano Porto Alegre na Biblioteca Rio-
Grandense. Fotografia de Cláudia Dorneles, 2016.
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40. Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Miguel Couto e do DTG Estância de São Pedro na
Biblioteca Rio-Grandense. Fotografia de Lislaine Ely, 2016.

No  Museu  da  cidade  do  Rio  Grande,  nosso  próximo  destino,  buscávamos

informações que remetessem ao período em que Magriço havia vivido na cidade do Rio

Grande. Para tanto, fez-se necessário a realização de um breve passeio pela seção do

Museu da Cidade do Rio Grande direcionada ao século XIX. 

Na imagem abaixo, vê-se os alunos da Escolinha Tia Gleci atentos a fala de

Magriço  sobre  seu  Ateliê  de Pintura.  Em uma das  placas  expostas,  encontramos as

indicações sobre a Rua Villeta, local onde ficava o referido ateliê.

41. Alunos da Escola Tia Gleci no Museu da Cidade do Rio Grande.
Fotografia de Roberta Mogetti, 2016.
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42. Alunos da Escola Tia Gleci no Museu da Cidade do Rio Grande.
Fotografia de Roberta Mogetti, 2016.

Finalmente  partimos  para  o  espaço  onde  foi  realizada  a  segunda  etapa  do

projeto. No Salão da Memória do prédio da atual Câmara do Comércio, instituição que a

129 anos, expôs o quadro  O Naufrágio do Rio Apa, encontraríamos, enfim, a pintura

novamente exposta.

Ao  compartilhar  as  mesmas  experiências  contextualizadoras  que  alocavam a

vida e a produção de Romualdo Gomes Magriço em um enquadramento histórico, os

educandos sentiram-se à vontade para fazer perguntas relacionadas às circunstâncias em

que o artista teria elaborado sua pintura.

A narrativa Magriço, o menino pintor, bem como, o percurso empreendido pelo

centro histórico em busca de pistas, fontes e referências visuais fizeram com o que os

educandos associassem a obra de Magriço às fontes e às circunstâncias de sua criação,

Nessa  etapa  da  proposta,  compartilhamos  do  pensamento  de  David  Perkins

(2000, p. 118), codiretor do Projeto Zero da Escola Superior de Educação de Harvard,

ao afirmar que “não há certo nem errado ao olhar para a arte. Cada pessoa tem as suas

próprias  percepções,  ideias  e  associações,  algumas  das  quais  podem estar  mais  ou

menos relacionadas com o quadro.” O importante, nesse tipo de exercício é fazer com

que os jovens desenvolvam os seus próprios recursos cognitivos e estéticos para olhar

para a arte. 
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Neste momento do projeto propomos deixar emergir as perguntas sem que os

participantes da oficina se sentissem obrigados a chegar a uma conclusão determinada, a

relembrar conhecimentos que poderiam ser apropriados ou rotular o que se passava no

espírito, de modo a aumentar a consciência do que é visto. 

O nosso papel nesta atividade de experiência estética, foi fazer com que o olhar

fosse aventureiro e amplo, claro e profundo, organizado e plural. Juntos, na observação

de cada pormenor, passo a passo, fomos desvendando os mistérios que envolveram a

pintura de Romualdo Gomes Magriço.

Ana Mélia Buoro (2002) em seu estudo Olhos que Pintam: a leitura de imagem

e o ensino de arte, afirma neste sentido que,

“O professor deve trabalhar-se e ser trabalho, com a finalidade de perceber o
objeto artístico também como sujeito de ações perante os olhos leitores e não
apenas como objeto fixo imóvel receptáculo passivo de nossas impressões.
[...] São os olhos leitores que colocam a obra em movimento, numa troca
constante de papéis de sujeitos da ação, na medida em que em determinado
momento, é  a obra de arte que atua como sujeito do processo de leitura”
(BUORO, 2002, p. 43)

Muitas vezes em nossa prática docente apresentamos argumentos acerca de uma

determinada  obra  de  arte  que  encerram-se  em  si  mesmos.  Temos  dificuldade  de

gerenciar interpretações distintas propostas pelos alunos, que muitas vezes nos parecem

pertinentes, mas que entretanto não dialogam com a leitura que exercemos frente a obra.

O fato de trabalharmos com ideias pré estabelecidas acerca da imagem pictórica não

pressupõe que estejamos fechados a apreensões distintas acerca da mesma. O professor

que direciona a sua prática pedagógica à leitura de imagens de arte deve se atentar a ela

enquanto objeto dinâmico e não como “receptáculo passivo de impressões”157 

Nas palavras de Régis Debray em  Vida e Morte da Imagem: uma história do

olhar  no ocidente (1994),  não  há de um lado,  a  imagem – material  único,  inerte  e

estável – e, do outro, o olhar, como se fosse um raio móvel de sol que viesse animar as

páginas  de  um  livro  completamente  aberto.  Olhar  é  colocar  em  ordem  o  visível,

organizar  a  experiência,  enquanto  que  as  “imagens,  por  caminhos  operantes,

acontecem”158 (DEBRAY, 1994, p. 42)

157 BUORO, 2002, p. 43 
158 Cf. BERLTIN, Hans. Por uma antropologia da imagem. Ano 6, volume 1, número 8, julho 2005.
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43. Alunos da Escola Tia Gleci no Salão da Memória da Câmara do Comércio
Fotografia de Roberta Mogetti, 2016.

 44. Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cipriano Porto Alegre no Salão da Memória da
Câmara do Comércio. Fotografia de Cláudia Dorneles, 2016.
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45. Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cipriano Porto Alegre no Salão da Memória da
Câmara do Comércio. Fotografia de Cláudia Dorneles, 2016.

Na última etapa do projeto, realizada no Atelier Livre do Mercado Municipal, os

educandos foram instigados a criarem uma obra que ajudasse Magriço a retornar ao seu

tempo e à sua vida. Durante a visita aos acervos, foi “comprovado” através das fontes

primárias que ele realmente havia trabalhado como pintor na cidade do Rio Grande nos

finais do século XIX. 

Diante disso, os educandos ficaram responsáveis pela construção de uma pintura sobre o

tema das marinhas. A última reflexão que fizemos, já no Atelier do Mercado, foi a de

que, diante da indiferença da sociedade perante o trabalho não só de Romualdo Gomes

Magriço, mas de tantos outros artistas que trabalharam e ainda trabalham no município,

eles ficariam incumbidos de transformar o referido cenário.

Nesse sentido, a última atividade da ação foi uma proposta que visou expor os

trabalhos realizados ao longo das atividades em um pequeno espaço nomeado “cantinho

dos que pintam sonhos”. As suas obras foram expostas no exterior do próprio Atelier

Livre localizado no Mercado Municipal  da cidade do Rio Grande.  A exposição dos

trabalhos  buscou incentivar  a  criação dos  jovens e  estimular  a  sua  apresentação ao

público em geral. 
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 46. Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cipriano Porto Alegre no Atelier Livre do
Mercado Público. Fotografia de Cláudia Dorneles, 2016.

47. Alunos da Escolinha Tia Gleci no Atelier Livre do Mercado Público. Fotografia de Roberta Mogetti,
2016.
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48. Cantinho dos que pintam sonhos. Exposição dos trabalhos desenvolvidos ao longo do projeto.
Fotografia de Pablo Pinho, 2016.

Em  paralelo  com  as  propostas  de  Rudolf  Arnheim  (2011)  defendidas  e

sistematizadas no estudo publicado no Brasil sob o título Arte e Percepção Visual: uma

psicologia da visão criadora (2011, p. 13), a última etapa deste projeto educativo – a

prática  artística  –,  nasce  da  seguinte  observação  do  autor:  O  contato  que  hoje

estabelecemos  com as  obras  de arte  não é  suficiente.  “Pessoas  em demasia  visitam

museus e colecionam livros de arte sem conseguir acesso aos mesmos.” 

A capacidade  inata  para  entendermos  através  dos  olhos  está  adormecida,  e,

talvez, a melhor maneira para despertá-la seja manusear pincéis, câmeras e cinzéis. 

O autor defende que não é possível, ou totalmente profícuo, comunicar as coisas

visuais através da linguagem verbal, pois a percepção funciona enquanto uma apreensão

dinâmica insubstituível, inventiva, imaginativa e verdadeiramente criadora da realidade.

Neste sentido, a melhor maneira de exprimirmos as apreensões da nossa experiência

visual seria através da arte.

 É  neste  enquadramento  que  esta  proposta  educativa  buscou  estimular  a

experiência estética e a consciência histórica dos percipientes de modo a desenvolver as

competências desta percepção e conscientização através da prática criativa e inventiva

que a arte nos proporciona. 

A produção  artística,  seria,  portanto,  não  a  reprodução  objetiva  e  direta  da
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percepção, mas o final de um ciclo de maturação e criação que se origina no exercício

do olhar, passa pelas componentes formais, simbólicas e mnemônicas e encerra-se no

processo  de  criação  artística;  a  melhor  maneira,  a  nosso  ver,  de  expressarmos  os

conhecimentos adquiridos através da experiência estética. 

Em  conclusão,  como  diz  Ana  Mae  Barbosa  (2010,  p.  99)  “a  arte  como

linguagem aguçadora dos sentidos”

torna possível a visualização de quem somos, de onde estamos e de como
sentimos.
Relembrando Fanon, diria que a Arte capacita um homem ou uma mulher a
não ser um estranho em seu meio ambiente nem estrangeiro no seu próprio
país.  Ela  supera  o  estado  de  despersonalização,  inserindo o  indivíduo  no
lugar ao qual pertence, reforçando e ampliando seus lugares no mundo.
A arte na educação, como expressão pessoal e como cultura, é um importante
instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual.
Através da Arte,  é possível  desenvolver  a  percepção e a  imaginação para
apreender a realidade do meio ambiente,  desenvolver a capacidade crítica,
permitindo  analisar  a  realidade  percebida  e  desenvolver  a  capacidade
criadora de maneira a mudar a realidade que foi analisada (BARBOSA, 2010,
p. 99).

Para  que  pudéssemos  estabelecer  uma  relação  entre  a  interdisciplinariedade

implícita  no  Projeto  Magriço,  o  menino  pintor,  uma reflexão  se  fez  necessária,  no

sentido de reconhecer os campos próprios de ação das disciplinas de História, Arte e

História da Arte, buscando compreender os pontos de divergência e convergência entre

as mesmas, na busca de um possível diálogo a ser empreendido no contexto educativo. 

O que se pôde perceber, é que este contato pode existir, quando se pensado em

uma  plataforma  comum,  onde  orbitaram  questões  de  diferentes  campos  do

conhecimento. No âmbito deste projeto, obviamente, esta plataforma comum foi a obra

de arte. 

As obras de arte constituem um testemunho da humanidade que assim como

tantos  outros  denotam  uma  parcela  da  experiência  dos  seres  humanos  no  tempo.  

Tomemos mais  uma vez  como exemplo  o  quadro  O  Naufrágio  do  Rio  Apa

(1887). É possível observar a representação de uma tempestade que impulsiona grandes

ondas em direção a um navio a vapor. A paleta do pintor composta de tons frios, sem

grandes  contrastes,  somadas  as  pinceladas  acastanhadas  não  muito  precisas  e  ao

empaste igualmente desprendido, criam uma atmosfera de tensão entre o mar revolto e o

céu irresoluto.

 Uma pequena e difusa fração de luz surge do canto superior direito e incide
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sobre as águas bravias e a estrutura de ferro do vapor, iluminando apenas o necessário

para que o observador identifique os elementos ali retratados.

A  sutileza  no  emprego  da  luminosidade,  revela  uma  sensibilidade  face  à

representação  da  natureza  que  sugere  o  compromisso  verossímil  do  pintor  com  a

realidade, apesar do engessamento da composição e do arranjo cromático negligente,

que dá o tom de dramaticidade e incerteza ao sinistro ali retratado.

Aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a narrativa do Naufrágio

do  Rio  Apa,  provavelmente  não  conseguirão  compreender  o  que  se  passa  na  cena

representada.  Tão  pouco  saberá  este  que  o  presente  quadro  retrata  o  episódio  um

conjunto de circunstâncias atmosféricas e factuais do fatídico acontecimento

Tais informações complementam o nosso saber, auxiliam na pluralidade de nossa

experiência, mas não são capazes de substituir os ruídos, texturas, expressões e sabores

que  a  percepção  com  a  obra  nos  proporciona.  Em  suma,  as  ações  propostas  em

Magriço  o  menino  pintor,  buscaram  fazer  da  experiência  estética  e  da  apreciação

cognitiva159  instrumentos  de  um  mesmo  processo  orgânico  e  indivisível  que

conduziram  os  educandos  em  direção  a  uma  experiência  globalizante,  plural,

ressignificante e sensível nos domínios da Arte, da História e da História da Arte.

159 As afirmações propostas  pelas  teorias  da atitude estética,  sobretudo,  da ação desinteressada,  bem
como, das abordagens cognitivas da arte, defendem que o fim científico é o conhecimento e o fim estético
é a satisfação. Na verdade, tais ponderações não refletem a riqueza orgânica que envolvem a relação entre
percipiente  e  obra  de  arte.  “A investigação  interessada  compreende  simultaneamente  a  experiência
científica e a estética”(GOODMAN, 2006, p. 257).
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V

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nós estamos doentes, 
não porque os olhos tenham alguma deficiência, 

mas porque deixamos de saber olhar 

Mia Couto

Cada imagem é um mundo. Um mundo dentro do mundo160 revelado através de

finos tratos sobre a matéria. Um mundo que pode resultar tanto de uma necessidade

prática  e  objetiva  da  realidade,  como pode  emergir  das  mais  profundas  pulsões  do

espírito humano. Um mundo que seja o reflexo de uma percepção sublime e imaculada

emanada de luz, ou o tormento mais aterrador fruto do delírio deletério. Um mundo

fruto da contemplação serena ou efeito da entrega orgiástica.161 

Seja como for,  em todos os  contrastes em que podemos projetar as imagens,

apenas uma certeza nos conforta: forjada na maciez da carne, na fluidez da tinta ou na

rigidez do bronze, a matéria que constitui uma imagem é sempre porosa, feita de vazios

a transparecer seus sintomas e suas ressonâncias no tempo. 

Foi através do contato franco e relativamente frequente com uma imagem que

este trabalho nasceu e se desenvolveu. Difícil seria para mim descrever o que foi ver

aquela imagem pela primeira vez. Poucas obras foram tão inquietantes quanto aquele

quadro  alusivo  a  um  naufrágio  pendurado  em  uma  das  salas  da  Biblioteca  Rio-

Grandense em Rio Grande (Rio Grande do Sul – Brasil) cuja autoria, procedência e

episódio eu desconhecia completamente. 

Uma metáfora para a retórica dos ‘enamorados’ - o observado que se abre ao

olhar  como um espaço feito  de  vazios,  cicatrizes  e  marcas  que  nos  imprime e  nos

concerne.  No  fulgir  do  instante  da  experiência,  as  imagens  e  o  tempo  vivido  se

160 DIONÍSIO, M. A Paleta e o Mundo. Lisboa: Europa América, 1969, v. I., p. 71. 
161 WARBURG, 2015, p. 363. 
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manifestam, tendo no ‘agora’ o seu ponto de fuga. Contaminar e ser contaminado, ferir

e ser ferido, eis o embate de uma dialética da imagem162, campo de batalha em que o

‘eu’ e o ‘outro’ – o olhado/olhante e o olhante/olhado –, encontram uma possibilidade de

partilha. 

Quando olho para o quadro, talvez a melhor definição que encontre para esse

encontro, tenha maior correspondência na expressão de Didi-Huberman (2010) quando

ele afirma que aquilo que vemos também nos olha.163 Aquela imagem de certa forma me

olha, e são olhos de ressaca. Olhos oblíquos que emanavam, mas que também sorvem

com a força de uma ressaca. O ímpeto inquietante do meu olhar àquela imagem, como

ondas violentas impulsionadas pelas correntes à costa, buscam em um ritmo de fluxo e

refluxo afagar os vazios e as rebarbas à beira-mar.

Diante do arrebatamento frente a imagem e da incapacidade de romper com as

limitações as quais frequentemente aprisionamos as obras, atribuindo juízos pobres que

não  conseguem  dar  conta  de  uma  mínima  parcela  da  riqueza  imagética  –,  uma

necessidade em se pensar na possível realidade histórica até então insuspeita e invisível

para mim e para todos aqueles que viam aquela imagem enquanto um espectro insípido

e desfalecido se fez inevitável.

Este trabalho, em conclusão, nasceu e foi pensado como um ato de revolução do

olhar.  Não o meu olhar,  nem o olhar dos jovens que me acompanham na docência.

Penso em uma revolução do olhar maior, coletiva, que se contraponha a um estado tão

penoso no que diz respeito ao pensamento e a prática da arte e da cultura em uma cidade

como Rio Grande. Penso em uma revolução do olhar que passa não somente por artistas

e  espectadores,  mas  também  por  diferentes  grupos  da  sociedade  e  campos  do

conhecimento. 

Esse meu ato de revolução empunhou as armas da educação. A educação como

fim e princípio.  Fim de um conhecimento construído,  e princípio de uma mudança.

Hoje, uma obra emerge dos confins da história em meio a tantas outras que sucumbiram

ao indiferentismo dos rio-grandinos. Obra que se contrastada com tantas outras, pode

tornar-se pobre ao olhar ligeiro, mas que se pensada no contexto em que foi concebida,

é um verdadeiro mundo dentro do mundo a ser desvendado. 

162 BENJAMIN, W. Passagens. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado/UFMG, 2006 
163 DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 2010 
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VII 

ANEXOS 

Anexo A:

Data Documento/
Periódico

Artes Plásticas em Rio Grande

Sabbado, 1
de Janeiro 
de 1887.

Jornal  Echo  do
Sul  – N.  28 – 1o

Semestre.

Photographia King – Para o annuncio que por esta folha faz hoje, o intelligente e habil
photographo Sr. J. King chamamos a attenção dos nossos leitores.

King – Photographo da Caza Imperial e de SS. AA. II.
Premiado com a medalha de 1a classe da Exposição Brazileira-Allemã.
Participa aos seus amigos e freguezes que d'esta data em diante só tirará photographias
das 9 ás 4 horas da tarde e de creanças das 11 á 1 da tarde.

153 Rua Pedro II 153.

Terça-
feira, 18 de
Janeiro de 
1887.

Jornal  Echo  do
Sul 1o  Semestre.

Regresso de um artista – De sua viagem á Italia, onde foi terminar os seus estudos de
pintura, regressou hontem a esta cidade, o intelligente jovem e esperançoso artista Sr.
Romualdo Gomes Magriço, prezado filho do Sr. José Gomes Magriço.
Damos ao jovem artista rio-grandense as boas-vindas, felicitando seu respeitavel pai
pelo prazer que teve de abraçal-o.

Quinta-
feira, 20 de
Janeiro de 
1887.

Jornal  Echo  do
Sul 1o  Semestre.

Para Camaquã seguiu ha dias  o intelligente e habil  photographo Sr.  João King,  no
intuito de tirar a vista dos principaes pontos d'aquelle belíssimo lugar.

Quarta-
feira, 26 de
Janeiro de 
1887.

Jornal  Echo  do
Sul 1o  Semestre.

Photographia  Moderna.  Pelo  habil  photographo  sr.  Antonio  Bento  de  Souza,
proprietario  da  Photographia  Moderna,  fomos  obsequiados  com  uma  excellente
photographia representando uma parte da rua Pedro II, na qual se acha comprehendido
o edifício da alfandega; trabalho artístico de merito e que muito abona em favor das
aptidões do sr. Souza. 
Essa photographia é a primeira da serie que o mesmo sr. Souza pretende organizar e na
qual serão reproduzidos todos os principaes edificios, praça e jardins desta cidade. 
Agradecemos a offerta.

Sabbado, 
29 de 
Janeiro de 
1887.

Jornal  Echo  do
Sul 1o  Semestre.

Exposição de quadros – Acha-se n'esta cidade o sympathico e talentoso artista rio-
grandense  sr.  Luiz  Cunha,  irmão  do  conhecido  escriptor  Victor  Cunha,  e  alumno
premiado da Escola de Bellas Artes da Côrte, que vem fazer uma exposição de vários
quadros de sua lavra.
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A exposição terá lugar no edificio da Camara Municipal, devendo ficar prompta hoje, á
1  hora  da  tarde,  para  ser  franqueada esta  mesma noute  ou  amanhã á  concorrencia
pública.
Tivemos o gosto de receber a visita do jovem artista, que nos honrou com um convite
para comparecermos hoje a visitar sua exposição antes de ser aberta ao publico.

Sabbado, 
29 de 
Janeiro de 
1887.

Jornal  Echo  do
Sul – 1o  Semestre.

Importantes photographias – De sua excursão artistica a Camaquan regressou hontem a
esta  cidade  o  habil  e  conhecido  photographo  Sr.  J.  King,  trazendo  numerosos  e
importantes  clichets,  nos  quaes  se  acham  reproduzidas  differentes  paisagens  das
margens  d'aquelle  rio  e  os  lugares  em  que  Garibaldi,  o  heroe  dos  dous  mundos,
executou assignaladas proezas.
O conceituado artista traz tambem a reproducção de retratos de vários personagens que
figuram  na  revolução  rio-grandense  e  que  encontrou  na  residencia  de  antigos
habitadores  dos  diferentes  lugares  percorridos  pela  commissão  exploradora  do
Camaquan, na qual faz parte.
Saudando o sr. King pelo seu feliz regresso, esperamos anciosos o apparecimento dos
interessantes traalhos executados durante a sua excursão.

Sabbado, 
29 de 
Janeiro de 
1887.

Jornal  Echo  do
Sul 1o  Semestre.

Atelier  de  pintura  –  O  intelligente  artista  rio-grandense  sr.  Romualdo  Gomes,
ultimamente chegado da Itália, annuncia por esta folha, que se encarrega de todos os
trabalhos concernentes á sua arte, propondo-se igualmente a leccionar desenho.
Chamamos para o referido annuncio a attenção dos interessados.

Atelier de pintura de Romualdo Gomes.
Romualdo Gomes, recentemente chegado da Itália, encarrega-se de qualquer trabalho
concernente á sua arte, como sejam, retratos a oleo, aquarella, crayon, pastel e tempera
guache, restauração de quadro, decoração nde tectos, pinturas em ceda etc, etc.

Terça-
feira, 15 de
Fevereiro 
de 1887.

Jornal  Echo  do
Sul 1o  Semestre.

Photographia King – brevemente será exposta na vitrine d'essa acreditada photographia
a primeira collecção de photographias do rio Camaquam tiradas pelo habil photographo
Sr. J. King.

Sexta-
feira, 4 de 
Março de 
1887.

Jornal  Echo  do
Sul 1o  Semestre.

Bonito Trabalho – O habil artista rio grandense Sr. Luiz da Cunha, alumno laureado da
Escola de Bellas-Artes, fez ha tempos uma importante exposição de trabalhos a crayon
n'um dos salões da Camara Municipal, sobre a qual, por motivos que já não vem ao
caso, deixamos de expender juizo.
Perduram entretanto em nosso animo as agradaveis impressões que os trabalhos do
jovem artista nos inspiraram; impressões reavivadas agora por um excellente trabalho
igualmente a crayon, que se acha exposto na acreditada Livraria Americana.
E'  a  reproducção  de  uma  miniatura  photographica,  em  proporções  naturaes,
representando um cidadão ha pouco fallecido e que era muito conhecido n'esta cidade.
A semelhança é notavel,porém mais notaveis são as qualidades que o artista revela na
execução do trabalho; qualidades que já haviamos percebido nos quadros da exposição,
se bem que n'estes, como na producção de que nos occupamos, Luiz da Cunha apenas
tenha mostrada as suas aptidões de copista e de reproductor.
Sente-se  no  desassombro  e  franquza  das  linhas  o  quer  que  é  que  denota  maneira
propria  a par de uma firmeza admiravel. Sendo certo que n'esta especialidade é facil
corrigir, alterar ou modificar os traços, sem que a tela denuncie os retoques, parece que
o  crayon  de Luiz da Cunha lança as linhas de um jacto, rapidamente, não havendo
necessidade de posteriores aperfeiçoamentos.
Em geral, os quadros a crayon ou esfumados accusam a preocupação do artista e por
consequencia o laborioso e paciente processo de pepuenas correcções e detalhes a que
elle se entrega para imprimir unidade de tons ao conjunto dos traços e para approximar-
se o mais possível da perfeição nos delineamentos do perfil.
Em Luiz da Cunha nota-se, ao contrario, o abandono expressivo da confiança que o
artista  tem na  firmeza  do  seu  pulso  e  que  faz  com  que  o  trabalho  exhiba  cunho
individual, e revele a maneira do executor. Para nós constitue isto uma peculiaridade
apreciavel.
Luiz da Cunha não é por emquanto um artista consumado, capaz de crear; mas é fóra
de duvida que possui faculdades e aptidões pouco communs, as  quaes sem duvida,
apuradas  no  estudo  e  exercitadas  pelo  trabalho  o  habilitarão  a  grangear  um posto
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proeminente na galeria das notabilidades artisticas do paiz.
Os  premios  que  lhe  foram conferidos  na  Escola  de  Bellas  Artes  são  outros  tantos
attestados de sua applicação e dos seus talentos. Para se merecer taes premios na sua
idade é necessario que se possua condições excepcionaes e uma decidida vocação pela
arte.  Possuindo  effectivamente  umas  e  outras  Luiz  da  Cunha  está  a  caminho  das
celebridades.
Esperamos velo um dia á frente da moderna pleyade artistica brasileira e n'essa elevada
posição será uma gloria de que não só a patria, mas especialmente a provincia do Rio
Grande, muito deverão desvanecer-se.

Quarta-
feira, 9 de 
Março de 
1887.

Jornal  Echo  do
Sul 1o  Semestre.

O jovem artista rio-grandense Sr. Luiz da Cunha retira-se hoje para a corte onde vae
continuar  os  seus  estudos  na  Escola  de  Bellas  Artes  na  qual  tem  feito  figura
proeminente.
Desejamos-lhe feliz viagem e abundante messa de louros na carreira artística em que já
obteve assinalados triumphos.

Terça-
feira, 29 de
Março de 
1887.

Jornal  Echo  do
Sul 1o  Semestre.

Academia das Bellas Artes – consta que no Rio de Janeiro já se acham inscriptos para o
premio da viagem a Europa, os jovens artistas, Belmiro de Almeida, Rocha, Hilario e
Sá.

4 de Maio 
de 1887

Jornal  Echo  do
Sul – 1o Semestre.

Livraria  Evangelica  – Liquidação  de  todos os  objectos.  -  Albuns,  estojos,  quadros,
certeiras, tinteiros, bonecas, costureiros, pastas para meninos livros em branco e uma
infinidade de outros objetos.

Terça-
feira, 26 de
Julho de 
1887.

Jornal Echo do 
Sul – N. 166 – 2º 
Semestre.

Atelier de Pintura de Eduardo Frederico Clemens discipulo da real academia de Bellas
Artes de Berlim.
Retratista  a  oleo  e  a  crayon  encarrega-se  de  todas  as  pinturas  como  de  casas,
decorações e scenografias.
Tira retratos a oleo, acquarella e a crayon.
Preços de retratos
A oleo de 30$ a 40$000
A aquarella de 15$ a 20$000
A Crayon de 8$ a 10$000
Encarrega-se de restauração e renovação de qualquer pintura.
Faz qualquer pintura em seda.

Rua General Canabarro n. 84 ou na relojoaria Masseran a' Rua Pedro II n. 199.

Quarta-
feira, 27 de
Julho de 
1887.

Jornal Echo do 
Sul – 2º Semestre.

Papel de Côr. Qualidade superior, formato grande  resma de 500 folhas por 5$000 rs.
Na Livraria Evangélica, 98 – Rua Pedro II – 100.

Sexta-
feira, 29 de
Julho de 
1887.

Jornal Echo do 
Sul – 2º Semestre.

Cartões de Visita. Livraria Evangélica, Rua Pedro II – 100 – 98.

Domingo, 
2 de 
Outubro de
1887.

Jornal Echo do 
Sul – 2º Semestre.

Romualdo Gomes – Na vitrine do Trocadéro acha-se exposto um pequeno quadro a
acquarella dentro de um explendido Passe – Partouts.
“O pequeno quadro revela o bom gosto de seu autor, e para elle chamamos a attenção
dos apreciadores.

Quinta-
feira, 13 de
Outubro de
1887.

Jornal Echo do 
Sul – 2º Semestre.

Novo anúncio de Romualdo Gomes Magriço.
Atelier Artistico de Pintura de Romualdo Gomes discipulo da Real Academia Belas
Artes de Milão.
Previne  ao  respeitavel  publico  que  acaba  de  abrir,  na  rua  villeta  n.  8  seu  atelier,
encarregando-se de qualquer trabalho concernente a sua arte como sejam: retratos a
oleo, acquarella, crayon, pastel, tempera gouache, restauração de quadros, decoração de
tectos a fresco e pinturas em seda.

Terça- Jornal Echo do Retratos a Crayon tamanho natural.



۰۰ 110 ۰۰ 

feira, 18 de
Outubro de
1887.

Sul – 2º Semestre. Carlos  Scheler,  de  passagem por esta  cidade,  offerece  os  seus prestimos  para  tirar
retratos ao preço de 15$000.
Reproduz  qualquer  photographia  por  apagada  que  esteja,  garante-se  a  perfeição.
Magnifico ensejo para perpetuar a memoria dos antepassados e de pessoas fallecidas.
Ver o specimen já exposto na vitrine da Livraria Rio-Grandense, á Rua Pedro II n. 102,
aonde se recebe encomendas.

Sexta-
feira, 11 de
Novembro 
de 1887.

Jornal Echo do 
Sul – 2º Semestre.

Rio Apa. Hoje deve ser colocado no salão da Associação Comercial um bonito quadro
representando o naufragio do Rio Apa, trabalho do Sr. Romualdo Gomes.

Quinta-
feira, 29 de
Dezembro 
de 1887.

Jornal Echo do 
Sul – 2º Semestre.

O nosso patricio Victor Meirelles, que está em Ostende a concluir, com a collaboração
do  pintor  belga  Langerock,  o  panorama  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  entabolou
negociações, afim de vêr-se é possível expôr esta sua obra grandiosa em Bruxellas,
antes de mandal-a para Pariz e Londres. 

Quinta-
feira, 12 de
Janeiro de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – 2º Semestre.

O  sr.  Giovanni  Falcone  habil  pintor,  enviou-nos  um  attencioso  convite  para
apreciarmos  os  trabalhos  que elle  acabou de executar  no salão  principal  do Grand
Hotel.
Aceitamos o convite e diremos sobre os referidos trabalhos no próximo número.

Sexta-
feira, 13 de
Janeiro de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– N. 8 – 1o 
Semestre.

A convite do intelligente artista italiano Sr. Giovanni Falcone fomos apreciar no salão
da Grand Hotel alguns quadros a fresco por elle executados, e com os quaes o referido
salão tomou um aspecto verdadeiramente encantador.
Com  o  louvavel  empenho  de  collocar  o  seu  estabelecimento  em  condições  de
corresponder a todas as exigencias do bom gosto e da elegancia, os Srs. Bianchini &
Mignaqui fizeram vir de Pelotas o habil pintor, que já firmára a sua reputação artistica
n'esta  cidade com os trabalhos a fresco realisados no elegante palaccio do Sr.  José
Bernardino Fuão.
Giovanni  Falcone  desempenhou  com  o  seu  costumado  esmero  e  consciencioso
escrupulo o seu commetido, produzindo mais um attestado irrecusavel de suas aptidões
na especialidade artistica a que se dedica.
Não fallaremos nas pinturas de ornato com que elle enriqueceu o salão  do  Grande
Hotel,  para  tratarmos,  ainda  que  ligeiramente,  do  grande quadro  que  representa  as
animadas perspectivas de um valle cortado por um caudaloso rio sobre o qual estende-
se magestosa uma ponte mixta, que dá passagem á locomotiva.
Nos planos iniciaes ha particularidades que revelam um paciente estudo da natureza. As
aguas do bello rio deslisam-se com poetica serenidade por entre pequenas ilhotas e
cabeças  de  penedos,  que  emergem  do  leito  coroados  de  exhuberante  e  risonha
vegetação. As claridades de uma bella manhã tropical reflectem-se na líquida corrente
produzindo os mil variados tons da luz matinal.
As altivas montanhas que margêam o largo rio projectam n'este sombras subtis; e as
que apparecem nos ultimos planos dão a idéa da distancia a que se acham situadas, com
os seus pincaros cingidos pelos densos nevoeiros da aurora.
Magnifica  e  verdadeiramente  feliz  foi  a  execução  da  ponte,  que  representa  um
portentoso arrojo de engenharia.  Uma locomotiva approxima-se com o seu trem de
carros, lançando pela chaminé brancas baforadas de vapor; parece correr a um quarto
de força – precaução necessaria para a passagem da ponte.
Vogam na corrente alguns barquinhos e sobre as ilhotas do primeiro plano vêem-se
alguns indivíduos entretidos na pescaria – detalhes que casam as animações da vida
individual com as variantes da natureza local.
No  seu  conjuncto  este  quadro  revela  uma  concepção  feliz  e  em  algumas
particularidades denota talento real, realçado por verdadeiras rajadas de inspiração.
Se não se trata de uma obra prima, trata-se comtudo de um trabalho sufficiente bem
acabado para fazer a reputação de um artista modesto, como é Giovanni Falcone.
Os Srs. Bianchini & Mignaqui resolveram, a pedido de varias pessoas, expor o seu
salão  á concorrencia  do publico,  afim de que  os  trabalhos do consciencioso artista
sejam devidamente apreciados.
Felicitamos o Sr. Giovanni Falcone  por mais este seu triumpho artistico e agradecemos
a gentileza do convite com que nos destinguio.
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Sexta-
feira, 13 de
Janeiro de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– N. 8 – 1o 
Semestre.

O talentoso artista rio-grandense Sr. Romualdo Gomes, ex alumno da Real Academia
de Bellas Artes de Milão, faz hoje um annúncio para qual chamamos a attenção do
público.
Pelos seus talentos e aptidões Romualdo Gomes é digno da proteção dos seus patricios
e principalmente dos seus conterraneos.
O Dr. Antonio José Pinto, juiz de direito d'esta comarca do Rio Grande.

Domingo, 
15 de 
Janeiro de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
–  1o Semestre.

Julgando se prejudicado pela classificação que demos á pintura executada no  Grand
Hotel  pelo artista  italiano Sr.  Giovanni Falcone o nosso intelligente conterraneo Sr.
Romualdo  Gomes  escreveu-nos,  que  dedicando-se  ao  systema  a  fresc,  corria-lhe  o
dever de declarar que o trabalho do Sr. Falcone não pertence a esse systema.
«A pintura  a  fresco,  escreve  o  intelligente  artista,  executa-se  por  meio  de  tintas
destemperadas ou dissolvidas em agoa, e são applicadas aobre uma camada de cal e
arêa ainda humilde, com as quaes se incorporam adquirindo a mesma solidez e duração
do cimento que as recebe e em cuja massa penetram profundamente.
«Este systema de pintura, que os grandes mestres da antiguidade cultivavam, é o que
mais se adapta á decoração monumental, não só pela limpidez  e transparencia que o
caracterisam, como tambem pela circunstancia de dispensar, para a sua conservação, a
applicação de qualquer ulterior revestimento de verniz.
« A pintura  a fresco,  depois de concluida e perfeitamente secca, apresenta superfficie
baça e uniforme; superfficie, que, portanto, não reflecte as luzes e reflexos emanados
de corpos estranhos.
A palheta do pintor  a fresco é mais limitada que a de qualquer dos que se dedicam a
outros systemas; comtudo, havendo arte e talento conseguem-se effeitos luminosos e
resultados notaveis pela intensidade e vigor do claro-escuro.
Cumpre-nos observar ao digno artista que nós não empregamos o vocabulario a fresco
na  sua  rigorosa  acepção  artistica;  servimo-nos  d'elle  para  fazer  comprehender
simplesmente que se tratava da pintura sobre  parede não enxuta.  Conforme a mais
vulgar comprehenção do genero a fresco.
Se quizessemos dar classificação rigorosamente artistica aos trabalhos do Sr. Falcone
teriamos dito – pintura a oleo sobre parede ou ornato a oleo, - e nem por isso valeriam
menos do que realmente valem, como producto de um artista modesto, mas bastante
intelligente.
Entretanto,  folgamos  que  este  incidente  tivesse  fornecido  ao  nosso  talentoso
conterraneo o ensejo de patentear os seus conhecimentos de historia e litteratura da arte
que tão vantajosamente cultiva.

Quarta-
feira, 25 de
Janeiro de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 1o Semestre.

Chega na cidade de Rio Grande uma edição de “O Inferno de Dante” ilustrada por
Gustave Doré.

Quinta-
feira, 9 de 
Abril de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 1o Semestre.

Anúncio relativo a “Exposição Franceza” de 1889.

Sexta-
feira, 20 de
Abril de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 1o Semestre.

O  hábil  artista  Sr.  Romualdo  Gomes  expôs  no  bazar  do  Trocadero  dous  pequenos
quadros de sua lavra, sendo uma marinha e um effeito de lua, ambos caprichosamente
executados.
N'esses mimosos trabalhos Romualdo Gomes confirma os seus talentos artisticos.

Quarta-
feira, 2 de 
Maio de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 1o Semestre.

O illustrado Jovem rio-grandense Sr. Arthur Pinto da Rocha, que atualmente se acha
cursando a Universidade de Coimbra, teve a gentileza  de enviar-nos d'ali um folheto
contendo o notavel discurso por elle proferido na sessão commemorativa da fundação
da Bibliotheca Rio-Grandense, celebrada em 15 de Agosto de 1886.
Por occasião d'essa solemnidade o Echo occupou-se, com os merecidos louvores, da
brilhante peça oratória que o Sr. Pinto da Rocha acaba de editar de Coimbra.
Agradecemos  a  gentil  lembrança  do  talentoso  academico,  a  quem  enviamos  um
saudoso abraço.

20 de 
Maio de 

Jornal Bisturi – 1o

Semestre  –
Um quadro: Um quadro: Fomos ha dias convidados para ir-mos ápraça do commercio
apreciar um quadro que ali  se  acha,  allegorrico á catastrophe do «Rio-Apa»,  e  que
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1888 (?) Caricato - “ folha
satírica  e
humorista.
Proprietário,
redator  e
caricaturista  –
Thadéo  Alves  de
Amorim.

segundo nos consta custou a quantia, de … quinhentos mil réis.
Para lá nos dirigimo-nos e encontramos o tal quadro, que se acha collocado muito alto,
ao lado esquerdo da entrada e em pessima luz.
Nunca suppuz que me causasse tão triste impressão, não a pintura do quadro, mas por
não perceber o que reproduzia aquella tela de dimensões não pequenas.
Felizmente  o  artista  que  a  executou  não  se  achava  presente,  senão  teria  notado  a
pessima impressão que me produzio o seu naufrágio, que na verdade não é outra cousa
a não ser um naufrágio de arte.
Representa  ella,  como já  dissemos,  o  naufrágio  de  um navio,  vendo-se  apenas  um
empastellamento  de  tintas,  pessimamente  distribuidas  sem  arte  e  sem  gosto,
destacando-se  um  fragmento  de  qualquer  cousa,  que  diz  ser  o  navio,  vivamente
illuminado por um borrão de tinta encarnada.
O que mais sobresae no quadro é uma mulher semi-nua, apparecendo-lhe a maior parte
do corpo fóra d'agua, milagrosamente equilibrada, sem ter nada que a encommode e
que a faça sahir daquelle «dolce far niente» (agradável ociosidade – preguiçosos).
A moldura é riquíssima, e com franqueza diremos – é a melhor cousa que ali vimos,
mas que certamente não vale quinhentos mil réis.

Quinta-
feira, 5 de 
Julho de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– N. 149 – 2o 

Semestre. 

Nota sobre a instituição Instrução e Recreio – Ficamos agradavelmente impressionados
á  vista  das  reformas  que  ali  se  realizaram  sob  a  direção  da  illustre  diretoria  da
Sociedade e cuja execução coube ao habil artista ornamentador Sr. Guilherme da Silva.

Quinta-
feira, 5 de 
Julho de 
1888.

Jornal O Artista – 
2o Semestre de 
1888. 

Nota: Attenção!!! Grande redução de preços em livros e objectos de escriptório. Na
livraria Daniel copiadores francezes superiores, encadernações solidas e garantidas a
2$, 2$500 e 3$000. Livros em branco de todos os formatos, desde o papel almaco ao
papel  imperial  n.1,  a  preços  que  não  tememos  competidores.  Papeis  almaço  fume,
commercial de varias qualidades. Lápis finos; canetas; papel seccante e uma infindade
de artigos de escriptório que vendemos a preços muito reduzidos.
Em tintas temos um explendido sortimento de marcas das mais afamadas, em potes e
garrafas de tamanhos variados.

Livraria Daniel, Rua Pedro II – 86. 

Sabbado, 7
de Julho 
de 1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre. 

Mestre Pintor
Guilherme da Silva, encarrega-se de toda a obra de pintura, tanto n'esta cidade como
fóra, assim como forrar salas a papel.
Para  os  misteres  de  sua profissão  póde ser  procurado em casa  dos Srs.  Corrêa  de
Azevedo & C., relojoaria, á rua dos Principes... 

Quinta-
feira, 12 de
Julho de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre. 

“Retratista”
A oleo e Lythographo.
Um  subdito  allemão,  retratista  a  oleo  e  lythographo  examinado  pelas  principaes
academias da Allemanha, procura qualquer emprego dentro ou fora d'esta cidade.
Acha-se habilitado para o desenho de engenharia e para ensinar pintura e desenho em
qualquer collegio.
N'esta tipographia se darão informações sobre a pessoa de que se trata.

Sexta-
´feira, 13 
de Julho 
de 1888. 

Jornal O Artista - 
2o Semestre de 
1888. 

“Romualdo Gomes” Ao publico recommendamos o anuncio, que hoje principiamos a
publicar, do distinto artista nosso  conterraneo, Sr. Romualdo Gomes.
Anúncio – Romualdo Gomes, dá lições de desenho e geometria, particularmente, ou em
sua residencia, - á rua Villeta, n. 8, assim como propõe=se a leccionar em qualquer um
dos collegios do lugar. 

Sabbado, 
14 de 
Julho de 
1888.

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

Romualdo Gomes – Ao publico recommendamos o anuncio, que hoje principiamos a
publicar, do distinto artista nosso conterraneo, sr. Romualdo Gomes.
Anúncio – Romualdo Gomes, dá liçoes de desenho e geometria, particularmente, ou em
sua residencia, á rua Villeta, n. 8, assim como propôe-se a leccionar em qualquer um
dos collegios do lugar.

Terça-
feira, 17 de
Julho de 

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

Luiza Leonardo – da cidade de Pelotas, onde acaba de trabalhar com grande acceitação,
deve  chegar  hoje  a  exima  pianista  brazileira  sra.  Luiza  Leonardo  discipula  do
conservatório de música.
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1888. A distincta pianista far-se-a ouvir brevemente nesta cidade, sendo para isso coadjuvada
pelos artistas Candido Phebo e Cardozo da Motta.
O nosso público vai  portanto ter occasião de apreciar uma artista que faz honra ao
Brasil.

Quarta-
feira, 25 de
Julho de 
1888.

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

Nota: na secção competente começamos hoje a publicar um annuncio do Sr. Agostinho
Peracchi, que, como professor de música, offerece os seus serviços ao público.
Aos nossos leitores recomendamos o sr. Perachi, que é vantajosamente conhecido como
professor de música, não só aqui como em outras localidades da província.
Professor de Musica Agostinho Peracchi – todos os instrumentos. Rua Paysandú, n. 93.

Quarta-
feira, 25 de
Julho de 
1888.

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

Um quadro – Na Livraria Americana está exposto um quadro, devido ao pincel do habil
artista Sr.  Romualdo Gomes, em que e apresentada, em miniatura,  mas, com muita
exactidão, a visinha villa de S. José do Norte. É um trabalho digno de apreciar-se.

Quarta-
feira, 1o de 
Agosto de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

A camara municipal conseguio o importante predio em que outrora reside a família do
finado commendador Tigre, para n'elle realisar a projetada exposição municipal.
Sabemos que o referido predio lhe foi cedido sob condições de effectuar alguns reparos
de que o mesmo carece.
A camara já recebeu alguns objectos destinados á exposição e espera outros muitos que
lhe foram formalmente promettidos.
Como de sabe, a aberturada exposição terá logar no dia  7 de Setembro vindouro.

Sabbado, 4
de Agosto 
de 1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

Lemos,  no  Correio  Paulistano,  que  o  Dr.  Thomaz  Ribeiro  de  Lima,  professor  de
desenho da Escola Normal fez um bellissimo trabalho artístico de um genero ainda não
tentado em S. Paulo e quiçá no Brazil.
Consiste  na  imitação  de  uma  gravura  em  lamina  de  metal,  mas  feito  em  vidro,
representando uma linda paysagem, em que se vê, no primeiro plano, um lago ladeado
de arvores frondosas e no segundo, um castello em ruinas.
Diz  o  nosso  collega  paulistano  que  no  quadro,  o  que  se  torna  mais  notavel  é  a
distribuição da luz.

Quarta-
feira, 8 de 
Agosto de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

A Sociedade Philarmonica Duas Coróas pretende estrear um novo e vistoso estandarte
no dia 7 de Setembro.
A pintura d'esse estandarte está a cargo do habil artista Sr. Romualdo Gomes.

Quinta-
feira, 9 de 
Agosto de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

O  sr.  Pedro  Vilá  está  editando  esplendidas  cópias  oleográphicas  dos  quadros  de
Murillo, Velazquez, Pradilla e outros artistas de genio, cujas obras primas se encontram
espelhadas por diversos muzeus e academias da europa.
Esses quadros são a cópia exacta da celebre virgem de Murillo e do admirável Christo
de  Velazquez.  O preço  de  venda de cada  uma das  oleographias  é  15$000,  mas  os
assignantes do Echo pódem obtel-as a 4$500 na Livraria Americana.

Sabbado, 
11 de 
Agosto de 
1888.

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

Amanhã, no Sete de Setembro, realiza-se o terceiro e ultimo espetaculo – concerto do
grupo artístico composto de emerita pianista Luiza Leonardo e dos actores Phebo e
Cardoso da Motta.
Este  espectaculo  é  dado  em  benefício  da  distincta  pianista,  e  para  o  importante
programma chamamos a attenção do público.

Domingo, 
12 de 
Agosto de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

No  Theatro  Sete  de  Setembro  realisa-se  esta  noute  o  espetáculo  em  benefício  da
eminente pianista brazileira D. Luiza Leonardo.
Parece-nos ocioso recommendar ao público a eximia concertista,  que é tida a justo
título, como uma das mais brilhantes glorias artisticas do nosso paiz.

Sexta-
feira, 17 de
Agosto de 
1888.

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

Bibliotheca Rio-Grandense.
Esta utilissima instituição continua a prestar o seu valioso concurso a bem da instrução
popular.
Assim é  que  a  matricula  das  aulas  nocturnas  de  primeiras  lettras  de  escripturação
mercantil e de desenho augmentaram consideravelmente, - e a frequencia das mesmas
aulas tem sido muito regular, apesar da estação que corre.
Curso de desenho.
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Frequencia deste curso no mez de Junho, dirigido pelo professor Frederico Blaw.

1a Classe               2a Classe       

No
dia

Alumnos No
dia

Alumnos

2 12 alumnos 2 8

6 10 alumnos 4 10

9 7 alumnos 7 7

13 9 alumnos 11 10

16 6 alumnos 14 8

20 0 alumnos 18 10

23 9 alumnos 21 9

27 7 alumnos 25 14

30 9 alumnos 28 8

Terça-
feira, 21 de
Agosto de 
1888.

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

Luiza Leonardo – Nos salões  do Club Germania realiza amanhã a emerita  pianista
brasileira Luiza Leonardo o seu concerto dedicado á colonia allemã desta cidade.
A distincta pianista é a última vez que se fará ouvir pelo nosso publico.

Quarta-
feira, 22 de
Agosto de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

No amplo salão nobre do Club Germanica realiza-se esta noute o concerto da notável
pianista brasileira D. Luiza Leonardo.

Sabbado, 
25 de 
Agosto de 
1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

Sarau  de  festa  da  Bibliotheca  Rio-Grandense  (Festival  Literário  musical)  43o

aniversário.
O sr. Jacob G. Schmoll artista marceneiro estabelecido na cidade de Pelotas, acaba de
trazer para esta cidade uma lindíssima mobilia feita em seu estabelecimento, a qual é
um verdadeiro primor de arte.
Tivemos occasião de ver essa mobilia e podemos garantir que é digna de rivalisar em
perfeição,  solidez  e  elegancia  com  as  melhores  que  hão  sido  aqui  importadas  da
Europa.

Domingo, 
2 de 
Setembro 
de 1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

No escaparate da loja de fazendas do Sr.  Telles  Junior acham-se em exposição um
talabarte  bordado á ouro, côr  gramáte e uma rica fita  para o topé do estandarte da
sociedade Phylarmonica Duas Corôas.
Os  bordados,  que  são  delicadíssimos,  foram feitos  pela  Exma.  Sra.  D.  Rodolphina
Rodrigues da Silva.
O novo estandarte das Duas Corôas foi pintado em seda pelo talentoso artista nosso
conterraneo  Sr.  Romualdo  Gomes  e  deve  ser  inaugurado  no  dia  7  do  corrente,
anniversario da independencia nacional.

Terça-
feira, 4 de 
Setembro 
de 1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

A Sociedade Muzical Duas Corôas realisara dia 7 do corrente uma sessão solemne a
que deve seguir-se um festival.
Por essa occasião será estreado o novo estandarte da associação.

Quinta-
feira, 6 de 
Setembro 
de 1888.

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

A sociedade musical Duas Corôas realiza amanhã, pelas 9 horas da noute, uma sessão
festiva, em commemoração ao anniversário da independencia do império. 
Nessa sessão será inaugurado o novo estandarte da mesma sociedade.
Rua Uruguayana.

Sabbado, 8
de 
Setembro 
de 1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

Ante-hontem,  á  meia-noute,  a  Sociedade  Phylarmonica  Duas  Corôas  festejou  o
nascimento do dia  7 de  Setembro,  tocando á  porta  do  edifício  em que funciona  o
hymno da independência, ao tempo em que era dada uma salva e subia aos ares uma
grande girandola de foguetes.
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Sabbado, 8
de 
Setembro 
de 1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

Estátua da Liberdade: Numa das praças de Olinda em Pernanbuco, vai ser levantado
um monumento para comemorar a extinção dos escravos.

Terça-
feira, 18 de
Setembro 
de 1888.

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

Theatro  7  de  Setembro.  Sabbado 22  de  Setembro.  Grandioso  concerto!… Adeus  e
despedida ao publico rio-grandense.
Luiza Leonardo.

Sabbado, 
22 de 
Setembro 
de 1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

No Theatro 7 de Setembro realizar-se-ha esta noute o concerto annunciado pela Eximia
pianista D. Luiza Leonardo.

Sexta-
feira, 28 de
Setembro
de 1888

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

O sr. Decoroso Bonifanti; artista pintor italiano, laureado com o primeiro prêmio da
academia de pintura de Turim, e actualmente de passagem na côrte, para reproduzir
alguns quadros da nossa bella natureza, expos na casa do Grão – Turco, o pequeno e
bello quadro Última Gioia.
Em pintura é realmente um trabalho que revela as qualidades de um grande pintor. O sr.
Bonifanti mandou vir do seu atelier, em Buenos Ayres, alguns quadros grandes, para
pô-los aqui em exposição.

Sabbado, 3
de
Novembro
de 1888.

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

Exposição da «Acacia»
Conforme hontem noticiamos o templo maçonico da Acacia Rio-Grandense, achar-se-á
em exposição publica hoje, das 7 ás 10 horas da noute.
O motivo dessa exposição é dar ensejo ao publico de apreciar a rica ornamentação que
serviu para a sessão, funebre hontem realizada.

Terça-
feira, 6 de 
Novembro 
de 1888. 

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

“Quem não conhecer a história da formosa donzella Graça Darling a heroina do pharol
de  Sangstone,  não  poderá  apreciar  a  sublimidade  do  quadro  que  na  exposição
Municipal, honra a secção de bellas-artes.

Pelo assumpto elevado, distincto, puro e nobre, que encanta, deleita, fascina e eleva a
alma, nenhum outro lhe tem a primazia.

Afastada das desertas ilhas de Fern. ao N. E de Northum Berland. No Rochedo de
Sangstone, ostenta-se, guiando os navios que viajam entre a Inglaterra e a Escóssia, um
pharol.

Guardavam-no uma optima micante trilogia de caridade.

Eram Graça, gentil donzella, que mereceu um poema de Wodswoeth e seus venerados
pais Darlings.

Ha meio seculo déra-se a duas milhas d'aquelle pharol, um horrivel espetactaculo!

Sob forte tempestade, continuara a sua viagem, entre Hull e Dundes, apesar do pessimo
estado em que já se achavam suas caldeiras, um vapor. 

Ao chegar próximo do cabo de S. nAbb. Medonha borresca repelliu-o tenazmente.

Atripolação aterrava-se, porque via a seus olhos a incomnensurabilidade de seu tumulo.
Ja sem rumo e sem fogos, o navio navegava toda a noite.

Quando a aurora,  encoberta por negros véos de tempestuosas nuvens,  annunciava a
chegada do dia, Neptuno: enraivecido, lançava o navio contra os severos recifes de
Hawers, partindo-o a meio! As leôas neptunianas, indomitas, arrebataram a tripolação,
deixando nove pessoas que, a proa do navio, entre dous rochedos, supplicavam socorro.

Com seus bastos cabellos soltos, e corajosamente vigilante,  Graça estava no ultimo
quarto de vigia e ouvira aquellas dolorosas supplicas.

Dirigindo-se a William Darling, seo pae pedira-lhe que lançasseao mar um bote para
salvar das garras da morte aquelles infelizes naufragos, William procurou dissuadila de
seu projecto, porque via ante seus olhos a morte.

Com admiravel exemplo de coragem Graça insistio, e o ancião arriou o bote.

A meiga donzella, com o sorriso nos labios angelicos e a esperança no docil coração,
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dirigia suas vistas para a divina morada e pronunciara uma palavra a deus.

Em seguida, e sem pensar no perigo, embarcou, seu pae acompanhou-a.

Chegados ao logar do terrivel sinistro William, a custo, conseguio subir no rochedo e
dirigir-se aos naufragos.

Graça com serenidade e energia únicas, sem o mínimo temor à morte que a procurava,
sustentava em torno dos recifes e seu barco.

Foi este o momento escolhido pela distincta amadora para assumpto do bello quadro
que motiva esta modesta apreciação.

Um a um embarcaram os nove naufragos e a pequena embarcação voltava-se ao pharol.
Estavam salvos! P

Poucos annos depois da tenebrosa noite de setembro de 1838, Graça, com a serenidade
de uma piedosa virgem e com os olhos cravados no céo, exhalava o último suspiro,
pronunciando a sublime palavra – Deus -!

A tuberculose dominára a inevitavel heroine.

Incontestavelmente Mlle.  Alayde Campos, autora da belissima téla que representa a
scena final do naufragio do vapor Forfar Shire e de outros quadros que existem na
respectiva secção, apresenta o germen de um notavel talento artistico.

Simples amadora, não tendo visto o pinacotheca de uma academia, nem mesmo sahido
d'esta provincia, apresenta-nos entretanto, trabalhos com abundancia na composição,
certeza na perspectiva, força na esthetica e correcção no desenho.

Os quadros que temos tido o prazer  de analysar,  são admraveis,  tanto no vigor de
planemetria, na exactidão do claro e escuro, nos luminosos effeitos dos reflexos, no
brilhante colorido e na doçura das meias tintas; como no assunto de que são tirados. 

Mll. Alayde é uma digna discipula de Mme. Scaravaglione; e n´s, que não costumamos
vêr  com olhos  vesgos  os  productos  de  imaginações  férteis  e  talentos  esclarecidos,
temos, para Mll. Alayd, uma só palavra: - Away!

Segunda-
feira, 12 de
Novembro 
de 1888.

Jornal O Artista– 
2o Semestre de 
1888. 

Tinta de Impressão -  Em latas de 10 e 25 kilos, mais barato do que em outra parte,
vende-se nesta cidade no Armazem do Cintrão e em pelotas em casa  de Torres Ernesto
& C.

Quinta-
feira, 22 de
Novembro.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

O habil professor de desenho Sr. Constant Mathelin expos na cigarraria do Sr. Santiago
Minuto,  á  rua  Andradas,  um  magnífico  quadro  a  crayon,  cópia  de  uma  pequena
photographia representando seu velho progenitor.
É um trabalho esmeradamente acabado e que prova as excepcional, aptidões artísticas
do sr. Mathelins incontestavelmente um habilissimo professor de desenho.
O intelligente artista possui alguns outros trabalhos a que está dando a última de mão e
que opportunamente porá em publica exposição.
O sr. Mathelin reside á rua Principes n. 222 onde póde ser procurado para os misteres
de sua profissão.

Quinta-
feira, 29 de
Novembro 
de 1888.

Jornal Echo do 
Sul – Ano XXXV 
– 2o Semestre.

Anteontem, em pelotas o jovem Ricardo Falconi, de 19 annos, filho do pintor Giovanni
Falconi, tentou por termo a sua vida ingerindo certa quantidade de tintas oleosas.
A tentativa  de  suicidio  deu-se  em casa  do  Sr.  Heliodoro  de  Azevedo  Souza,  onde
aquelle artista está actualmente trabalhando em pinturas, e, segundo se diz, teve por
causa duns amores mal correspondidos.
Os symptomas do envenenamento se manifestaram rapidamente: sendo chamado o Dr.
Romano  ainda  a  tempo,  este  medico  conseguiu  salvar  o  enfermo  da  morte  que  o
aguardava.

Quarta-
feira, 2 de 
Janeiro de 
1889.

Echo do Sul – 1o 

Semestre.
Bernardina Emil.
Discipula do conservatório de musica em Hamburgo.
Tendo concluido os seus estudos de musica no 1o conservatório em Hamburgo e fixado
residencia n'esta cidade participa ao illustre publico que desde já aceita discipulas para
o ensino de piano-forte , começando a dar lições de 1o  de Janeiro p. f. Em diante.
Os interessados podem dirigir se á sua residencia a Rua Villera n. 47.



۰۰ 117 ۰۰ 

Rio Grande do Sul, 7 de Dezembro de 1888.

Domingo, 
6 de 
Janeiro de 
1889.

Echo do Sul – 1o 

Semestre.
A excellente banda musical Lyra Artística fará hoje as delicias dos frequentadores da
praça D. Isabel, executando ali escolhidas peças do seu vasto repertório.
O programa está assim composto: 
1. Passa dopio – flor di primavera.
2. Grande walsa – L'usignalo
3. Grande Variação para requinta.
4. Preludio del Rigoletto.
5. La Battaglia di Palestro.
6. Polka – L'ottacino.
7. Marcia la belle Mantellese.
8. Polka obrigada a Flautin.
9. Marcia.
10. Grande variação de Requinta.

Sexta-
feira, 11 de
Janeiro de 
1889.

Echo do Sul – 1o

Semestre.
Compositor de Pianos – Manoel Pinto Moreira.
Rua Andrade de Neves, n. 26.

Domingo, 
20 de 
Janeiro de 
1889

Echo do Sul – 1o

Semestre.
Quadros com molduras; tem uma bonita colleção o Bazar Francez.

27 de 
Janeiro de 
1889

Bisturi  –  1o

Semestre
…  Que  o  Manoel  Portuguez  contractou  o  Magriço,  para  pintar  o  edifício  onde
funcciona o seu Café Moka.
…  que  as  paredes  representará  um  mar  encapellado,  especialmente  do
incommensuravel artista..
- com vista no quadro do Rio Apa!

Sexta-
feira, 22 de
Fevereiro 
de 1889.

Echo do Sul – 1o

Semestre.
O habil desenhista Sr. Constant Mathelin, mandou mostrar-nos um magnífico retrato a
crayon do Conselheiro Saldanha Marinho, por S.S. desenhado. 
E' notavel a parecença entre esse retrato e o original.
O excellente trabalho acha-se exposto em uma das vitrines da Livraria Americana. 

Sabbado, 2
de Março 
de 1889.

Echo do Sul – 1o

Semestre.
Foi  admittido  como  professor  de  dezenho  da  Bibliotheca  Rio-Grandense,  em
substituição ao sr. Frederico Blaw, o illustrado cavalheiro Sr. George Bianchi.

Quarta-
feira, 6 de 
Março de 
1889.

Echo do Sul – 1o

Semestre.
Recebemos  o  catalogo  da  5a exposição  de  estudos  de  paisagem,  pelo  habil  pintor
brazileiro Antonio Parreiras, realizada no estabelecimento dos srs. Narciso & Arthur
Napoleão, no Rio de Janeiro.

5 de Maio 
de 1889 
(?)

Bisturi  –  1o

Semestre
Convite  –  Do  sr.  Luiz  da  Cunha,  habilíssimo  paysagista,  recebemos  um  cartão,
convidando-nos a fazermos uma visita á Livraria Americana, para apreciar alguns dos
seus trabalhos artísticos, que ali se acham em exposição.
Accederemos  ao  seu  delicado convite  e  externaremos  no  próximo numero  a  nossa
obscura opinião.

Data Documento/
Periódico

Exposição Municipal da Indústria e das Artes de 1888.

Quarta-
feira,  1  de
Agosto  de
1888.

Echo do Sul – 2o

Semestre.
A Camara Municipal conseguio o importante predio em que outrora reside a família do
finado  Commendador  Tigre,  para  n'elle  realisar  a  projectada  exposição  municipal.
Sabemos que o referido predio lhe foi cedido sob condicção de effectuar alguns reparos
de que o mesmo carece. A Camara já recebeu alguns objetos destinados á exposição e
espera outros muitos que lhe foram formalmente promettidos. Como se sabe, a abertura
da exposição terá logar no dia 7 de Setembro vindouro.
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Sexta-feira
7  de
Setembro
de 1888 

Echo do Sul – 2o

Semestre.
Por motivo de terem alguns expositores reclamando maior prazo para a remessa dos
productos com que desejam concorrer á exposição municipal,  ficou esta  transferida
para o dia 30 do corrente, conforme se deprehende da declaração que vai n'outra parte
desta folha.

Terça-
feira, 25 de
Setembro
de 1888.

Echo do Sul – 2o

Semestre.
Visitamos hontem os salões em que está sendo organisada a exposição municipal, cuja
solemne inauguraçãoestá marcada para o dia 30 do corrente.
Estão a terminar os preparativos para esse torneio das industrias e  do trabalho; em
algumas salas já se acham devidamente dispostas as vitrines e mostradores que tem de
receber  os artefatos e demais objectos destinados a figurar na exposição.
É crescido o numero dos productos de que a camara municipal já dispõe para a sua
bella  festa;  presume-se  que  a  exposição  constará  de  mais  de  duzentos  artigos,  que
representarão  os  progressos  alcançados  pelas  actividades  agricolas,  industriaes  e
artisticas radicadas no município.
A  vinicultura  figurará  com  um  avultado  e  variado  contingente  de  productos;  a
agricultura ostentar-se-ha representada por soberbos exemplares; industria fabril será
dignamente  representada  por  uma  vasta  collecção  de  tecidos  de  lá  e  algodão  das
fabricas dos sra. Rheingantz e C.; a pintura e outras belas artes figurarão pelo concurso
de trabalhos primorosos, devidos a excellentes artistas e a intelligentes amadores.
Em  uma  das  salas  encontramos  alguns  esmerados  trabalhos  da  patrochomania  e
calcomania devidos a vários Exmas Sras. que gentilmente se prestaram a contribuir
para  o  maior  luzimento  do  festim  do  progresso  municipal.  Consta-nos  que  serão
enviados  á  exposição  muitos  outros  mimosos  artefactos,  produtos  da  habilidade
feminina, os quaes figurarão em secção especial.
Vimos  alguns  objetos  de  prata  artisticamente  cinzelados;  chicotes  de  lonca
admiravelmente acabados; um fogão econômico que nada deixa a desejar; enfim uma
infinidade  de  trabalhos  de  correaria,  marcenaria,  etc.  Etc…  tudo  o  que  será
systematicamente agrupado na exposição.
A camara  municipal  não  se  tem poupado  a  esforços  para  que  o  torneio  de  30  do
corrente seja levado a effeito com o realce condigno. Na pessoa do sr. vereador João
Luiz  Vianna  ha  a  corporação  tem  encontrado  um  collaborador  activo,  dedicado  e
infatigaves, pois esse cidadão acha-se patrioticamente empenhado em que a exposição
tenha o melhor exito possível.

Quinta-
feira, 27 de
Setembro
de 1888.

Echo do Sul – 2o

Semestre.
Da honrada commição da exposição municipal  recebeu o nosso redactor o seguinte
officio:
«Ilm. Sr. - A commissão directora da Exposição Municipal, que deve ser inaugurada a
30 do corrente, espera merecer a V.S. O obsequio, que por este meio solicita de fazer
uma visita, á mesma exposição, no dia 29, a bem de, como suas luzes, indicar qualquer
alteração ou idéia que possa concorrer para que o acto de inauguração se torne o mais
solemne possível.
A commissão espera que Vs. Se não recusará ao que pede, e desde já apresenta a V.S.
os seus agradecimentos.
A redacção do Echo tomou na devida consideração o pedido que lhe é dirigido, no dia
29 o nosso redactor comparecerá á exposição.

Sexta-
feira, 28 de
Setembro
de 1888.

Echo do Sul – 2o

Semestre.
Commissão da exposição municipal foram hontem enviadas notas de alguns objetos
que têm de figurar no certamem industrial e que só poderão ser remetidos á mesma
commissão no dia 29.
O sr. commendador Carlos G. Rheingantz reclamou maior espaço para a acomodação
dos productos das fabricas Rheingantz & C.
Domingo, dia da inauguração do certamen, haverá um trem especial de Pelotas para cá.
Conta-nos que as bandas muzicaes da fabrica de tecidos e da escola de aprendizes
marinheiros abrilhantarão a festa tocando dentro do edifício da exposição durante todo
o dia de domingo.
Sabemos  que  muitos  cavalheiros  têm  pedido  cartões  de  ingresso  a  commissão
municipal com o fim de os enviarem a varias pessoas de suas relações residentes na
vizinha cidade de Pelotas, as quaes desejam assistir ao acto inaugural da exposição.

Terça-
feira,  2  de
Outubro de

Echo do Sul – 2o

Semestre.
A exposição foi ante hontem visitada por 1.509 pessoas, figurando n'esse numero 336
senhoras”.



۰۰ 119 ۰۰ 

1888. Nota: Hontem communicaram-nos que o numero de expositores vai aumentar com o
concurso de mais alguns que não tiveram tempo de exibir os seus productos no dia da
inauguração do certamen.
Agita-se a idéia de fazer illuminar a gaz a exposição, para ser franqueada na noute de
domingo ao público.

Quarta-
feira,  3  de
Outubro de
1888.

Echo do Sul – 2o

Semestre.
Conforme prometemos vamos passar  em ligeira  revista  as  actividades  industriaes  e
artísticas que se acham representadas na exposição municipal.
Notaremos que em simples correr de observação, que no modesto certamen promovido
pela  municipalidade  tornou-se  sensível  a  ausencia  de  alguns  importantes  ramos  do
trabalho rio-grandense.
A  creditada fundição do sr. Dias, por exemplo, não exhbio trabalho algum, tendo aliás,
podido das uma mostra inequívoca do estado de adiantamento das artes mechanicas e
especialmente da fundição na cidade do Rio Grande.
(...)Notamos também que a arte typographica, a encadernação e a pautação, ramos do
trabalho vantajosamente cultivados no Rio Grande, não dão ali o mínimo sinal de si.
É  certo  que  a  commissão  municipal  não  podia  cogitar  de  tudo,  mas  não  deixa  de
surprehender que tenho faltado a exposição o concurso de algumas atividades artísticas
e industriaes de cujo estado de aperfeiçoamento nos podemos orgulhar.
(A primeira visita realizada pelo Echo do Sul tece observações acerca dos produtos da
fabrica de tecidos de lã e algodão Rheingantz).
Notas  do dia:  A exposição municipal  foi  anteontem frequentada por 531 visitantes,
sendo 264 senhoras e 267.

Quinta-
feira,  4  de
Outubro de
1888

Echo do Sul – 2o

Semestre.
Exposição Municipal – a segurada secção compreende numerosos produtos industriaes,
artísticos e agrícolas de entre os quaes destacaremos as conservas de fabrica Michael &
C,  por  certo  dignas  da  especial  attenção  de  quantos  se  interessam  pelo  progresso
industrial do municipio.
Nota: A' camara municipal desta cidade foram expedidos os seguintes telegrammas em
resposta aos que a mesma camara dirigio a SS. Eexs. Aos srs. Presidente da provincia e
ministro da agricultura communicando a inauguração da exposição municipal.
«Congratulo-me com essa camara pela inauguração da exposição de industrias e artes
municipaes,  a  que  allude  telegramma  30  de  Setembro.  Assignado  Barão  de  Santa
Thecla.».

Sexta-
feira,  5  de
Outubro de
1888.

Echo do Sul – 2o

Semestre.
Indústria de cortume e tamancos.

Nota: N'estes ultimos dias tem augmentado consideravelmente o numero de productos
na exposição municipal.
O inesperado exito daquelle  certamen produziu tal  influencia entre os  industriaes  e
artistas, que é de esperar que na occasião do encerramento da exposição hajam ali para
cima de 500 trabalhos.
Na próxima noite de domingo o edificio sera frequentado aos visitantes, estando para
isso profusamente illuminado a gaz.
A Camara Municipal preoccupa-se desde já com a organisação do Jury de exposição e
pretende conferir  diplomas e menções honrosas  aos  expositores  que mais  se hajam
distinguido no modesto certamen municipal.

Nota: A exposição municipal foi hontem; apesar do tempo chuvoso, frequentado por
350 pessoas, sendo 174 homens e 184 senhoras.

Sabbado  6
de Outubro
de 1888.

Echo do Sul – 2o

Semestre.
Na grande sala nobre do edifício da exposição e que constitue a 3 a  secção, acha-se
representada, entre outras, a indústria cervejeira por umas 200 garrafas de cerveja da
acreditada fabrica do laborioso e intelligente industrial allemão Sr. Antonio Klinger.

Nota: A exposição municipal foi hontem frequentada por 334 visitantes, sendo homens
220 e senhoras 114.

Domingo,
7  de
Outubro de

Echo do Sul – 2o

Semestre.
A Indústria vinheteira está profusa e abundantemente representada na segunda secção.”
Em reuso, a nossa indústria vinheteira acha-se profusa e abundantemente representada
na exposição municipal, mas a despeito d'essa profusão e do brilhantismo com que ella
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1888. apparentemente se exhibe, é uma indústria em decadência.

Terça-
feira,  9  de
Outubro de
1888.

Echo do Sul – 2o

Semestre.
Como no próximo domingo vai haver um trem de excursão de Pelotas para cá, afim de
proporcionar aos habitantes da cidade visinha o ensejo de visitarem a nossa exposição
municipal, consta-nos que vai ser pedido ao Sr. A. duprat que faça o referido trem vir
até á porta do edificio da exposição, não só para maior commodidade dos visitantes
pelotenses como para que lhes possa ser feita uma recepção condigna.

Quinta-
feira, 10 de
Outubro de
1888.

Echo do Sul – 2o

Semestre.
O sr. A. Duprat, digno director geral da estrada de ferro d'esta cidade a Bagé, accedeu
promptamente ao pedido que lhe foi feito para fazer correr no próximo domingo, um
trem de excursão de Pelotas para Rio Grande.

O Naufrágio do Rio Apa

14 de 
Agosto de 
1888.

Echo do Sul – 2° 
Semestre

Parte Official
Capitania do porto do Rio Grande do Sul em 6 de Agosto de 1887.

Illm. Exm. Sr.

Tenho a honra de passar  ás  vistas  de V.  Ex.  O inquerito que por ordem de V. Ex.
Procedi acerca do desapparecimento do paquete nacional Rio Apa e circumstancias que
para isso concorreram.
Por esse inquerito reconhecerá V. Ex. Que n'esse acontecimento, não houve culpado
nem responsavel,  como sempre acontece nas  grandes  catastrophes  que,  são sempre
originadas por conjuncto de circunstancias que não se pódem prevêr.
N'elle se reconhece que o  Rio Apa  foi victima do terrivel temporal que sobreveio na
noute de 11 para 12 de Julho próximo findo.
Que não entrou a barra por falta de esforços da parte da administração da praticagem, e
sim por circunstancias de força maior que ella não podia debellar.
Que antes da manhã de 15 de Julho, nenhum soccorro podia ser levado fóra da barra,
pela praticagem, por ser impossível  se transpor a barra,  que conservou-se até então
impraticavel.
E' quanto me cumpre levar ao conhecimento de V. Ex. Com relação ao assumpto que se
dignou encarregar-se.

Deus guarde a V. Ex.

Illm. E Exm. Sr. Dr. Rodrigo de Azambuja Villanova, vice-presidente d'esta provincia.

João Gonçalves Duarte,
Capitão do porto.

__________________________

Anno – 1887. Inquerito que se procedeu por ordem do Exm. Sr. vice-presidente da
provincia sobre as causas que motivaram o desapparecimento do paquete nacional Rio
Apa.
Aos 5 dias do mez de Agosto de 1887 na secretaria do commando da praticagem da
barra, procedeu o Sr. capitão de fragata e do porto na provincia a rigoroso inquerito
sobre  as  causas  que  deram  lugar  ao  naufragio  do  paquete  nacional  Rio  Apa  de
conformidade  com a  ordem de  S.  Ex.  O  Sr.  Dr.  Vice-presidente  da  provincia,  em
telegramma datado de 4 do corrente, interrogando o mesmo Sr.  capitão do porto às
pessoas em seguida designadas, cada uma por sua vez, e depois de ter examinado o
livro de diario da mesma praticagem, a saber:
1.ª Capitão de fragata Carlos Frederico de Noronha, commandante da praticagem da
barra.
Perguntando  pelo  Sr.  capitão  do  porto,  sobre  as  causas  que  motivaram  o
desapparecimento do paquete nacional Rio Apa, que esteve na tarde de 11 na barra,
obstaculos que se oppuzeram a sua entrada, e bem assim que socorros foram prestados
ao referido paquete, assim como qual o juizo que forma sobre o desapparecimento do
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mencionado paquete?

Respondeu que no dia 11 de Julho do corrente anno, á uma hora e cinquenta minutos da
tarde recebeu  participação do pratico de serviço que a atalaia fazia signal de avistar um
vapor a Leste e immediatamente deu ordem para que fosse a  S. Leopoldo para fóra,
afim de dar  entrada ao navio se fosse possível,  pois havia cerração,  estava a barra
brava. Seguio logo a lancha indo na mesma o pratico do banco e o pratico mór, com
signal içado para o estalo de – doze palmos -; subi ao miradouro e com difficuldade,
devido  a  forte  cerração,  pôde  por  instante  avistar  o  paquete  que  vinha  de  Leste
approximando-se da boia que marca o extremo-leste do banco de sueste, navegava sem
bandeira e sem  signaes a distancia razoavel da costa, attento talvez ao grosso mar, que
rebentava  a  algumas  milhas  fóra  do  banco,  quando  Rio  Apa  se  approximava  da
direcção da boia, a cerração tornou-se completamente densa, não sendo mais possível
avistal-o, continuando a cerração até a noite; regressando a lancha ao ancoradouro me
deu parte o pratico-mór de não ter nunca avistado o paquete, devido a densa cerração.
Que não entroa o paquete apesar de máo estado da barra (brava) devido a cerração que
evitou ser visto pela S. Leopoldo e elle por sua parte não avistal-a: Que nos dias 12, 13
e 14 que seguiram, nenhum soccorro poderia ser levado a qualquer embarcação fóra
pelo estado de impraticabilidade da barra, e menos a navio que não se avistava e cujo
destino se ignorava: Que na manhã do dia 15 de Julho do corrente anno, permittindo a
barra praticabilidade, sahi no vapor Lima Duarte em procura do paquete  Rio Apa em
direcção a Leste e depois para o Sul tendo feito sahir para o Norte a lancha S. Leopoldo
com o pratico-mór, pois suspeitára que o paquete Rio Apa, do qual nenhuma noticia
havia,  não  podera  resistir  a  força  do  temporal  da  noite  de  11  para  12  de  Julho  e
submergira-se talvez não muito longe da costa e essa minha suspeita era infelizmente
confirmada com os destroços que principiaram a dar á costa nas proximidades da barra,
taes como beliches, portas de camarotes, muitos cachos de bananas e um volume com
um letreiro para Corumbá e mais tarde dois cadaveres que deram na barra, os quaes não
traziam, como tenho ouvido dizer, boias ou cintas de salvação.
Declaro mais que sahi outras vezes no  Lima Duarte  e em procura de vestigios que
certificassem as  minhas  suspeitas,  nada  encontrando  e  de  tudo  dei  sempre  parte  á
Presidencia da Provincia. Lendo este seu depoimento, o achou conforme e o assignou
commigo – Joaquim Pinheiro de Oliveira o escrevi, - Carlos Frederico de Noronha,
capitão de fragata, - Joaquim Pinheiro de Oliveira, escrivão.

___________

Miguel Moreira da Silva, pratico mór.
Perguntado pelo  Sr.  capitão  do  porto sobre  os  motivos  que  obstaram a  entrada  do
paquete Rio Apa no dia 11 de Julho do corrente anno?
Respondeu  que,  devido  a  densa  cerração  e  aguaceiros  que  succediam,  nunca  pôde
avistar o paquete.
Perguntado a que horas appareceu o paquete Rio Apa e que providencias se tomaram
para sua entrada?
Respondeu que proximamente ás 2 horas teve noticia por signal da Atalaia de apparecer
um vapor; que immediatamente seguio na lancha  S. Leopoldo  para o banco, com o
pratico de serviço e mais tripolantes,  levando o signal içado para – doze palmos, -
apesar de estar a barra brava mas por saber que o vapor que apparecera devia ser o Rio
Apa que era esperado, navio de pouco calado e que nunca o pôde avistar.
Perguntado a que atribuia o naufragio do Rio Apa.
Respondeu que attribuia ao forte temporal que cahiu na noite de 11 para 12 de Julho do
corrente anno; que sem duvida submergio por tentar arrostar o mar e vento e que lhe
parece que elle devia preferir encalhar na costa onde se perdia o navio, mas se salvaria
a gente.
Perguntado que providencias se tomaram no sentido de soccorrer ou procurar o paquete
desapparecido?
Respondeu que nos dias 12 e 13 esteve a barra impraticavel e que só na tarde  de 14
melhorou, sendo até ahi impossivel sahir qualquer embarcação; que no dia 15 sahio á
barra na lancha S. Leopoldo, depois de dar sahida aos paquetes em procura da boia que
havia  garrado  com  o  temporal  em  direcção  ao  norte,  á  grande  distancia,  sahindo
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tambem o Lima Duarte com o Sr. commandante para o Sul, não tendo elle deponente
encontrado cousa alguma que indicasse naufragio,  assim também sabe que o  Lima
Duarte nada encontrou.
Perguntado se tem dado á costa destroços que indiquem pertencer ao Rio Apa?
Respondeu que na costa, proximidades da barra, deram grande porção de cachos de
bananas, portas de camarotes e algumas canastras e um volume com letreiro – Corumbá
– e mais tarde dois corpos, reconhecendo-se ser um de soldado e outro de marinheiro:
tanto um como outro pensa terem pertencido ao paquete Rio Apa. E sendo-lhe lido este
seu  depoimento,  o  achou  conforme,  e  o  assignou  commigo  Joaquim  Pinheiro  de
Oliveira,  escrivão  o  escrevi,  -  Miguel  Moreira  da  Silva,  pratico-mór, -  Joaquim
Pinheiro de Oliveira, escrivão.
João da Silva Fonseca, pratico da companhia nacional.
Perguntado  se  estava  nesta  barra  e  se  avistou  o  paquete  Rio  Apa,  que  no  dia  11
apparecera a Léste em procura da mesma?
Respondeu que estava no mirante da praticagem quando pelas duas horas da tarde mais
ou menos, do dia 11 de Julho do corrente anno, avistou com o auxílio do oculo o vapor
cujo sinal de apparecer tinha feito a Atalaia, e reconheceu ser o paquete Rio Apa, que se
dirigia para a barra.
Perguntado que causas motivaram o vapor não entrar?
Respondeu que a densa cerração que o encobriu de fórma a ser  somente visto por
instantes.
Perguntado se houve ou se observou da parte da praticagem alguma demora ou falta de
autoridade nas providencias para dar-se entrada ao paquete?
Respondeu que na parte da administração da praticagem, houve a maior solicitude indo
a lancha S. Leopoldo com o pratico-mór e mais pessoal immediatamente para o banco,
mas que antes do vapor se approximar já não era avistado em consequencia da mesma
cerração que durou até a noite, cada vez  mais intensa.
Perguntado a que attribuia o desapparecimento do Rio Apa?
Respondeu que attribue a ter ido a pique, devido ao terrivel temporal que cahiu na noite
de 11 para 12 do mesmo mez, e que essa sua presumpção é infelizmente confirmada
pelos destroços e alguns cadaveres que tem dado á costa desde esta barra até além do
Estreito. E sendo lhe lido este depoimento o achou conforme, e o assignou commigo. -
Joaquim Pinheiro de Oliveira, escrivão o escrevi. - João da Silva Fonseca, pratica da
companhia nacional.  - Joaquim Pinheiro de Oliveira, escrivão.

21 de 
Julho de 
1887

Echo do Sul - 2° 
Semestre

A propósito de naufragios

Em  nossa  opinião  o  Rio  Apa  está  irremediavelmente  perdido.  Chegam-nos  novas
noticias em vista das quaes se desvanece em nosso espirito um resto de esperança sobre
a sorte dos desventurados que aquele paquete conduzia.
O  Sr.  Salvador  Moutinho,  agente  da  Companhia  Nacional  n'esta  cidade,  recebeu
hontem cartas de um commissionado seu no Estreito, da qual extraimos os periodos que
se seguem:

 – Domingo, 17 de Julho.

Quanto mais me approximo da barra do Estreito vou encontrando destroços que me
levam a crêr que o Rio Apa perdeu-se de todo. A praia está juncada de pedaços de
pinho  branco  pintado  (sem  duvida  divisões  de  camarotes;)  taboas  envernisadas;
molduras  douradas;  fragmentos  de  cartas  e  jornaes  encontrados  junto  a  bagagens
saqueadas; tudo o que não póde deixar de pertencer ao Rio Apa.
Reina  grande  cerração.  São  10  horas  da  noute  e  chegam tres  praças  em busca  do
official de descarga Procopio Pereira; que ainda aqui não se acha, alvez por se haver
perdido no caminho.

 – Segunda-feira, 18.

Chove. As praças partiram às 7 horas da manhã e ás 10 horas mandei sellar os cavallos
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para me dirigir á costa. Fui duas leguas além do Estreito, nada encontrando, a não ser
destroços que me confirmam na crença da terrivel catastrophe.
Entre esses destroços notam-se pedaços das casinholas que estavam sobre a coberta do
Apa; uma escada da camara já com todas as chapas de metal arrancadas; pedaços de
escalares;  um  arique  para  ferro  com  os  distinctivos  da  Companhia  Nacional  de
Navegação  a  Vapor;  pedaços  de  sofá  ainda  com  parte  do  estofo  de  crina  verde;
destroços de corrimão de teka, tendo deus d'elles pregados metaes que mostram ser do
portaló; finalmente papeis da Companhia, entre os quaes ordens de carga, mas sem o
nome do Apa e sim do Rio Grande.
Tudo  isto  me  causa  grande  surpreza,  pois  seria  natural  que  viessem  á  praia  os
cadaveres, quando vem pesadissimos pedaços de madeira.

 – Terça-feira, 19.

Chegaram aqui os officiaes de descarga Procopio e Turibio. Nada encontraram na praia,
além dos destroços que já enumerei. O Procopio, porém, encontrou em diversas casas
onde esteve muitos despojos do Rio Apa, entre os quaes um letreiro de metal que diz –
Banheiro de Senhoras -  e um retrato de pessoas conhecida. O Turibio foi portador de
um cinto de cortiça.

 – Hontem á tarde passou a 3 milhas de distancia da costa o paquete Rio Negro e hoje,
ás  7 horas  passou também um grande vapor que me pareceu ser  da companhia do
Pacífico, e que talvez onde á procura dos grandes paquetes que se diz terem naufragado
n'estas alturas, em viagem para Montevidéo.
 – Continua a reinar o sueste.
Parto hoje com destino a essa cidade.

______

De sua excursão á costa do norte chegou hontem á tarde o Sr. Alfredo Moutinho, que,
por  parte  da Companhia  Nacional,  tinha  ido examinar  os  destroços e  salvados que
deram á praia ao longo da referida costa.
Para o Sr. Alfredo Moutinho não resta duvida sobre a perda total do Rio Apa com todos
os infelizes que trazia a seu bordo.
E' por elle confirmada a versão sobre o apparecimento de malas postaes, mas acham-se
em tal estado, que só poderam ser reconhecidas pelos carimbos a lacre com a direcção
dos correios a que se destinavam.
Todas as malas foram violadas.

_______

O  retrato  encontrado  pelo  official  de  descarga  Procopio  Pereira,  representa  uma
senhora que nos dizem ser conhecida n'esta cidade.
Appareceu pregado a cêra da terra n'uma porta de uma habitação próxima da costa.
A photographia está deteriorada de meio rosto para cima; não obstante, pelo resto do
semblante e pelo vestuario, que é elegante, pôde-se verificar que é de pessoa conhecida.
Não nos disseram o nome.
Entre muitos objectos apparecidos na praia ha uma pequena nota de lembrança com o
seguinte dizer: «Pessoas de quem tenho de despedir-me no Rio Grande,» ao qual se
seguem vários nomes, que ignoramos.

_________

Parece não se verificar a noticia dada pelos jornaes da côrte sobre ter embarcado no Rio
Apa o Sr. tenente coronel Villela Tavares.
Segundo O Rio de Janeiro, vemos que por portaria do ministerio da guerra de 4 do
corrente,  foi  dispensado de  embarcar  no  dia  seguinte  para  Matto-Grosso  o  tenente
coronel commandante do 2 batalhão de artilharia Francisco Villela de Castro Tavares.
E' pois, possível que esse official não tenha vindo no Rio Apa.
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__________

Entre os passageiros do Rio Apa figuram: o tenente Carlos Delfim de Carvalho, do 4
regimento de cavallaria, estacionado em Sant'Anna do Livramento; o primeiro tenente
Antonio Pedroso Procopio de Barros, do 2 batalhão de artilharia a pé, estacionado em
Corumbá; e o primeiro cadete Antonio da Silva Paranhos, do 5 regimento de cavalaria
ligeira, aquartelado em Bagé.

__________

No Rio Apa devia embarcar com destino á provincia de Matto-Grosso o major José
Francisco Coelho, mas a sua viagem foi, por ordem do ministerio da guerra, adiada
para o próximo mez de Agosto.
Essa ordem baixou exactamente na véspera da sahida do Apa, segundo se deprehende
de uma noticia d'O Rio de Janeiro. 

__________

ULTIMA HORA

Escrevem-nos de S. José do Norte em-data de hontem:
Dous visinhos da costa declararam que o paquete nacional Rio Apa foi visto ao norte da
barra na manhã do dia 12; accrescentam que estava desarvorado, sem a caixa das ródas,
os contrafeitos destroçados e prestes a afundar-se.
Ignoro quem sejam os taes vizinhos e quem lhes fez taes revelações; o que é certo é que
este boato corre com grande insistencia n'esta villa.
Tambem corre que o vapor estava  sem pessoa alguma a bordo, o que, a ser certo,  faz
presumir  que  tivesse  sido  abandonado,  passando  os  tripolantes  e  passageiros  para
alguma  embarcação  que  providencialmente  houvesse  apparecido  no  momento  de
perigo.
Correm  igualmente  outras  muitas  versões,  todas  porem,  contestes  em  que  os
passageiros e tripolação do Apa estão a salvo a bordo de algum navio, que a estas horas
vogue ao largo á matroca, á espera de soccorros.
Chegaram da costa algumas pessoas que encontraram numerosos destroços do Rio Apa.
Foi por um dos guardas encontrada uma mala pertencente a pessoa conhecida. Nada
continha, por ter sido arrombada.
- Uns meninos que andavam pelas praias acharam uma garrafa lacrada com um escripto
no interior. Levaram n'a para uma casa e alli a quebraram, tirando o escripto, que se diz
terem posto fóra.
-  Seis  vizinhos  das  proximidades  d'esta  villa  preparam-se  para  emprehender  uma
viagem pela  costa,  para  além do Estreito,  com o  fim de  ver  se  encontram algum
cadaver irão até umas 15 ou 20 leguas.
Reina aqui grande anciedade por noticias; a consternação é geral.

____________

Consta-nos que o Sr. official de descarga Procopio Pereira que foi em serviço do fisco
(ilegível) á praia do Estreito, encontrára e tomára posse de uma garrafa cuidadosamente
lacrada, contendo um escripto, que nos dizem relacionar-se com o naufragio do paquete
Rio Apa.
Procuramos  obter  informações  minuciosas  sobre  esta  versão,  mas  de  nada  mais
soubemos.
O sr. Procopio Pereira achava-se hontem no Pontal da Barra.

19 de 
Agosto de 
1888.

Echo do Sul – 2° 
Semestre

Parte Official

Naufragio do <Rio Apa>

Aos 6 dias do mês de Agosto de 1887, na secretaria do commando da praticagem da
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barra, proseguio o Sr. capitão de fragata e do porto João Gonçalves Duarte, no inquerito
hontem aberto por ordem do Exm. Sr. vice-presidente da providencia, sobre o naufrágio
do paquete Rio Apa.
8a testemunha, - Mariano da Rosa Martins, 1o pratico.
Perguntado em que dia e hora do mez de Julho próximo findo, appareceu fôra da barra
o paquete Rio Apa?
Respondeu que no dia 11 ás 2 horas da tarde mais ou menos.
Perguntado, quaes as causas de não haver entrado n'esse dia o referido paquete?
Respondeu que por causa da densa cerração.
Perguntado se houve alguma demora nas providencias para a entrada do paquete?
Respondeu que ás 2 horas mais ou menos da tarde fez a atalaia signal de paquete á
vista,  immediatamente  dirigio-se  para  a  barra  a  lancha  S.  Leopoldo,  indo  n'ella  o
pratico-mór, mas que a densa cerração que sobreveio,  não deixou avistar-se mais o
referido paquete que só por instantes ella testemunha e outras pessoas que estavam no
mirante o puderam antes avistar.
Disse mais que não houve da parte da administração a menor demora e que foram
feitos os esforços possíveis para botar dentro o paquete.
Perguntado que idéia faz sobre o facto de na manhã do dia seguinte 12, não estar o
paquete á vista da barra, e nem apparecer no decorrer do dia?
Respondeuque, a ler sossobrado em vista do terrivel temporal que cahio na noute de 11
para 12.
Perguntado se sahio algum vapor em procura do referido paquete e em que dia?
Respondeu que,  na  manhã do dia 15 sahiram o rebocador  Lima Duarte  com o Sr.
commandante, indo tambem ella testemunha, e a lancha  S. Leopoldo  com o pratico-
mór, em procura do paquete; o Lima Duarte dirigiu-se para o – Sueste – percorrendo
n'esse rumo mais de 10 milhas, e para – Sul cêrca de 20 milhas sem nada encontrar, que
no dia 16 e 22 tornou a sahir o  Lima Duarte  com o Sr. commandante em diligencia
sobre o Rio Apa.
Perguntado porque não se tomou a providencia de procurar-se o paquete ao dia 12 logo
apoz o temporal.
Respondeu, por ser impossível, por achar-se n'esse dia a barra impraticavel e nos dias
13 e 14 brava, não se podendo transpor sem grande perigo.
Perguntado  a  que  attribuia  os  objectos,  como  portas,  beliches,  caixas  e  alguns
cadaveres que ultimamente têm dado á costa?
Respondeu que a ter naufragado o paquete Ri Apa, por isso que todos esses destroços
indicam ser d'elle.
E sendo-lhe lido o seu depoimento, o achou conforme, e o assignou Joaquim Pinheiro
de  Oliveira,  escrivão  e  escrevi  –  Maria  da  Rosa  Martins.  -  Joaquim  Pinheiro  de
Oliveira, escrivão.
9a testemunha – Pedro Gonçalves Perdigão, primeiro tenente d'armada.
Perguntado onde se achava no dia 11 de Julho próximo findo o rebocador Lima Duarte,
e bem assim a lancha a vapor S. Leopoldo?
Respondeu que o Lima Duarte no Rio Grande, para onde tinha seguido afim de receber
combustivel na manhã do referido dia, e que a lancha S. Leopoldo ficára na barra.
Perguntado o que sabe sobre as causas de não ter entrado nesse dia á barra o paquete
nacional Rio Apa?
Respondeu  que  sabe  ter  sido  causa  de  não  entrar  o  paquete  a  deusa  cerração  que
prohibiu de ser visto pela lancha São Leopoldo que se achava no banco.
Perguntado  si  attribui  a  não  entrada  do  paquete  á  qualquer  demora  ou  falta  de
diligencias da parte da praticagem?
Respondeu que sabe desde que apareceu no quadrante de Nordeste o paquete Rio Apa,
dirigiu-se á lancha para o banco e ahi se conservou até ás 4 horas e meia da tarde, tendo
ainda  percorrido  ao  longo  das  cabeças  da  parte  de  dentro,  diligenciando  avistar  o
referido paquete, sem nunca o conseguir, devido á densa cerração que não levantou
mais, si não no dia seguinte.
Perguntado quando regressou o Lima Duarteao ancoradouro da barra?
Respondeu que das 2 para as 3 horas da tarde do mesmo dia 11.
Perguntado a que attribuia o facto do desapparecimento do paquete Rio Apa?
Respondeu a ter submergido pela força do – cyclone que cahiu na noite de 11 para 12
de Julho próximo findo.
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Perguntado se sabe se alguma providencia se tomou no sentido de procurar o navio e
quando isto de fez?
Respondeu que, no dia 15 de manhã, sahiram o rebocador Lima Duarte do qual é ella
testemunha  immediato,  com  o  Sr.  commandante  e  a  lancha  São  Leopoldo  com  o
pratico-mór, em procura do Rio Apa que a lancha se dirigiu para o Norte, e o  Lima
Duarte  para o Sueste, e depois para o Sul nada se tendo encontrado: disse mais que
antes desse dia era impossível sahir á barra navio algum por se achar impraticavel a
mesma.
E sendo-lhe lido o seu depoimento o achou conforme, e o assignou commigo Joaquim
Pinheiro de Oliveira, escrivão o escrevi. Pedro Gonçalves Perdigão, 1o tenente Joaquim
Pinheiro de Oliveira, escrivão.
10a testemunha. - José Antonio da Costa Meira, 1o pratico.
Perguntado o que sabia sobre o facto de não ter entrado á barra, o paquete nacional Rio
Apa que appareceu demandando a barra no dia 11 de Julho do corrente anno?
Respondeu que nesse dia seguiu de manhã no rebocador Lima Duarte para o Sul, afim
de receber carvão, regressando o mesmo a este ancoradouro da barra, das 2 para ás 3
horas do mesmo dia 11; que ao chegar não vio a lancha São Leopoldo no ancoradouro,
por ter ido ao banco botar dentro o paquete Rio Apa que havia apparecido, que soube
que o paquete não entrou por causa da densa cerração que cahiu, prohibindo de avistar
o paquete.
Perguntado se sabia que da parte  da praticagem houve alguma demora,  ou falta  de
actividade para á entrada do paquete?
Respondeu que soube que apenas a Atalaia fez signal de vapor, á vista, tomaram-se
immediatamente as providencias e fez-se todos os esforços possíveis para se lhe dar
entrada, não se conseguindo por causa da intensa cerração que, durou até á noute.
Perguntado sinão suspeitou alguma cousa per não apparecer o paquete no dia seguinte,
nem  nos  que  se  succederam,  e  que  providencias  forem  tomadas  no  sentido  de  o
procurar!
Respondeu que suspeitou que o paquete Rio Apa se tivesse submergido, por não poder
aguentar o forte temporal de Les-sueste, que cahiu na noute de 11 para 12; que só na
manhã de 15 poude o Lima Duarte e lancha S. Leopoldo sahirem em sua procura pois
que antes era impossivel por estar a barra impraticavel.
Perguntado a que attribue os destroços e alguns cadaveres que tem dado a costa?
Respondeu que ao naufragio do paquete Rio Apa por indicarem pertencer a elle.
E sendo-lhe lido o seu depoimento, o achou conforme, e o assignou commigo Joaquim
Pinheiro de Oliveira, escrivão o escrevi. - José Antonio da Costa Meira, 1o  pratico. -
Joaquim Pinheiro de Oliveira, escrivão.

____________

11a  testemunha. - José Bernardes da Cunha, empregado publico.

Perguntado o que sabia acerca de não ter entrado a barra, na tarde do dia 11 de Julho do
corrente anno, o paquete nacional Rio Apa que nesse dia fôra avistado demandando á
barra.
Respondeu que no dia 11, cerca de 2 horas da tarde, fez a atalaia signal de paquete, que
ella testemunha subindo ao mirante avistou o vapor que reconheceu ser o Rio Apa pela
pintura  do  canudo  e  pela  carangueja,  que  vio  não  trazia  signal  algum içado,  nem
bandeira; observou que immediatamente partiu a lancha S. Leopoldo para a barra, indo
nella o pratico-mór afim de dar entrada ao paquete, o que não o conseguiu pela forte
cerração que prohibiu de ser avistado pela lancha o referido paquete, como ouviu o
pratico-mór participar ao Sr. commandante da praticagem.
Perguntado si observou morosidade, ou falta de actividade da parte da administração
em providenciar á entrada do paquete?
Respondeu que não, e pelo contrario observou a maior solicitude e esforços para o por
dentro.
Perguntado  si  algumas  providencias  se  havia  tomado  no  sentido  de  se  procurar  o
paquete que não fôra mais visto desde a tarde de 11?
Respondeu que sabe que na manhã de 15 sahio o Lima Duart, com o Sr commandante
da praticagem em procura do paquete Rio Apa, sabendo mais que não sahira antes por
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ter sido impossivel se transpor a barra, que se conservara até então impraticavel.
Perguntado a que attribue os destroços e alguns cadaveres que ultimamente tem dado á
costa?
Respondeu que a ter naufragado o paquete Rio Apa com o temporal que cahio na noute
de 11 para 12 de Julho próximo findo.
E sendo-lhe lido este depoimento, o achou conforme, e assignou commigo Joaquim
Pinheiro  de  Oliveira,  escrivão  a  escrevi.  -  José  Bernardes  da  Cunha  –  Joaquim
Pinheiro de Oliveira, escrivão.

12a  testemunha. - Manoel Gomes de Oliveira, vigia d'Atalaia que se achava de serviço
no dia 11 de Julho do corrente anno.
Interrogado pelo Sr.  capitão de fragata e do porto João Gonçalves Duarte,  sobre as
causas que motivaram não ter entrado o paquete nacional Rio Apa?
Respondeu que estava de vigia n'atalaia no dia 11 de Julho do corrente anno, quando
pelas 2 horas da tarde mais ou menos, avistou um vapor que lhe pareceu ser o Rio Apa
e  fez  logo  como  lhe  cumpria  o  respectivo  signal  –  de  vapor  á  vista  -;  que  ao
approximar-se o mesmo da barra, densa cerração o encobrio, de forma a não poder ser
mais visto.
Perguntando si houve alguma demora em se providenciar a sua entrada?
Respondeu que não houve demora alguma, que vio partir immediatamente a lancha S.
Leopoldo para a barra com signaes de entrada para o calado de 12 palmos: que com a
intensa cerração perdeu logo a lancha de vista, e devido á ella não se poude se dar
entrada ao paquete.
Perguntando si no dia seguinte, não apparecendo á barra o paquete, e tendo cahido na
noute anterior um forte temporal, se se tomou alguma providencia no sentido de se
procurar o paquete!
Respondeu que, na manhã do dia 15 sahiram para esse fim o rebocador Lima Duarte e a
lancha S. Leopoldo, que nos dias anteriores, era impossível sahir-se a barra, por estar
impraticavel.
E  sendo-lhe  lido  este  seu  depoimento,  o  achou  conforme,  e  o  assignou  commigo
Joaquim Pinheiro de Oliveira, escrivão o escrevi: Manoel Gomes de Oliveira, vigia da
Atalaia, Joaquim Pinheiro de Oliveira, escrivão.
E dando o Sr. capitão de fragata e do porto João Gonçalves Duarte por concluido este
interrogatorio, mandou lavrar o presente termo de encerramento, hoje á uma e meia
hora da tarde de seis de Agosto de 1887, e commigo Joaquim Pinheiro de Oliveira,
escrivão, assignou o mesmo Sr. capitão do porto. João Gonçalves Duarte, capitão do
porto. - Joaquim Pinheiro de Oliveira, escrivão.

19 de 
Julho de 
1888.

Echo do Sul – 2° 
Semestre

Escrevem-nos do Pontal da Barra, em data de hontem:
Quasi não tenho hoje o que dizer sobre os sinistros ocorridos na costa.
O dia  de hontem assignalou-se por continuas cerrações e  estas  tão fortes,  que mal
deixavam divisar os objectos a poucas braças de distancias.
O digno e activo Sr. commandante da praticagem fez seguir no sabbado, até ao Araça,
um empregado de  sua  confiança  com a  missão  de  verificar  a  noticia  propalada   a
respeito do apparecimento de cadaveres na praia.
Ante-hontem regressou esse empregado e disse que, tendo examinado minuciosamente
a praia, desde o Pontal até ao Araça, não encontrou corpo humano algum.
Consta que no Araçá appareceram mais algumas malas do correio violadas.
Continuam a reinar ventos que trazem direcção do largo sobre a costa, mas formando
com a linha d'esta um ângulo acentuadamente agudo. E' possível, por esse motivo, que
muitos destroços e mesmo cadaveres – se é que ha mortos – tenham dado á praia muito
ao norte, talvez a 20 ou 30 leguas de distancia d'aqui.
Consta-me que vão ser expedidos alguns próprios para além do Araçá.
- A minha opinião – admittida a catastrofe do Rio Apa – é que o naufragio se tenha
dado exactamente no parallelo imaginario em que se acha o pharol.
Sentindo a approximação da tempestade e verificando, pela npressão barometrica, a sua
intensidade, o valente commandante Pereira Franco fez-se na volta do mar com a prôa
contra  o  vento.  Deveria  ter  avançado  pouco,  porque  o  navio  não  tinha  força  nem
condições nauticas para resistir á impetuosidade do vento e das aguas.
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Augmentando o perigo o presidente official teria mandado alijar a carga acumulada
sobre  coberta e feito destruir os beliches e construcções que ficavam superiores á lipha
da amurada – isso para dar um pouco de estabilidade no navio.
D'ahi  a  pouco,  porém,  sobreveio  o  tufão  e  tendo o  apanhado,  talvez  quando fazia
alguma manobra ou quando já havia perdido o governo embarcou-o sepultando-o no
abysmo com as numerosas vidas que conduzia.
E' de presumir, pois, que a catastrophe teve lugar a poucas milhas da costa.
Conheci de perto o brioso Pereira Franco e posso garantir que, corajoso e valente como
era, fez todo o possível para evitar a morte dos desventurados confiados á sua guarda.
O destino, porém, foi-lhe ingrato.
- Se até á tarde houver noticia de vulto escreverei.

_________

Informam-nos que um honrado habitante de Esteio, o Sr. capitão José Hermenegildo de
Faria, actualmente n'esta cidade, dissera que os objectos apparecidos n'aquella costa
deram á praia na quarta-feira, isto é, deus dias depois do pavoroso tamporal que tantos
sinistros causou.

___________

E'  desgraçadamente  certo  que  o  Rio  Apa  vinha  sob  o  commando  do  valente  e
destemido official E. F. Pereira Franco.
O Sr agente da Companhia Nacional n'esta cidade recebeu um telegramma da esposa
d'aquelle official, pedindo noticias de seu marido.
Consta-nos que o Sr. Moutinho  respondera dizendo que o Rio Apa ainda não havia
apparecido.
Pobre senhora !…

_____________

Pelos  jornaes  hontem  recebidos  da  côrte  temos  noticias  dos  passageiros  que  alli
embarcaram no Rio Apa.
Eis a lista:
Tenente-coronel Francisco Villela de Castro Tavares, 8 filhos e 1 creado, 10 tenente
Antonio Pedroso Pompeu de Barros e 1 creado, cadete José Maria P. de Barros, tenente
Carlos Delfim de Carvalho, Francisco Gomes dos Passos Perdigão, Zeferino Cunha,
José Antonio de Mello, Pedro L. Cocy, Francellino Olympio Corrês, Manoel Gervasio
Andrade, Dr. Jorge Meyer, Miguel José Pinheiro, Attila Fernandes, Samuel Dronhins,
Manoel da Rosa Garcia, Antonio Thomé de Paiva, Francisco Antonio, João Braga, João
Gomes Batalha, João Antonio Rodrigues, 4 cadetes, 18 praças, 2 mulheres e 3 filhos, 8
de 3o Classe e 2 immigrantes.
Ao todo 67 passageiros, que vinham para Corumba e escalas.
A tripolação constava pouco mais ou menos de 40 pessoas, o que eleva o numero de
vidas a 107.
A  este  crescido  numero  ha  ainda  que  accrescentar  os  passageiros  dos  portos
intermediarios, que ainda não se sabe quantos são. Apenas é sabido que no Desterro
embarcára a família do Sr. capitão Carneviva, composta da esposa do mesmo Sr., 3
filhos e uma cunhada.

_________

O capitão dos navios ultimamente entrados n'este porto declaram que durante a fatal
noite de 11 apenas notaram o mar muito agitado. O tufão não os alcançou, o que faz
crêr que o phenomeno limitou-se n'euma certa zona ao longo da costa.
 Os  referidos  capitães  declaram igualmente  que  não  encontratam no mar  o  menor
vestigio de naufragio.

__________

O vapor nacional Victoria ia a sahir de Paranaguá quando principiou a desencadear-se o
temporal do dia 11.
Chegando  fóra  da  barra  e  vendo  o  tempo  ameaçador  retrocedeu,  abrigando-se  na
enseada, onde permaneceu até que a tempestade amainou.



۰۰ 129 ۰۰ 

Em sua viagem até este porto veio navegando próximo da costa, não tendo encontrado
vestigios de naufragio.
Deteve-se no lugar em que naufragou o Cavour para tomar as malas que esse vapor
trazia para a provincia;  estando o mar muito agitado não lhe foi  possível  arriar  as
lanchas, motivo pelo qual seguio viagem sem tomar as referidas malas.

____________

Sabemos que o activo subdelegado de policia do Tahym,  Sr. Balbino Alves Ferreira,
seguio para a costa do Albardão logo que teve noticia  do naufragio do patacho D.
Guilhermina afim de providenciar nos casos que estivessem nas suas atribuições.

____________

Do Pontal da Barra avista-se o casco da escuna Évora, que se acha a distancia de 5 ou 6
milhas.
Está tombada sobre E. B. e prolongada com a linha da costa.

____________

Hontem á tarde foi transmittido de Montevidéo ao Sr. agente da companhia nacional o
seguinte telegramma:

Vidas e valores embarcados no Rio Jaguarão, que está completamente perdido, já se
acham n'esta cidade.

Rio Apa nada se sabe.
____________

Informam nos que o Sr. João Capa Verde, que vinha de passagem no Rio Apa, ficou em
Santos, por que quando regressou para bordo, já o vapor tinha suspendido o ferro e
seguia viagem.
Consta-nos que os irmãos do Sr. Capa Verde receberam n'esse sentido communicação
telegraphica.

ULTIMA HORA

Escrevem-nos do Pontal da Barra, á ultima hora:
N'este momento chega aqui a noticia de haverem apparecido para o lado do Estreito,
destroços de escaletes.
Corre o boato de que apparecera no mesmo lugar, uma caixa que devia conter os papeis
do Rio Apa.
Aqui deram á praia mais os seguintes objectos:
1 par de seroulas marcadas com este nome: Antonio Paranhos;  1 camisa branca de
Antonio da Silva Paranhos; 1 lenço branco, Joanita; 1 dito dito, C. P. Forentino; 1 dito
Elisa; 1 meia de senhora, A. A. C.; 2 fronhas, A. A. Carolina; 1 camisa, A. Corantino; 1
pé-de-meia, C.; 1 dito de fita, C. T.; 1 toalha de rosto, barão de Sapucaya; 1 maça de
rotulos verdes com a seguinte direcção: Rozario, d'agencia de (o resto apagado.)
- No Pontal da Barra não se tem dado roubo algum; o serviço de vigilancia é feito com
muita actividade e zelo.
A  rapinagem  tem-se  dado  n'outros  lugares  da  costa,  onde  o  pessoal  do  fisco  é
insufficiente para o serviço de policiamento dos salvados.
Continuam a soprar ventos dos quadrantes do sul; é possível que amanhã appareçam na
costa mais destroços e talvez cadaveres.

____________

O patacho Guilhermina está já em fragmentos.
Acha se no lugar denominado Alhos, a 4 leguas da freguezia da Capilha, ou seja 36
milhas do sul da barra.
A distancia de 5 leguas d'aquelle lugar foi encontrado um cadaver em parte comido
pelos peixes. Pelo cabello encarapinhado mostra ser de pessoa de côr.
Salvou-se parte da carga, ficando o resto em destroços na praia.
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O Sr. juiz do commercio chegou hontem do lugar do naufragio; a tripolação do D.
Guilhermina deve chegar hoje.

____________

Entre os passageiros do Rio Apa, constantes da lista que extrahimos das folhas da côrte,
ha muitos que vinham com destino aos portos, intermediarios.

____________

Dizem  experientes  maritimos  que  a  tempestade  de  11  do  corrente  principios  a
manifestar-se na lagoa dos Patos por um tufão soprado do quadrante de N. O.
O Jaguarão, que ia para Montevidéo, apanhou o pelo quadrante de S. O. E na nossa
barra a tempestade veio do S. E. franco.
Vê-se, pois, que houve um encontro formidavel de ventos tempestuosos.

20 de 
Novembro 
de 1887

Echo do Sul – 2° 
Semestre

Sobre o naufragio do «Rio Apa»

No dia 7 do corrente, em sessão extraordinaria da Sociedade de Geographia do Rio de
Janeiro, o professor Dr. F. M. Draenert fez uma conferencia perante grande auditorio
sobre a tempestade que fez sossobrar o paquete Rio Apa e a previsão do tempo.
Tendo obtido os dados das observações simultaneas, feitas ás 9 horas e 7 minutos da
manhã  (tempo  do  Rio  de  Janeiro)  nas  estações  meteorologicas  das  provincias
meridionaes durante  os  dias  8,  9,  10,  11,  12 e  13 de Julho,  entregou-se ao  estudo
synoptico dos phenomenos importantissimos por occasião de uma tempestade, e vem
relatar  e  coordenar  estes  dados  e  os  resultados  deduzidos  segundo  as  leis  das
tempestades.
O professor Dr. Draenert apresentou a S. A o Sr. conde d'EU, um mappa com quatro
pequenas cartas, nas quaes estavam traçadas as curvas isobáras e indicada a direcção e
força do vento ao pé de cada estação, para servir de guia durante as explicações.
Depois de demonstrada a marcha da minima principal da SW a NE, isto é, do sul d'este
porto para o Atlantico na latitude do Rio de Janeiro, a situação approximativa das duas
maximas e o movimento da minima secundaria, formada ao sul de Morretes, provou á
mão de uma tabella synoptica, que a tempestade, em que naufragou o paquete Rio Apa,
foi um verdadeiro cyclone com rotação pela direita, isto é, no sentido do mostrador de
um relogio.
A curva trajectoria da minima, talvez já conhecida pela metade, parece ter o seu vertice
na embocadura do La Plata.
Os dados não eram sufficientes para fechar as curvas, visto que a metade ou mais da
metade do seu comprimento fica no Atlantico.
Sobre a precisão do tempo o professor Draenert disse, que tendo inaugurada em 1872 o
serviço meteorológico na provincia da Bahia, delineou as bases da previsão do tempo
para uma parte da zona intertropical em um opusculo, publicado em 1875. (Resultados
praticos para a agricultura, das observações meteorologicas) e laureado pela exposição
nacional de 1875, do modo seguinte:
Uma elevação da pressão atmospherica annuncia a chuva e a depressão o bom tempo,
bases que pelos estudos meteorologicos de 12 annos transformaram-se nas seguintes
regras publicadas no anno de 1884, pela primeira vez,  em seu opusculo Noções de
physica experimental (pagina 83):

1a  Se houver  depressão barometriza  (de  um dia  para o seguinte,  comparando-se as
médias), e se esta fôr menor do que um milimetro, haverá bom tempo;
2a Notando-se, pelo contrario, um augmento de pressão e sendo tambem menor que um
millimetro, haverá chuca;
3a  Se a depressão continuar duramente alguns dias e se fôr sempre pequena, isto é,
menor que um milimetro, o bom tempo será constante por alguns dias;
4a Se o augmento da pressão do mesmo modo continuar por alguns dias, haverá chuva
por alguns dias;
5a Sendo grande a depressão ou augmento da pressão de um dia para outro, isto é, quasi
de um milimetro ou mais de um milimetro,  haverá tempestade e chuva no inverno
(estação chuvosa) e trovoada no verão (estação secca na Bahia);
6a Sendo  a  depressão  barometrica,  pequena  durante  um  ou  dous  dias,  seguida  de
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augmento da pressão, também durante um ou dous dias,  e assim por diante,  haverá
temtempo variavel;
7a Grandes  oscillações  de  um millimetro  e  mais,  um movimentos  barometricos  do
mesmo dia, tambem assunciam tempestade com chuva ou trovoada;
8a A comparação entre as observações nas mesmas horas de dous ou mais dias, que
procedem, já fornece segundo as regras precedentes uma boa base para a previsão do
tempo no mesmo dia e nos dias seguintes.
Pelo  mais  ligeiro  estudo  de  uma  tabella  synoptica  das  depressõres  observadas  nas
estações das provincias meridionaes do Imperio e tendo em mente as regras acima,
nota-se que em quasi todos os lugares da costa manifestaram se depressões notaveis
durante tres dias, produzindo a maxima somma (14 1)n'este porto.
Estas depressões foram observadas dous dias antes de irromper a tempestade n'este
ultimo lugar, e, portanto, a tempestade podia e devia ser avisada, tanto mais quanto
identicas depressões se assignalavam um a dous dias antes nos portos e até no interior
ao norte d'esta provincia e mesmo na corte e na Ilha do Governador na occasião, em
que ahi passou a mínima, no dia 12 de Julho.
Depressões de 3 a  4 millimetros  nos dias  precedentes  ao cataclysma são mais que
sufficientes para o aviso de uma tempestade ao longo da costa mediante apparelhos
semaphoricos levantados em pontos culminantes da  mesma, Maxima foi a depressão
na manhã do dia 11 de Julho, em quasi todos os lugares, particularmente em Morretes
(7  1) e Santos (6  4), dia em que começou a tempestade, em que sossobrou o Rio Apa.

02 de 
Agosto de 
1887

Echo do Sul – 2° 
Semestre

Naufragio do “Rio Apa” 
_______________

(Diario Official)

Inspetoria da navegação a vapor, subvencionada pelo Estado – Rio de Janeiro, 20 de
Julho de 1887.

Tenho a honra de informar que a Companhia Nacional de Navegação  a vapor acaba de
perder os vapores Rio Apa e Rio Jaguarão, naufragando este na costa  de Maldonado e
aquelle, que se suppõe ter tido o mesmo fim, nas proximidades da barra do Rio Grande
do Sul, onde foi visto, pela ultima vez, na tarde do dia 11 do passado.
O vapor Apa foi  vistoriado no dique nos ultimos dias  do mez de Junho,  e  ahi  fez
concertos  importantes  nas  obras  vivas,  tendo  terminado  antes  concerto  nas  obras
mortas. O mesmo vapor, além de seu carvão, podia receber 250 toneladas de carga, mas
tal não aconteceu, pois sahiu deste porto com 180 toneladasbtão somente, e chegou á
barra  de  Rio Grande com 106 toneladas,  incluidos os  recebimentos em Paranaguá.
Devo mais dizer que tambem alliviou do carvão consumido em cinco dias.
Embarcaram para Matto Grosso os passageiros tenente-coronel  Francisco Villela  de
Castro Tavares, com oito filhos e um criado, tenente Antonio Pedro Pompeu de Barros
e um irmão e Attila  Fernandes;  e  para o Rio Grande Francisco Gomes dos Passos
Perdigão, tres cadetes, 18 praças do exercito, duas mulheres com tres filhos menores e
dous immigrantes.
Logo que tenha mais informações, communicarei a V. Ex.
Deus guarda á V. Ex. - Illm. O Exm. Sr. Conselheiro Rodrigo A. da Silva, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,  Commeecio e Obras  Públicas.  -
Francisco Romano Stepple da Silva, inspector das linhas de navegação.

-
Inspectoria da navegação a vapor subvencionada pelo Estado. - Rio de Janeiro, 26 de
Julho  de  1887.-  Tendo  informado  a  V.  Ex.  Em data  de  20  do  corrente,  sobre  os
naufrágios  dos  vapores  Jaguarão  e  Apa,  pertencentes  a  Companhia  Nacional,  volto
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novamente a presença de V. Ex. Para dar mais algumas informações sobre este último
vapor.  O vapor Apa construido no anno de 1879, casco de aço,  media 220 pés  de
comprimento, 26 de boca, 9 de pontal, carregava 300 toneladas de carga, recebia 116
toneladas de carvão, tinha uma velocidade de 11 milhas e consumia 18 toneladas de
combustivel  diariamente.  Desnecessario  é  dizer  que  o  vapor,  sendo de  ferro,  tinha
quatro  compartimentos.  Este  vapor  foi  construido  com o  pensamento  de  servir  no
oceano, pois, tendo a companhia aumentado suas viagens da costa por força de seu
contracto e obrigada tambem a construir dous vapores, teve necessidade de retirar da
linha de Matto Grosso este vapor, como foi autorizado pelo aviso n. 87 de 20 de Junho
de  1882,  entrando,  potanto,  na  escala  do  serviço  costeiro,  onde serviu  pelo  tempo
decorrido  de 3 de  Agosto de  1882 a  11 de  Junho de  1883.  Sobre  o carregamento
conduzido, já mostrei em officio de 20 do corrente que a carga embarcada era inferior a
metade do da sua lotação e, hera assim, que não obstante achar-se o navio em bom
estado de conservação, fez alguns reparos nas obras mortas e igualmente no fundo, de
conformidade com as vistorias, quer no dique, quer em nado, sendo a ultima no dia 30
de Junho. Sobre o peso ainda devo dizer, com relação ao carvão consumido, que o
navio achava-se ao chegar á barra do Rio Grande com 78 horas de fogo vivo. Pela
exposição que acabo de fazer, verá V. Ex. Que o navio não só servia para o oceano,
pelas dimensões apresentadas, como pelo seu estado de conservação e bem assim que
não  achava-se  sobrecarregado.  Junto  apresento  a  relação  nominal  de  todos  os
passageiros embarcados, aqui e nos portos de escala, devendo mais accrescentar, que a
tripolação  compunha-se  de  50  praças  incluindo  os  officiaes.  -  Francisco  Romano
Steppple da Silva, inspector  das linhas de navegação.

__

(Telegrama)

Ao Exm. Sr. barão de Cotegipe. - Côrte. - Porto Alegre, 2 de Agosto de 1887. Respondo
ao telegramma de V. Ex. De hoje. No dia 14 recebi a primeira noticia sobre o Rio Apa,
por telegramma do capitão do porto, communicando ter nesse paquete estado na barra
na tarde de 11, fazendo-se depois ao mar e não havendo até áquella data noticias do
mesmo. Immediatamente lhe respondi que, de accordo com o commandante da barra,
fizesse seguir o rebocador Lima Duarte a percorrer a corta, o que só pôde effectuar-se
no dia 15, por ter estado até então impraticavel a barra sendo o serviço feito pelo Lima
Duarte na costa norte e pelo S. Leopoldo na do sul, nada encontrando. Ainda no dia 17
sahiu o Lima Duarte e nada descobriu por causada grande cerração, que continuou nos
dias 17 e 18. Logo que começaram a apparecer destroços de navio, que suppunha-se ser
do Rio Apa, e inspector da Alfandega do Rio Grande despachou o guarda mór Perry,
com toda a força disponivel, que tem-se conservado percorrendo a costa, com ordem de
requisitar  força  da  guarnição.  Mandei  pela  força  policial  estacionada  em  Torres
percorrer  tambem  a  costa,  o  que  igualmente  mandou-se  em  Mostardas,  onde  as
autoridades estão procedendo a inquerito sobre roubos havidos nos salvados. A pedido
do agente da Companhia Nacional,  no Rio Grande,  mandei pôr á  sia  disposição as
praças de que precisasse e com ellas anda correndo a costa arrecadando o que tem
vindo á praia,  “  A costa  é  imensa,  cadaveres  e  destroços  têm apparecido  em uma
extensão  de  30 léguas  de  norte  a  sul,  o  que  torna  impossivel  perfeita  vigilancia  e
fiscalisação.
Já se faz inquerito sobre os motivos por que não entrou o Rio Apa no dia 11, sendo
inquiridos, o pratico môr e mais empregados que nesse dia estavam a bordo da lancha,
e ficou provado que á 1 hora e 50 minutos appareceu o Rio Apa a barra, sahindo ás 2
horas  e  S.  Leopoldo  para  dar  entrada  ao  mesmo,  e  que  não  conseguiu,  embora
avançasse quanto possível, por estar a barra bravíssima e não poder avistar o Rio Apa
pela espesa cerração, que também obstou a sahid do paquete Rio Grande, que desde ás
11 horas se achava na barra. Não mandei mais vapores procurar o Rio Apa porque o
vapor Jaguarão, único de que podia lançar mão, não tem condições nauticas para sahir
ao  mar,  segundo  informou  o  capitão  do  porto,  como também não  as  tem o  Lima
Duarte,  que  com  o  mar  um  pouco  agitado  embarca  ondas  que  o  assoberbam,
accrescendo que este é rebocador da barra e não póde por isso ausentar-se della por
muito  tempo.  Deve  por  esta  occasião  ponderar  que  a  Companhia  Nacional  tinha,



۰۰ 133 ۰۰ 

segundo me informam, o paquete  Rio Parand no porto do Rio Grande. Em repetidos
telegrammas tenho dado conhecimento ao Exm. Sr.  Ministro da Marinha de quanto
deixo expendido. Concluo declarando que quanto tenho feito ha sido por acto próprio,
sem que tenha até agora recebido representação alguma das autoridades locaes, Camara
Municipal,  Praça  do  Commercio  e quaesquer  outros  interessados.  -  Vittanova,  vice
presidente.

21 de 
Julho de 
1887

Echo do Sul – 2° 
Semestre

A propósito dos naufrágios

Em  nossa  opinião  o  Rio  Apa  está  irremediavelmente  perdido.  Chegam-nos  novas
noticias em vista das quaes se desvanece em nosso espirito um resto de esperança sobre
a sorte dos desventurados que aquelle paquete conduzia.
O  Sr.  Salvador  Moutinho,  agente  da  Companhia  Nacional  n'esta  cidade,  recebeu
hontem cartas de um commissionado seu no Estreito, da qual exrahimos os periodos
que se seguem:

 – Domingo, 17 de Julho

Quanto mais me approximo da barra do Estreito vou encontrando destroços que me
levam a crêr que o Rio Apa perdeu-se de todo. A praia está juncada de pedaços de
pinho  branco  pintado  (sem  duvida  divisões  de  camarotes;)  taboas  envernisadas;
molduras  douradas;  fragmentos  de  cartas  e  jornaes  encontrados  junto  a  bagagens
saqueadas; tudo o que não póde deixar de pertencer ao Rio Apa.
Reina  grande  cerração.  São  10  horas  da  noute  e  chegam tres  praças  em busca  do
official de descarga Procopio Pereira; que ainda aqui não se acha, talvez por se haver
perdido no caminho.

 – Segunda-feira, 18

Chove. As praças partiram ás 7 horas da manhã e ás 10 horas mandei sellar os cavallos
para me dirigir á costa. Fui duas leguas além do Estreito, nada encontrando, a não ser
destroços que me confirmam na crença da terrivel catastrophe.
Entre esses destroços notam-se pedaços das casinholas que estavam sobre a coberta do
Apa; uma escada de da camara já com todas as chapas de metal arrancadas; pedaços de
escareles;  um  arinque  para  ferro  com  os  distinctivos  da  Companhia  Nacional  de
Navegação  a  Vapor;  pedaços  de  sofá  ainda  com  parte  do  estofo  de  crina
verde;destroços de corrimão de teka, tendo deus d'elles pregados metaes que mostram
ser do portalô; finalmente papeis da Companhia, entre os quaes ordens de carga, mas
sem o nome do Apa e sim do Rio Grande.
Tudo  isto  me  causa  grande  surpreza,  pois  seria  natural  que  viessem  á  praia  os
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cadeveres, quando vem pesadissimos pedaços de madeira.

Terça-feira, 19.

Chegaram aqui os officiaes de descarga Procopio e Turibio. Nada encontraram na praia,
além dos destroços que já enunciei. O procópio, porém, encontrou em diversas casas
onde esteve muitos despojos do Rio Apa, entre os quaes um letreiro de metal que diz –
Banheiro de Senhoras – e um retrato de pessoa conhecida. O Turibio foi portador de um
cinto de cortiça.
- Hontem á tarde passou a 3 milhas de distancia da costa o páquete Rio Negro e hoje, ás
7  horas  passou  também  um  grande  vapor  que  me  pareceu  ser  da  companhia  do
Pacífico, e que talvez ande á procura dos grandes paquetes que se diz terem naufragado
n'esas alturas, em viagem para Montevidéo.
- Continua a reinar o sueste.
Parto hoje com destino a essa cidade 

____________

De sua excursão  á costa do norte chegou hontem  á tarde o Sr. Alfredo Moutinho, que,
por  parte  da Companhia  Nacional,  tinha  ido examinar  os  destroços e  salvados que
deram a praia ao longo da referida costa.
Para o Sr. Alfredo Moutinho não resta duvida sobre a perda total do Rio Apa com todos
os infelizes que trazia a seu bordo.

E' por elle confirmada a versão sobre o apparecimento de malas portaes, mas acham-se
em tal estado, que só poderam ser reconhecidas pelos carimbos e lacre com a direcção
dos correios a que se destinavam.
Todas as malas foram violadas.

______________

O  retrato  encontrado  pelo  official  de  descarga  Procopio  Pereira,  representa  uma
senhora que nos dizem ser conhecida n'esta cidade.
Appareceu pregado a cêra da terra n'uma porta de uma habitação próxima da costa.
A photographia está deteriorada de meio rosto para cima; não obstante, pelo resto do
semblante e pelo vestuario, que é elegante, pôde-se verificar que é de pessoa conhecida.
Não nos disseram o nome.
Entre muitos objectos apparecidos na praia ha uma pequena nota de lembrança com o
seguinte  dizer:  “Pessoas  de  quem  tenho  de  despedir-me  no  Rio  Grande”  ao  qual
seguem vários nomes, que ignoramos.

________________
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Anexo B:

Echo do Sul, Rio Grande, 11/11/1887.
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Echo do Sul, Rio Grande, 18/01/1887.
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Jornal A Federação,
Porto Alegre 07/10/1886 
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Jornal O Bisturi, Rio Grande, 10/09/1888
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Jornal O Bisturi, Rio Grande, 13/05/1888
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Echo do Sul, Rio Grande, 18/02/1887 
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Echo do Sul, Rio Grande, 11/11/1887 
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Atas da 8a Sessão Ordinária do dia 20 de fevereiro de 1888. Câmara Municipal do Rio
Grande n° 1.887 a 1891. Livro n° 26. Acervo da Câmara Municipal do Rio Grande.
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Echo do Sul, Rio Grande, 14/10/1888 
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Antigo Sobrado do Rasgado em 1888, ano da Exposição Municipal. Foto do Edifício
decorado para o Certame Municipal. Acervo da Biblioteca Rio-Grandense.
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Edifício alugado pela Intendência da cidade do Rio Grande em 1888. Uma das seções
da Exposição Municipal. Acervo da Biblioteca Rio-Grandense.
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Lista de Passageiros do Rio Apa. Jornal Echo do Sul, Rio Grande, 1887.
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Anexo c:


	9. Antonio Fontanesi, Marina in burrasca, 1878-81, óleo s/ tela, cm. 80 x 110. Musei Civici Reggio Emilia
	10. Antonio Fontanesi, Tramonto sul Po a San Mauro (Traghetto a San Mauro), 1878-81.
	
	31. Ludolf Bakhuizen, Ships Running around in a Storm, 1690 Oil on canvas173.5 x 341 cm Musees Royaux des Beaux-Arts, Brussels.
	32.Peter Monamy, Ships in Distress in a Storm, (1720 – 1730), Tate Galery.
	RELATORIOS DOS PRESIDENTES DAS PROVINCIAS BRASILEIRAS: IMPERIO. 1887, 1888 e 1889.
	GOMBRICH, E. H. Nuevas Visiones de Viejos Maestros: Estudios sobre el arte del Renacimiento. 2ª ed. Madrid: Alianza, 2004.


