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UM SONHO QUE VIROU REALIDADE
A DREAM COME TRUE

A

história de Santos e do Atleta do Século 20, Edson Arantes do

The history of the city of Santos and that of the man recognized as

O Casarão do Valongo, local escolhido para receber esse equipa-

The Valongo mansion, chosen to house the museum, represents a time

Nascimento, o Pelé, estão entrelaçadas desde 1956, quando o

theAthlete of the 20th Century, Edson Arantes do Nascimento — Pelé

mento, marca um período de desenvolvimento do porto santista

of great development of the Port of Santos, resulting from the rise of

então menino com muito talento para o futebol foi apresenta-

— have been interconnected since 1956, when the young boy with an

baseado no crescimento da cultura e do comércio cafeeiro. Du-

culture and the boom of the coffee trade. For a long time, it was con-

do na Vila Belmiro. Pouco tempo depois, com apenas 16 anos,

incredible talent for football was presented at Vila Belmiro. Shortly

rante longo período, esse imóvel foi considerado a maior edifica-

sidered the most prominent building in the state of São Paulo, with

já entrava em campo pelo Santos Futebol Clube, como atleta

thereafter, at the tender age of 16, he would step onto the field as a

ção do estado de São Paulo, com a construção do primeiro bloco

the construction of its first structure taking place around 1867, shortly

profissional.

professional player for Santos FC.

por volta de 1867, pouco tempo após a construção da estrada de

after the completion of the Santos-Jundiaí railway.

Nos 20 anos de atuação profissional, ganhou dezenas de títulos,

In his twenty years as a professional, he won dozens of titles, was top

foi artilheiro em diversos torneios, conquistou três Copas do

goal-scorer in numerous tournaments, won three World Cups, two

Entre o final da década de 1890 e 1939, a edificação funcionou

home to the Municipality and the City Council. This was a period of

Mundo, dois Mundiais Interclubes e fez 1.282 gols. Sua talentosa

Intercontinental Club Championships and scored a total of 1,282

como Prefeitura e Câmara Municipal. Foi um período de grandes

great change in the city, during which, for instance, the channels for

e surpreendente carreira fez com que o mundo esportivo o reco-

goals. His prodigious, unparalleled career made him known in the

transformações da cidade, no qual foram criados, por exemplo,

draining rainwater and sewage were created. A great deal of public

nhecesse como o melhor jogador de todos os tempos. Homena-

world of sports as the best footballer of all time. He received many

os canais de drenagem de águas pluviais e esgotamento sanitário.

debate that led to the development of the city of Santos — which can

gens lhe foram prestadas em diversos países.

honors in countries around the globe.

Grande parte das discussões que garantiram o desenvolvimento

be felt to this day — took place in this building.

Muitas de suas marcas como atleta, mesmo tanto tempo depois

Even so many years since his retirement, many of the records Pelé

de ter deixado os campos, ainda são imbatíveis. Essa notável his-

broke have remained intact. His remarkable accomplishments on the

tória nos gramados ficará preservada em Santos, cidade onde Pelé

field will be preserved in Santos, the city where Pelé won inter-

Por tudo isso, fizemos um grande esforço de atração dos parcei-

urban recovery of the Valongo region, with facilities that will attract

ganhou projeção mundial, virou sinônimo de futebolarte e se

national acclaim, became synonymous with football artistry and

ros para viabilizar a entrega das obras. A restauração do Casarão

a high volume of visitors and, consequently, allow for the revitaliza-

consagrou como ícone global, muito além do âmbito do esporte.

established himself as a global icon, reaching well beyond the world

marca ainda a recuperação urbanística da região do Valongo,

tion and development of its surroundings.

of sports.

com um equipamento que vai movimentar numeroso público e,

Assim como Pelé brilhava nos gramados, o espaço nasce com a

ferro Santos-Jundiaí.

Between the end of the 1890’s and the year 1939, the building was

de Santos – e que ainda repercutem nos dias de hoje – ocorreram
dentro desse imóvel.

For all these reasons, we put great effort into attracting partners to
make this project feasible. The restoration of the mansion marks the

consequentemente, permitir a revitalização e o desenvolvimento

perspectiva de se tornar um dos mais importantes museus do

Just as Pelé shone on the field, the museum could become one of the

País, capaz de atrair turistas brasileiros e do exterior. Além da

most important in the country, likely to attract both Brazilian and

interatividade, nele estará exposto um rico e amplo acervo da

foreign tourists. In addition to offering interactive experiences, the

Pelé levou o nome de Santos para o mundo.Com o Museu Pelé,

trajetória de Pelé, desde os tempos de menino, quando era en-

museum will exhibit a rich collection of Pelé’s career, from his early

vamos trazer o mundo para conhecer a cidade de coração do

graxate, até se tornar o Rei do Futebol. Todo esse material estará

years as a shoeshine boy until he became the “Rei do Futebol” (King

melhor jogador de todos os tempos.

adequadamente abrigado em um imóvel com cerca de 150 anos e

of Football). All this material will be housed in a renowned histori-

significativa importância para a história da cidade.

cal building in the city.

de seu entorno.

Pelé put the city of Santos on the world map. With the Pelé Museum, we will help the world to get to know the beloved city of the best
football player of all time.

PAULO ALEXANDRE BARBOSA
Prefeito de Santos | Mayor of Santos

CARTA DO EDITOR
LETTER FROM THE EDITOR

N

asce cimento! Como qualquer outra edificação essa foi feita de

It is born cement. Like any other construction, this one was made of

pau, pedra e suor, mas esse prédio, que já passou por tantos perí-

wood, stone and sweat, but the building, which had weathered so

odos e tempestades, que esgarçou-se até às ruínas reduzidas a um

many eras and storms, crumbled into ruins, reduced to a large house

casarão que não tinha teto, não tinha parede, não tinha “quase”

with “no roof, no walls, it had ‘almost’ nothing.” The last wall was

nada. Dessa ultima parede, resistente que além de não cair,

sturdy. It not only did not fall but ended up raising the others into

acabou por levantar as outras sob uma luz, o olhar de tirar da

the spotlight – removing the shadow from that ruin and restoring a

sombra essa uma ruína, e devolver para sociedade um patrimônio

legacy to society that had begun right there – the legacy of Pelé.

que havia começado ali - o legado de Pelé.

Nothing could be more fitting, because it was from those cobblestone

Nada mais justo, se foi por essas ruas de paralelepípedo, entre

streets, stumbling and kicking, that Pelé went out onto the pitches

topadas e bicudas que Pelé ingressou naqueles campos e con-

and conquered the world. And right there, in this big house in the

quistou o Mundo, por que não por ali, nesse casarão no coração

heart of Santos, it is perfectly fitting to let the world know the story

de Santos, deixarmos o mundo conhecer a história do brasileiro,

of that black Brazilian from a modest family who raised his head

negro e uma família simples que levantou a cabeça sonhou tão

and dreamed so big and so far that this small cement box is now

alto e tão longe que essa pequena caixa de cimento que agora

reborn as the heritage of all society, humanity, as a reflection –

renasce como um bem de toda sociedade, da humanidade, com

showing Pelé’s skill in dribbling past obstacles and crossing borders,

uma finalidade - o exemplo da sua habilidade de driblar barreiras

uniting countries, cultures and peoples through the simple talent of

e cruzar fronteiras unindo países, culturas e povos pelo simples

making us believe that our dreams are boundless. Eternal life and

valor de nos fazer acreditar que não há limites para sonhar. Vida

yet another dream for the King! Welcome to the Pelé Museum!

eterna a mais esse sonho do Rei - Do Nascimento ao Museu Pelé!

LUIZ FELIPE HEIDE ARANHA MOURA
Editor | Editor
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INTRODUCTION

O

Erguido em dois blocos com três pavimentos interligados por

Built as two separate structural blocks, each three stories high, inter-

um corpo horizontal no térreo, durante muito tempo se apre-

linked by a horizontal ground-level structure, the complex was, for

sentou como a maior obra civil do litoral paulista, referência

a long time, the grandest construction on the local coast, serving as a

visual aos navegadores que alcançavam o estuário de Santos. O

point of reference for navigators who reached the estuary of Santos.

adensamento construtivo que hoje transforma a região central

Despite transforming the landscape of the central region of the city,

da cidade não ocultou a antiga monumentalidade, resguardan-

the high volume of construction activity today has not obscured the

cupando os limites do terreno circunscrito pelas ruas do Comér-

The architectural complex known as “the Valongo mansions” is

do aos casarões grande destaque paisagístico no entorno. Repre-

architectural monumentality of the past, preserving the mansions’

cio e São Bento, Travessa do Comendador Netto e Largo Mar-

located in the area delimited by Comércio and São Bento Streets,

sentações de um passado de prosperidade econômica e cultural

important presence in the local scenery. The complex represents a past

quês de Monte Alegre, no bairro do Valongo, em Santos, situa-se

Comendador Netto Lane and Marquês de Monte Alegre Square, in

também revelada por todo o conjunto arquitetônico do bairro

of economic and cultural prosperity that is also revealed by the entire

o conjunto arquitetônico conhecido como “casarões do Valongo”.

the neighborhood of Valongo, in Santos. Widely regarded as the city’s

do Valongo, com destaque para a primeira estação ferroviária

architectural ensemble of the Valongo neighborhood, with special

Edifício civil de maior expressão da cidade de Santos no século

most prominent work of civil engineering during the nineteenth

do estado, da antiga companhia inglesa São Paulo Railway.

mention to the first railway station in the state, built by the former

XIX, fruto da riqueza gerada pelo comércio do café, serviu no

century — and a reflection of the wealth generated by the booming

correr do tempo a usos diversos daquele a que se destinava na

coffee industry of the time — the buildings took on many roles over

origem até sofrer, nas últimas décadas, abandono e destruição

the years, often straying from their original purpose until finally

plena, em decorrência dos incêndios sucedidos nas décadas de

suffering total abandonment and destruction in the last few decades,

1980 e 1990 que lhe causaram sérios danos. Recuperado em 2014

following the fire episodes that caused them serious damages in the

para abrigar as instalações do Museu Pelé, o histórico casarão

1980’s and 90’s. Recovered in 2014 to house the Pelé Museum, the

reinventa sua importância cultural e resgata o papel simbólico no

historical mansions reinvent their cultural significance and play a

cenário urbano em processo de revitalização.

symbolic role in the process of revival of the urban landscape.

Tombado em 1983 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio,

O notável edifício se apresenta como importante símbolo mate-

British company São Paulo Railway.

rial da primeira fase da arquitetura do café, expressão inicial do

The remarkable edifice presents itself as an important physical symbol

ciclo econômico que transformou a cidade de Santos, o estado de

of the first phase of the “coffee architecture”, representing the begin-

São Paulo e, consequentemente, o País. Concluída em duas eta-

nings of the economic cycle that transformed the city of Santos, the

pas, em 1867 e 1872, a construção dos casarões era um dos anseios

state of São Paulo and, consequently, the country. Completed in two

do proprietário, Manoel Joaquim Ferreira Netto, rico comercian-

phases, in 1867 and 1872, the construction of the buildings was one

te que almejava reposicionar seus negócios, então dispersos em

of the wishes of owner Manoel Joaquim Ferreira Netto, a wealthy

inúmeros imóveis, em único local. O desenvolvimento econô-

businessman who aimed to relocate his companies — which at the

Protected by the Defense Council for Historical, Archeological,

mico do País a partir de meados do século XIX trouxe riqueza

time were dispersed among numerous real estate goods — to a single

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de

Artistic and Touristic Heritage of the State of São Paulo (CON-

e progresso; alterou costumes e qualidade de vida; implantou

location. The economic development of the country that began taking

São Paulo (CONDEPHAAT), o edifício é testemunho físico

DEPHAAT) since 1983, the buildings witnessed Brazil’s Imperial

a ferrovia, que transformou a relação tempo-espaço; mudou a

place halfway through the nineteenth century brought wealth and

do período imperial no País, resultado do empreendedorismo

period, which resulted from the entrepreneurial initiatives of private

arquitetura e as cidades. Tudo que estivesse sob a influência dessa

progress; it altered customs and overall quality of life; it implement-

do capital privado dos negócios do café no estado. Foi uma das

capital that emerged from the coffee trade in the state. It was one of

atividade econômica tomou novos rumos históricos. É esse con-

ed the railway, which in turn transformed time-space relations; it

manifestações pioneiras da renovação urbana ainda incipiente na

the pioneer manifestations of the then incipient urban renovation ac-

texto de estruturação logística para produção agroexportadora,

changed architecture and the cities themselves. Everything that was

pequena cidade portuária sem infraestrutura, poucas riquezas e

tivities of the small port city that had no infrastructure, few sources

investimentos no transporte de cargas, infraestrutura de esto-

under the influence of this economic activity took on new histori-

vida tranquila.

of wealth and a mild lifestyle.

cagem do produto, espaços de negócios, entre outros exemplos,

cal paths. It is this context of logistical structuring for agro-export

que condiciona a construção dos casarões do Valongo, uma das

production, investments in cargo transportation, infrastructure for

primeiras manifestações arquitetônicas desse período destinado

product storage and business centers, among other examples, that

aos negócios do café.

establishes the conditions for the construction of the Valongo mansions, one of the first architectural manifestations of the time period
belonging to the coffee industry.
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A

té 1865, o crescimento urbano de Santos teve moderada expansão.

Up until 1865, urban development had moderate expansion in

No correr dos séculos, sua estrutura territorial pouco evoluiu

Santos. Over the centuries, since the city was founded in 1532, its

desde a fundação, em 1532, limitando-se entre balizas naturais

territorial structure had changed very little, restraining itself to the

do Outeiro de Santa Catarina, situado no extremo leste, e do

natural boundaries of the Santa Catarina Hill, situated in the ex-

ribeirão de São Bento, no bairro do Valongo, a oeste do povoado.

treme east, and the São Bento Stream, in the Valongo neighborhood,

A população de 8.000 habitantes, aproximadamente, era fator in-

in the western part of town. The population of approximately 8.000

dicativo da paisagem urbana ainda incipiente com infraestrutura

inhabitants was indicative of the still incipient urban landscape

básica precária, configurada por algumas dezenas de casas de

with precarious basic infrastructure comprised of a small number of

pedra e cal presas à linha do cais. O cenário vigente se aproxima-

limestone houses along the length of the harbor. The resulting scenery

va das impressões colhidas por Hercules Florence durante visita à

is reflected in the impressions noted by Hercules Florence during a

região, quarenta anos antes, isto é, em 1825:

visit to the region forty years earlier, in 1825:

Em Santos há uma única rua ao longo do rio e travessas que da
praia vão ter ao alto de colinas a-cavaleiro sobre a cidade. Bem
que se note muito pouca atividade na resumida população, é este
porto o mais importante de toda a província e o entreposto exclusivo do comércio de importação e exportação que busca a parte
setentrional de São Paulo. (FLORENCE, 1977, p. 2)

In Santos, there is but one street along the river and pathways
that go from the beach to the hilltops, up above the city. Though
there is very little activity among the small number of inhabitants, it is the most important port in the province and the exclusive point of entry for import and export activities that seek the
northbound region of São Paulo. (FLORENCE, 1977, pg. 2)
Midway though the nineteenth century, the city had few paved

Panorama do bairro do Valongo,
no final do século XIX, ressaltando os casarões do comendador
Netto frente aos demais edifícios
na paisagem urbana.
View of the Valongo
neighborhood at the end of the
nineteenth century, portraying
Ferreira Netto’s mansions next
to other buildings in the urban
landscape.

Em meados do século XIX, a cidade tinha poucas ruas pavimen-

streets and lacked sewer and water filtration systems. With long

tadas, carecia de coleta de esgoto e água encanada. Adormecido

stretches of inactivity, only during the periods of coffee harvest would

no tempo, o porto recebia grande número de navios apenas nos

the port receive a great number of ships. The ships would gather

períodos da safra cafeeira, que se juntavam desordenadamente

in disorderly fashion by the wooden planks that were hurled over

aos pontilhões de madeira lançados sobre a franja lamacenta do

the muddy banks of the estuary. Wagons would begin circulating

estuário. Carroças passavam a circular de modo incessante pelas

incessantly through the streets adjacent to the port. The railroad

ruas adjacentes ao porto. A ferrovia em obras, no bairro do Va-

that was under construction in the neighborhood of Valongo served

longo, servia de componente adicional para arrematar o quadro

as a further testament to the changing times that would intensify

de mudanças que se intensificariam tempos depois.

shortly thereafter.
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A abertura definitiva da estrada de ferro São Paulo Railway para

The official inauguration of the São Paulo Railway, in February

Com o súbito crescimento do movimento portuário e o descom-

The disparity between the sudden increase in activities at the port

fazer a comunicação entre o porto de Santos e a região produtora

1867, linked the Port of Santos to the coffee-producing regions of

passo na rapidez da implantação da infraestrutura necessária,

and the speed — or lack thereof — with which the necessary in-

de café no oeste paulista, em fevereiro de 1867, foi oportuna para

western São Paulo state, providing further opportunity for the city to

Santos alcançou o final da década de 1880 gerando riquezas na

frastructure was implemented meant Santos reached the end of the

que a cidade mergulhasse numa fase de prosperidade econômica

dive into a prosperous economic phase of unprecedented proportions

mesma proporção em que acumulou problemas. Baixa oferta de

1880’s generating wealth at the same rate it accumulated problems.

nunca vista em sua história, com repercussão no desenvolvimento

that stimulated urban development. With all the money being made

moradias, valorização imobiliária, proliferação de cortiços e insa-

The low availability of housing, along with the increase in real estate

urbano. Na esfera do capital cafeeiro, Santos tornou-se território

from the coffee trade, Santos became a leading center for agro-export

lubridade das construções estavam diretamente relacionadas com

values, the proliferation of public squalors and the general lack of

primordial da representação de investimentos agroexportadores

investments of all kinds. As a result, references of colonial architec-

a falta de planejamento do crescimento urbano, agravado pelo

hygienic conditions were all directly related to the lack of urban

de toda natureza. Com efeito, as referências de arquitetura e

ture and urbanism were eliminated and conceptually innovative

adensamento populacional que o trabalho no porto congregava.

development planning, which was aggravated by the increase in pop-

urbanismo coloniais foram sendo eliminadas; edifícios de con-

buildings, such as coffee processing warehouses, banks, brokerages

Dos problemas sociais apontados, certamente nenhum deles

ulation density resulting from the high volume of work at the port.

cepções inovadoras, como armazéns de beneficiamento de café,

and bourgeois mansions — which contrasted with the populous

superou em gravidade o surgimento das endemias, particular-

Of all the social problems mentioned, certainly none of them were

bancos, corretoras e a presença de palacetes burgueses, contra-

working-class neighborhoods in the suburbs — set a capitalist tone

mente da febre amarela, que, no verão de 1889, atingiu em cheio

graver than the rise in incidence of endemic diseases, particularly

pondo-se aos populosos bairros operários no subúrbio, davam o

for the new wave of construction in the urban landscape of Santos.

o contingente europeu recém-chegado ao País. Em determinado

yellow fever, which in the summer of 1889 became widespread among

tom da nova ordem capitalista na construção da paisagem urbana

Traditional architecture was systematically substituted for more

momento, a taxa de natalidade não conseguiu superar as ocor-

the European contingent that had recently arrived in the country.

de Santos. A arquitetura tradicional sistematicamente foi substi-

imposing neoclassical edifications, later adding features of eclecticism

rências de óbitos e, em face dos números alarmantes, os enterra-

At a given moment, the birth rate was unable to keep up with the

tuída por imponentes edificações neoclássicas e, posteriormente,

to the mix. The neighborhood of Valongo, traditionally a residential

mentos deixaram de ocorrer nas igrejas – em razão do forte odor

death rate. In fact, due to the alarming numbers and the strong odor

com feições do ecletismo. O bairro do Valongo, de vocação

area, underwent a transformation that began taking place in the

dos corpos em decomposição –, chegando, em certas ocasiões, ao

produced by the decomposing bodies, burials were no longer being

residencial, a partir da segunda metade do século XIX, sofreu

latter half of the nineteenth century, eventually becoming a prosper-

despejamento no mar.

held in churches and, in some cases, bodies were dumped at sea.

transformação no uso do solo, convertendo-se em próspera zona

ous location for economic activity in the service industry. A region

de atividades econômicas do setor terciário. Tradicional região

well known for the presence of wealthy tradesmen, its vocation sub-

Dentre as soluções adotadas, coube à massa trabalhadora a parte

Among the solutions adopted, the bitterest part of the plan fell to

marcada pela existência de ricos comerciantes, cambiou substan-

stantially changed with the arrival of the railway terminal. As the

mais amarga do plano. Prejudicada com a falta de investimentos

members of the working class. Hindered by the lack of investments

cialmente suas antigas funções diante da presença da estação ter-

area rapidly became the central reference of coffee trade in Brazil,

para o setor habitacional, tornou-se alvo de uma política sani-

in housing, they became the target of a sanitation policy based on

minal da estrada de ferro. Transformado em ponto principal do

residents started moving to the suburbs, seeking distance from all the

tarista arraigada no preconceito e na ação espoliativa do espaço

prejudice and the unscrupulous extortion of urban territory, and

comércio cafeeiro do País, impôs a mudança dos antigos morado-

commotion of the city center.

urbano, culminando na ocupação das áreas afastadas do universo

were forced to occupy remote areas secluded from the sanitized and

saneado e valorizado.

civilized world.

Nesse conturbado e progressista contexto histórico, materiali-

It was in this troubled and progressive historical context that the

zaram-se os casarões do Valongo. Construídos entre os anos de

Valongo mansions came into existence. Built between the years 1867

1867 e 1872, foram à época possivelmente o símbolo maior da

and 1872, they are possibly the greatest symbol of architecture from

arquitetura civil da primeira fase do ciclo econômico do café

the first phase of the age of coffee in the state of São Paulo. Hence,

no estado de São Paulo e, não por menos, em 1983 mereceram o

in 1983 they were declared a national heritage site by the Defense

reconhecimento como patrimônio cultural paulista pelo CON-

Council for Historical, Archeological, Artistic and Touristic Herit-

(...) this constant stream of movement, from sunrise to sunset,

DEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,

age of the State of São Paulo (CONDEPHAAT).

was no more than the life of coffee embarking on its shipping

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.

res para os arredores da cidade, distantes da agitação do Centro.

The incessant advancement of urban development, now subject to

O incessante desenrolar dos movimentos urbanos subordinados

the new social conditions established by “coffee money”, imposed on

às novas condições sociais do capital cafeeiro impunha à popula-

the population the need for rapid adaptation to all things relating to

ção rápidas adaptações nas relações de tempo e espaço. Baseado

time and space. In this context, journalist Carlos Victorino, in passing

nesse contexto, o jornalista Carlos Victorino, em trânsito pela

through the region during the second half of the nineteenth century,

região na segunda metade do século XIX, relatou impressionado

remarked in admiration on the prosperous activities he observed:

o próspero cotidiano que observou:
(...) esse movimento contínuo, desde o romper ao pôr do sol, não
era mais do que a vida do café na sua ordem de embarque [...]
Do princípio ao fim da rua, de lado a lado, o movimento era
o mesmo: entrava e saía café; o pó não cessava: as carroças (...)
andavam em disparada. Os transeuntes apressados esbarravam-se com dificuldade de atravessarem a rua. (VICTORINO,
1904, p. 13-14)

order [...] From the beginning to the end of the street, from side
to side, the movement was the same: coffee went in and out; the
dust was relentless: the wagons (...) raced full speed ahead. The
hasty pedestrians bumped into each other as they struggled to
cross the street. (VICTORINO, 1904, pg. 13-14)
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M

Registro produzido por Militão
Augusto de Azevedo, da antiga
rua Santo Antonio, atual rua
do Comércio, em 1865, com a
construção, a direita da imagem,
da casa de frontaria azulejada
pertencente ao comendador
Manoel Joaquim Ferreira Netto.

anoel Joaquim Ferreira Netto, comerciante e empreendedor

Manoel Joaquim Ferreira Netto, a tradesman and entrepreneur

responsável pela obra dos casarões do Valongo, exerceu diversas

responsible for the construction of the Valongo mansions, engaged

atividades ao longo de sua vida, o que o fez acumular grande

in several activities during the course of his life that allowed him

patrimônio. Radicado em Santos, havia se tornado personalidade

to accrue many properties. Rooted in Santos, he had distinguished

de grande expressão econômica e política na região. Na relação

himself as an eminent figure in the local economy and politics. The

de bens feita por ocasião do seu falecimento, destacam-se, entre

list of his assets produced on occasion of his death included, among

outros: “1000 ações do Banco do Brasil, 200 ações da Banco Mauá

other things, “1000 shares of Brazil Bank, 200 shares of Mauá

Mc Gregor & Cia., 300 ações da Cia. Feliz Lembrança, uma ação

McGregor & Co. Bank, 300 shares of Feliz Lembrança Co., one

do Casino, Metade do Vapor Paulista, Casa da Rua de Santo An-

share of the Casino, one half of the vessel Paulista, a house on

tônio, Casa do Porto do Bispo, Chácara no Morro da Misericórdia,

Santo Antônio Street, a house on Bishop’s Port, a country house

Sítio Cabuçu, 5 armazéns da Rua do Sal nº 9,11,13,17 e 19, casas

on Misericórdia Hill, the Cabuçu Ranch, five warehouses on Sal

de Sobrado à Rua Santo Antônio nº 41, casa de Jundiaí, casas e

Street No. 9,11,13,17 and 19, manor houses on 41 Santo Antônio

armazéns de Campinas em Santa Cruz e Casa do Páteo da Matriz

Street, house in Jundiaí, houses and warehouses of Campinas in

em Campinas”.1

Santa Cruz and the Matriz Court House in Campinas”.1

Português oriundo de família tradicional, nasceu em 17 de julho

Of Portuguese origins, from a traditional family, Ferreira Netto was

de 1808 na Casa de Rosende, imóvel senhorial da freguesia de

born on July 17, 1808, at the Rosende House, a manorial estate in the

São Pedro da Raimonda, Concelho de Paços de Ferreira. Filho de

parish of São Pedro da Raimonda, in the county of Paços de Fer-

Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo e José Ferreira Netto

reira. He was the son of Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo

Leão de Rosende, conhecido proprietário de terras, rendeiro agrí-

and José Ferreira Netto Leão de Rosende, a well-known landowner,

cola e comerciante do povoado, atividade que fora exercida pelo

agricultural land leaser and town merchant, activity in which he

comendador quando este emigrou para o Brasil.2

himself engaged after immigrating to Brazil.2

1

Veja SILVA SOBRINHO, Costa e. Materiais para a história de Santos – escrituras
1776-79, 1792-98, 1866-70. Santos, s/d, livro 23, p. 220.

1

See SILVA SOBRINHO, Costa e. Materiais para a história de Santos – escrituras 1776-79,
1792-98, 1866-70. Santos, undated, book 23, pg. 220.

2

Veja Manoel Joaquim Ferreira Netto em <http://www.novomilenio.inf.br/santos/
h0333i.htm>. Acesso em: 22 dez. 2013.

2

See Manoel Joaquim Ferreira Netto on <http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0333i.
htm>. Accessed on: Dec. 22, 2013.

Photo of Comércio Street,
then known as Santo Antonio
Street, taken by the Brazilian
photographer Militão Augusto
de Azevedo in 1865. On
the right, the construction
of Manoel Joaquim Ferreira
Netto’s “house with the tiled
frontage” is underway.
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A vinda de Ferreira Netto ao território brasileiro não era um fato

Ferreira Netto’s move to Brazil was not an isolated social incident by

Dotado de iniciativa individual e suma atividade, o Sr. Netto,

Gifted with fierce drive and energy, Mr. Netto, whose business

social isolado do morador de um pequeno povoado buscando

a small-town resident seeking to prosper in a foreign country. Among

cuja casa comercial nesta cidade é conhecida como uma das

establishment is known as one of the most important in the city

prosperar em outro país. Entre os habitantes da Raimonda, a prá-

the inhabitants of Raimonda, emigration had become routine since

importantes pelo vulto e multiplicidade de suas transações, tem

for the sheer volume of its transactions, has stood up to more

tica da emigração era recorrente desde o século XVII, tão comum

the seventeenth century; so common, in fact, that the practice was

metido ombros a mais de uma empresa de reconhecida utilidade

than a few companies of renowned public utility. (CORREIO

que passou a se estender para todo o Concelho de Paços Ferreira.

eventually extended to the entire county of Paços Ferreira. It was

pública. (CORREIO PAULISTANO, 1 jan. 1867, p. 2)

PAULISTANO, Jan. 1, 1867, pg. 2)

Não tardou para que Raimonda, com o “dinheiro brasileiro”,

not long before Raimonda, with “Brazilian money”, became the

se convertesse na mais rica freguesia do concelho3. Francisco

wealthiest parish in the county3. Francisco Neto Rosende was one of

Neto Rosende foi um desses emigrantes que buscaram a sorte no

these emigrants who tried their luck in Brazil. Grand-uncle of Ma-

Brasil. Tio-avô de Manoel Ferreira Netto, nas últimas décadas do

noel Ferreira Netto, in the last decades of the eighteenth century, he

século XVIII seguiu a regra dos habitantes de Raimonda e veio

adhered to the trend of the Raimonda inhabitants and moved to Rio

residir no Rio de Janeiro, local onde tempos depois o próprio

de Janeiro, the city where Ferreira Netto himself would later arrive

comendador desembarcou, recém-chegado de Portugal. Para a

as a newcomer from Portugal. This ultimately had a positive effect

economia local, trouxe reflexos positivos, pois as remessas finan-

on the economy of Raimonda, for the emigrants would send money

ceiras dos emigrantes e, posteriormente, eles próprios enriqueci-

back to their homeland and, later, enriched, would return home to

dos retornavam ao seu local de origem promovendo benfeitorias

provide all sorts of improvements, such as the ones made by Ferreira

de toda natureza, como a que o comendador Netto empreendeu

Netto to the village church4.

na igreja do povoado4.

Em Santos, Ferreira Netto teve participação ativa na vida social

In Santos, Ferreira Netto had an active role in the social affairs of

da cidade. Atuou em cargos públicos, desempenhou atividades

the city. He held public office and promoted philanthropic activities

filantrópicas e promoveu benfeitorias que o fizeram distinguir-

and improvements that characterized him as a distinguished mem-

-se socialmente. Esse reconhecimento pode ser observado no

ber of society. This recognition can be seen in the praise given him by

destaque dado pela imprensa local na ocasião em que Ferreira

the local press when he brought German immigrants to distribute to

Netto trouxe imigrantes alemães para distribuir às famílias que

families that needed help for domestic chores.

necessitassem de serviço doméstico.

Among the older tradesmen and wealthy folk of our town, there
is one who — for the love of progress that distinguishes him and

Há entre os negociantes antigos e abastados da nossa praça um

for his desire to serve the city of Santos — has, for a long time,

que, pelo amor ao progresso que o distingue e desejos de prestar

merited honorable mention in the local press. This gentleman is

serviços ao município de Santos, se faz digno a muito tempo de

Mr. Manoel Joaquim Ferreira Netto (...).

A gifted businessman, Ferreira Netto performed a number of

uma menção honrosa na imprensa local. É o Sr. Manoel Joa-

Com talento empresarial, exerceu atividades no comércio do Rio

commercial activities in Rio de Janeiro, where he likely accrued a

quim Ferreira Netto (...).

de Janeiro, onde possivelmente acumulou capital suficiente, antes

significant amount of capital before settling in Santos, the prosperous

de se fixar em Santos, cidade próspera que despontava no cenário

city that began to stand out in the national scenario, with its port

(...) Consta-nos que s.s. mandou vir de Hamburgo, engajados,

provide domestic services that shall be distributed among several

nacional tendo o porto como principal vetor de exportação da

being the main route of export for the coffee produced in the state

8 ou 10 moços alemães com destino ao serviço doméstico, os

families in this city. This is the first step towards large-scale

produção cafeeira do interior do estado. Ao que parece, a mu-

of São Paulo. Apparently, the change in cities was gradual. Silva

quais pretende distribuir entre várias famílias desta cidade. É

immigration in this sense. Let us hope this becomes a reality for

dança de cidade fora gradual. Silva Sobrinho (1957, p. 150) revela

Sobrinho (1957, pg. 150) reveals that Netto still had business in Rio

o primeiro passo para uma corrente de emigração neste sentido.

the good of the people of Santos and for Mr. Netto’s contentment.

que o comendador Netto, no final da década de 1840, seguia com

de Janeiro at the end of the 1840’s while already on the board of

Oxalá ela se estabeleça para bem do povo santista e satisfação do

(CORREIO PAULISTANO, Jan. 1, 1867, pg. 2)

negócios no Rio de Janeiro ao mesmo tempo que pertencia aos

trustees of the Santa Casa de Misericórdia (Holy House of Mercy), in

Sr. Netto.(CORREIO PAULISTANO, 1 jan. 1867, p. 2)

quadros da provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Santos.

Santos. Among the business ventures he set up was the firm Manoel

Dentre as ações empresariais engendradas, abriu na cidade a

Joaquim Ferreira Netto & Co., an important business establishment

Vereador por três anos consecutivos5, assumiu a presidência da

firma Manoel Joaquim Ferreira Netto & Cia. em sociedade com

that he founded in Santos in partnership with Luís Antônio da Silva

Câmara e foi intendente, função cuja prerrogativa incorporava

Luís Antônio da Silva Guimarães, importante casa comercial

Guimarães, which conducted a wide range of activities involving

encargo executivo similar às atribuições das prefeituras implanta-

com atividades diversificadas, ligada aos ramos de navegação e

shipping and the trade of coffee, sugar and other products.

das com a República. Influente na sociedade local, fora condu-

arrival of eight or ten eager young Germans from Hamburg to

zido provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santos entre

comercialização de sal e café, entre outros produtos.

os anos de 1847 e 1848 (SANTOS, 1986, vol. I), instituição pela
qual nunca mediu esforços nos atos de filantropia que praticou,
3

“Em Raimonda, as marcas do ‘brasileiro’ ficaram patentes nos grandes palacetes, de
cores vivas, os muros e portões de ferro com que eram vedadas as suas propriedades. A
bonita Igreja Paroquial é no entanto o maior ‘marco’ da presença e da importância do
‘brasileiro’ no desenvolvimento económico da Freguesia. Inaugurada em 1710, a sua
construção só foi possível graças ao dinheiro de um desses tais ‘brasileiros’ tão devotos
á sua terra.”. Veja <http://terrasdeportugal.wikidot.com/historia-de-raimonda>. Acesso
em: 05 jan. 2014.

3

“In Raimonda, the “Brazilians” made their mark, manifested by the large mansions with
vibrant colors and the high walls and iron gates with which their properties were sealed.
The beautiful Parochial Church is, however, the biggest reflection of their importance to the
economic development of the parish. Inaugurated in 1710, its construction was made possible thanks to the funding provided by one of these “Brazilians”, who were so fond of their
homeland.” See <http://terrasdeportugal.wikidot.com/historia-de-raimonda>. Accessed on:
January 5, 2014.

4

De acordo com Rui Carneiro de Barros, o comendador Manoel Joaquim Ferreira
Netto, como filho da freguesia de São Pedro da Raimonda, deixou um legado para a
construção da torre sineira da igreja da Raimonda, segundo as características atuais.
Veja BARROS, Rui Carneiro de. Memória descritiva e justificativa do projeto final
de sub-rotas turísticas pacaenses ancoradas no Mosteiro de São Bento de Ferreira e
itinerários turísticos ancorados na casa de Rosende. Porto, 2005.

4

According to Rui Carneiro de Barros, the dignitary Manoel Joaquim Ferreira Netto, a
native of the parish of São Pedro da Raimonda, left behind a legacy for the construction of
the bell tower at the church of Raimonda, giving it its current characteristics. See BARROS,
Rui Carneiro de. Memória descritiva e justificativa do projeto final de sub-rotas turísticas
pacaenses ancoradas no Mosteiro de São Bento de Ferreira e itinerários turísticos ancorados
na casa de Rosende. Oporto, 2005.

(...) It is our understanding that (Mr. Netto) arranged for the

destinando-lhe vultosas doações em dinheiro e mobiliário, entre

A councilman for three consecutive years5, Ferreira Netto was
appointed president of the City Council as well as chief administrator, an office that included executive duties similar to those assigned
to municipal governments. Highly influential in local society, he
became a trustee of the Santa Casa da Misericórdia (Holy House
of Mercy), in Santos, between the years 1847 and 1848 (SANTOS,
1986, vol. I), an institution for which he spared no efforts or generosity, granting it sizable donations in the form of money, real estate,
or other.6

outros donativos6.

5

Na apuração dos votos para a eleição da Câmara Municipal de Santos de 1864, Manoel
Joaquim Ferreira Netto, do partido Liberal, teve 301 votos, ficando em 14º lugar no
pleito. Veja REVISTA COMMERCIAL. Santos, 10 set. 1864, p.1.

5

In the 1864 election of the city council of Santos, Manoel Joaquim Ferreira Netto, of the
Liberal party, received 301 votes to end in 14th place in the ballots. See REVISTA COMMERCIAL. Santos, Sept. 10, 1864, pg.1.

6

Veja REVISTA COMMERCIAL. Santos, 17 set.1855 e 17 nov. 1859.

6

See REVISTA COMMERCIAL. Santos, Sept. 17, 1855 and Nov. 17, 1859.
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Continuamente atuou nas campanhas de auxílio na guerra con-

Ferreira Netto continually served in the aid campaigns during

tra o Paraguai7. Praticou doações de armamentos, proporcionou

the war against Paraguay7. He contributed firearms and provided

remuneração, forneceu uniformes e ofertou transporte gratuito

compensation, uniforms and free transportation to Rio de Janeiro

até o Rio de Janeiro para indivíduos que se alistassem no corpo

for individuals who enlisted themselves in the regional volunteer

de voluntários da província – reconhecimento que lhe valeu o

contingency — efforts that earned him the noble title of Comen-

título nobiliárquico de comendador, agraciado em 1867 pelo

dador (meaning “commendation recipient”), graced by the Imperial

governo imperial com a comenda da Rosa8. Parece sintomático

government with the Rose Commendation8 in 1867. Perhaps it was

da presença em Santos, na segunda metade do século XIX, de

symptomatic of the times that, in the second half on the nineteenth

alguns “comendadores” como o velho comendador Vergueiro,

century, many other “commendation recipients” were radicated

Alfaya Rodrigues, Antônio Ferreira da Silva, Vieira de Carvalho,

in Santos, such as old Comendador Vergueiro, Alfaya Rodrigues,

entre outros, que Haroldo Camargo (1982, p. 63) define como

Antônio Ferreira da Silva and Vieira de Carvalho, all of whom, as

aristocracia nova originária do comércio, que passou a gozar de

defined by Haroldo Camargo (1982, pg. 63), were a part of the new

amplo prestígio social e político.

aristocracy born from the economy that came to enjoy substantial

Dos bens imóveis que Ferreira Netto reuniu em Santos, desta-

political and social privileges.

cam-se o sobrado da Rua do Comércio9 (antiga Rua de Santo

Among the real estate properties amassed by Ferreira Netto in

Antônio), utilizado como residência, considerado um palacete

Santos, two of them stood out from the rest: the house on Comércio

para o padrão construtivo da época, e o conjunto arquitetônico

Street9 (formerly Santo Antônio Street), which became his primary

do Valongo, ambos edificados pelo comendador e atualmente

residence and was considered a mansion by construction standards

bens culturais tombados. A proximidade entre os edifícios, ao

of the time, and the architectural complex of the Valongo mansions.

que parece, era parte de uma estratégia que paulatinamente fora

Both were built by the dignitary and are currently held as cultural

traçada por Ferreira Netto. A presença da ferrovia no bairro do

heritage sites protected by law. The proximity between these estates

Valongo, ao lado do conjunto arquitetônico da Ordem Francis-

was apparently part of an elaborate strategy crafted by Ferreira

cana, oferecia ocasião favorável para impulsionar investimentos

Netto. The presence of the railway in the neighborhood of Valongo,

diversos, como as aquisições de imóveis que Netto buscou nas

next to the architectural complex of the Franciscan Order, offered

proximidades da estação. Tão logo se instalou no sobrado da Rua

favorable conditions encouraging a variety of investments, such as

do Comércio, identificou na vizinhança interessantes oportuni-

the properties acquired by Netto in the proximities of the station. As

dades econômicas mediante a compra, sobretudo, de armazéns ao

soon as he moved into the house on Comércio Street, he identified

lado de sua propriedade. Ao todo, foram cinco armazéns de sal

interesting economic opportunities in the neighborhood, especially for

e o antigo sobrado, outrora pertencente aos carmelitas, dispos-

warehouses next to his residence. In all, he ended up purchasing five

to junto à capela da Graça. A comunicação com a residência

salt warehouses and an old dwelling adjacent to Graça Chapel that

recém-construída lhe oferecia facilidades no gerenciamento dos

had previously belonged to the Carmelites. The ease of communica-

7

“Foram condecorados, em atenção aos serviços que prestaram com relação à guerra
contra o Paraguai: Manoel Joaquim Ferreira Netto, com a comenda da Rosa e outros.”.
Veja CORREIO PAULISTANO. São Paulo, 7 abr. 1867, p. 2, em <http://memoria.
bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=090972_02&PagFis=2994&Pesq=>. Acesso
em: 13 jan. 2014.

8

Veja CORREIO PAULISTANO. São Paulo, 23 ago. 1865, p. 2, e CORREIO PAULISTANO. São Paulo, 18 jan. 1867, p. 1, em <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=090972_02&PagFis=2994&Pesq=>. Acesso em: 25 jan. 2014.

9

Propriedade da Prefeitura Municipal de Santos, a antiga residência de Ferreira Netto
é hoje conhecida como “casa de frontaria azulejada”, devido à presença de azulejos no
revestimento da fachada principal, fruto da iniciativa do sócio Luís Guimarães após o
falecimento do sócio Ferreira Netto.

7

““Manoel Joaquim Ferreira Netto, among others, was the recipient of the Rose Commendation for services rendered in the war against Paraguay”. See CORREIO PAULISTANO. São
Paulo, Apr. 7, 1867, pg. 2, on <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=090972_02&PagFis=2994&Pesq=>. Accessed on: Jan. 13, 2014.

8

See CORREIO PAULISTANO. São Paulo, Aug. 23, 1865, pg. 2, on <http://memoria.
bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=090972_02&PagFis=2994&Pesq=> and CORREIO PAULISTANO. São Paulo, Jan. 18, 1867, pg. 1, on <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=090972_02&PagFis=2994&Pesq=>. Accessed on Jan. 25, 2014.

9

Property of the Municipality of Santos, Ferreira Netto’s former residence is currently known
as “the house with the tiled frontage”, due to the presence of tiles on the main facade, fruit of
an initiative taken by his business partner, Luís Guimarães, after Ferreira Netto’s death.

Casarões do Valongo em imagem
do início do século XX. Em primeiro plano destaca-se o edifício
que abrigou a Câmara Municipal
de Santos.
The Valongo Mansions at the
beginning of the twentieth
century. In the foreground is the
building that housed the City
Council of Santos.

negócios10. A otimização da logística impôs a construção de cais

tion with his newly constructed residence suggested some amenities

lização do ribeirão de São Bento, aterros e obras no cais do porto

Street (currently Tuiuti Street) and Santo Antônio Street (current-

próximo a essas propriedades11, de modo a que acomodasse os

for the management of his businesses10. This logistical optimization

do Bispo, entre outras medidas. Em algumas ocasiões, estabele-

ly Comércio Street), as well as the canalization of the São Bento

diversos navios que possuía, entre eles, o vapor Paulista12, a barca

led to the construction of a nearby wharf11 that could accommodate

ceu relação público-privada mediante o empréstimo financeiro à

Stream, the creation of landfills and the execution of construction

Santista – que havia mandado fazer em Portugal13 – e o magní-

the various ships he owned, including the steamship Paulista12,

Câmara Municipal, tendo como contrapartida obras de infraes-

work at the wharf of Bishop’s Port, among other measures. On some

fico Corcovado, “vapor de ferro, inteiramente novo, e construído

the barge Santista — which he ordered built in Portugal13 — and

trutura para benefício próprio14.

occasions, he established public-private partnerships through loans

em uma das melhores fábricas inglesas, com todos os aperfeiçoamen-

the magnificent Corcovado, “an entirely new iron steamship that

tos que a arte diariamente ensina; tem 751 toneladas, força de 240

was built in one of the leading English shipyards, with all the

cavalos e 240 pés de comprido”. (CORREIO PAULISTANO, 15

improvements that art teaches us daily; weighing 751 tons, with 240

dez.1866, p. 2)

horsepower and 240 feet long”. (CORREIO PAULISTANO, Dec.

O conjunto imobiliário adquirido nas proximidades do bairro do

Anúncios dos navios de Manoel
Joaquim Ferreira Netto veiculados
no Jornal Correio Paulistano em
1867.

15,1866, pg. 2)

Quanto ao retorno do capital investido e à utilização dos imóveis
construídos, Netto usufruiu pouco tempo. Faleceu em 5 de abril

made to the City Council in return for infrastructural developments
made for his personal benefit14.

de 1868, isto é, três anos após se transferir para a residência na

As for the return on his investments and the edifices he built, Netto

Rua do Comércio (1865) e no ano seguinte à finalização das obras

had little time to enjoy them. He died on April 5, 1868, three years

da primeira fase do conjunto dos casarões do Valongo (1867)15.

after moving into his residence on Comércio Street (1865) and only

Valongo se valorizaria, beneficiado sobretudo por medidas que o

The properties he acquired in the proximities of the Valongo neigh-

A notícia repercutiu para além dos limites da região, recebendo

one year after concluding the first phase of work at the Valongo

próprio Ferreira Netto empreendeu quando foi vereador. Atuan-

borhood would later rise in value, benefitting primarily from the

ampla divulgação em jornais da capital, sendo um indicativo da

mansions (1867)15. News of his death reverberated beyond local

do em prol de seus interesses, concentrou atenções nas melhorias

measures adopted by Ferreira Netto himself while in office as city

importância política e econômica de Ferreira Netto no estado de

boundaries and prompted extensive coverage in newspapers of the

dos arredores de suas propriedades. Realizou pedidos frequentes

councilor. Operating in favor of his own interests, he focused on

São Paulo16.

capital, a reflection of Ferreira Netto’s political and economic status

para calçamento do “Largo da Estação”, Rua da Praia (atual Rua

making improvements to the areas surrounding his properties. He

Tuiuti) e Rua de Santo Antônio (atual Rua do Comércio), cana-

made frequent requests for the paving of “Station Square”, Praia

Advertisements of Manoel
Joaquim Ferreira Netto’s ships
printed in the newspaper Correio
Paulistano in 1867.
10 No dia 1 de março de 1866, Ferreira Netto adquiriu da firma Vergueiro e Cia. “5 amazéns de sal nº 9,11,13,17 e 19 sitos na Travessa da Graça desta cidade, e uma morada de
casa de sobrado com 3 portas e 3 janelas de frente e um portão ao lado sito na Rua de
Santo Antônio desta cidade, sendo os armazéns de nº 9,11,e 13 contíguo uns aos outros
partindo de um lado com armazéns do comendador Antônio Ferreira da Silva e de
outro com o armazém do convento do Carmo e os de nº 17 e 19 que também são contíguos partem de um lado com armazém já dito pertencente ao convento do Carmo e
doutro com a capela da Graça que forma canto da travessa do mesmo nome com a Rua
de Santo Antônio; sendo que a casa de sobrado parte por um lado com a dita capela
da Graça e doutro, isto é, do lado que tem ela o portão parte com casas do comprador
e pelos fundos com seu próprio quintal que segue confinado por um lado com a casa
referida do comprador e por outro com os fundos dos 5 armazéns acima ditos e com o
do convento do Carmo até encontrar no fundo com o muro do quintal do armazém do
dito comendador Ferreira da Silva”. Veja SILVA SOBRINHO, Costa e. Materiais para
a história de Santos – escrituras 1847-66. Santos, s/d, livro 24, p. 183.
11 “A comissão de Obras Públicas, tendo examinado a matéria do requerimento de Manoel
Ferreira Netto, pedindo ao Exmo. Governo da Província licença para edificar uma
ponte de embarque e desembarque em frente a seus armazéns na Rua da Praia (...)”. Veja
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS. Ata da 4º sessão ordinária de 26 fev. 1864.
12 A compra do navio Paulista fora tratada pela imprensa como investimento importante
para as transações comerciais entre Rio de Janeiro e São Paulo: “ A aquisição do Paulista, propriedade dos negociantes desta praça os comendadores Manoel Joaquim Ferreira
Netto e Antônio Ferreira da Silva, de excelente marcha, com suficientes acomodações
para passageiros e carga, novo e bem construído, pronto reparo do bem conhecido
Santa Maria, e ainda se realizar-se, como se espera, que os proprietários do Paulista lhe
juntem um outro de igual capacidade, colocará esta navegação no pé que nada deixe a
desejar, como exige o grande movimento de passageiros e recípocos interesses comerciais entre esta praça e a província e o Rio de Janeiro”. Veja DIÁRIO DE SÃO PAULO.
São Paulo, 17 maio 1867, p. 2.
13 “A nova barca Santista, mandada construir no Porto pelo Sr. Manoel Joaquim Ferreira
Netto, a qual entrara neste porto com bandeira portuguesa, passou a ser navio brasileiro, içando anteontem pela primeira vez a bandeira nacional. Conta-se que neste ato a
tripulação portuguesa se despede do navio.”. REVISTA COMMERCIAL. Santos, 10
jun. 1865, p. 4.

10 On March 1, 1866, Ferreira Netto acquired from the firm Vergueiro & Co. “five salt
warehouses: No. 9,11,13,17 and 19 on Graça Lane, in this city, and a mansion with three
frontal doors and windows and a gate that faces out to Santo Antônio Street, in this city,
with the warehouses No. 9,11, and 13 being adjacent to each other, beginning on one side
with the warehouses belonging to dignitary Antônio Ferreira da Silva and, on the other, the
warehouse of the Carmo convent and the ones numbered 17 e 19, also adjacent, beginning
on one side wth the above-mentioned warehouse belonging to the Carmo convent and on the
other with Graça Chapel, which is on the corner of the crossing between the lane of the same
name (Graça Lane) and Santo Antônio Street; the mansion stands on one side by the said
Graça Chapel and on the other, thats is to say, on the side that has the gate, part with com
houses of the buyer and and out the back of its own backyard, which follows along confined
on one side by the referred house of the buyer and on the other by the back of the 5 above-mentioned warehouses and by the back of the Carmo convent until it meets at the back with
the backyard wall of the warehouse belonging to said dignitary Ferreira da Silva”. See SILVA
SOBRINHO, Costa e. Materiais para a história de Santos – escrituras 1847-66. Santos,
undated, book 24, pg. 183.

A morte de Ferreira Netto ocorreu no período em que grandes
transformações sociais alteravam sucessivamente as relações

Ferreira Netto’s death occurred during a period when great social

entre capital e trabalho. Na época, o aumento significativo da

transformations were successively changing the relations between

produção cafeeira exigia novas relações econômicas que gerariam

capital and labor. At the time, the substantial increase in coffee

riquezas, progresso e desigualdades sociais. A presença determi-

production demanded that a new economic order be put in place

nante do capital estrangeiro no setor agroexportador convergia

that would generate wealth and progress, as well as social inequali-

para o controle de todo o processo de produção – do plantio à co-

ties. The injection of foreign capital in the agro-export sector was a

mercialização do produto. O setor produtivo passou a introduzir

pivotal factor that took control of the entire production process, from

mão de obra imigrante e assalariada. Empresas alemãs, inglesas,

the planting of seeds to the sale of the final product. The production

americanas e francesas, sedes bancárias internacionais e casas co-

sector proceeded to introduce a paid immigrant workforce. Ger-

missárias assumiram posição privilegiada na vida econômica do

man, English, American and French companies, the headquarters

País, desafiando de modo desigual os tradicionais negócios locais.

of international banks and commissioning firms all attained a

Era o prenúncio das mudanças profundas que estavam em curso.

privileged position in Brazil’s economic scenario, presenting an

Nesse admirável mundo novo que florescia, talvez não houvesse

uneven challenge to traditional local businesses. It was a precursor of

espaço para personagens como o velho comendador Netto.

the profound changes that were already underway. In this uncanny
new world order that was blooming, perhaps there was no room for

11 “The Public Works Commission, having examined the petition by Manoel Ferreira Netto,
requesting that the Government of the Province authorize the construction of a bridge for
loading and unloading in front of his warehouses on Praia Street (...)”. See CITY COUNCIL OF SANTOS. Minutes of the 4th regular meeting on Feb. 26, 1864.
12 The purchase of the ship Paulista was deemed by the press an important investment for
the business transactions between Rio de Janeiro and São Paulo: “The acquisition of the
Paulista, property of local businessmen, the dignitaries Manoel Joaquim Ferreira Netto and
Antônio Ferreira da Silva, of excellent pace, with sufficient accomodation for passengers and
cargo, new and well constructed, readily inspected by the well-known Santa Maria, and
the yet-to-confirm expectation that the owners of the Paulista will purchase another vessel of
equal capacity and spare no efforts so they can attend to the demands of the high volume of
passengers and the reciprocal commercial interests existent between this province and Rio de
Janeiro”. See DIÁRIO DE SÃO PAULO. São Paulo, May 17, 1867, pg. 2.
13 “The new barge, Santista, ordered for construction at the Port by Mr. Manoel Joaquim Ferreira Netto, which had entered the port with a Portuguese flag, has now become a Brazilian
ship, hoisting the national flag the day before yesterday, for the first time. It has been reported
that, during this event, the Portuguese crew said their goodbyes to the ship.” REVISTA
COMMERCIAL. Santos, June 10, 1865, pg. 4.

all over the state16 .

people such as the old Comendador Netto.

14 Veja REVISTA COMMERCIAL. Santos, 20 jun. 1865, p. 2; 26 ago. 1865, p 3 e 30
dez.1865, p. 3-4.

14 See REVISTA COMMERCIAL. Santos, June 20, 1865, pg. 2; Aug. 26, 1865, pg. 3 and
Dec. 30, 1865, pg. 3-4.

15 Em testamento, Ferreira Netto declarou seus irmãos Antônio Ferreira Netto, José
Joaquim Ferreira Netto e D. Joanna Ferreira de Meirelles como herdeiros de parte de
sua fortuna. Veja DIÁRIO DE SÃO PAULO. São Paulo, 3 maio 1868, p. 3.

15 In his testament, Ferreira Netto declared his brothers Antônio Ferreira Netto, José Joaquim
Ferreira Netto and D. Joanna Ferreira de Meirelles heirs to part of his fortune. See DIÁRIO
DE SÃO PAULO. São Paulo, May 3, 1868, pg. 3.

16 Veja CORREIO PAULISTANO. São Paulo, 7 abr. 1868, p. 1.

16 See CORREIO PAULISTANO. São Paulo, Apr. 7, 1868, pg. 1.
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REASONS FOR CONSTRUCTION

C

oncebido segundo características neoclássicas, estilo difundido

The Valongo mansions were designed with neoclassical features, a

pela Missão Artística Francesa no Rio de Janeiro, a obra dos ca-

style promoted by the French Artistic Mission in Rio de Janeiro. The

sarões do Valongo objetivou certamente centralizar e dinamizar

purpose of their construction was certainly to centralize and boost the

os negócios de Manoel Joaquim Ferreira Netto. Proprietário de

businesses of Manoel Joaquim Ferreira Netto. Owner of a number

numerosos imóveis nas redondezas destinados ao funcionamento

of real estate properties in the surrounding area that were geared

de armazéns de estocagem de produtos e escritórios comerciais,

towards the operation of storage warehouses and business offices,

Netto ainda contava com o grandioso edifício assobradado no

Netto also possessed the sumptuous mansion where he resided, which

qual residia, compreendendo representação estilística similar ao

embodied a stylistic representation similar to that of the architectural

conjunto arquitetônico do Valongo.

complex of Valongo.

Com atuação comercial diversificada e grande expectativa de

With a diversified assortment of commercial enterprises and the

crescimento nos negócios diante da iminente implantação da

prospect of enormous business growth due to the imminent imple-

ferrovia e consequente dinamização do porto de Santos, Netto

mentation of the railway and the boost of the Port of Santos that was

possivelmente tenha almejado construir sede própria para reunir

sure to follow, it is likely that Netto planned to build a base where

seus diversos negócios sob um mesmo teto. Homem de prestígio,

he could concentrate all his businesses under the same roof. A man

não economizou recursos para erguer o maior edifício da provín-

of great social status, he spared no efforts or resources to build the

cia de São Paulo, símbolo maior da grandeza do seu patrimônio.

biggest edifice in the state of São Paulo and the greatest symbol of his
massive legacy.

Vista do Largo Marquês de Monte
Alegre, com os festejos para a
posse da nova Câmara Municipal.
Em 7 de janeiro de 1902.
View of the Largo Marquês de
Monte Alegre Square, during
the celebration of the grand
opening of the new City Council
headquarters, on January 7, 1902.

LOCAL
LOCATION
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O

Cartão postal do Largo Marquês
de Monte Alegre, da primeira
década de 1900, com a movimentação de carroças, carregadores
e pessoas no dia a dia do bairro.
Ao fundo o porto, à esquerda a
estação ferroviária Santos-Jundiaí, antiga São Paulo Railway,
inaugurada em 1867, a primeira
do Estado de São Paulo, o portão
da igreja de Santo Antonio do
Valongo e à direita parte de um
dos conjuntos dos casarões.
Postcard of Largo Marquês
de Monte Alegre Square,
from the first decade of
the 1900’s, portraying the
everyday circulation of wagons,
carriers and pedestrians in
the neighborhood. In the
background, the port. On the left,
the Santos-Jundiaí train station
(former São Paulo Railway),
opened in 1867 – the first in the
state of São Paulo – and the gate
of the Santo Antonio do Valongo
church. On the right, part of one
of the mansions.

local de construção dos casarões era estratégico para o êxito

The location chosen for the construction of the mansions was

do investimento. Circunscrito entre as ruas São Bento e Santo

strategic for the success of the endeavor. Surrounded by São Bento

Antônio, atual Rua do Comércio, importantes eixos viários da

and Santo Antônio (currently Comércio Street) Streets, important

cidade, ao lado do antigo porto do Bispo, no bairro do Valongo,

axes of transportation in the city, next to the former Bishop’s Port

o terreno se revelou em médio prazo uma transação vantajosa

in the neighborhood of Valongo, the land turned out to be a good

para Ferreira Netto. A Rua São Bento fazia ligação entre edifícios

investment for Ferreira Netto in the medium term. São Bento Street

seiscentistas de duas importantes ordens religiosas, o Mosteiro de

provided a link between the eighteenth century buildings of two

São Bento, na encosta montanhosa, e o Convento de Santo An-

influential religious orders: the São Bento Monastery, on the hillside,

tônio, junto ao mar. A Rua Santo Antônio mantinha tradicional

and the Santo Antônio Convent, by the ocean. Santo Antônio Street

vocação residencial até a segunda metade do século XIX, quando

maintained its traditional residential vocation until the second half

transformações profundas ocorreram na utilização dos edifícios,

of the nineteenth century, when priorities for the use of the buildings

que passaram a acolher atividades comerciais. Reuniram-se lá

underwent deep changes, as they turned primarily to commercial

setores sociais distintos, agregando parte das famílias ricas da

activities. Members from different sectors of society gathered there,

cidade, nas proximidades da Igreja de Santo Antônio, em contra-

bringing together some of the city’s wealthy families, near the Santo

posição aos mestiços e escravos alforriados, situados na extremi-

Antônio Church, in juxtaposition to the mestizos and freed slaves

dade oposta da rua. Nos primeiros anos de 1860, a Rua Santo

who were situated in the opposite extremity of the street. At the

Antônio mostrava os primeiros sinais de prosperidade econômica,

beginning of the 1860’s, Santo Antônio Street showed the first signs

acelerada nas décadas subsequentes pela exportação cafeeira.

of economic prosperity, which was accelerated in subsequent decades

Sensível a esse contexto, em 1860 Ferreira Netto obteve a permuta

due to coffee exports.

de terrenos junto à Câmara de Santos17, apropriando-se da área

In 1860, sensitive to this context, Ferreira Netto reached an

em frente da futura estação ferroviária, polo convergente de três

agreement with the City Council for the exchange of land, taking

sistemas modais de transporte – ferroviário, rodoviário e marí-

possession of the territory across from the future railway station,

timo –, local de certificada valorização imobiliária e, portanto,

where three modes of transportation systems converged: railway,

estratégico para a implantação da nova sede da empresa.

bus and sea. The real estate value of this piece of land was certainly on the rise, making it a strategic choice to house the company’s
new headquarters.

17 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS. Ata de 29 maio 1860.

17 CITY COUNCIL OF SANTOS. Minutes of May 29, 1860.
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Organizado em dois blocos, solução incomum ao receituário do

Designed as two separate structures, an uncommon approach by ne-

estilo neoclássico, indicava, desde a origem, que o planejamento

oclassical standards, it was made clear right from the get-go that the

das obras seguiria por etapas. Caso os trabalhos sucedessem de

construction was planned to proceed in stages. If both buildings were

forma simultânea, demandariam mais tempo para a utilização e,

to be executed simultaneously, not only would it be longer before ei-

por conseguinte, duplicariam as despesas, ambos fatores desfavo-

ther one of them could be occupied, but the costs would consequently

ráveis para os negócios.

be doubled, which would be unfavorable for business.

É incerto precisar quando as obras foram iniciadas. Provavelmen-

We can’t know precisely when construction was started, but it

te estiveram correlacionadas com o término da construção do

probably coincided with the completion of Netto’s residence on

sobrado da Rua do Comércio, em 1865. É plausível supor que a

Comércio Street, in 1865. It is plausible and logical that the conclu-

finalização dos trabalhos mobilizou a mão de obra para o início

sion of work at his house would give way to the start of construction

das atividades nos casarões do Valongo. Concluídos nos anos de

activities at the Valongo mansions. For their part, the mansions were

1867 e 1872, segundo indicações nos frisos revestidos de azulejos

finalized in the years 1867 and 1872 according to inscriptions on the

das fachadas, revelam que a primeira fase se concentrou no setor

tile-covered friezes of their facades, which reveal that the first phase

junto à Rua do Comércio, próximo à residência de Ferreira Net-

of construction concentrated on the section along Comércio Street,

(...) Owner of two immense urban buildings, one that’s already

to. A entrega da primeira etapa das obras supunha a utilização

near Ferreira Netto’s residence. The conclusion of the first stage of

been completed and another that is under construction, each like

imediata das instalações, enquanto prosseguiam os trabalhos de

construction gave way to the immediate occupation of the facilities,

no other in the region and which he raised from the ground up

conclusão do edifício voltado para o porto. A entrega final coube

while work on the port side of the building proceeded. Final delivery

(...). (CORREIO PAULISTANO, Jan. 1, 1867, pg. 2)

ao sócio Luís Guimarães, responsável pelo testamento de Ferreira

of the buildings fell to business partner Luís Guimarães, who was

Netto em vista do seu falecimento. O tumultuado processo que

responsible for writing Ferreira Netto’s testament upon his death.

envolveu o término do inventário talvez justifique a dilatação do

The turbulent process of organizing the inventory might explain the

prazo para a conclusão do segundo edifício.

delay in the completion of the second building.

CONSTRUCTION

A

estação ferroviária no bairro do Valongo seria o vetor decisivo

The railway station in the neighborhood of Valongo would turn out

para a vocação de negócios que a região assumiria nas últimas

to be the conclusive element in making it a primarily business-ori-

décadas do século XIX. A abertura da estrada de ferro transfor-

ented region during the final decades of the nineteenth century. The

mou a antiga área residencial em importante praça dos negócios

inauguration of the railway transformed the formerly residential

cafeeiros do País. Sensível às mudanças em curso, Ferreira Netto

area into an important center of the Brazilian coffee trade. Acutely

idealizou um conjunto arquitetônico de grandes proporções, algo

aware of the changes underway, Ferreira Netto idealized an archi-

que tomasse toda a extensão do terreno.

tectural complex of grand proportions that would occupy the entire

(...) Dono de dois imensos prédios urbanos, um já construído e
outro por acabar, como não há iguais na província e que ele fez
levantar desde seus alicerces (...). (CORREIO PAULISTANO,
1 jan. 1867, p. 2)

plot of land.

Sua localização exerceu influência sobre a estrutura monumental

Location was a factor that influenced the monumental stature

destinada às edificações, condição assegurada ainda nos dias

prescribed to the buildings, a characteristic they still share today. The

atuais. A concepção construtiva de grande porte compreendendo

portly constructional concept that included two side-by-side build-

dois edifícios laterais com três pavimentos cada um, interligados

ings, each three stories tall, joined by a one-story central structure,

A morte de Ferreira Netto impediu a expansão dos negócios

Ferreira Netto’s death prevented further expansion of the business

por bloco central de um pavimento, seria elemento dominante da

would be a dominant element of the urban landscape that was in

que mantinha com Guimarães. As atividades da antiga empresa

he and Guimarães had maintained. Activities at the company

paisagem urbana em transformação, uma referência visual admi-

the process of transformation. They constituted an awe-inspiring

seguiram com relativa continuidade por alguns anos, enquanto o

carried on with relative stability for a few years, while assets began

rável para os viajantes desembarcados no porto ou na ferrovia que

landmark for travelers arriving at the port or the railway station,

patrimônio, aos poucos, fora sendo liquidado até o encerramento

being liquidated, slowly but surely, until the prospect of shutting

teriam como primeira impressão da cidade a imagem impactante

who would have the visual image of the mansions as an impacting

tornar-se iminente19. Em 1871, atendia na Rua Direita nº 13 (atual

down became imminent19. In 1871, the company was located on 13

dos casarões, símbolo tangível da força econômica da região. Nas

first impression of the city, as tangible symbols of the region’s econom-

Rua Quinze de Novembro). Por sua vez, os espaços dos casarões

Direita Street (currently Quinze de Novembro Street). As for the

últimas décadas do século XIX, já se destacava como protago-

ic power. In the last decades of the nineteenth century, the mansions

do Valongo tiveram outros destinatários, como a Theodor Wille

mansions of Valongo, they went on to accommodate new companies,

nista da renovação urbana de Santos, segundo o depoimento do

already stood out as prime examples of Santos’s urban renovation, as

& Cia., empresa alemã ligada à exportação de café que, desde a

such as Theodor Wille & Co., a German company dealing in coffee

advogado Joaquim Antônio Pinto Junior em visita à cidade.

attorney Joaquim Antônio Pinto Junior attested to on occasion of a

década de 1880, ocupava parte das instalações20. Anos depois, foi

exports that began occupying part of the premises20 in the 1880’s.

visit to the city.

a vez da Zerrenner, Bülow e Cia. funcionar no andar térreo de

Years later, another German company occupied the ground floor of

um dos edifícios, outra empresa germânica que atuava na produ-

one of the buildings: Zerrenner, Bülow & Co., which also dealt in

ção e na exportação de café concomitantemente com a importa-

the business of coffee production and export, along with importing

ção de equipamentos e suprimentos para a produção de cervejas

equipment and supplies for the production of beer by Companhia

da Companhia Antarctica Paulista 21.

Antarctica Paulista21.

19 No final do ano de 1871, o navio Paulista fora comprado por Alfredo da Silva Guimarães. Veja DIÁRIO DE SÃO PAULO. São Paulo, 6 dez. 1871, p. 3.

19 At the end of the year 1871, the ship Paulista was purchased by Alfredo da Silva Guimarães.
See DIÁRIO DE SÃO PAULO. São Paulo, Dec. 6, 1871, pg. 3.

20 Veja INDICADOR SANTISTA. Santos, 1887, p. 261.

20 See INDICADOR SANTISTA. Santos, 1887, pg. 261.

21 Veja ALMANAQUE SANTISTA. Santos, 1899.

21 See ALMANAQUE SANTISTA. Santos, 1898.

Entre os edifícios elegantes que vi, sobressai o palacete edificado
na frente da estação da estrada de ferro, pelo negociante Netto,
homem ativo e empreendedor (hoje falecido).18

Of all the elegant buildings I saw, the mansion established across
from the railway station by the entrepreneur Netto, an active
and enterprising man (currently deceased), stands out above all
others.18

18 Veja PINTO JUNIOR, Joaquim Antonio. Santos e S. Vicente de 1868 á 1876. Rio de
Janeiro: Typographia de Domingos Luiz dos Santos, 1877.

18 See PINTO JUNIOR, Joaquim Antonio. Santos e S. Vicente de 1868 á 1876. Rio de Janeiro:
Typography by Domingos Luiz dos Santos, 1877.
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Cartão postal circulado no início
do século XX, registrando o
cotidiano do local, à esquerda o
conjunto arquitetônico do casarões, com estabelecimento comercial na parte térrea, e à direita a
cobertura e parte do edifício da
estação ferroviária Santos - Jundiaí, ao fundo o Monte Serrat.
Postcard from the beginning of
the twentieth century, registering
the daily routine in the area.
On the left, the architectural
complex of the mansions, with
the commercial establishment on
the ground floor. On the right,
the outdoor roofing and part of
the building of the Santos-Jundiaí
train station. In the background,
the Monte Serrat hills.
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Casarões do Valongo registrados
em cartão postal veiculado no
início do século XX, vendo-se à
esquerda parte da cobertura da
estação ferroviária, o gradil e luminárias da entrada da igreja de
Santo Antonio do Valongo, assim
como a circulação de carroças
com sacas de café em direção
ao porto.
No período além de sediar a
Câmara Municipal e da Prefeitura,
funcionava a firma Zerrenner,
Bülow & Cia , que atuava na produção e na exportação de café,e
concomitantemente importava
equipamentos e suprimentos para
a Companhia Antarctica Paulista.

A configuração dos edifícios, organizados em simetria, apro-

The design of the buildings, which are symmetrically laid out, is sim-

xima-se dos modelos neoclássicos disseminados pela Missão

ilar to the neoclassical models that have been promoted since the first

Artística Francesa no Rio de Janeiro, desde a primeira metade do

half of the nineteenth century by the French Artistic Mission in Rio

século XIX, que tinham no arquiteto Grandjean de Montigny

de Janeiro, whose greatest representative was architect Grandjean

o principal difusor. Platibanda contínua, pilastras com capitéis

de Montigny. A continuous platband, pillars with ionic chapiters,

jônicos, frisos, molduras, dentículos são elementos decorativos

friezes, frames and denticles are some of the decorative elements that

que ressaltam as características neoclássicas do edifício. Por sua

highlight the neoclassical characteristics of the building. Serrano

vez, Serrano (1995, p. 110) observa que a simplificação estilística

(1995, pg. 110) observes that the stylistic simplification overlooked the

desprezou a inclusão de elementos dominantes na composição

inclusion of elements dominant in the composition of the different

dos diversos eixos de simetria, incorrendo para o observador na

axes of symmetry, incurring a lack of visual references for the observ-

falta de referências visuais em relação aos acessos e usos internos.

er with regards to entryways and internal uses.

É possível que os trabalhos de construção fossem compartilhados

It is possible that the construction works were undertaken by both

entre mão de obra assalariada e cativa. Considerando as grandes

paid and slave laborers. Considering the massive dimensions of the

dimensões do conjunto arquitetônico, a coordenação dos tra-

architectural complex, the endeavor must have been managed by a

balhos deve ter ficado sob a responsabilidade de um mestre de

foreman. Specialized artisans, such as carpenters and woodworkers,

obras. Artesãos especializados, como marceneiros e carpinteiros,

highly experienced professionals — likely the same team responsible

enfim, gente experiente, provavelmente a mesma equipe que atuou

for the construction of Ferreira Netto’s residence on Comércio Street

nas obras para a residência de Ferreira Netto na Rua do Comér-

— were hired for specific finishing purposes. Heavy activities that

cio, foram contratados para funções específicas de acabamento.

demanded great efforts from the laborers, such as the building of

Atividades pesadas que envolviam grande esforço da mão de obra,

stone masonry walls, transporting wood for the flooring and roofing,

correspondentes à feitura das paredes em alvenaria de pedra, ao

were likely left exclusively to the slave workers.

transporte de madeira para montagem do piso e cobertura, possivelmente tenham ficado restritas ao trabalho escravo.

The construction was founded on freestanding brick and stone
masonry walls with shelled limestone mortar — identified in traces

The Valongo Mansions, registered
in a postcard from the beginning
of the twentieth century. On the
left, part of the outdoor roofing
of the train station, the railing
and lamp posts of the entrance
to the Santo Antonio do Valongo
church. Also portrayed are the
wagons filled with coffee bags
headed for the port.

Obra feita com paredes autoportantes em alvenaria de pedra

of the original coating. Its arches were ornamented with engraved

e tijolos com argamassa de cal de conchas – identificado em

Portuguese lioz marble. The pinewood miter joints have a similar

vestígios do revestimento original – recebeu nos vãos em arco

design to those at Ferreira Netto’s residence. The balconies are shel-

pleno cantarias de pedra lioz vinda de Portugal. Esquadrias em

tered by wrought iron bars, and the external coating is comprised of

madeira pinho de riga seguem desenho similar ao da residência

blue and white tiles that cover the platband and entablature. Tiles

de Ferreira Netto. Os balcões são resguardados com gradil em

from Marseilles were employed on the roofing. Mortar wedges reveal

ferro forjado e fundido, enquanto no revestimento externo se

a granite foundation culminating at the top with an ionic chapiter.

destacam azulejos azuis e brancos recobrindo a platibanda e o

The internal flooring was undertaken with a common technique in

At the time, besides housing
the City Council and the
Municipality, the buildings
were also home to Zerrenner,
Bülow & Co., a company that
produced and exported coffee
and concomitantly imported
equipment and supplies for
Companhia Antarctica Paulista.

entablamento. Na cobertura, foram empregadas telhas de Mar-

which wooden planks are supported by rafters. To this end, it was

selha. Cunhais em argamassa revelam embasamento em granito

necessary to use dividers similar to the French pug, an extremely

encerrando no topo com capitel jônico. Internamente, os pisos

light material that is ideal for organizing spaces.

dos pavimentos seguiam a técnica construtiva usual em pranchas
de madeira apoiadas sobre barrotes. Diante dessa solução se fez
necessário o uso de divisórias similares à taipa francesa, material
de grande leveza, ideal para a organização dos ambientes.

Panorâmica da área central da
cidade de Santos, por volta de
1910, em evidência as grandes
dimensões dos edifícios, considerados na época os maiores da
província de São Paulo.

View of the central region of
the city of Santos, circa 1910.
Attention is called to the
massiveness of the buildings,
considered at the time to be the
biggest in the state of São Paulo.
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A organização do espaço respondeu a um programa de neces-

The space was organized in a manner that conformed to the necessi-

sidades ligadas aos negócios diversificados de Ferreira Netto –

ties derived from the diverse nature of Ferreira Netto’s business: ship

transporte marítimo, comercialização de sal, algodão e café, entre

transport and the trade of salt, cotton and coffee, among other prod-

outros produtos. No geral, a distribuição das funções direcionou

ucts. In general, the distribution was made so that the ground-level

ao rés do chão atividades de armazenamento, restando aos de-

accommodations were designated primarily for storage, while the

mais pavimentos as salas de escritórios.

rooms and offices were distributed among the remaining floors.

A planta dos edifícios eram similares e seguiam relativa simetria.

The buildings had similar floor plans and were relatively symmet-

Mantinham o pavimento térreo com espaços amplos, de modo a

rical. Their ground levels had ample space, so as to allow room for

permitir reunir atividades comerciais e depósitos. Os ambientes

both commercial activities and storage. The accommodations of the

dos pavimentos superiores possuíam dimensões variadas. Alinha-

upper levels had varying dimensions. Aligned and, in some cases,

dos, interligados em alguns casos, organizavam-se por meio de

interlinked, they were organized through an eccentric corridor. Due

corredor excêntrico. Em face das dimensões generosas de cada

to the generous proportions of each floor (30 X 19 m), the spatial

pavimento (30 x 19 m), a distribuição espacial resultou em alco-

distribution resulted in alcoves, dark enclosures with no ventilation

vas, ambientes escuros sem ventilação nem iluminação natural,

or natural lighting, which were common in Portuguese-Brazilian

que a tradição luso-brasileira disseminou nos edifícios do período

constructions of the colonial period. Vertical circulation was made

colonial. A circulação vertical era por meio de escadas de madei-

by way of wooden stairways. For their part, the windows and door-

ra. Por sua vez, as janelas e as portas junto às fachadas internas

ways next to the internal facade provided the necessary lighting and

emprestavam iluminação e ventilação necessárias aos degraus.

ventilation for the stairs.

A constante renovação de uso trouxe a reordenação dos espaços

The continual process of repurposing the buildings led to the constant

e a substituição das divisórias originais por paredes em alvenaria

redistribution of space and the substitution of the original dividers

de tijolos e tabiques de madeira. A sobrecarga estrutural decor-

for brick masonry walls and wooden nogging. The structural over-

rente de reformas improvisadas solicitou reforços nos barrotes de

load resulting from the renovations demanded that reinforcements

madeira, que passaram a se apoiar em vigas de ferro. As sucessi-

be made to the wooden rafters, which gained the support of iron

vas ocupações pouco afetaram seus aspectos externos, quando em

beams. The successive occupations did little to change the external

1974 reformas mal sucedidas no casarão resultaram na descarac-

features, until in 1974 an unsuccessful attempt at renovation caused

terização dos elementos construtivos originais. Esquadrias do

significant disfigurement in the original architectural elements of the

segundo e do terceiro pavimentos tiveram as bandeiras supri-

mansion. The miter joints on the second and third floors had their

midas, recebendo vedação em alvenaria de tijolos. Azulejos da

flags suppressed, as they were sealed in brick masonry. The tiles on

platibanda foram eliminados. As cantarias em pedra lioz foram

the platband were eliminated. The engraved lioz marble was covered

recobertas com pintura na cor azul.

in blue paint.
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Planta do início do século XX com
a ocupação da Câmara Municipal
no edifício construído em 1872.
Plan from the beginning of the
twentieth century, with the City
Council occupying the building
built in 1872.

USOS
USES
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C

oncebidos para acolher atividades comerciais e negócios, a

Conceived as a place for business, the spacious Valongo mansions

generosidade espacial dos casarões do Valongo fora objeto para

turned out to hold a wide variety of concurrent activities. In their

inúmeras funções simultâneas. Nos primeiros anos de funcio-

first years of operation, they were home to warehouses, offices, export

namento, acolheu armazéns, escritórios de firmas exportadoras,

companies, shipping companies and coffee brokers, among others.

empresa de navegação e corretores de café, entre outros. Em 1873,

In 1873, a concession was made for part of the facilities to be used as

cedeu parte das instalações para a sede do Clube XV, tradicional

the headquarters of the Clube XV, a traditional social club still in

clube associativo em atividade até os dias atuais, que permaneceu

activity today that remained there for approximately ten years22.

no imóvel por dez anos, aproximadamente22.

These wide-ranging activities were reduced when the buildings

A diversidade de usos fora reduzida quando os edifícios acolhe-

became the headquarters of the Municipality. At the beginning of

ram a sede do Governo Municipal. No início do regime repu-

the republican administration, the City Council of Santos was au-

blicano, a Câmara Municipal de Santos recebeu autorização do

thorized by the State Government to lease a part of the building that

Governo do Estado para arrendar parte do prédio voltado para

faces the port, eventually establishing itself there in 1895. Years later,

o porto vindo a instalar-se ali em 1895. Instituída em 1907 a

in 1907, the Municipality was instituted and incorporated into the

Prefeitura Municipal se incorporou aos ambientes desse edifício

building, a result of the rise in municipal autonomy granted by the

reunindo no local as atividades da administração pública, fruto

decentralizing impetus of the Old Republic. This brought to the lo-

do fortalecimento da autonomia municipal no quadro descen-

cation the activities of public administration. In the 1913 floor plans,

tralizador da República Velha. Na planta de 1913, Prefeitura e

the Municipality and the City Council occupied the top floors of the

Câmara Municipal ocupavam os pavimentos superiores do bloco

building that faces the port. The third floor accommodated meeting

em frente ao porto. No piso nobre, salas de sessões, das comissões

rooms, committees, Presidency, Mayor’s Office, Board of Directors,

e da Presidência, Prefeitura, diretoria, secretaria, portaria, vestí-

administrative, lobby, vestibule, coffee room, telephone, police and

Imagem do Salão das Sessões
da Câmara Municipal de Santos
no período em que as audiências
do Poder Executivo e Legislativo
aconteciam nos pavimentos superiores dos casarões do Valongo.

bulo, quarto de café, telefone, polícia e higiene, biblioteca, hall e

janitor rooms, library, hall and the City Council archives. On the

arquivo da Câmara. No segundo pavimento, sala dos engenhei-

second floor were engineers, clerical staff, directors and deputies,

ros, amanuenses e contínuos, diretoria e subdiretoria, inspetor de

surveyor, literary inspectorate, archive, vestibule, administrative,

viação, inspetoria literária, arquivo, vestíbulo, secretaria, câmara

camera obscura and fiscals’ room. The ground floor held the deposit

escura, sala para fiscais. No andar térreo se destinava ao depósito

and grocery warehouse23.

The saloon that held the Santos
City Council sessions at the
time when the hearings of
the Executive and Legislative
branches took place on the upper
floors of the Valongo mansions.

e armazém de secos e molhados23.
O edifício térreo, que comunicava os casarões, continuava

The ground-level structure joining the mansions retained its multipurpose activities: transportation agency, fabric deposit, etc.

destinado a fins diversos – agência de transporte, armazém de
tecidos etc.

22 Veja <http://www.clubexvsantos.com.br/site/o-clube/>. Acesso em: 25 jan. 2014.

22 See <http://www.clubexvsantos.com.br/site/o-clube/>. Acessed on: Jan. 25, 2014.

23 Veja DIAS, Nelson Santos. Memória da arquitetura de Santos no papel II. Santos.
Fundação Arquivo e Memória de Santos, 2010, p. 33.

23 See DIAS, Nelson Santos. Memória da arquitetura de Santos no papel II. Santos. Fundação Arquivo e Memória de Santos, 2010, pg. 33.

Foram quarenta anos da presença do Governo Municipal em

The Municipal Government remained there, across from the railway

frente à estação ferroviária, período em que a região ganhou

station, for forty years during which the area grew in real estate

valorização e prestígio. Os graves problemas sociais gerados pela

value and reputation. The grave social problems brought on by the

crise econômica de 1929, impondo enormes perdas na exportação

economic crisis of 1929, which resulted in great losses in the coffee

de café, associada à tensão política aquecida durante a Revolução

export business, together with the heated political tensions during

Constitucionalista de 1932, converteram o Valongo num centro

the Constitutionalist Revolution of 1932, transformed the Valon-

vital e efervescente das questões políticas e econômicas do estado.

go neighborhood into a vital and vibrant center of political and

Nesse momento, a área alcançaria seu apogeu histórico – seja na

economic issues of the state. In that moment, the area would reach its

valorização dos imóveis, seja como centro das decisões políticas

historical climax — be it in terms of real estate value or as a center

locais – condição favorável que nunca mais retomaria. O período

of political decision-making — a status it has never since recovered.

também marcou a presença da primeira faculdade de Farmácia

The period also marked the presence of the city’s first Pharmaceutics

e Odontologia da cidade, em funcionamento desde o início da

and Dentistry university, in operation since the beginning of the

década de 1930 no edifício voltado para a Rua do Comércio.

1930’s in the building that faces Comércio Street.

Expansão urbana no sentido das praias, intervenção do governo

The urban sprawl towards the beaches, the intervention by the

Vargas, mudança do eixo político comercial para a Praça Vis-

Vargas administration, the transfer of business and political power to

conde de Mauá, próxima da Alfândega, e o enfraquecimento do

Visconde de Mauá Park, near Customs, and the decline of the coffee

comércio cafeeiro principiaram a decadência e a deterioração do

industry were all factors that led to the decadence and deterioration

bairro do Valongo. Diante do crescimento urbano e consequente

of the Valongo neighborhood. Faced with this urban development

aumento populacional, as atividades burocráticas da adminis-

and the consequent increase in population, public administration

tração pública se intensificaram, exigindo, para a melhoria dos

intensified its bureaucratic activities, requesting the construction

serviços, a construção de novo Paco Municipal. Em 1939, com

of a new Municipal Court in order to improve its services. In 1939,

a inauguração do Palácio José Bonifácio, na Praça Visconde de

with the inauguration of José Bonifácio Palace in Visconde de Mauá

Mauá, a antiga sede fora abandonada.

Park, the former headquarters was abandoned.

Nos anos subsequentes, o bairro do Valongo foi perdendo prestí-

In the years that followed, the neighborhood of Valongo eventually

gio e sofrendo acelerada deterioração urbana diante das alterações

lost its status and experienced swift urban deterioration in the face

na legislação de uso do solo que lhe foi imposta. Os casarões não

of new requirements imposed by changes in legislation regarding the

ficaram à margem dessas mudanças, sendo simultaneamente ocu-

use of land. The mansions were not spared from the new legislation,

pados por borracharia, oficina mecânica, botequim, hotel, corti-

and were simultaneously occupied by a wide range of establishments,

ço, enfim, atividades que acentuaram a deterioração dos edifícios.

including tire repair shop, auto workshop, tavern, hotel and tene-

O tombamento realizado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio, Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado

ment — all of which helped to accelerate the process of deterioration
of the buildings.

de São Paulo (CONDEPHAAT) em 1983 foi insuficiente para

Declared a national heritage site in 1983, the buildings were entrust-

impedir o arruinamento do patrimônio histórico. Dois incêndios

ed to the government for preservation by the Defense Council for

ocorridos em 1986 e 1992 destruíram por completo o centená-

Historical, Archeological, Artistic and Touristic Heritage of the State
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Câmara Municipal - 1) João
Barbosa do Espírito Santo, tesoureiro; 2) Salão nobre; 3) Capitão
Ignacio Mariano de Azevedo
Marques, subcontador; 4) Salão
das Sessões da Câmara.
City Council – 1) João Barbosa do
Espírito Santo, treasurer; 2) Grand
hall; 3) Captain Ignacio Mariano
de Azevedo Marques, assistant
accountant; 4) City Council
sessions hall

Acima: desenho da parede do
fundo da Sala de Assembleias,
situada no primeiro pavimento
do edifício.

Planta da Sala de Assembleias
– Sessões da Câmara Municipal,
segundo projeto executado pela
Companhia Construtora de Santos.

Above: drawing of the back wall
of the Assembly Room, on the
first floor of the building.

Plan of the Assembly Room – City
Council Sessions, as seen in the
project carried out by the Santos
Construction Company
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rio edifício, restando algumas de suas paredes externas. Com o

of São Paulo (CONDEPHAAT). However, this measure was insuf-

passar dos anos, parte dos paramentos remanescentes ruíram pela

ficient to prevent their deterioration. Two different episodes of fire

ação dos ventos e a trepidação constante do tráfego de caminhões

occurred, one in 1986 and another in 1992, completely destroying the

no porto, aceleraram seu estado de deterioração.

century-old buildings, sparing only a few external walls. Over the

Após seguidas ações para efetivar a recuperação, os passos decisivos para a superação do abandono começaram a se consolidar no
ano de 2008, diante dos planos da administração municipal em
transformar o edifício arruinado no futuro Museu Pelé.
Desapropriado pelo Governo do Estado, restaurado e reinaugurado como equipamento cultural pela Prefeitura em 2014, o resgate
do importante marco histórico e simbólico da cidade integra

years, some of the remaining ornaments were ruined by wind and
the constant trepidation caused by the back-and-forth movement of
trucks in the port, further aggravating the situation.
After several steps were taken to obtain consent for the recovery of the
buildings, key strides were finally made to overcome their abandonment in 2008, thanks to the Municipality’s plans to transform them
into the Pelé Museum.

novamente o edifício na paisagem do porto santista, readquirin-

Seized by the State Government then restored and resurrected as an

do destaque no conjunto arquitetônico do ciclo econômico do

instrument of culture by the Municipality in 2014, this important

café na região central. A preservação dessas referências físicas da

historical and symbolic landmark has now been reinstated in the

memória devem ser vistas como fator de conscientização pública,

landscape of the Port of Santos, recovering its place of honor in the

cidadania e aprimoramento do conhecimento, questões impres-

architectural ensemble that represents the age of the coffee economy

cindíveis para a construção da identidade cultural do cidadão.

in the city center. The preservation of these physical references of our
past should be seen as a means of fostering social awareness, responsibility and knowledge, fundamental elements for consolidating our
cultural identity.

Imagem do edifício datado de
1867, registrado na década
de 1960, da esquina do
Largo Marques de Monte
Alegre e rua do Comércio.
This photo, made in 1960’s,
shows the building from 1867
on the corner of Marques
de Monte Alegre Square
and Comércio Street.

Ney Caldatto Barbosa

CONSTRUÍNDO O MUSEU
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THE CHOICE OF THE HISTORICAL CITY CENTER

A

Com a perda da importância do Centro, investimentos públicos

With the growing irrelevance of the city center, public and private

e privados arrefeceram e foram migrados para outras localida-

investments in these areas dwindled and migrated to other locations.

des. Ao vincular suas ações aos interesses do capital imobiliário,

By binding its actions to the interests of real estate capital, the gov-

o poder público seguiu no contrafluxo do desenvolvimento da

ernment proceeded in the opposite direction of the region’s develop-

região, desprezando áreas dotadas de completa infraestrutura que

ment, overlooking areas equipped with full infrastructure that slowly

lentamente entraram em declínio, gerando desperdício econômi-

entered into decline and generating economic waste contrary to the

instalação do Museu Pelé no Centro Histórico da cidade de San-

The decision to install the Pelé Museum in the historical center of

co contrário aos interesses da sociedade. Em Santos, por exemplo,

interests of society. In Santos, for example, the historical city center,

tos teve como finalidade a valorização da área mais emblemática

Santos is a conscious effort to revitalize the most emblematic area of

o Centro Histórico, gozando de plena infraestrutura, passou a ser

abounding in infrastructure, became neglected due to changes in the

do espaço urbano, região que evoca as origens da ocupação do

our urban space, a region that evokes the origins of local occupation,

subutilizado em face das mudanças nas funções urbanas geradas

urban role following the coup d’ état of 19642, which culminated in

povoado, suas transformações e permanências, local de identida-

its transformations and permanencies; a place of symbolic identity

após o golpe de 1964 2, o que culminou na sua degradação.

its degradation.

de e referência simbólica da população. Concentra grande parcela

and reference for the local population. This area concentrates a great

do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico, representativo

portion of the natural, artistic and architectural heritage, especially

No passado, as tentativas de alterar esse quadro se manifesta-

In the past, attempts to change this situation were made dispro-

sobretudo do ciclo econômico do café, cuja degradação produz

representative of the coffee era, whose degradation produces damag-

ram de modo desigual, isto é, se, por um lado, fomentavam-se

portionately. On one hand, investments were directed at making

efeitos prejudiciais à identidade cultural da coletividade. Nas

ing effects on our collective cultural identity. In the last decades, the

investimentos para obras de embelezamento, por outro, o capital

aesthetic improvements, while, on the other hand, real estate capital

últimas décadas, a região sofreu distintas mudanças – renovação

region has suffered a series of changes, including urban renovation,

imobiliário cercava-se de grandes projetos de renovação urbana.

was immersed in great urban renewal projects, proposing a radical

urbana, preservação e até a reinvenção1 – decorrentes de políticas

preservation and even reinvention1, all arising from urban policies

Propunha a transformação radical da morfologia das áreas degra-

morphological transformation of degraded areas, which required

urbanas muitas vezes danosas, somadas a fatores econômicos e

that are often detrimental and economic and social factors that have

dadas, que exigia grandes investimentos, justificados por meio de

large investments justified by functionality and real estate interests,

sociais que transformaram esse fenômeno em fato global.

made this a global phenomenon.

argumentos funcionais e interesses imobiliários, mais do que por

more so than by factors aimed at preservation.

Tais ações, manifestadas de modo semelhante por diversas cida-

These developments, which have similarly manifested themselves in

des pelo mundo, deslocaram os investimentos das áreas centrais

many cities around the world, shifted investments from the cen-

para as regiões de maior apelo imobiliário, surgindo novos polos

tral regions to areas of greater real estate appeal, giving rise to new

de atração de capital e de consumo, acarretando o êxodo no Cen-

hubs of attraction of capital and consumption and a general exodus

tro. Em alguns casos, tal fenômeno urbano se agrava diante da

from city centers. In some cases, the transfer of headquarters made

transferência de sedes de instituições públicas para outras regiões,

by public institutions to other regions further enhances this urban

acentuando a desvalorização dos centros históricos. A consolida-

phenomenon, reinforcing the depreciation of historical city centers.

ção do binômio desvalorização-deterioração se materializa para o

The consolidation of the binomial depreciation-deterioration mate-

capital imobiliário sob a forma de renovação urbana. A demoli-

rializes itself in real estate capital in the form of urban renovation.

Esse modelo de revitalização, em muitos casos, é tratado por

investments aimed at generating an appreciation of real estate in

ção de antigos imóveis seguida da construção de novos edifícios e

The demolition of old structures followed by the construction of

muitos como gentrificação, isto é, investimentos norteados para

a particular locality, forcing residents to relocate to less favored

logradouros define a postura recorrente de investidores apoiados

new buildings and public areas reflects the predominant attitude

a valorização imobiliária da localidade, forçando a população

areas. Gentrification was in fact the approach taken by most urban

no discurso desenvolvimentista e progressista. Por vezes, esse

of investors driven by developmental and progressive reasoning.

residente a se transferir para regiões menos favorecidas. A gentri-

development strategies in response to specific historical circumstances

processo renovador nem sempre conclui em benefícios sociais e

This process of renovation is not always beneficial to society, neither

ficação foi a resposta de grande parte das estratégias de desenvol-

marked by economic depletion and the consequent disinvestment

manutenção do significado cultural da paisagem urbana, trazen-

does it always help to preserve the cultural significance of the urban

vimento urbano a uma conjuntura histórica específica, marcada

in these significant urban areas. The various interventions devised,

do consigo o desinteresse e a falta de identificação da população

landscape, as it induces a general lack of interest and identification

pelo esvaziamento econômico e consequente desinvestimento

particularly projects involving cultural facilities, were intended

com a região.

between the public and their environs.

nessas áreas urbanas significativas. As diversas intervenções

to serve the interests of capital by categorizing a given area and

outros fatores voltados à preservação.

In response to this, city planning has renewed its priorities in recent

Reagindo a isso, nas últimas décadas a área do planejamento

decades, shifting attention towards the revitalization of historical

floresceu atenções renovadoras para a revitalização dos centros

city centers. Interests are now turned to the recovery of traditional

históricos. Interesses agora se voltaram para a recuperação da

landscapes and restoration of historical buildings and public spaces.

paisagem construída tradicional e a restauração de edifícios e

New methods of raising capital have been created and economic

logradouros históricos. Novas formas de acumulação do capital

activity has become more dynamic, generating a collective sense of

se impuseram e atividades econômicas se dinamizam, gerando

satisfaction and belonging.

satisfação coletiva e um sentimento de pertencimento.

The process of revitalization is often regarded as gentrification, or

elaboradas, em especial os projetos de equipamentos culturais,

1

VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard de (Org.). Intervenções
em centros urbanos: objetivos, estratégias e resultados. Barueri: Manole, 2006, p. 5.

1

VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard de (Org.). Intervenções em
centros urbanos: objetivos, estratégias e resultados. Barueri: Manole, 2006, pg. 5.

2

Em 1969, a cidade de Santos foi considerada Área de Segurança Nacional pelo Governo
Militar, perdendo sua autonomia política, retomada somente em 1983.

2

In 1969, the city of Santos was declared a National Security Area by the Military Government, thereby losing its political autonomy, which was only recovered in 1983.
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Estado de conservação do
casarão em 2007.
The deteriorated state of the
mansion in 2007.
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pretendiam atender aos interesses do capital, qualificando uma

inducing the need for developing or recreating the territory, bringing

determinada área, induzindo a necessidade de criar ou recriar o

greater visibility and attention to the historical city center, which in

território, dando maior visibilidade e divulgação ao Centro His-

turn attracted investments and business and intensified competition

tórico que, por sua vez, atraía investimentos, negócios e ampliava

among cities. This region is no longer a center of production. It has

a competitividade entre as cidades. Essa região deixou de ser um

become instead an object of consumption where many activities are

local de produção para se transformar em objeto de consumo,

proposed, as if it were a coveted item. Regarding this phenomenon,

onde se propõem diversificadas ações para tornar-se um pro-

Otilia Arantes3 analyzes urban transformations that have taken

duto cobiçado. Sobre esse fenômeno, Otília Arantes3 analisa as

place in recent decades in major cities from the perspective of globali-

transformações urbanas que ocorreram nas últimas décadas nas

zation, stating that culture has come to be treated as a business in

principais cidades sob a ótica da globalização, ao afirmar que a

the coalition of classes and interests of capital, responsible for urban

cultura passou a ser tratada como grande negócio na coalizão

development, and has itself come to be managed and consumed as

de classes e interesses do capital, responsável pelo crescimento

a commodity:

urbano, sendo que ela mesma passou a ser gerida e consumida

As culture became the main business of cities in the process of

como mercadoria:
À medida que a cultura passava a ser o principal negócio das

in the operation that it was just that — culture — which was

cidades em vias de gentrificação, ficava cada vez mais evidente

one of the most powerful means of urban control in the current

para os agentes envolvidos na operação que era ela, a cultura, um

moment of global restructuring of dominions.

dos mais poderosos meios de controle urbano no atual momento
de reestruturação da dominação mundial.

part of a global network “fits all the requirements of a company
guided by principles of maximum efficiency and the provision of

des que fazem parte das redes globais, “obedecem a todos os requi-

services capable of offering its residents a feeling of citizenship, wisely

sitos de uma empresa gerida de acordo com os princípios da eficiência

induced through cultural activities that encourage their creativi-

máxima, e prestação de serviços capaz de devolver aos seus moradores

ty, increase their self-esteem, or enable them from a technical and

algo como uma sensação de cidadania, sabiamente induzida através

scientific point of view. Such initiatives, be they large investments

de atividades culturais que lhes estimulem a criatividade, lhes

in cultural facilities or the preservation and restoration of something

aumentem a auto-estima, ou os capacitem do ponto de vista técnico e

elevated to the status of ‘ heritage site’, therefore constitute a dimen-

científico. Tais iniciativas, sejam elas grandes investimentos em equi-

sion associated to the former, as bait or a publicity stunt”.4

ao status de patrimônio, constituem pois uma dimensão associada à

This internal view of the mansion,
in 2007, reveals the deteriorated
walls and precarious shoring.

Thus, the urban revitalization that occurred in these cities that form

Desse modo, as revitalizações urbanas que ocorreram nessas cida-

pamentos culturais ou preservação e restauração de algo que é alçado

Vista interna do Casarão em
2007, paredes deterioradas e
escoramento precário.

gentrification, it became increasingly evident to those involved

primeira, na condição de isca ou imagem publicitária”.4
Guardadas as devidas proporções, o processo ocorrido na região

Loosely speaking, the process that took place in central Santos was
no different. Since the 1980’s, a sharp economic decline occurred as a
result of the waning coffee business and the loss of jobs at the Docks
Company of the State of São Paulo (CODESP) — a consequence of

central de Santos não foi diferente. Desde a década de 1980,
ocorreu acentuada decadência econômica decorrente da diminuição dos negócios cafeeiros, concomitante às perdas de postos de

3

ARANTES, Otília. Uma estratégia fatal: A cultura nas novas gestões urbanas. In: A
cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000.

3

ARANTES, Otília. Uma estratégia fatal: A cultura nas novas gestões urbanas. In: A cidade
do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000.

4

Ibidem, p. 47.

4

Ibidem, p. 47.
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trabalho na Codesp – Companhia Docas do Estado de São Pau-

the Port Modernization Law of 1993 — and at the São Paulo Steel

lo, consequência da Lei de Modernização Portuária (1993), e na

Company (COSIPA) in 1993, which the State Government decided

Cosipa – Companhia Siderúrgica Paulista (1993), por meio de sua

to privatize. The emergence and strengthening of new business and

privatização promovida pelo Governo do Estado. O surgimen-

service centers in Santos and its metropolitan area, keep the public

to e o fortalecimento de novos centros comerciais e de serviços

close to their places of consumption. In the long term, the conse-

em Santos e região metropolitana, manterão o público próximo

quences of the Master Plan devised in 1968 were also felt, which

das suas localidades de consumo. Também foram a longo prazo

prioritized monofunctional compartmentalization, thereby inhibit-

sentidos os reflexos das ações do Plano Diretor elaborado em

ing the emergence of new housing developments in the city center in

1968, que consagrava a setorização monofuncional, inibindo o

favor of trades and services. The effects were immediate. Abandon-

surgimento de novas habitações no Centro, privilegiando o setor

ment and deterioration of historical buildings, cutbacks in public

de comércio e serviços. Os efeitos foram rápidos. Abandono e

investment, local economic downturn, an increase in street trading

deterioração dos imóveis históricos, diminuição dos investi-

and the proliferation of slums were the most obvious. The conse-

mentos públicos, retração da economia na região, aumento do

quences were severe and spread across the entire metropolitan region.

comércio ambulante e dos cortiços foram os mais evidentes. As

According to observations made by Alcindo Gonçalves, the region

consequências foram graves e atingiram toda a região metropoli-

“came to face great difficulties. Unemployment rose drastically, in-

tana, de acordo com os argumentos de Alcindo Gonçalves, essa

come was reduced and economic stability seems definitely threatened.

região “passou a viver grandes dificuldades. O desemprego aumen-

The entire system we’ve created (...) which ensured development for

tou dramaticamente, a renda caiu, a estabilidade econômica parece

almost a century, has been shaken, incurring the creation of a new

definitivamente ameaçada. Todo o modelo construído (...) que

structure for development”.5

garantiu o desenvolvimento durante cerca de um século, foi abalado,
impondo-se a construção de uma nova estrutura de crescimento”.5

Vista interna do
Casarão em 2007.
Internal view of the
mansion in 2007.

Seeking to reverse this decadent situation that hit businesses in the
city center, some actions6 taken by the Municipal Government served

Buscando reverter essa situação decadente que atingiu o comér-

as short-term strategies of revitalization to meet the demands of

cio do centro da cidade, algumas ações6 realizadas pelo poder

businesses that suffered the effects of the debilitated local economy.

público municipal serviram como estratégias de revitalização a

Such efforts had little effect, unable to obtain the desired results due

curto prazo, em atendimento às reivindicações dos comercian-

to their discontinuous nature. Aiming to attract attention to the

tes que sofriam com a quase falência econômica da região. Tais

central region of the city, the Municipality presented a more concrete

esforços surtiram pouco efeito, não obtendo o retorno esperado

initiative by reinstating the tramline, a mode of transportation that

resultado de um conjunto de ações descontínuas. Em 2000, com

had been extinct since 1972. This time, however, it would serve only

o propósito de atrair as atenções à região central, a Prefeitura

for the purposes of tourism activity. The idea was a success. Reopened

promoveu ação mais concreta visando à reinstalação de uma

in September 2000, the tram became a symbol of revitalization,

5

GONÇALVES, Alcindo. Desenvolvimento econômico da Baixada Santista. Santos:
Leopoldianum. 2006, p. 182

5

GONÇALVES, Alcindo. Desenvolvimento econômico da Baixada Santista. Santos: Leopoldianum. 2006, pg. 182

6

Na década de 80, a Prefeitura realizou o programa AGLURB (Aglomerações Urbanas)
financiado pela EBTU (Empresa Brasileira de Transportes Urbanos), que previa investimentos no sistema viário para a melhoria do transporte coletivo. Porém, no Centro
foram privilegiadas intervenções no sistema viário incluindo ampliações parciais nas
áreas das calçadas. Em 1991, foram desenvolvidas ações preventivas, como as criações
do CONDEPASA (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos) e das leis
que concediam isenção total de IPTU para imóvel com fachada restaurada e isenção do
ISS do respectivo serviço de restauração, além do início de um inventário de imóveis no
chamado Corredor de Proteção Cultural (que abrangia as principais ruas do Centro).
Também destaca-se a restauração da fachada da Casa de Frontaria Azulejada (1994)
e do Outeiro de Santa Catarina (1992). A partir de 1999, evidencia-se o retorno do
investimento público no Centro, ao promover a recuperação das praças e organizar o
comércio ambulante.

6

In the 1980’s, the Municipality promoted the program AGLURB (Urban Agglomerations)
funded by the EBTU (Brazilian Urban Transport Company), which planned investments
in the transportation system for improvements in mass transit. However, in the city center,
the priority was to improve the road system, including the partial expansion of sidewalks.
In 1991, preemptive measures were taken, such as those by CONDEPASA (Defense Council for the Cultural Heritage of Santos) and laws conceding full exemption from IPTU
taxes to properties with restored facades and exemption from the ISS tax for the respective
restoration service, as well as the development of an inventory of properties in the denominated Corridor of Cultural Protection (which included the main streets in the city center).
Also worthy of mention were the restorations of the facades of the House with the Tiled
Frontage (1994) and the Santa Catarina Mound (1992). In 1999, we see the return of
public investments made in the city center, with the recovery of parks and the organization
of street trading.
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linha de bonde, transporte extinto desde 1972, mas desta vez com

attracting thousands of people, from tourists to local residents who

Os objetivos do Alegra Centro incluíam a requalificação da re-

The objectives of Alegra Centro included redevelopment of the region

caráter turístico. A proposta deu certo. Inaugurado em setembro

were eager to revisit the forgotten past. The tram quickly became a

gião por meio da restauração do patrimônio cultural, e para isso

through the restoration of cultural heritage sites, therefore a variety

de 2000, o bonde tornou-se símbolo da revitalização, atraindo

prominent feature of the city center, attracting nationwide media

foi possível conceder diversos incentivos fiscais para as atividades

of incentives such as tax breaks were made possible for any economic

milhares de pessoas, entre turistas e moradores que, curiosamen-

attention7. Years later, the tram won formal recognition, literally

econômicas que se compatibilizassem com os imóveis antigos

activity involved to these ends. The improvements made to the urban

te, foram se reencontrar com a história esquecida. Rapidamente,

becoming the city’s tourism brand8, a clear reflection of how the

restaurados. A valorização da paisagem urbana, juntamente

landscape and the attraction of new economic activities, especially

o bonde tornou-se figura principal do Centro, atraindo a mídia

local population identified with them. The success of the tram was

com a atração de novas atividades econômicas, especialmente

those linked to tourism, had great importance in the implementation

nacional7. Anos depois, o bonde foi reconhecido, ao ser escolhido

important in establishing a more attractive image of the city center

as vinculadas ao turismo, além de propor a integração da região

of the program, besides proposing the integration of the central re-

como a marca turística da cidade8, consequência da identidade

and possibly contributing to the arrival of new investments and

central com o cais do porto, a partir de um projeto urbanístico

gion with the docks at the port as part of an ambitious urban project

da população com esse meio de transporte. O sucesso do bonde

activities in the region. However, a policy had to be determined for

ambicioso chamado Porto Valongo, teve destacada importância

called Porto Valongo. Key projects were created, specific actions that

foi importante para constituir a criação de uma imagem mais

the revitalization of the historical city center.

na implantação do programa. Também foram engendrados pro-

were strategically located in different areas of the central region,

jetos-âncora, ações pontuais que se situavam estrategicamente em

with the potential to revitalize their surroundings. They served as

diversas áreas da região central, com potencial para a revitaliza-

hubs for attracting consumers, besides contributing to the reinvigor-

ção do seu entorno. Serviam como polos de atração de público

ated image of the historical city center and Santos as a whole. Among

consumidor, além de contribuírem na imagem revigorada do

these projects, the standouts were the restorations of the Coliseum

centro histórico bem como da cidade. Dessas ações se destacaram

Theater (2006) and the Guarany Theater (2008), the revitalization

a restauração do Teatro Coliseu (2006) e a do Teatro Guarany

of the Valongo neighborhood (2004-2014), the expansion of the

Shortly thereafter, the Municipality created the program Alegra

(2008), a revitalização do bairro do Valongo (2004-2014), a am-

tourist tram line (2009), the restoration of the former Fire Station

Centro (2003), dedicated to the revitalization of the historical city

pliação da linha turística do bonde (2009), a construção de nova

(2010) which became the new headquarters of the City Council, the

center, which sought to bring investments and improvements based

sede da Câmara Municipal com a restauração do antigo Quartel

installation of Poupatempo (2008) in a former coffee warehouse,

Pouco tempo depois, a Prefeitura criou o programa Alegra Cen-

on a strategic plan. The proposal involved the implementation of a

dos Bombeiros (2010), a instalação do Poupatempo (2008) em an-

and, finally, the development of the Porto Valongo proposal for the

tro (2003), voltado para a revitalização do Centro Histórico, com

series of projects through initiatives that aimed at the diversification

tigo armazém de café, bem como a elaboração de proposta para

revitalization of the Port of Santos, right by the city center, compris-

a finalidade de fomentar investimentos e benfeitorias a partir de

of activities such as trade, services, entertainment and tourism —

a revitalização da área portuária em frente ao Centro Histórico

ing the construction of a naval, tourism and business complex.

um plano estratégico. A proposta visava à instalação de empre-

increasing the flow of people in the region and fostering the 24-hour

– Porto Valongo –, compreendendo a construção de complexo

endimentos diversos por meio de iniciativas voltadas à diversifi-

use of the city center — along with making improvements to the ur-

náutico, turístico e empresarial.

cação de atividades como comércio, serviços, entretenimento e

ban landscape and the recovery of historical landmarks. In order to

turismo – ampliando o fluxo de pessoas na região e fomentando

make the program viable, four strategies were determined to simplify

o uso do Centro por 24 horas –, em conjunto com a valorização

is implementation: drafting legislation, development of key projects,

da paisagem urbana e da recuperação do patrimônio histórico.

program management and marketing strategy.

atraente do Centro e possivelmente contribuir para a vinda de
investimentos e novas atividades, mas tornava-se necessária a definição de uma política para a revitalização do Centro Histórico.

At the turn of the 21st century, this process of revitalization underwent some important interventions. The redevelopment of public
areas became a priority, as well as the restoration of historically

Na virada do século XX para o século XXI, a revitalização

significant buildings of the urban landscape, such as the Coffee Ex-

do Centro sofreu algumas intervenções importantes. Foram

change, where the Coffee Museum was eventually installed (1998).

promovidas a requalificação de áreas públicas e a restauração de
edifícios de destaque na paisagem urbana, como a Bolsa do Café,
onde posteriormente foi criado o Museu do Café (1998).

A realização dessas intervenções contribuiu significativamente
para a valorização imobiliária da região, revertendo a situação de
decadência econômica que há muito tempo vinha acontecendo.

These interventions contributed greatly to the real estate appreciation
in the area, putting an end to the long period of economic decline.
It was in this context that emerged, as an instrument of culture, the
restoration of the Valongo mansions, an important architectural ensemble from the second half of the nineteenth century that had been

Para a viabilização do programa, foram definidas quatro estraté-

Nesse contexto se insere a restauração dos casarões do Valongo

ruined after decades of neglect. The installation of the Pelé Museum

gias que simplificaram a sua implementação: elaboração da legis-

como equipamento cultural. Importante conjunto arquitetônico

within its confines would be a strategic element for the continued

lação (que definia a área de abrangência, usos, procedimentos de

da segunda metade do século XIX que se encontrava arruinado

revitalization of the region, coupled with the establishment of the

restauro e incentivos fiscais), desenvolvimento de projetos-âncora

após décadas de abandono. A implantação do Museu Pelé em

headquarters of Petrobras.

(intervenções pontuais com a finalidade de revitalizar o entorno

suas instalações seria elemento estratégico para a continuidade da

dessas), gerenciamento do programa (por meio de um escritório

revitalização da área, somada à implantação da sede da empre-

executivo) e estratégia de marketing (propaganda, logomarca,

sa Petrobras.

eventos, criação do mascote, publicações, etc com a finalidade de
divulgar o Centro Histórico).

7

O bonde foi utilizado em numerosas propagandas de televisão, minisséries, novelas e
documentários, além de gerar extensas matérias jornalísticas.

7

The tram was used in a number of television ads, mini-series, soap operas and documentaries, and generated extensive news stories.

8

Em 2006, a Prefeitura escolheu por meio de concurso a marca turística de Santos. A
logomarca que tem o bonde foi a vencedora.

8

In 2006, the Municipality promoted a contest to select Santos’s official tourism brand. The
winning brand was one that included an image of the tram.
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THE MUSEUM IN THE VALONGO

A

s últimas décadas foram marcadas por frustradas tentativas

The last few decades have seen a series of fruitless attempts to

para se efetivar o Museu Pelé em Santos. Poder público e

establish the Pele Museum in Santos. Both the government and the

iniciativa privada investiram em algumas propostas que não

private sector invested in proposals that were unsuccessful9.

lograram êxito9.

In all these attempts, it always became very clear that the installa-

Em todas essas tentativas, ficava clara a importância que a insta-

tion of this museum had the potential to make a great contribution

lação desse museu poderia trazer para a divulgação da cidade. As

in promoting the city. Aside from raising the self-esteem of the local

consequências positivas implícitas nesse equipamento cultural,

population, the implicit positive consequences of this endeavor, such

como a criação de uma imagem publicitária qualificada na atra-

as the creation of a qualified promotional image for the attrac-

ção de turistas e negócios, além de possibilitarem uma melhora

tion of business and tourists, aroused the interest of several cities10,

da autoestima da população, despertaram o interesse de várias

demonstrating its potential strength as a product for communication

cidades10, demonstrando sua força como produto de comunica-

and promotion.

ção e promoção urbana.

In 2007, the Municipality was finally able to reach an agreement

Em 2007, a Prefeitura finalmente conseguiu firmar um acordo

with Pelé, the “King of Football”, the “Athlete of the Century”, to

com Pelé, o “Rei do futebol”, o “atleta do século”, para fazer

install the museum in a location that had never previously been

o museu em um local até então nunca pretendido, no antigo

considered: the historical architectural complex of the Valongo

conjunto arquitetônico dos “casarões do Valongo”, na região

mansions, in the central region of the city. The final decision in favor

central da cidade. A definição para a ocupação dos casarões fora

of the occupation of the mansions was a political one that ended once

uma decisão política que encerrava definitivamente discussões

and for all the incessant discussion regarding its definitive location.

intermináveis sobre sua instalação na cidade.

The choice of location had several motives: it allowed for the resto-

Além disso, a escolha do local se deu por outros motivos, como: a

ration of an important historical landmark; it provided a solution

restauração de importante edifício histórico, solução de diversas

for the many judicial issues regarding the buildings; its physical area

questões jurídicas do imóvel, compatibilidade do programa de

was compatible with the necessities of the museum; it functioned as

necessidades do museu com a área existente e catalisador da revi-

a catalyst for the urban revitalization efforts in the region. The de-

talização urbana da região. A condição de arruinamento na qual

teriorated state of the mansions, due to abandonment by the owners

o imóvel se encontrava, em decorrência do abandono dos proprie-

and the land and legal problems that surrounded them, caused an

Vista lateral em 2007.

tários, e os problemas fundiários e jurídicos que o imóvel possuía

impasse that was quickly leading them to complete destruction. The

Lateral view in 2007.

convergiam para um impasse que levava rapidamente os casarões

agreement signed by the Municipality and the State Government put

9

A tentativa mais concreta realizada até então foi em 2001, quando a Prefeitura de
Santos anunciou a intenção de construir o Museu Pelé na plataforma do Emissário
Submarino, situado na Praia do José Menino. Após as obras terem sido iniciadas em
2003, acabaram sendo embargadas pela Justiça Federal, provocando a desistência de
Pelé nesse empreendimento.

10 Em diversas entrevistas, Pelé afirmou que havia sido procurado por representantes de
cidades do Brasil e do exterior que ofereceram oportunidades para instalar esse Museu.

9

The firmest attempt up until then was made in 2001, when the Municipality of Santos
announced their intention to build the Pelé Museum on the Emissário Submarino platform,
located on José Menino Beach. After the work was started in 2003, they were eventually
embargoed by the Federal Court, leading Pelé to abandon this endeavor.

10 In a number of interviews, Pelé stated that he had been sought out by representatives of
several cities from Brazil and abroad who offered him opportunities to install this museum.
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Vista aérea da região do Valongo com
os casarões restaurados em destaque.
View of the Valongo area, depicting the
restored buildings.
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à completa destruição. O acordo firmado entre a Prefeitura e o

an end to these issues, and the installation of the Pelé Museum in

vestimentos, possibilitando a criação de um sentimento coletivo

making investments. This has enabled a collective sense of satisfaction

Governo do Estado encerrou essas questões, e a instalação do

this edifice was seen as an opportunity to recover a valuable cultural

de satisfação e de boa gestão pública. Sem julgar as vantagens ou

and good public administration. Regardless of the advantages or dis-

Museu Pelé nesse edifício foi entendido como momento oportu-

asset, as well as its surroundings which were in a similar state of

desvantagens dessa opção de estratégia urbana, tal escolha acarre-

advantages of this strategy of urban planning, the fact is that it has

no de recuperação de um valioso bem cultural e de seu entorno,

degeneration due to the port activities in the urban area.

tou possibilidades favoráveis para a recuperação desse valioso

led to favorable conditions for the recovery of this valuable landmark

patrimônio que parte da população e do empresariado entendia

that part of the population, as well as the business world, had come

como obstáculo ao desenvolvimento urbano.

to see as an obstacle to urban development.

em acentuada deterioração decorrente do avanço das atividades
portuárias na área urbana.

The plan to recover the Valongo neighborhood was part of one of
the key projects in the process of revitalization of the historical city

A intenção de levar a revitalização ao bairro do Valongo fazia

center, attracting investments to transform the abandoned and dete-

parte de um dos projetos-âncora do programa de revitalização

riorated state of the urban landscape.

do Centro Histórico, atraindo investimentos para transformar o
quadro atual de abandono de deterioração da paisagem urbana.

Since the soon-to-be restored facilities were intended to attract a
great number of visitors, there were growing expectations that this

Por ser um equipamento que atrairia muitos visitantes, crescia

would bring significant development to the region, fostering new

a expectativa de gerar desenvolvimento na região, fomentando

activities in its proximities and improving the urban landscape while

novas atividades ao seu redor, melhorando a paisagem urbana e a

making it safer too.

segurança do local.

Due to its proximity, the daily activities of the port had some nega-

Tratando-se de uma área muito próxima ao porto, as atividades

tive impacts on the Valongo neighborhood, leading the Municipality

portuárias causaram impactos negativos nesse bairro, levando a

to take a series of actions that sought to revert this situation. The

Prefeitura a promover algumas ações para reverter essa situ-

establishment of a public-private partnership, which involved the

ação. A implantação de parceria público-privada envolveu os

State and Federal Governments along with private finance initi-

governos Estadual e Federal junto à iniciativa privada, a fim de

atives, was a means to implement projects that encompassed new

implantar projetos que abarcassem novas atividades ligadas à

activities fostering local sustainability. Aside from the Pelé Museum,

sustentabilidade da região. Além do Museu Pelé, destacam-se

two other undertakings stood out: the Porto Valongo venture and

o empreendimento Porto Valongo e a sede da Petrobras, que

the development of the new Petrobras headquarters, both of which

fomentaram novos empreendimentos, como hotéis e escritórios

stimulated new endeavors, such as the construction of hotels and

nas proximidades.

offices near by.

Os recursos públicos e privados nas ações que incentivaram e

The public and private funding of the activities that encouraged and

consolidaram a revitalização econômica do Centro Histórico se

consolidated the economic revitalization of the historical city center

alinham com as posturas urbanas globalizadas de gentrificação

is aligned to the generalized approach towards urban gentrification

que vêm ocorrendo em todo o mundo. Sendo nas grandes produ-

that has been taking place globally. Whether it’s a big production of

ções em equipamentos culturais que criam um novo espetáculo

cultural facilities that create a new urban spectacle or the preser-

urbano ou na preservação do patrimônio histórico onde são

vation of a historical landmark in which new forms of funding are

produzidas novas formas de acumulação do capital, essas ações

created, these activities have become the catalyst for the establishment

passaram a ser os catalisadores da constituição de uma nova ima-

of a new, more favorable public image of the city as a safe place for

gem publicitária favorável da cidade como lugar seguro para in-
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O

s casarões do Valongo sofreram dois incêndios, em 1985 e 1992,

The Valongo mansions suffered two episodes of fire, in 1985 and 1992,

que os levaram à quase total destruição, sendo que as coberturas

which almost caused their complete destruction. The roofs and the

e todo o interior, além de grande parte das quatro paredes laterais

whole interior, as well as most of the four sidewalls collapsed. They

desabaram, ficando em absoluto abandono, vulneráveis a múlti-

were totally abandoned and exposed to a number of factors that led

plos fatores que provocaram a degradação dos edifícios e o estado

to their degradation and the state of ruin in which they remained for

de arruinamento em que permaneceram por muitos anos.

many years.

Para a elaboração do projeto de restauração e reforma dos casa-

The restoration and remodeling project of the mansions began with

rões, partiu-se da análise do estado de conservação do imóvel

an analysis of the state of conservation of the remains of the build-

remanescente, constatando que o edifício continha graves proble-

ings, which identified serious structural problems, with walls that

mas estruturais, com paredes em situação de risco de desabamen-

were in danger of collapsing, requiring the urgent implementation of

to, compreendendo a urgente execução de novos escoramentos

new metallic scaffolds to prop up the walls, seeing as the metal parts

por meio de andaimes metálicos, uma vez que a consolidação es-

on the structure installed at the beginning of the 1990’s had suffered

trutural investida no início da década de 1990 sofreu corrosão das

corrosion, threatening the immediate collapse of the existing walls.

peças metálicas, colocando-o em risco de eminente desabamento

In 2009, the collapse of the wall facing Comendador Street served as

das paredes existentes. No ano de 2009, o desmoronamento do

a final warning before the restoration work was started.

paramento voltado para Rua Comendador Neto serviu como
alerta final para que principiassem os trabalhos de restauração.

Incêndio de 1985 destruiu todo o
interior do casarão.
A fire in 1985 destroyed the
interior of the mansion.

During the twentieth century, the buildings underwent a series of
modifications on their exteriors and additions in their interiors due

No correr do século XX, os edifícios sofreram descaracterizações

to their functional repurposing, thereby losing many of their original

decorrentes de modificações externas e acréscimos no interior em

characteristics. The fires destroyed all the internal constructional ele-

consequência das alterações funcionais. A sucessão de incêndios

ments, incurring the total destruction of the rooms. There remained

consumiu todos os elementos construtivos internos, acarretando

only fragments of walls that composed the volumetry of the build-

total destruição dos ambientes. Restaram apenas fragmentos

ings. Despite this, the constructional elements that were preserved

de paredes que compunham a volumetria dos edifícios. Apesar

were sufficient to serve as a fundamental reference of the mansions’

disso, os elementos construtivos conservados foram suficientes

neoclassical aesthetics, enabling the reinstatement of their original

para levarem à compreensão da estética neoclássica dos casarões,

configuration and the reproduction of these elements for restoration.

servindo como referências fundamentais para a reintegração
da configuração original e a reprodução desses elementos para
a restauração.

In the analysis of the conditions of the building remains, the walls
revealed several deteriorated parts that were covered in dense
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Vista dos casarões durante o
incêndio de 1985 que destruiu o
interior do imóvel.
Pouco tempo depois as paredes
laterais desmoronariam.
View of the mansions during the
fire of 1985, which destroyed
the internal area of the building.
Shortly thereafter, the lateral
walls would crumble.
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Na análise do estado de conservação dos remanescentes cons-

vegetation, which had been incorporated into the stone masonry,

trutivos, as paredes revelaram diversos trechos deteriorados, que

threatening to collapse. Ornamental elements remained stubbornly

contavam com densa vegetação que se incorporara na alvenaria

clinging to plants and plasters. The state of disintegration and the

de pedra, gerando riscos de desmoronamento. Elementos decora-

consequent loss of the coating was the prevailing pathology among

tivos teimosamente permaneciam agarrados a plantas e rebocos.

the walls. Of the wooden frames, only a few remained that were

A situação de desagregação e consequente queda do revestimento

almost unrecognizable. A similar situation occurred with the iron

era a patologia comum aos paramentos. Dos caixilhos de madeira

railings of the balconies.

restaram algumas unidades bastante descaracterizadas. Caso
similar se manifestou com os gradis de ferro dos balcões.

With time, the facades became increasingly vulnerable to bad
weather and the wreckage caused by trespassers who would damage

Com o tempo, as fachadas foram ficando cada vez mais vulne-

or remove elements like railings, hydraulic floor tiles, ironware,

ráveis às intempéries ou à depredação de invasores que levavam

drainpipes, stonework, among others.

elementos construtivos de gradis, pisos de ladrilho hidráulico,
ferragens, buzinotes, cantarias de pedra, entre outros.

After verifying their state of conservation and respective pathologies,
the appropriate technical procedures for cleaning and restoration of

Após a verificação de seu estado de conservação e as respectivas

the old masonry were put into effect, which comprised the reestab-

patologias, foram iniciados os procedimentos técnicos adequados

lishment of the broken and loose parts using traditional methods of

para limpeza e recuperação das alvenarias antigas, compreen-

construction. Within the confines of the edifice, some engraved lime-

dendo a reconstrução das partes desprendidas e desagregadas

stone parts were identified and then forgotten after the removal of

segundo os métodos construtivos tradicionais. No terreno do

the collapsed walls. Then a selection was made, classifying the items

edifício foi possível identificar algumas peças em cantaria de

by type and state of conservation, and later cleaned in order to be

pedra lioz11, que acabaram sendo esquecidas após a remoção das

reused in the restoration. Next, the walls were temporarily propped,

paredes desmoronadas. Assim, foi realizada uma triagem na qual

before the new structural system was put in place, joining new and

foram separadas por tipo e estado de conservação, sendo depois

old walls.

limpas para serem reaproveitadas na restauração. Em seguida, foi
providenciado o escoramento provisório das paredes, mantido
até a execução do novo sistema estrutural que vinculou paredes
novas e antigas.

Os casarões logo após
o incêndio de 1985.
The mansions, moments after
the 1985 fire incident.

11 Lioz ou pedra lioz é um tipo de calcário português, representativo de Lisboa e seus
arredores, muito usado em estátuas, monumentos e obras de arquitetura. A pedra lioz
foi empregada, por exemplo, na Torre de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos e na Igreja
do Carmo.

11 Lioz, or lioz marble, is a type of Portuguese limestone, representative of Lisbon and its
surroundings. It is used a lot in the making of statues and monuments and in works of
architecture. The lioz marble was used, for example, in the making of the Belém Tower, in
the Jeronimos Monastery and the Carmo Cathedral.
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Vista do Bloco 1 durante o
incêndio de 1985, que destruiu
inicialmente todo o interior.
View of Block 1 during the 1985
fire that initially destroyed the
entire interior.

Destruição provocada no Bloco 2
pelo incêndio de 1992.
The destruction caused by the fire
of 1992 on Block 2.

Situação que o edifício se
encontrava logo após o
desmoronamento da parede
posterior do Bloco 1, causado
por um vendaval.
This image depicts the state of
the building after the crumbling
of the back wall of Block 1,
caused by a windstorm.

Acima: Detalhe das cantarias
de pedra de lioz junto dos
escombros.
Above, the lioz marble
stonework in detail.

Interior do edifício pouco antes
do início das obras em 2010.
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The interior of the building
shortly before the restoration
work began in 2010.

Interior do edifício pouco antes do
início das obras em 2010.
The interior of the building shortly
before the restoration work began
in 2010.

Detalhe da porta com
remanescente da escadaria
que dava acesso aos
pavimentos superiores.
The doorway and remains
of the stairway that led
to the upper floors.
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THE PROJECT

C

A opção por reconstruir as paredes inexistentes consoante

The decision to recreate the inexistent walls in accordance with

os vestígios originais remete às questões ligadas ao seu valor

the surviving remains of the original construction was due to high

cultural em si, reconhecido no tombamento homologado pelo

cultural value of the architectural complex itself, as attested by the

CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histó-

fact that they were declared a national heritage site and entrusted to

rico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado), em 1983, e

the government for protection by the Defense Council for Historical,

posteriormente pelo CONDEPASA (Conselho de Defesa do Pa-

Archeological, Artistic and Touristic Heritage of the State of São

om a finalidade de restaurar e reformar o edifício histórico,

In view of restoring and remodeling the historical edifice, adapting it

trimônio Cultural de Santos), quando as paredes ainda resguar-

Paulo (CONDEPHAAT) in 1983, and later by the Defense Council

adaptando-o para abrigar o Museu Pelé, o projeto arquitetônico

to house the Pelé Museum, the initial proposition of the architectural

davam a feição original. Os remanescentes que permaneceram

for the Cultural Heritage of Santos (CONDEPASA), when the

tinha como premissa inicial a reconstrução das paredes externas

project was to rebuild the outside walls in accordance with their

mantinham referências fundamentais do partido arquitetônico

original wall features were still intact. The parts that were spared

de acordo com as características formais originais, refazendo a

original formal characteristics, retracing the neoclassical typology,

de origem, permitindo a leitura plena das antigas característi-

from destruction maintained the fundamental characteristics of

tipologia neoclássica que, além de resgatar a imagem do edifí-

which, aside from recovering the image of the ruined building,

cas formais, tornando possível a reprodução desses elementos,

the original architectural structure, allowing for a comprehensive

cio arruinado, tinha como finalidade a valorização do conjunto

sought to add value to the surrounding architectural ensemble,

necessários para a compreensão do todo. Dessa forma, o projeto

understanding of the former elemental foundations, which made it

arquitetônico do entorno, que é uma importante referência na

which is an important reference in the history of the city, comprised

buscou reconstruir as fachadas perdidas, refazendo envasaduras,

possible to reconstruct them and gain understanding of the structure

história da cidade, composta por edifícios que compõem paisa-

of edifices that make up a unique landscape reflecting the coffee era.

volumetria e acabamentos, respeitando o entorno e a integridade

as a whole. As such, the project sought to rebuild the lost facades of

da paisagem urbana do lugar.

the buildings, recreating the details, volumetry and finishing touch-

gem única ligada ao ciclo econômico do café.

Due to the ruined state of the buildings, the proposal to reconstruct

es, thereby respecting the composition and integrity of the urban

Em face do arruinamento do edifício, a proposta de reconstrução

the walls that accounted for the lost volume — a determination

Composto pela Igreja e Ordem Terceira de Santo Antônio (século

das paredes que compõem a volumetria perdida, definida no

made right from the outset of the restoration project — brought into

XVII), estação ferroviária (1865), conjunto de edifícios ecléticos e

partido de restauro, trouxe ao debate questões sobre o significado

debate issues regarding the significance of this material based on the

armazéns do cais (início do século XX), o bairro do Valongo reú-

Composed of the Church and Third Order of Santo Antônio (17th

dessa materialidade segundo a imagem original. Tal escolha fora

original image of the architectural complex. With the architectural

ne paisagem urbana peculiar onde se destacam os “casarões”, ob-

century), the railway station (1865) and the warehouses and eclectic

motivada, sobretudo diante do alto valor simbólico e arquitetô-

and symbolic value of the historical buildings in mind, the choice

jeto estratégico nessa configuração diversificada. Nesses termos,

building ensemble of the docks (beginning of the 20th century), the

nico do histórico imóvel, contrapondo às reformas sucedidas no

was made to counteract the reconstruction attempts made along the

reconstituir a imagem do edifício se justificava pela recomposição

Valongo neighborhood has a peculiar urban landscape where the

correr dos anos que, em vez de agregar qualidade, promoveram

years, which, rather than adding value, had defaced their character-

da memória vivenciada do lugar.

mansions stand out as strategic pieces in this diversified configura-

descaracterização e deterioração generalizada.

istics and contributed to their general state of deterioration.

A quantidade de informações colhidas permitiu adotar soluções

The large quantity of information gathered allowed for the adoption

ções são analisadas por Victor Hugo Mori12, ao comentar expe-

arquitetônicas que estivessem em sintonia com as atuais teorias

of architectural solutions that were in synchrony with the up-to-

riências similares vivenciadas na Europa, a exemplo do ocorrido

Issues regarding the authenticity and validity of the restorations are

do restauro. Os critérios escolhidos obedeceram aos procedi-

date conditions of the restoration. The selected criteria followed the

no Teatro La Fenice e no Campanário de São Marcos, ambos em

analyzed by Victor Hugo Mori12 when he comments on similar expe-

mentos usuais de intervenção em edifícios históricos, facilitados

usual procedures for work done on historical buildings, facilitated

Veneza. Apoiado no pensamento de Giuseppe Cristianelli, Mori

riences in Europe, such those which took place at La Fenice Theater

pela existência de levantamentos arquitetônicos e iconográficos

by the existence of architectural and iconographic research produced

observa que:

and the São Marcos Belfry, both in Venice. Basing himself on the

anteriores à destruição, que permitiram a reconstrução da antiga

prior to the buildings’ destruction, which enabled reconstruction of

tipologia. A simetria dos componentes construtivos facilitou

the original design. The symmetry of the constructional components

o refazimento das partes que se encontravam destruídas, em

enabled simplified the rebuilding of the destroyed parts, obeying the

obediência à modulação neoclássica de origem. Assim, as paredes

original neoclassical modulation. Therefore, the surviving walls and

remanescentes, somadas às cantarias de pedra lioz, se apresenta-

lioz marble stonework functioned as inductive and tangible referenc-

vam como referências indutoras e tangíveis para a execução.

es for the project’s execution.

Preocupações sobre a autenticidade e a validade das reconstru-

landscape of the location.

tion. In this context, rebuilding the image of the edifice was justified
by reconstituting the lived memory of the place.

thoughts of Giuseppe Cristianelli, Mori observes that:

12 MORI, Victor Hugo. Arqueologia e Restauração: anotações para um debate. In:
MORI, Victor Hugo; SOUZA, Marise Campos de; BASTOS, Rossano Lopes;
GALLO, Haroldo (Org.). Patrimônio: atualizando o debate. São Paulo: Iphan, 2006.

12 MORI, Victor Hugo. Arqueologia e Restauração: anotações para um debate. In: MORI,
Victor Hugo; SOUZA, Marise Campos de; BASTOS, Rossano Lopes; GALLO, Haroldo
(Org.). Patrimônio: atualizando o debate. São Paulo: Iphan, 2006.
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(...) a reconstrução neste caso não se qualifica como um falso

(...) the restoration, in this case, does not qualify as false testimo-

testemunho, mas como o único “ato com o qual este edifício pode

ny but as the only “act through which this building can be rein-

ser reproposto”. Parece que neste caso isolado, incide o “tempo da

stated”. It seems that in this isolated case, it concerns the “time

memória vivenciada” pela geração atual. O tempo da memória

of lived memory” by the current generation. The time of memory

que impede e tenta negar o entendimento da coisa como ruínas

that prevents and tries to deny the understanding of the thing as

arqueológicas. O teatro La Fenice continuava a permanecer

archeological ruins. The La Fenice Theater continued to remain

“potencialmente” sobre o vazio dos escombros como “ imagem

“potentially” above the emptiness of the ruins as a “ lived image”,

vivenciada”, conservada na memória coletiva como símbolo de

preserved in our collective memory as a symbol of identity.13

identidade.13
Segundo as considerações de Victor Hugo, ao adotar esses procedimentos de reconstrução, que fogem aos princípios conceituais
do restauro tradicional, “não se pode negar que a ação cultural de
restituição da imagem simbólica, desvinculada do suporte material
original, pode se distanciar da mera intenção premeditada de falsificar, enganar ou cometer um ato contra a cultura”.14
O refazimento das paredes dos casarões do Valongo não se
distancia das atuais teorias do restauro, já que os procedimentos
adotados não se baseiam em princípios teóricos permanentes e
universais. Na atualidade, nenhuma teoria universal pode dar
respostas generalizadas válidas para o enfrentamento da complexa problemática envolvida em cada particularidade da restaura-

According to Victor Hugo’s observations, by adopting these rebuilding procedures that stray from the conceptual principles of traditional restoration, “You can’t deny that the cultural act of restituting the
symbolic image, detached from the original material support, can
distance itself from the mere premeditated intent to falsify, deceive or
commit an act against culture”.14
The remake of the walls of the Valongo mansions is not distanced
from the current conjectures of the restoration, since the adopted
procedures are not based on permanent and universal theoretical
principles. Currently, no universal theory can offer valid generalized
answers to confront the complex problems involved in each peculiarity of the restoration. Each has different practices embedded in their
own contexts, and the responses must be adapted to each case.

ção. Cada uma apresenta práticas diversas inseridas em seus pró-

More than worshiping the past, valuing our lost heritage or restoring

prios contextos, e as respostas devem ser adequadas a cada caso.

our identity, the restoration of cultural property bases itself on the

Projeto de restauração:
levantamento da cronologia
construtiva e estado de conservação das fachadas laterais do
edifício em 2007.

Mais do que cultuar o passado, valorizar heranças perdidas

The restoration project: an
account of the construction
stages and state of
conservation of the building’s
lateral facades in 2007.

no qual o restauro passou a “constituir o momento metodológico

ou restabelecer vínculos de identidade, a restauração de bens
culturais fundamenta-se no legado da história como processo
contínuo, ininterrupto, conceito renovado por Cesare Brandi

legacy of history as a continuous, uninterrupted, process — a concept
renewed by Cesare Brandi in which restoration went on to “constitute the methodological moment of recognition of the work of art in
its physical make-up and its dual polarity, aesthetic and historical,
in view of transmitting it to the future”.15

do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na

1865

sua dupla polaridade, estética e histórica, tendo-se em vista a sua
transmissão para o futuro”.15

1913

1970

1992

1994
13 Ibidem, p. 130.

13 Ibidem, p. 130.

14 Ibidem, p. 131.

14 Ibidem, p. 131.

15 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.

15 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.

A história do edifício representa boa parte da trajetória socioeco-

The history of the building represents much of the socioeconomic

nômica da cidade – seu apogeu, decadência e abandono – reve-

trajectory of the city — its rise, decline and abandonment —

lada em diversos momentos. Ao intervir no edifício arruinado

revealed at different moments. While intervening in the ruined

contendo significativos valores artísticos, históricos e culturais, o

building, which holds significant artistic, historical and cultural

projeto levou em conta a qualidade única e insubstituível dos ca-

value, the project took into account the unique and irreplaceable

sarões, entendendo-o como obra de arte e documento histórico.

qualities of the mansions, viewing them as a work of art and a

Desse modo, o partido do restauro definiu a reconstrução das

historical document.

paredes externas – “como eram e onde eram” –, recuperando a

As such, those responsible for the restoration defined the rebuilding

imagem externa do conjunto arquitetônico tombado e a paisa-

of the external walls — “as and where they were before” –, recov-

gem urbana do local. As novas funções propostas para atender

ering the external image of the government-entrusted architectural

a um museu seriam adaptadas aos espaços existentes, agora com

complex and the urban landscape of the location. The new functions

áreas maiores decorrentes do espaço vazio causado pelos suces-

proposed to meet the requiremets of a museum would be adapted to

sivos desmoronamentos, ocasionando maior liberdade projetual

the existing spaces, which now had larger areas due to the destruc-

e facilitando o atendimento do programa proposto. Optar pela

tion that had caused large clearings, allowing for greater creative

reconstrução dos pavimentos com as antigas compartimentações

freedom for the project and facilitating compliance with the proposed

de salas ao longo de um corredor se mostrava incompatível com

program. Opting for the reconstruction of the floors with the original

o novo programa de necessidades do museu. O projeto teve o

partitioning of rooms along a corridor turned out to be incompatible

cuidado de entender as peculiaridades arquitetônicas do imóvel

with the new requirements of the museum. The project was careful

tombado, valorizando-os como documento histórico e espaço

to understand the architectural peculiarities of the building, valuing

cultural de uso contemporâneo. O interior recebeu espaços com

them as a historical document and a cultural space for contemporary

maiores qualidades plásticas e espaciais, sem prejudicar a imagem

use. The interior spaces gained greater visual and spatial qualities

externa do imóvel, promovendo um renovado sentido de quali-

without disturbing the external image of the property, providing a

dade e unidade para o museu. De modo simultâneo, os edifícios

renewed sense of quality and uniformity to the museum. Simultane-

se voltam para a interação com o entorno, ao se reintegrarem à

ously, the buildings come to interact with their environment, joining

paisagem urbana em processo de revitalização.

the urban landscape in the process of revitalization.

Com as fundações concluídas
a estrutura juntamente com
as alvejarias começam a ser
executadas em 2011.
With the conclusion of the
foundation, the structuring
and masonry began to be
implemented in 2011.
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Sendo o conjunto arquitetônico constituído por dois blocos late-

Since the architectural complex is composed of two lateral structures,

rais, originalmente com três pavimentos, conectados por edifício

originally three stories tall, connected by a ground-level structure,

térreo, o programa de necessidades foi adaptado às características

the building requirements were adapted to the mansions’ spatial

espaciais dos casarões. O museu deveria contar com grandes áre-

characteristics. The museum needed to include large areas to exhibit

as para a exposição do acervo que, em face do dimensionamento

its collection, which in its previous dimensions would require the en-

prévio, demandaria toda a área dos blocos laterais. Desse modo,

tire area of the lateral structures. Therefore, the option was made to

optou-se por concentrar essa função em apenas um dos blocos,

concentrate this function in only one of the structures, extending the

ampliando as áreas construídas por meio de mezaninos. A dispo-

constructed area with the addition of mezzanines. The distribution

sição desses mezaninos permitiu a criação de um átrio, e foram

of these mezzanines allowed for the creation of an atrium, and they

Detalhe do azulejo original
removido da platinada para servir
de modelo para a execução de
réplicas.

conectados por rampas nas laterais, possibilitando acesso a todos

were joined by lateral ramps that provided access to all the floors, in

os pavimentos em um percurso onde se observa todo o interior

a trajectory through which the entire interior of the structure can

do bloco. A entrada do museu ficou setorizada no corpo central

be observed. The entrance to the museum was situated at the center

Close-up of an original tile that
was removed from the platband
to serve as a model for the
production of replicas.

diante das facilidades de organização e distribuição da circula-

in order to simplify organization and distribute the circulation of

ção dos visitantes por meio de amplo espaço de acolhimento,

visitors by means of an ample reception area, equipped with a café

dotado de café e loja. O outro bloco lateral esteve reservado a

and a gift shop. The other lateral structure was reserved for support

equipamentos de apoio – auditório e administração – e áreas para

equipment — auditorium and administration — and areas for

exposições itinerantes e eventos. O auditório foi projetado como

itinerant exhibitions and events. The auditorium was designed as

Restauração da parede original
utilizando a técnica tradicional da
alvenaria de pedra.

uma caixa em concreto apoiada em pilotis, ficando isolado entre

a box-shaped concrete area supported by stilts, remaining isolated

os pavimentos térreo e primeiro.

between the ground and first floor.

Restoration of the original wall
using the traditional technique of
stone masonry.

Um dos desafios enfrentados no projeto se revelou na escolha do

One of the challenges faced during execution of the project was re-

local que abrigasse a infraestrutura de elétrica (cabine primária,

vealed in the choice of location to house the electrical infrastructure

transformador e gerador) e ar condicionado, sem que houvesse

(main cabin, transformer and generator) and the air conditioning

interferência nas fachadas do casarão. Esses equipamentos foram

system, without interfering with the facades of the building. This

instalados no bloco central, de maneira discreta, sem que houves-

equipment was installed in the central structure, unnoticed by

se a percepção do público.

the public.

Desse modo, as atividades do museu ficaram distribuídas da

Thus, the activities of the museum were distributed in the following

seguinte maneira: bloco central contendo o pavimento onde

manner: central structure, on the level where the museum entrance

se encontra a entrada do museu com bilheteria, hall, loja, café,

was situated, containing box office, hall, gift shop, café, bathrooms,

sanitários, vestiário de funcionários e infraestrutura de elétrica

employee changing rooms and electrical and air conditioning infra-

e ar condicionado; bloco 1 com três pavimentos, sendo no térreo

structure; block 1, with three levels, the ground floor being reserved

a área para exposições temporárias e equipamentos multimídia;

for temporary exhibitions and multimedia equipment; on the first

no primeiro pavimento, área para exposições, eventos e outras

floor, area for exhibitions, events and other activities planned for

atividades planejadas para o museu; nesse pavimento também há

the museum; on this level there is also a access to the auditorium

acesso ao auditório com 88 lugares destinado a filmes e palestras,

with 88 places for viewing films and presentations, and, above it, a

e, acima dele, uma galeria para exposições; no terceiro pavimento

gallery for exhibitions; on the third floor is the administrative area,

está o setor administrativo, compreendendo salas da direção, mo-

comprising halls of direction, monitoring, meeting rooms, a room

nitoria, salas de reuniões, espaço destinado para receber autori-
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dades e personalidades, além da reserva técnica que abriga todo o

designed to receive authority figures and personalities, as well as a

acervo de peças, objetos e documentos de Pelé; bloco 2: exposição

technical reserve that holds the entire collection of Pelé objects and

do acervo permanente – fotos, filmes, troféus e material impresso

documents; block 2: exhibition of the permanent collection — pho-

dispostos nos sete mezaninos que compõem esse edifício, conten-

tos, films, trophies and print material exposed throughout the seven

do átrio central ladeado por passarelas de concreto que acessam

mezzanines in the building, containing central a atrium flanked by

os diversos planos, gerando permeabilidade e leveza.

concrete walkways that provide access to the different areas, generat-

O diálogo presente entre a nova arquitetura, no interior, e a

ing permeability and levity.

reconstituição da imagem histórica, no exterior, foi cercado

The dialogue between the new architecture, in the interior, and its

de cautelas, prevalecendo o respeito e a hierarquia do edifício

reconstitution of the historical image, in the exterior, was surround-

antigo.Na intervenção de bens culturais, a relação entre “novo

ed by caution, always prevailing the respect for the old building and

e antigo” vem há tempos despertando calorosos debates entre

its hierarchy. Whenever working with cultural heritage, relations

especialistas da restauração. Ao tratar das intervenções contem-

between the “new” and the “old” have long aroused heated debates

porâneas em edifícios antigos, Beatriz Kühl16 entende que tais

among restoration specialists. Referring to contemporary work

atitudes aparentemente antagônicas devem imiscuir-se, isto é,

being done on old buildings, Beatriz Kühl16 understands that such

manter sintonia com a preservação. Ao respeitar e privilegiar os

attitudes, apparently antagonistic, should be combined, keeping in

aspectos inerentes de cada edifício, deve-se levar em consideração

tune with preservation. Respecting and prioritizing the inherent

particularidades da obra e do seu entorno para que a intervenção

aspects of each building requires that the particularities of the edi-

ocorra de maneira respeitosa e valiosa, aproximando-se da relação

fice and its surroundings be taken into account so that the work can

positiva entre construção nova e antiga. Ainda segundo Kühl, a

take place in a respectful and valuable manner, creating a positive

integração entre a nova intervenção e as referências preexistentes

relationship between the new and the old. Still according to Kühl,

é uma questão difícil e deve estar vinculada de modo indissolúvel

the integration between the new intervention and the preexisting

com a prática arquitetônica:

references is a difficult matter that should be inextricably linked to
the architectural practice:

Essas considerações que precedem não devem ser confundidas
com algum tipo de receituário; não são regras; trata-se de debates
de conceitos. Feitos estudos e análise aprofundados, considerados
os preceitos teóricos do restauro, o problema do projeto arquitetônico em si está começando e encontrará soluções, sempre de
Rampa de acesso aos mezaninos
sendo executada. A estrutura em
concreto protendido trouxe maior
leveza e contemporaneidade na
solução arquitetônica projetada.

pertinência relativa, dentro de determinada cultura arquite-

Work underway on the access
ramp to the mezzanines.
The prestressed concrete
structure brought a lighter, more
contemporaneous feel to the
architectural project.

a configuração final poderá ser mais ou menos bem-sucedida,

tônica. São questões dificílimas de projeto, talvez entre as mais
complexas com as quais um arquiteto pode-se defrontar em sua
carreira (…). Qualquer que seja a postura projetual adotada,
agradar mais ou menos, individual ou coletivamente, estando
relacionada ainda com o gosto histórico, assim como em qualquer projeto arquitetônico, e depende, por certo, e de maneira
indiscutível da qualidade do projeto (…)17

These preceding considerations should not be confused with some
sort of recipe; they are not rules; they deal with conceptual debates. After thorough studies and analysis, and careful consideration of the theoretical precepts of the restoration, the issue of the
architectural project itself is just beginning and will find solutions, always of relative pertinence, within a given architectural
culture. These are extremely difficult issues involving the project,
perhaps among the most complex an architect may com across
in his career (…) Whatever the adopted project posture may be,
the final configuration may be more or less successful, more or
less appealing, individually or collectively… as with any other
architectural project, and it depends, of course, and indisputably,
on the quality of the project (…)17

16 KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2008, p. 151-171.

16 KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização:
problemas teóricos de restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2008, pg. 151-171.

17 Ibidem, p. 171.

17 Ibidem, p. 171.

Acima: remanescente do gradil
de ferro original dos balcões
do segundo pavimento,
serviu de modelo para a
execução de réplicas.
Above, a remnant of the
original iron railing of the
balconies on the second floor
that served as a model for
the production of replicas.

Foto maior: vista da execução da
fundação e estrutura.
Larger photo: the structural
foundation being implemented.
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Para a reconstrução e a restauração dos casarões, foram realiza-

For the reconstruction and restoration of the mansions, foundational

dos projetos de fundação e estrutura que garantissem a estabili-

and structural projects were executed to guarantee the stability of the

dade dos paramentos remanescentes em alvenaria de pedra. O

remaining stone masonry walls. The project proposed a reinforced

projeto propôs um sistema em grelha de concreto armado junto

concrete grid system along the walls, to aid in the binding of the new

às paredes, para auxílio do travamento das novas alvenarias com

and old masonry, while sustaining slabs. Preventive measures were

as antigas, ao mesmo tempo que sustenta lajes e cobertura. Antes

taken before the start of work, such as installing sensors to monitor

do início das obras, foram tomadas medidas preventivas, como

the vibration on the walls in order to verify possible occurrences of

a instalação de sensores para monitoramento de vibração nas

landslides when driving the piles into the ground. In all, more than

paredes, com o propósito de verificar possíveis ocorrências de

two hundred piles were installed, with an average depth of forty five

desmoronamento durante os trabalhos de cravação das estacas.

meters, without any damage caused to the original walls.

Ao todo, foram instaladas mais de duzentas estacas, com profundidade média de quarenta e cinco metros, sem que houvesse a
ocorrência de qualquer dano às paredes originais.

elimination of beams, which reaches greater spans, thereby requiring fewer pillars for support. In addition to favoring the exhibition

ocorreu pelo emprego de estrutura em concreto protendido, sis-

space, it brings a more pleasing and contemporaneous visual aspect

tema que favorece a eliminação de vigas e, por alcançar maiores

to the architectural project. Thanks to the slenderness of the slabs, the

vãos, conta no apoio com poucos pilares. Além de favorecer os

prestressed system allowed for the creation of seven mezzanines in one

espaços expositivos, oferece resultado plástico de maior leveza e

of the structures, increasing the area of exhibition and generating

contemporaneidade à solução arquitetônica projetada. O sistema

a spatial permeability that leads to the expansion of the radius of

protendido, devido à pequena espessura de laje, permitiu a cria-

observation of the exposed items.

de exposição e gerando permeabilidade espacial que conduz à
ampliação do raio de observação do acervo exposto.

For the restoration of the original stone masonry walls, the original
constructional technique was used, ensuring a minimum amount of
interference in its authenticity. Some rocks that were on the property,

Para a restauração das paredes originais em alvenaria de pedra

leftovers from the collapses that occurred, were reutilized for this

foi utilizada a mesma técnica construtiva original, garantindo o

purpose, allowing for the reintegration of deteriorated parts. In

mínimo de interferência em sua autenticidade. Para isso foram

implementing the new walls to complement the original volumetry,

reaproveitadas algumas pedras que se encontravam no terreno,

the usual construction techniques were applied, such as the use of

sobra dos desmoronamentos que ocorreram, permitindo a rein-

concrete masonry and solid clay bricks, with the same width of the

tegração de trechos deteriorados. Na execução das novas paredes

original walls.

para complemento da volumetria original, lançou-se mão das
técnicas construtivas usuais, como a utilização de alvenaria de
bloco de concreto e tijolos de barro maciço, seguindo a mesma

Removal of the vegetation
and deteriorated mortarof
the original facade.

by the use of a prestressed concrete structure, a system that favors the

A viabilização técnica da construção dos diversos pavimentos

ção de sete mezaninos em um dos blocos, potencializando a área

Remoção da vegetação
e argamassa deteriorada
da fachada original.

The construction of several floor levels was made technically possible

espessura das paredes originais.
A adoção de técnicas construtivas contemporâneas na restauração
de bens culturais é permitida, segundo enfoca um dos princípios
fundamentais da teoria do restauro, evidenciado por Giovanni Carbonara:

The adoption of contemporary construction techniques in the
restoration of cultural property is permitted, according to one of the
fundamental principles of the theory of restoration, as evidenced by
Giovanni Carbonara:
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Vista dos casarões onde já
começa a mostrar a reconstrução
e restauração das fachadas,
refazendo novamente a tipologia
original. Março de 2012.
View of the mansions showing
the reconstruction and restoration
of the facades already underway,
reinstating the original typology
(March, 2012).
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Vista das tesouras da cobertura
sendo montadas, foram utilizadas
peças em aço para garantir
maior resistência e durabilidade,
e mantidas as características
formais e de acabamento de
acordo com a cobertura original.
View of the scissors-shaped
roofing being assembled. Steel
parts were used to ensure greater
resistance and durability, and
the formal characteristics and
finishing were kept as the original.

Nostia ipicimp orecum secto eum
re nossusam quoditibus derum
venientem fugianti odi ommolore
nonserferio. Minveli gnienest
hictese diantur? Pore, cusandam
ipsunt et eum quis il et reiur,
Nostia ipicimp orecum secto eum
re nossusam quoditibus derum
venientem fugianti odi ommolore
nonserferio. Minveli gnienest
hictese diantur? Pore, cusandam
ipsunt et eum quis il et reiur

Compatibilidade de técnicas e materiais: deve-se levar em

Compatibility of techniques and materials: this should take

A cobertura foi completamente reconstruída consoante as carac-

The roof was completely reconstructed according to the characteristics

conta a consistência física do objeto, com a aplicação, para seu

into account the physical make-up of the object, applying to

terísticas do passado, executada em estrutura de tesouras em aço,

of the original building, executed on a scissors-shaped steel structure,

tratamento, de técnicas compatíveis que não sejam nocivas ao

its treatment compatible techniques that are not harmful and

opção necessária em face da resistência e durabilidade. Terças e

a necessity due to its resistance and durability. Rafters and wood

bem e cuja eficácia seja comprovada através de muitos anos de

whose effectiveness have been proven over the course of many

ripamentos em madeira se sobrepuseram à estrutura e posterior-

battens covered the structure and were later enclosed by French-style

experimentação.18

years of experimenting.18

mente recoberta com telhas de barro tipo francesa.

clay tiles.

The alternative technique is also present in the Venice Charter

A conclusão da restauração dos casarões do Valongo representou

The conclusion of the restoration of the Valongo mansions represent-

(1964), a base document that deals internationally with the issues of

um enorme ganho para a preservação da memória da cidade.

ed an enormous achievement for the preservation of the memory of

restoration and preservation of historical monuments, with a guide-

Conseguir trazer de volta ao presente um edifício tão impor-

our city. The challenge of bringing back to the present a building of

line for intervening in cultural properties. Article 10 of the Venice

tante que se encontrava arruinado e sem expectativa de solução,

such importance, which had been ruined and neglected for years,

Charter states:

resultou no esforço conjunto dos poderes públicos e da inicia-

resulted in the collective effort of the public and private sectors, who

tiva privada que se mobilizaram, segundo um objetivo comum

joined forces towards the common goal of creating the Pelé Museum,

direcionado para a instalação do museu. Desse modo, foi trazido

thus returning to the urban landscape this important architectural

de volta à paisagem urbana o importante edifício da primeira fase

complex from the first phase of the coffee economy in the state of São

do ciclo econômico do café no estado de São Paulo, patrimônio

Paulo; a cultural heritage that many had already forgotten.

A alternativa técnica também está presente na Carta de Veneza
Detalhe da restauração da peça
em azulejo que foi instalada na
platibanda.
Close-up of the restored tile
installed in the platband.

(1964) documento-base que trata internacionalmente a questão
da restauração e conservação de monumentos históricos, indicando modos de intervir no bem cultural. A Carta de Veneza afirma
em seu artigo 10:

When traditional techniques prove to be inadequate, the consolQuando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a

idation of a monument may be executed by resorting to modern

consolidação de um monumento pode ser efetuada através do

construction or preservation techniques whose effectiveness

recurso a outras técnicas modernas de conservação ou de cons-

have been scientifically demonstrated and guaranteed through

trução, cuja eficácia tenha sido demonstrada cientificamente e

applied experience.19

garantida através da experiência de uso.19
Em outras intervenções, foi possível buscar a autenticidade dos
materiais originais como no caso das esquadrias de madeira
das fachadas, gradis em ferro dos balcões e azulejos, que foram
executados réplicas dos modelos que existiam, como também
em a toda ornamentação que compõe as fachadas. A presença
de fragmentos de esquadrias originais somados ao levantamento
iconográfico compuseram informações valiosas para a sua reconstituição. Essas informações permitiram o refazimento das portas
e janelas em conformidade com o desenho do século XIX. De
modo semelhante procedeu-se a recuperação dos gradis. Os ornamentos foram restaurados in loco. Algumas peças serviram como
referência para a elaboração de formas de borracha e posteriormente executada réplicas em argamassa de cimento e areia desses
elementos decorativos. Posteriormente foram fixados em seu
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cultural que muitos já haviam esquecido.

In other interventions it was possible to seek out the authenticity
of the original material, as in the case of the wooden miters of the
facades, iron railings on the balconies and existing tiles, of which
replicas were made, as well as in all the ornaments that make up
the facades. The presence of fragments of original miters, in addition
to the iconographic research provided valuable information for its
reconstitution. This information allowed for the reconstitution of the
doors and windows in conformity with the original 19th century design. Similarly, the railings were also restored. The ornaments were
restored on site. Some pieces served as a reference for the development
of rubber parts and, posteriorly, sand and cement mortar replicas
of these decorative elements were made. These were later affixed in
their original locations. The moldings, drip pans and capstones were
also reproduced on site, based on their existing formal characteristics,
using sliding molds.

local de origem. As molduras, pingadeiras e cimalhas também
foram executadas in loco conforme as suas características formais
existentes, utilizando moldes deslizantes.

18 Ibidem, p. 78.

18 Ibidem, p. 78.

19 Idem. Notas sobre a Carta de Veneza. In: Anais do Museu Paulista, v. 18. n. 2. jul.-dez.
São Paulo, 2010, p. 313.

19 Idem. Notas sobre a Carta de Veneza. In: Anais do Museu Paulista, v. 18. n. 2. jul.-dez.
São Paulo, 2010, p. 313.

Restauração dos elementos
decorativos da fachada
executados in loco.
Restoration of the
decorative elements of the
facade done on site.

Detalhe do ornamento
restaurado in loco.
Close-up of the ornament
restored on site.

111
Museu Pelé
Restauração e Legado
Pelé Museum:
Restoration and Legacy

Finalização da restauração
da fachada do Bloco Central
onde foram executados
réplicas dos azulejos originais
da platibanda, os elementos
decorativos foram feitos in
loco, e os caixilhos de madeira
seguiram o modelo que existia.
Finishing of the restoration
of the Central Block’s facade,
where replicas of the platband’s
original tiles were installed. The
decorative elements were made
on site, and the wooden frames
adhered to the existing model.

Execução de réplicas de
ornamentos feitos por fôrma
de borracha. Acima: instalação
desses ornamentos em seu local e
posterior complementos.
Production of ornament replicas
made with rubber molds. Above,
installment of these ornaments in
their place and posterior finishing.

Instalação da esquadria
de madeira que seguiu
as características formais
do modelo original.
Installment of a wooden
miter joint, which adhered
to the original design.

Vista dos mezaninos do
Bloco 2, onde a estrutura em
concreto protendido apresenta
resultado plástico com maior
leveza, permeabilidade do
espaço e contemporaneidade
da solução arquitetônica.
View of the mezzanines in
Block 2, where the prestressed
concrete structure presents a
lighter, more aesthetic result, with
a spacious and contemporaneous
feel to the arquitetural design.
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Detalhe da restauração da
fachada onde se destaca a
montagem do painel em azulejo.

Preparação e montagem
dos azulejos para serem
instalados na fachada.

The restoration of the facade
takes place, with the assembling
of the tile panel.

Preparation and assembling
of the tiles for installment
on the facade.
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Espaço do Bloco 2 construído
destacando a estrutura em concreto
protendido dos mezaninos.
The construction in Block 2 showcases
the prestressed concrete structure of
the mezzanines.

Estado de degradação da
platinada antes da restauração.
The state of degradation of the
platband before restoration.

Platibanda sendo restaurada
trazendo novamente a qualidade
do acabamento original.

The platband is restored,
bringing once again the quality
of the original finishing.

Conclusão da restauração
da fachada do Bloco Central
reconstituindo a imagem da
fachada original.
Conclusion of the restoration
of the Central Block’s facade,
which emulates that of
the original building.
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Execução da estrutura
de cobertura em vidro
do bloco central.
Installment of the glass
roofing structure of
the Central Block.

Conclusão do forro de gesso do
Bloco 2, destacando a parede
original em alvenaria de pedra.
Conclusion of the plaster layering
of Block 2, depicting the original
stone masonry walls.

Vista dos casarões restaurados
trazendo novamente uma
valorização da paisagem
urbana do local.
View of the newly restored
mansions that bring
added value to the urban
landscape of the area.

Acima: Vista da galeria
situada sobre o auditório.

Vista do Hall no Bloco Central
contendo loja e café.

Above: view of the gallery,
located above the auditorium.

View of the hall in the
Central Block, which includes
a shop and a café.
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Bloco 2 com a exposição
montada. Os mezaninos
permitiram uma visão
contínua da exposição.
Block 2, with the exhibition
on show. The mezzanines
allow for a continual
view of the exhibition.

Vista da entrada do auditório.
View of the auditorium entrance.
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Exposição no pavimento
térreo do Bloco 2.
Exhibition on the ground
floor of Block 2.

Vista interna do auditório.
Internal view of the auditorium.

7

8

5

6

14

4

13

12

10

9

11

3

10
9

2

1

Acima: Projeto arquitetônico –
Planta do pavimento térreo.
Above, the architectural project:
plan of the ground floor.

Projeto arquitetônico:
Desenhos dos cortes laterais
e longitudinais.
The architectural project:
drawings of the lateral and
longitudinal views.
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Exhibition area of the collection

10
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Exhibition area of the collection
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Administration
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Setor Educativo
Educational area
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Acervo técnico
Technical collection

Plan of the first floor.

Planta do 2.º pavimento
Plan of the second floor.

Vista do Casarão em estado
arruinado (2006)

Vista do Casarão após a
restauração (2014)

View of the mansion in
deteriorated state (2006)

View of the mansion after
restoration (2014)

Vista do Casarão em estado
arruinado (2006)

Vista do Casarão após a
restauração (2014)

View of the mansion in
deteriorated state (2006)

View of the mansion after
restoration (2014)
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MUSEUM PROJECT

A

bito de guardar premiações que recebe, compondo um acervo com

obtained, the “Athlete of the 20th Century” exhibition displays the

2.425 itens, armazenados, antes da abertura do museu, na casa do

awards received by Pelé, composing a collection of 2,424 items,

profissional, constituído por 34 bolas, 68 camisas, 32 chaves de ci-

stored in the player’s home. These items include 34 match balls,

dade, 9 chuteiras, 12 comendas, 5 coroas, 3 documentos, 2 escudos,

68 shirts, 32 keys of the city, 9 pairs of cleats, 12 commendations, 5

3 esculturas, 24 faixas de campeão, 91 flâmulas, 39 fotos e pôsteres,

crowns, 3 documents, 2 shells, 3 sculptures, 24 championship flags,

66 livros, 327 medalhas, 133 objetos pessoais, 309 placas, 54 pratos e

91 pennants, 39 photos and posters, 66 books, 327 medals, 133 per-

concretização do Museu Pelé nos Casarões do Valongo, bens

Completion of the Pelé Museum in the Valongo Mansions, which

salvas, 449 presentes especiais, 59 quadros, 141 revistas, 215 títulos e

sonal objects, 309 “Placas”, 54 plates, 449 special gifts, 59 framed

culturais tombados1 localizados no Centro Histórico de Santos,

are a national landmark1 located in the historical center of Santos,

certificados e 350 troféus.

pictures and posters, 141 magazine covers and articles, 215 awards

vem ao encontro de uma política cultural de valorização do

will greatly increase the value of the architectural complex, and will

patrimônio arquitetônico e da revitalização do espaço urbano,

help to revitalize the urban area, enriching the century-old buildings

adequando os edifícios centenários a uma nova atribuição, a

with a new purpose: that of a museum.

função museológica. Os espaços acolherão exposições evocativas
da trajetória esportiva e social de Pelé – personagem de expres-

são internacional, reconhecidamente o maior jogador de futebol
de todos os tempos –, além de abrigar o acervo documental,
iconográfico e de objetos pessoais e da carreira de Pelé. O Museu

Acervo constituído pela diversidade de suportes e materiais, a

and certificates, and 349 trophies.

exemplo da caixa de engraxate que usou quando era criança, o

This collection is composed of a variety of materials and formats,

aparelho de TV recebido pela conquista da Copa de 1958, vesti-

including items such as the shoeshine box that Pelé used as a kid,

The buildings will house exhibits about the sporting and social

mentas africanas, luvas de boxe, capacetes, alfinetes, medalhas

the TV he received as a gift after winning the 1958 World Cup,

contributions of Pelé – a global icon who is widely regarded as the

das copas do mundo, troféus de campeonatos paulistas, chu-

African vestments, boxing gloves, helmets, pins, World Cup medals,

greatest footballer of all time – besides hosting a collection of docu-

teiras, , além da Bola de Ouro, presenteada pela Fifa no ano de

tournament trophies and football cleats, among many others. In

ments, images and objects showcasing his career.

2013, em reconhecimento ao desempenho de Pelé ao longo de

sum, they are items gathered throughout his brilliant career, repre-

sua carreira, prêmio reservado apenas a jogadores em atividade

sentative of his accomplishments; items that become institutionalized

na Europa, sendo aberta uma exceção para o recebimento desse

objects when they are incorporated into the museum. Once they

troféu, enfim, peças representativas de sua história reunidas ao

have acquired new value as items that compose part of a museum,

longo de sua carreira de conquistas.

rather than being mere artifacts, they are converted into tools for

Pelé nasce com a missão institucional de manter viva a memória

The Pelé Museum was conceived with the mission of keeping alive

de Pelé e a paixão por Pelé, preservar, pesquisar e divulgar seu

the memory of Pelé and the passion for him; preserving, research-

acervo, oferecer uma opção de entretenimento atraente, ino-

ing and disseminating the collection of memorabilia, offering an

vadora, ancorada por conteúdos culturais e históricos, investir

attractive and innovative entertainment venue leveraging cultural

na autoestima dos brasileiros e transmitir a herança simbólica

and historical information, thus enhancing the pride shared by all

Itens que, a partir de sua integração ao Museu, transformam-se

deixada pelo Rei Pelé.

Brazilians in the legacy left by Pelé, the King of football.

em objetos institucionais. Ao adquirir novo juízo de valor agora
como objetos museológicos, e não mais como simples artefatos,

social relations5 and information support6 . They become material
that is properly archived and organized in a manner that conforms
to appropriate managment policies and norms of access. This work

Compromisso a ser desenvolvido com base no plano diretor mu-

These commitments will be developed based on the plan for the Mu-

seológico2, documento norteador da instituição para a implanta-

seum2, which provides a guide for the implementation of all projects

ção dos projetos no Museu3 tendo como suporte para os progra-

in the Museum3, using the existing memorabilia in Pele’s private

mas de comunicação as coleções existentes no acervo do jogador.

collection as a contribution to all communication programs.

As sociedades humanas têm o hábito de eleger, selecionar, reunir e

Since pre-history, human societies have had a custom of selecting,

a instituição conhecer seu patrimônio, não especificamente de

In this way, these heritage assets are processed into the museum,

guardar objetos desde a pré-história4, e com Pelé não foi diferente.

gathering, keeping and storing objects4, and in the case of the Pelé

forma quantitativa, mas sua história, seu contexto na sociedade e

going through research procedures, preservation, documentation

Valorizando cada conquista obtida, o “atleta do século” tem o há-

Museum, it has not been any different. Valuing each achievement

como cada peça foi incorporada ao acervo.

and communication, all of which contribute to the integrity of

são convertidos em vetores de relações sociais5 e suporte de informações6. Material que será armazenado em arquivos deslizantes
e organizado de acordo com a política de gestão de acervo e
normas de acesso. Trabalho fundamentado na importância de

Bens patrimoniais que passam por processo de musealização,
procedimentos de pesquisa, conservação, documentação e co1

CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado), em 1983, e pelo CONDEPASA (Conselho de Defesa
do Patrimônio Cultural de Santos), em 1990.

1

2

BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Museologia: princípios teórico-metodológicos
e a historicidade do fenômeno museal. Curso de Especialização em Museologia –
2001/2002. São Paulo: Museu de Arqueologia e Etnologia/USP, p. 83.

2

BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Museologia: princípios teórico-metodológicos e a historicidade do fenômeno museal. Curso de Especialização em Museologia – 2001/2002. São
Paulo: Museu de Arqueologia e Etnologia/USP, p. 83.

3

Ver Conselho Internacional de Museus (ICOM, 2001), Museu – “uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta
ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade”. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu>. Acesso em: 11 abr. 2014.

3

See International Council of Museums (ICOM, 2001), Museum – “a permanent, non-profit institution, at the disposition of society and its development, open to the public and
which acquires, preserves, researches, diffuses and exhibits the material evidence of man and
his environs, for education and enjoyment of society”. Disponível em: <http://pt.wikipedia.
org/wiki/Museu>. Acesso em: 11 abr. 2014.

BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Museologia e Museus: princípios, problemas e
métodos. Cadernos de Sociomuseologia, n0 10. Lisboa: ULTH, 1997, p. 23.

4

4

CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado), em 1983, e pelo CONDEPASA (Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural de Santos), em 1990.

BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Museologia e Museus: princípios, problemas e métodos.
Cadernos de Sociomuseologia, No. 10. Lisbon: ULTH, 1997, pg. 23.

municação, ações que contribuem para a integridade do objeto,
além de torná-los fontes de informações para o desenvolvimento

is based on the importance of an institution knowing its assets, not
specifically in quantitative terms, but in terms of understanding
its history and social context and how each item was introduced to
its archive.

the items and transform them into sources of information for the
development of future projects, such as educational initiatives and
other exhibits, as well as support material for tourism and social
inclusion programs.

de projetos futuros – estratégias educativas e mostras, além de
suporte para ações turísticas e de inclusão social.

5

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Do teatro da memória ao laboratório da História: a
exposição museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista. v. 2, jan./
dez. São Paulo: Nova Série, 1994, p.12.

4

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Do teatro da memória ao laboratório da História: a
exposição museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista. vol. 2, Jan./
Dec. São Paulo: Nova Série, 1994, pg.12.

6

Ibidem, p. 21

5

Ibidem, p. 21
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Como consequência desse processo, e por meio da prática expo-

As a consequence of this process, and through the excercise of

brasilidade, sociabilidade, competição e rivalidades, que surge na

onymous with “Brazilianness”, sociability, competition and rivalry,

sitiva, o Museu assume sua vocação como instituição compro-

exhibition, the Museum assumes its vocation as an institution that

Inglaterra e chega ao Brasil de forma elitista e racista, proibido

started in England and arrived in Brazil as an elitist and racist

metida a se relacionar com a sociedade, caracterizando-se por

is committed in its relations with society, characterizing itself as

para negros, mestiços e brancos pobres.9

sport, forbidden to blacks, mestizos and poor white people.9

ser um espaço de memória, local de preservação e difusão do

a site of remembrance, a place dedicated to the preservation and

patrimônio7. Ação considerada essencial para consolidar a relação

diffusion of heritage7 – activities that are essential for consolidat-

Pelé virou sinônimo de futebol e referência cultural do Brasil.

The name Pelé has become synonymous with football and a Bra-

entre sujeito-objeto no espaço musealizado, permitindo que o

ing the subject-object relationship in the museum, providing an

Representa a identidade que todos os brasileiros gostariam de

zilian cultural reference. Highly regarded and respected by all

público vivencie novas experiências e novos saberes. Incentivar

opportunity for the public to experience new things and gain new

promover, vencedora e positiva sob todos os aspectos. Foi retrata-

Brazilians, he has been portrayed in pop-art posters and canvases by

a visitação e organizar atividades educativas são outros objetivos

knowlege. Encouraging visitation and organizing eduacational

do em cartazes e telas como objeto de pop art por Andy Warhol.10

Andy Warhol10. A constant object of adoration, he has had his name

que se almejam para tornar o museu mais dinâmico e interes-

activities are also desired goals in order to make the museum more

Fonte inesgotável de adoração, ainda empresta o nome para

linked to hundreds of products, and he also supports a number of

sante. Sob esse prisma, o Museu Pelé abre suas portas com as

dynamic and interesting.

centenas de produtos e apoia um número igualmente de causas e

causes and cultural projects.

exposições sobre a participação do Rei Pelé na Copas do Mundo
e a trajetória de vida do cidadão Edson Arantes do Nascimento
até chegar ao título de Rei do Futebol. Também estão previstos o
Núcleo Interativo, espaços interativos individuais e coletivos que
estimulam a socialização e a atividade física através de simulação
de jogos, além da realização, no auditório, de palestras e oficinas,
tendo como foco a importância do futebol para a educação e
inclusão social.
A proposta de um museu sobre um ídolo do futebol ainda vivo
é inédita no Brasil, tendo em conta uma figura da raça negra, de
família humilde, que se tornou o Rei do Futebol, símbolo maior
do esporte no mundo. Eleito Atleta do Século pelos Comitês
Olímpicos Internacionais, o maior Jogador de Futebol do Século

In this scenario, the Pelé Museum opens its doors with the exhibitions about King Pelé’s participations in World Cups and his rise to
glory, from when he was a young boy called Edson Arantes do Nascimento to when he became the King of football. Also planned are the
Interactive Nucleus, which are individual and collective interactive

Inaugurating the Pelé Museum is of greater significance than merely

Implantar o Museu Pelé é muito mais do que preservar a memó-

preserving the memory of an idol. It highlights the career of a Bra-

ria de um ídolo, é ressaltar a trajetória vencedora de um brasileiro

zilian of humble origins who became one of the most famous and

de origem humilde que se tornou um dos personagens de maior

respected figures of the twentieth century.

destaque do século XX.

areas that stimulate sociability and the practice of physical activities
through game simulations and lectures and workshops that focus on
the importance of football for education and social inclusion.
The idea of a museum about a living football idol is unique in
Brazil, taking into consideration a person of black heritage, from a
humble background, who became the King of football and won the
highest recognitions in the world of sports.

XX pela FIFA8, recebeu o título de Sir entregue pela rainha

Elected the Athlete of the 20th Century by the International Olympic

Elizabeth II da Inglaterra, ganhou três certificados do Guinness

Commitees and The Greatest Football Player of the 20th Century by

Book, como o mais jovem jogador em Copas do Mundo – conta-

FIFA8, he received the title of Sir from Elizabeth II, the Queen of

va com 17 anos –, e como o jogador que marcou o maior número

England, he got two certificates from the Guinness World Records, as

de gols ao longo da carreira – 1.281, e o único jogador a vencer

the youngest player ever in a World Cup – he was only 17 years old –

três Copas do Mundo, 1958, 1962 e 1970, trajetória que conduz a

and as the highest goal scorer throughout his career (1,281 goals), his

um trabalho de reflexão sobre o próprio ídolo e seus significados

achievements make us reflect about the idol himself and his legacy

para o esporte do Brasil; o futebol, paixão nacional, sinônimo de

to the sport in Brazil. Football, considered a national passion, syn-

7

SOUZA, Daniel M. V. Museus Históricos e Sociedade do Espetáculo: separação e
exclusão através da exposição museológica. Rio de Janeiro, 2004. Monografia (Bacharelado em Museologia) – Escola de Museologia da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro – UNIRIO, p.18. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/35687577/
SOUZA-Daniel-M-V-MUSEUS-HISTORICOS-E-SOCIEDADE-DO-ESPETACULO-Separacao-e-exclusao-atraves-da-exposicao-museologica>. Acesso em: 1 abr. 2014.

7

FIFA – Federação Internacional de Futebol Associados.

8

8

projetos socioculturais.

SOUZA, Daniel M. V. Museus Históricos e Sociedade do Espetáculo: separação e exclusão
através da exposição museológica. Rio de Janeiro, 2004. Monography – Escola de Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, pg.18. Available on:
<http://pt.scribd.com/doc/35687577/SOUZA-Daniel-M-V-MUSEUS-HISTORICOS-E-SOCIEDADE-DO-ESPETACULO-Separacao-e-exclusao-atraves-da-exposicao-museologica>. Accessed on April 1, 2014.
FIFA – International Federation of Football Association.

9

JUNIOR, Jober Teixeira. Futebol e a Sociologia, uma visão sociológica do esporte
mais popular do país. Disponível em: http://sociologiamelhormateria.blogspot.com.
br/2013/05/o-futebol-e-sociologia.html> Acesso em: 29 mar. 2014.

10 Andy Warhol (Pittsburgh, 6 de agosto de 1928 – Nova Iorque, 22 de fevereiro de 1987)
foi um empresário, pintor e cineasta norte-americano, bem como uma figura maior do
movimento pop art. Disponível em: <www.wikipédia.org/wiki/Andy_Warhol>. Acesso
em: 29 mar. 2014.

9

JUNIOR, Jober Teixeira. Futebol e a Sociologia, uma visão sociológica do esporte mais
popular do país. Disponível em: http://sociologiamelhormateria.blogspot.com.br/2013/05/o-futebol-e-sociologia.html> Acesso em: 29 mar. 2014.

10 Andy Warhol (Pittsburgh, August 6, 1928 – New York, February 22, 1987) was an
American entrepreneur, painter and cinematographer, as well as a key figure in the pop art
movement. Available on: <www.wikipédia.org/wiki/Andy_Warhol>. Accessed on March
29, 2014.
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Cartão de inscrição no
Campeonato Infantojuvenil
de Futebol em Bauru
Registration card for the Youth
Football Championship in Bauru
1954

Pelé se destacou na equipe infantojuvenil do Bauru Atlético Clube, o
“Baquinho”, pelo qual disputou 33 partidas e marcou 148 gols.

Pelé stood out in the youth team of Bauru Atlético Clube, known as
“Baquinho”, for which he scored 148 goals in 33 matches.

Caixa de engraxate confeccionada por Edson Arantes do Nascimento e
utilizada para engraxar sapatos na estação ferroviária de Bauru.

Shoeshine box built and used by Edson Arantes do Nascimento to polish
shoes at the railway station in Bauru.

Papel impresso e fotografia

Photograph and printed paper

Madeira, pregos e tiras de couro.

Wood, nails and leather straps.

Caixa de engraxate
Shoeshine box
1949
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Documento de inscrição
de atleta amador na FPF
- Federação Paulista de
Futebol
Pelé’s registration document as an
amateur athlete of the FPF (Sao
Paulo Football Federation)
1954

Neste primeiro ano como atleta filiado da Federação Paulista de Futebol, Pelé
fez dois amistosos pelo time profissional do Santos e marcou um gol em cada
um dos jogos. O primeiro ocorreu em 7 de setembro, na goleada de 7 a 1
sobre o Corinthians de Santo André.
Papel impresso

In his first year as a member of the Sao Paulo Football Federation, Pelé played
two friendlies for Santos FC’s first team, scoring one goal in each. The first of
them, on September 7, was a 7 x 1 thrashing of Corinthians de Santo André.

Rádio que pertenceu ao pai do Pelé, Sr. João Ramos do Nascimento
(02/10/2017-16/11/1996), mais conhecido por Dondinho, no qual escutou o
Brasil perder a final da Copa do Mundo de 1950, no estádio do Maracanã/RJ.

Printed paper

Madeira, vidro, tecido, baquelite, metal e papel

Radio that used to belong to Pelé’s father, Mr. João Ramos do Nascimento
(October 2, 1917 – November 16, 1996), better-known as Dondinho, on
which Pelé listened to Brazil’s 1950 World Cup Final defeat at the Maracanã
stadium (Rio de Janeiro).
Wood, glass, fabric, bakelite, metal and paper

Rádio do pai de Pelé
Radio that belonged to Pelé’s father
1945
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Medalhas do campeonato
mundial de futebol
World Cup medals
1970

Conjunto de três medalhas doadas pela Fifa - Federação Internacional das
Associações de Futebol, pelas conquistas nas Copas de 1958, 1962, 1970.

Set of three medals awarded by FIFA (International Federation of Football
Associations)for winning the 1958, 1962 and 1970 editions of the World Cup.

Álbum contendo telegramas, cartas e homenagens a Pelé pela marca do
milésimo gol.

Album containing telegrams, letters and tributes to Pelé for scoring
1,000 goals.

Metal dourado

Gold-tinted metal

Couro, papel e cordão

Leather, paper and string

“Meu milésimo gol!…“
My 1,000 th Goal!...”
1969
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Coroa de despedida da
Seleção Brasileira
Brazilian national team
farewell crown
1971

Recebida no primeiro jogo de despedida , ao final da partida entre Brasil e
Áustria, no estádio do Morumbí/SP, em 11/07/1971.

Received at the end of his first farewell match, played against Austria at the
Morumbi stadium, in Sao Paulo, on July 11, 1971.

Recebido no primeiro jogo de despedida , ao final da partida entre Brasil e
Áustria, no estádio do Morumbí/SP, em 11/07/1971.

Received at the end of his first farewell match, played against Austria at the
Morumbi stadium, in Sao Paulo, on July 11, 1971.

Cetro de despedida da
Seleção Brasileira

Metal prateado e pedras de fantasia

Silver metal and imitation jewelry

Metal prateado e pedras de fantasia

Silver metal and imitation jewelry

Brazilian national team
farewell scepter
1971
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Busto em homenagem ao
milésimo gol
Bust made in honor of
Pelé’s 1,000 th goal
1969

Presenteado pelo governador do Estado de São Paulo, Roberto Costa de
Abreu Sodré, em nome do povo paulista, em cerimônia realizada no Palácio
do Governo.
Peça de autoria do escultor brasileiro Luiz Morrone
(São Paulo -1906-São Paulo -1998)
Bronze e mármore

Awarded to Pelé by Sao Paulo State Governor Roberto Costa de Abreu Sodré,
on behalf of the people of Sao Paulo, during a ceremony at the State Palace.

Réplica da Taça Jules Rimet, doado a Pelé pelo Governo do México, após a
Copa de 1970.

Replica of the Jules Rimet Cup donated to Pelé by the Mexican government
after the 1970 World Cup.

Made by the Brazilian sculptor, Luiz Morrone
(Sao Paulo, 1906 – Sao Paulo, 1998)

Metal dourado e pedra de mármore

Gold-tinted metal and marble stone

Bronze and marble

Taça Jules Rimet
Jules Rimet Cup
1970
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Condecoração
“For God and the Empire”
“For God and the Empire” medals
1997

Recebeu em Londres, das mãos da rainha Elizabeth II o titulo de Sir e de
Cavaleiro Honorário do Império Britânico. Porém, como Pelé não é cidadão do
Reino Unido, não pode usar o título de Sir, somente o de Cavaleiro Honorário.

In London, Pelé received the title of Sir and Honorary Knight of the British
Empire from Queen Elizabeth II. However, as he is not a UK citizen, he cannot
use the title of Sir, only that of Honorary Knight.

No mesmo ano recebeu também da Organização das Nações Unidas (ONU) o
titulo de Cidadão do Mundo.

In the same year, he received the title of World Citizen from the United
Nations (UN).

Metal prateado, metal dourado, esmalte e tecido

Silver- and gold-tinted metal, varnish and fabric

Usada na Copa do Mundo da Suécia, defendendo o Brasil e conquistando
sua primeira vitória em campeonatos mundiais.

Worn at the 1958 World Cup in Sweden, where Pelé won his first world title
for Brazil.

Camisa da seleção brasileira
de 1958

Tecido

Fabric

Brazilian national team jersey from
1958
1958
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Camisa do Santos Futebol
Clube
Santos FC jersey
1971

Usada no ano de 1971, com as estrelas dos dois títulos conquistados.
Tecido

Shirt worn by Pelé in 1971, with two stars
representing the Intercontinental titles.
Fabric
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Camisa do
New York Cosmos - USA

Pouco depois de Pelé anunciar sua aposentadoria, o Cosmos de Nova York
lhe oferece um contrato irrecusável, por três anos, até o final de 1977.

Shortly after Pelé announced his retirement,the New York Cosmosmade him
an offer he couldn’t refuse: a 3-year contract for him to play until 1977.

New York Cosmos (USA) shirt

Sua contratação fazia parte de um plano de popularização do futebol nos
Estados Unidos.

His signing was part of a larger plan to popularize soccer in the United States.

1976

Tecido

Fabric
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Troféu “Athlete who changed
the game in USA”
“Athlete Who Changed
the Game in the USA” trophy
1999

Oferecido a Pelé pela revista norte-americana Sports Illustrated por ter sido
o profissional que transformou o futebol nos Estados Unidos da América do
Norte.
Madeira pintada e laca

Award given to Pelé by North American sports magazine Sports Illustrated for
transforming soccer in North America.
Painted wood and lacquer

Troféu considerando Pelé o maior jogador do século XX, ofertado pela Fifa
- Federação Intenacional das Associações de Futebol, após pesquisa entre
renomados ex-atletas e ex-treinadores de futebol.

Trophy awarded to Pelé as the greatest footballer of the 20th century. The
award was given by FIFA (International Federation of Football Associations)
based on the opinions of renowned former football players and coaches.

Aço escovado

Brushed steel

Troféu “Player of the
century”
“Player of the Century” trophy
2000
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Medalha pelo tricampeonato
do mundo no México
Medal received for Brazil’s third
World Cup title, won in Mexico
1970

Ganha por Pelé no México pelo título da Copa do Mundo de 1970.

Awarded to Pelé in México, on occasion of the 1970 World Cup title.

Recebida pela conquista do bicampeonato mundial interclubes de 1962/63.

Medal received for the two-consecutive Club World Cup titles, in 1962
and 1963.

Medalha bicampeão do
mundo pelo Santos Futebol
Clube
Commemorative medal of
Santos FC’s back-to-back Club
Intercontinental Cup championships
1963
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Medalha em comemoração à
despedida de Pelé do Santos
F.C.
Commemorative medal of Pelé’s
farewell from Santos FC
1974

Time que defendeu de 1956 a 1974

The club he served from 1956 to 1974

Prêmio entregue pela revista francesa France Football, em Viena, na Áustria,
considerando Pelé o maior jogador e atleta do século XX.

Prize awarded by French magazine France Football in Vienna, Austria, naming
Pelé the greatest footballer and athlete of the 20th century.

Troféu
“World Sports Award”

Cristal e pedra de mármore

Crystal and marble stone

“World Sports Award” trophy
1999
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Troféu “Excursão à Europa –
1961”
Trophy from the 1961 Europe
Excursion
1961

Recuperado da contusão no ombro, Pelé se juntou ao Santos F.C. na excursão
pela Europa, participando de 14 jogos, marcando 22 gols.

Fully recovered from a shoulder injury, Pelé joined Santos FC’s excursion to
Europe, scoring 22 goals in 14 matches.

Bronze, metal prateado e pedras de mármore

Bronze, silver-tinted metal and marble stone

Taça CCCP - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, presenteada a Pelé
pelos jornalistas russos, após o término da partida final, ainda no vestiário,
como o melhor jogador da Copa do Mundo de 1958.

CCCP Cup (Union of Soviet Socialist Republics) presented by Russian
journalists to Pelé as the best player of the 1958 World Cup. The award was
given to him in the changing rooms after the final match.

Taça Russa

Bronze e metal pintado

Bronze and painted metal

1958

Russian Cup
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Chapéu da
Guarda Real Britânica
British Royal Guard bearskin hat
1966

Recebido na Grã Bretanha como um Rei, Pelé foi agraciado com vários
presentes, entre eles, o chapéu da Guarda Real Britânica.

Welcomed in Great Britain as a King, Pelé was graced with a number of
presents, one of which was this busby hat from the British Royal Guard.

Pelo de urso, metal dourado e tecido

Bear fur, gold-tinted metal and fabric

Placa refente ao gol mais bonito marcado no estádio do Maracanã/RJ. Por
sugestão do jornalista Joelmir Beting, uma placa é colocada no estádio,
tornando-se assim o primeiro “Gol de Placa” do futebol brasileiro.
Bronze

Plaque made in honor of a goal by Pelé considered to be the greatest goal
ever scored at the Maracanã stadium (Rio de Janeiro). Upon suggestion by
journalist Joelmir Beting, the plaque is hung in the stadium, making this
Brazilian football’s first officially recognized “Extraordinary Goal”.
Bronze

“Gol de Placa”
“Extraordinary Goal” plaque
1961
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Troféu “Atleta do Século”
“Athlete of the Century” trophy
1981

Recebe do jornal francês L’Equipe, nos gramado do Estádio Parc des Princes
em Paris, o título de Atleta do Século XX, após uma pesquisa feita em vinte
dos mais importantes jornais do mundo.
Bronze

Pelé received this award from French newspaper L’Equipe on the field at the
Parc des Princes stadium, winning recognition as best athlete of the 20th
century, after a poll was taken among 20 of the world’s most prominent
newspapers.
Bronze

Pelé foi eleito por unanimidade o melhor ponta de lança do ano de 1969.

Pelé was unanimously elected the best attacking midfielder in 1969.

Troféu “Arthur Friedenreich”

Bronze e pedra de mármore

Bronze and marble stone

“Arthur Friedenreich” trophy
1969
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Cofrinho no qual guardava
suas primeiras economias
Safe box in which Pelé
made his first savings
1947

Datado de 1947, em que o pequeno Dico, apelido familiar de Pelé, guardava
suas primeiras moedas ganhas com a caixa de engraxate.

Dated 1947, this safe box is where little Dico (Pelé’s family nickname) kept his
first earnings made with the shoeshine box.

Recebida no estádio Azteken, na cidade do México, pela conquista do título
de Tricampeão do Mundo de Futebol, no ano de 1970.

Received in 1970 at the Azteken stadium, in Mexico City, for the three World
Cup titles he conquered.

Madeira, pintura e plástico.

Painted wood and plastic.

Metal dourado

Gold-tinted metal

Medalha Azteken Stadion,
recebida na Copa de 1970,
no México
Azteken Stadion medal, received at
the 1970 World Cup in Mexico
1970
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Medalha bicampeão do
mundo pelo Santos Futebol
Clube
Commemorative medal of
Santos FC’s back-to-back Club
Intercontinental Cup championships
1964

Recebida na Alemanha em 1964, em homenagem ao bicampeonato
mundial interclubes conquistado pelo Santos FC em 1962/63. Uma prova do
reconhecimento internacional que o bicampeonato mundial trouxe a Pelé e
ao Santos Futebol Clube.

Award received in Germany in 1964, in honor of the two consecutive
Club World Cup titles won by Santos in 1962 and 1963, evidencing the
international praise that the back-to-back achievement brought Pelé and
Santos FC.

Ouro

Gold

Bola de couro, com a qual Pelé cobrou o pênalti contra o Vasco, em
19/11/1969, no Maracanã, alcançando o milésimo gol de sua carreira. A
partida, que o Santos venceu, de virada, por 2 a 1, foi interrompida por cerca
de 20 minutos para que Pelé recebesse homenagens e desse a volta olímpica.
Esta bola foi guardada no vestiário do Santos e outra foi utilizada para o
prosseguimento da partida.

Leather ball with which Pelé took the penalty against Vasco, on November
19, 1969, at the Maracanã, scoring the 1000th goal of his career. The match,
won by Santos in a 2 x 1 comeback victory, was interrupted for approximately
20 minutes so that Pelé could be duly honored and take a victory lap around
the stadium. This ball was kept in Santos FC’s changing room, while another
was used for the remainder of the match.

Couro

Leather

Bola do milésimo gol
Ball with which Pelé scored his
1,000th career goal
1969
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Chuteiras utilizadas no início
da década de 1970
Boots worn in the early 1970’s
1970

Par de chuteiras, tamanho 39, utilizadas por Pelé no ano de 1970, em
partidas pela Seleção Brasileira.

Pair of boots, size 39, worn by Pelé in 1970 while paying for the Brazilian
national team.

Couro, borracha, tecido e cordão de algodão.

Leather, rubber, fabric and cotton shoestrings.

No ano de 1965, Pelé visitou dez países, seis pelo Santos - Chile, Argentina,
Peru, Venezuela, Uruguai e Paraguai e quatro com a Seleção Brasileira Argélia, Portugal, Suécia e União Soviética.

In 1965, Pelé visited 10 countries, six with Santos FC – Chile, Argentina, Peru
Venezuela, Uruguay and Paraguay – and four with the Brazilian national team
– Algeria, Portugal, Sweden and the Soviet Union.

Passaporte

Papelão, tecido e papel imprenso

Cardboard, fabric and printed paper

1965

Passport
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Diploma da Ordem do
Império Britânico

Condecoração outorgada a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, pela rainha
Elizabeth II, da Inglaterra.

Honor awarded to Edson Arantes do Nascimento, Pelé, by Queen Elizabeth II
of England.

Diploma from the
Order of the British Empire

Papel impresso

Printed paper

1997

Com dois gols que marcou no empate de 2 a 2 com o São Paulo, no Estádio
do Pacaembu/SP, Pelé chegou a 58 gols na competição, recorde que
permanece até os dias atuais.

With the two goals he scored in the 2 x 2 draw against Sao Paulo at the
Pacaembu stadium (Sao Paulo), Pelé reached the mark of 58 goals in the
competition, a record that stands to this day.

Faixa de Campeão Artilheiro
Máximo do campeonato
paulista de 1958

Tecido e cordão

Fabric and string

Champion and Top Scorer band
from the 1958 Sao Paulo state
championship
1958
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Carteira de jogador
Player card
1966

Carteira de participante no campeonato mundial da Inglaterra em 1966.

Document for participation at the 1966 World Cup in England.

Papel impresso e plástico impresso

Printed paper and plastic

Cartão de identificação de jogador participante no campeonato mundial do
Chile em 1962. O nome do jogador ainda está escrito de acordo com registro
de batismo, Edison.
Papel impresso e fotografia

Identification card for players participating at the 1962 World Cup in Chile.
Pelé’s real name, Edison, is used in the document.

Cartão de identidade de
jogador

Printed paper and photograph

Player identification card
1962
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Coroa de louros
Laurel wreath
1969

Recebida por Pelé no Estádio do Mineirão/MG, em jogo contra o Atlético
Mineiro, em 1969. Doada pelo Governo de Minas Gerais.
Pertenceu ao Ministro Antonio Ferreira Viana (Pelotas/RS 11/05/1833 - Rio de
Janeiro/RJ 10/11/1903) um dos redatores da Lei Áurea.
Confeccionada em ouro, folhas de louro cinzeladas e pedra ônix, pelos
ourives que elaboraram a coroa do imperador D. Pedro II.
Ouro e pedra onix

Received by Pelé at the Mineirão stadium, in the state of Minas Gerais, in
a match against Atlético Mineiro, in 1969. Donated by the government of
Minas Gerais. The item belonged to the Minister Antonio Ferreira Viana
(Pelotas, RS, May 11, 1833 – Rio de Janeiro, RJ, November 10, 1903), one of
the leaders of the Golden Law, which abolished slavery in Brazil.
Made in gold, carved laurel leafs and onyx stone by the same goldsmiths who
developed King Peter II’s crown.
Gold and onyx stone

Recebida em 19 de novembro de 1969, na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco da
Gama no estádio do Maracanã/RJ.

Received on November 19, 1969, in the 2 x 1 victory over Vasco da Gama at
the Maracanã stadium (Rio de Janeiro).

Tecido de veludo, metal, alpaca e cristal

Velvet, metal, alpaca and crystal

Coroa do milésimo gol
1000th goal crown
1969
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Troféu “World Player Gala”
World Player Gala trophy
2007

Homenagem da Fifa – Federeção Internacional das Associações de Futebol,
ao mais jovem jogador a ser campeão do mundo.

Tribute by FIFA – (International Federation of Football Associations) for being
the youngest player to become a World Cup champion.

Presenteada pela Fifa - Federação Internacional das Associações de Futebol,
a Pelé, pelos feitos ao longo de sua carreira.

Awarded by FIFA (International Federation of Football Associations) for Pelé’s
outstanding accomplishments throughout his career.

Metal e cristal

Metal and crystal

Metal e pedra banhado em ouro.

Metal and stone bathed in gold

Bola de ouro
Golden Ball
2014
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DATA SHEET

MUSEU PELÉ
PELÉ MUSEUM
Local
Location

2007

Data da conclusão da obra
Project completion date

2014

Área do terreno
Land area

1.700 m2

Área construída
Constructed area

4.135 m2

Realização e Gerenciamento
Produced and Supervised by:

		

PROJETOS
Arquitetura e Restauro
Architecture and Restoration
Executivo de Arquitetura
Architecture executive
Estrutural
Structural
Elétrica e Hidráulica
Electrical and Hydraulics
Ar Condicionado
Air Conditioning

Comunicação Visual, Design de Interiores e Cenografia
Visual Communication, Interior Design and Scenography
Luminotécnico
Lighting

OBRA
Construção
Construction

Santos/SP

Data do início do Projeto
Project start date

		

Prefeitura de Santos e Ama Brasil
Municipality of Santos and Ama Brasil
PROJECTS
Arq. Ney Caldatto Barbosa (Prefeitura de Santos)
Arq. Gino Caldatto Barbosa, Arq. José Maria Macedo e Arq.
Christiane Costa Macedo
Eng. Carlos Leal
Eng. Ricardo Cardoso
WM Engenheiros Associados
Univers Design
Senzi Lightining

Prevenção e Combate à Incêndio
Firefighting and Prevention

Arq in Off

Interatividade
Interactivity

Uau Mídea

CONSTRUCTION
MSC Engenharia Civil

Restauro
Restoration

Gepas Arquitetura e Restauração

Fundação
Foundation

Fundamenta Engenharia de Fundações e
Erbauen Construtora e Incorporadora

Concreto Protendido
Prestressed Concrete

Protende

Instalações Elétricas
Electrical Installation

GTEC Instalações Elétricas

Ar Condicionado
Air Conditioning
Marcenaria
Carpentry
Estrutura Metálica
Metallic Structure
Vidro
Glass
Automação
Automation
Piso em Mármore
Marble Flooring

Alve-Ar
Marcenaria Litoral Paulista (portas e janelas), LCC Móveis
Tetos Cunha
Sarcha Engenharia e Construções (cobertura) e MBS (guarda corpo)
Net Telecom
RV Engenharia
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FORNECEDORES
Ar Condicionado
Air Conditioning
Elevadores
Elevators
Piso Vinílico
Vinyl Flooring
Mármore
Marble
Granito
Granite
Luminárias de led
Led Luminaires
Mobiliário
Furnishing
Forro Colméia
Honeycomb Layer
Tintas
Paint

SUPPLIERS
Mitsubishi Eletronic
Atlas Schindler
Forbo
MGA Mármores e Granitos
Marmoraria Romarco
Eurolighting
Securit (mobiliário corporativo), Kastrup (poltronas auditório) e
Kerges (arquivos)
Metalline
Sherwin Williams
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