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NOTA PRÉVIA 

Abro espaço neste artigo para homenagear Lygia Toledo,  diante da importância de suas 
atividades  para a sociedade alagoana, como sócia fundadora do Serviço Comunitário Interparoquial do 
Planalto da Jacutinga, no Clube da Mulher do Campo, na presidência do Conselho Estadual dos Direitos 
da Mulher, na Coordenação do Setor Social do Grupo Toledo, e como integrante da Comissão de 
Orientação Ética do CRP-15, rompendo de vez com o carregado sentido pejorativo da expressão mulher 
pública, viabilizado pelo interesse comunitário geral que marcaram sua personalidade, característica 
geralmente atribuída ao homem.    

Embora a mulher tenha sempre sido um ser privatizado, condicionada a ter voz  somente no 
âmbito doméstico ou no máximo como docente, não posso deixar de prestar aqui minha admiração e meu 
respeito ao Dr. Franklin: falar nele, significa em falar sobre sua companheira. Ambos modelam minha 
crença na imortalidade da união de seres humanos de sexos diferentes, onde um abre espaço e apoia o 
outro, alegrando-se e orgulhando-se das glórias e dos feitos, conjuntamente, como soe acontecer na 
legítima vida conjugal, que só se submete ao respeito ao outro. 

Lygia foi uma grande mulher. Mas, certamente, tal como seu companheiro, cresceu pela base da 
vida em comum que se revestiu sempre da afetividade pela humanidade, o que lhes garante a perenidade 
entre nós. Conhece-los foi uma dádiva. Privar de suas atenções, um privilégio. Contar com a confiança, o 
carinho e o  sorriso deles, um  reconfortante estímulo e incentivo para nunca desistir dos meus sonhos e 
crenças no ser humano. 

Maria Helena de Amorim Wesley  
 

Ressalta-se na oportunidade, o fato de que a história contemporânea do nosso 
Estado, quiçá, na nossa Capital, está a exigir um trabalho sereno e diligente que vem 
evidenciar aspectos da vida alagoana, que vão se tornando cada vez mais desconhecidos do 
grande público. 

Os acontecimentos mais remotos da história de Alagoas encontram-se 
descritos em trabalhos notáveis de Tomaz Espíndola, Craveiro Costa, 
Diégues Júnior,  Torquato Cabral,  Alfredo Brandão, Felix Lima Júnior,  e 
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outros inéditos, como os de Pedro Paulino da Fonseca e Wenscelau de 
Almeida, guardados como se acham nos arquivos do nosso Instituto 
Histórico. Mas, o passado recente, este está se perdendo na memória do 
tempo, à falta de quem possa gravar na memória dos pósteros. Agora, 
Bráulio Leite,  com os Folhetins FUNTED  e com o programa Nossas Figuras 
Pouco Lembradas ,  vem preencher essa grande lacuna, de forma que nada 
seja excluído da apreciação sociológica, à luz dos acontecimentos que a 
história guarda e registra,  nos necessários estudos resultantes da presença 
de figuras e fatos que projetaram, na verticalidade do tempo, a formação 
alagoana. 

Reportando-me à história contemporânea, convém que se evidencie a 
circunstância de ter sido, a década de 30, uma das mais preciosas para 
Alagoas. 

Houve como que uma renovação mental e social em nossa terra,  que 
não deverá jamais,  deixar de ser apreciada. Foi a época em que residiam, a 
um só tempo ,  em Maceió, Jorge de Lima, José Lins do Rego, Raquel de 
Queiroz, Aurélio Buarque de Holanda, Graciliano Ramos, Diégues Júnior,  
Alberto Passos Guimarães, Waldemar Cavalcanti,  que logo depois iriam se 
projetar no cenário intelectual do país,  e o pintor Santa Rosa. Associam-se, 
a esses nome, os de Aloísio Branco, Emílio Maia, Raul Lima, Aristeu 
Bulhões, Freitas Cavalcante, Arnon de Mello, Mendonça Júnior,  Théo 
Brandão, Abelardo Duarte e tantos mais.  

Período das revistas li tero-sociais,  como Novidades e Alvorada,  da 
Academia Guimarães Passos, dos grandes concursos do velho Liceu 
Alagoano, entre os quais ficaram na memória de todos os de Jorge de Lima 
e Álvaro Dória. Fundou-se, na mesma fase, a Faculdade de Direito,   com 
Virgílio Guedes, Domingos Correia, Guedes de Miranda, Jayme de Altavila 
e outros, sem esquecer a anônima cooperação de Agostinho de Oliveira. 

Iniciou-se, nessa década, a construção do Porto de Maceió, marco 
econômico de maior significado para a vida de Alagoas, do qual foi 
concessionário o governo Osman Loureiro. Aspiração de longa data, teve 
sua efetivação devida ao trabalho persistente de Antônio Machado, não só 
como presidente da Associação Comercial de Maceió, mas posteriormente, 
como deputado federal,  contando com apoio integral de seus companheiros 
de bancada - os constituintes de 34. Ainda, nessa quadra, realizaram-se as 
primeiras eleições em Alagoas, como no Brasil ,  sob o voto secreto, e foi,  
em 1938 ,  desbaratado em definitivo o banditismo que assolava os nossos 
sertões. 

Como primeira tentativa de interpretação da década de 30, 
encontramos Romeu Avelar,  em um dos capítulos de Figuras da Terra ,  
contando-nos o fim melancólico da Interventória Afonso de Carvalho, que, 
iniciada sob rojões de foguetes, terminou com a viagem apressada do 
Interventor ao receber ordens superiores para "embarcar dentro de 24 
horas", passando o governo ao coronel Temístocles Vieira de Azevedo, 
Comandante da Polícia Militar.   

A década de 30 em Alagoas inicia-se com as viagens de Álvaro Paes 
ao sertão, viagens que foram interrompidas com a chegada das patrulhas 



avançadas de Juraci Magalhães, Mário Lira e Agildo Barata, sob as ordens 
de Juarez Távora. Essas patrulhas prosseguiram para o sul,  depois de 
entregar o governo do Estado ao honrado político Hermilo de Freitas Melro, 
que mais tarde, não resistia à pressão dos tenentes - "heróis fogosos da 
revolução" - como acentuava alguém, aqui representados por Luiz de França 
Albuquerque e Agnaldo Menezes. Em nossa Capital instalava-se o Governo 
Provisório do Norte, chefiado por José Américo de Almeida, tendo Alfredo 
de Maia como uma espécie de ministro da Fazenda. Pode-se dizer que aqui 
começou o chamado "Vice-Reinado do Norte, que a sagacidade política de 
Vargas trataria logo de destruir,  sem transtornos maiores. 

 A década de 30 foi feliz também para Maceió. A cidade cresceu, 
estendo-se pelo tabuleiro acima e pela orla da praia.  Manuel Diégues 
Júnior,  em Evolução Urbana e Social de Maceió no Período Republicano,  
dá-nos conta do grande surto de construções, por volta de 1931 a 1935. 

Registrou-se, nessa ocasião, uma série de grandes administrações 
municipais,  como a de Baltazar Mendonça, que substituiu as velhas pedras 
das ruas centrais da cidade; Orlando Araújo, que prolongou a Avenida da 
Paz na direção Sul; Alfredo Oiticica, urbanizando a Avenida D. Antonio 
Brandão; Álvaro Guedes Nogueira, construindo o Mercado Público e o 
prédio do Pronto Socorro; e Eustáquio Gomes de Melo, com outros notáveis 
empreendimentos, inclusive no campo da cultura, através da Biblioteca 
Municipal,  para tanto cercando-se de colaboradores de escol ,  como Rui 
Palmeira, Aurélio Buarque de Holanda, Humberto Bastos e Afrânio Melo. 

Osman Loureiro, em Trechos de Meu Caminho ,  conta-nos como foi 
escolhido Interventor Federal em Alagoas, após a queda de Afonso de 
Carvalho. O presidente Getúlio Vargas chama-o ao Palácio Rio Negro, em 
Petrópolis,  e,  depois de conversar sobre o problema do açúcar,  diz-lhe, à 
queima-roupa, já em pé, de saída: "Considere-se Interventor de sua terra". 

Lima Júnior,  no seu livro Alguns Homens do Meu Tempo ,  editado pelo 
Departamento Estadual de Cultura, refere-se ao "grupo de amigos de Costa 
Rego", integrado de Artur Acioli ,  Castro Azevedo, Carlos Garrido, Carlos 
Gusmão e mais alguns, representando "o que havia de melhor na política da 
Província. O grupo, vindo da década anterior,  permaneceu em plena 
atividade, mesmo afastado do poder, e,  dominando os próprios vencedores 
de 30, constituiu-se no baluarte que assegurou, em 1935, a eleição de 
Osman Loureiro, como primeiro governador constitucional da Segunda 
República, a despeito de fortes pressões antagônicas. 

No setor feminino, a década também foi pródiga de realizações. 
Fundou-se a Federação alagoana pelo Progresso Feminino, tendo à frente 
Lili  Lages, que foi a primeira mulher alagoana eleita para a Assembléia 
Estadual.  Funcionou, igualmente, o Centro Social Feminino e circulou o 
jornal O Sorriso ,  dirigido por Antonieta Duarte, sendo destacadas as 
atividades sociais e culturais de Iaiázinha Calmon, Maria Alice Braga Neto, 
Linda Mascarenhas, Georgina Ramos Casado, Aída Pinheiro, Lygia 
Menezes. 

Na Assembléia Legislativa, presidida por Hermilo de Freitas Melro - 
o Interventor da Revolução - assentavam homens do quilate de Lima Júnior,  



Castro Azevedo, Albino Magalhães, Serzedelo Correia, Francisco Cândido, 
Artur Acioli  Quintela Cavalcante, Luiz Mendonça, Afrânio Lages, Lili  
Lages, militando na oposição Rodrigues de Mello, Melo Mota e Mota Maia. 

O Teatro Deodoro recebia grandes companhias, destacando-se 
Palmeirim Silva, Jaime Costa, Barreto Júnior,  Mesquitinha e Marquise 
Branca. 

O cinema Capitólio exibia os primeiros filmes nacionais,  como Alô, 
Alô Brasil ,  Estudantes e Favela de meus amores.  Por outro lado, sob a 
direção do componente artista Rogato, foram rodados os filmes  Casamento 
é Negócio ,  com Moacir Miranda, Agnelo Fragoso, Helena Taveiros, e o 
Bravo do Nordeste ,  com Ernani Passos, e outros. 

No carnaval,  Bonifácio Silva comandava a folia,  estimulado pela 
imprensa, que publicava admiráveisseções especializadas, das quais se 
destacava a da Gazeta de Alagoas ,  dirigida pela inteligência brilhante de 
Barreto Cardoso, que, sob o pseudônimo de  Falstaff ,  escrevia excelentes 
crônicas. O frevo animava-se tanto nas sociedades como nas ruas, sobretudo 
na Rua do Comércio, onde se fazia o corso. Foi a época dos grandes clubes: 
do  Vou Botar Fora ,  do Cara Dura, do Vulcão ,  do Cavaleiro dos Montes .  
Surgiu o Sururu da Nega que, com a música oficial do Bota Fora ,  
constituem as duas peças máximas do carnaval alagoano. 

Na vida social,  o Clube Fênix Alagoana saía da Rua Barão de Jaraguá 
e inaugurava a sua nova sede, na então Avenida da Paz, dividindo com o 
Clube de Regatas Brasil ,  Os Aliados  e a Aliança Familiar ,  as reuniões 
festivas da Cidade que não tinha emissora de rádio, nem televisão. 

A vida religiosa gravitava em torno do arcebispo D. Santino Coutinho 
e as festas nas portas das igrejas predominavam, destacando-se as de São 
Benedito e Bom Jesus dos Navegantes. Salientavam-se, pela sua beleza 
mística, as celebrações no mês de maio, na Igreja do Livramento, a qual 
tinha como capelão o monsenhor Ribeiro Vieira,  que na homilia final 
sempre sempre proclamava "Tota pulchra est Maria".  

Os padres, na época, destacavam-se pela inteligência e pela 
participação ativa nos acontecimentos da Cidade: Antônio Valente, 
jornalista; Luiz Barbosa, orador Antônio Tobias, professor; Sizenando 
Silva, poeta; Cícero Vasconcelos, latinista e também grande orador; Batista 
Wanderley, funda no sítio Vergel do Lago, uma colônia de mendigos; 
Capitulino Carvalho milita na política e Antônio Monteiro movimenta o 
Jaraguá, com sua Liga Jesus Maria José. Quantos as igrejas protestantes, 
quase que somente a Primeira Igreja Batista de Maceió servia aos seus 
crentes. 

Poucos eram os centros espíritas,  embora existissem alguns terreiros 
de umbanda, que sofriam restrições policiais.  

Os festejos natalinos eram bastante animados, notadamente em 
Bebedouro, na Levada e na Pajuçara, ficando famosos os folguedos 
populares, como pastoril ,  chegança, guerreiro, etc.  Na Catedral funcionava 
animadíssimo pastoril .  

Os principais educandários, como  o Liceu Alagoano, o Colégio 
Diocesano dos Irmãos Maristas,  a Escola Normal, a Escola Normal, o 



Colégio Santíssimo Sacramento, o Colégio Imaculada Conceição e o então 
nascente Colégio São José, sem falar no Asilo das Órfãs de Bebedouro, 
absorviam o nosso contingente educacional,  completando com a Academia 
de Ciências Comerciais,  anexa à Sociedade Perseverança e Auxílio dos 
Empregados do Comércio. 

A política, geralmente calma, teve suas agitações maiores no 
desenvolvimento da campanha pelo petróleo, l iderada pelo deputado 
Rodrigues de Melo. O Integralismo tinha seu núcleo bastante forte,  com o 
jornal A Província  e as esquerdas manifestavam-se através da Aliança 
Nacional Libertadora e da Liga Contra a Guerra e o Facismo.  A campanha 
presidencial de 1937 empolgou Maceió, sendo realizados inúmeros comícios 
em prol das candidaturas de José Américo de Almeida e armando Sales de 
Oliveira.  

Registrou-se, por ocasião da campanha governamental de 1935, um 
grave acidente na porta do Hotel Bela Vista,  no qual perdeu a vida o 
advogado Rodolfo Lins. 

No poder judiciário pontificavam Tenório de Albuquerque, Manoel 
Lopes Ferreira Pinto, Herman Byron de Araújo Soares, Barreto Cardoso, 
Edgar Valente de Lima, Meroveu Mendonça. 

Na década de 30 ainda existiam médicos de família: Dr. Afrânio 
Jorge, Dr. Sampaio Marques, Dr. Albino Magalhães, Dr. Manoel Brandão, 
Dr. Jorge de Lima, Dr. Álvaro Dória, Dr. Lages Filho, Dr. Sebastião da 
Hora, Dr. João Eulálio. Operavam na Santa Casa de Misericórdia: doutores 
Clemente Magalhães e José Carneiro. 

No campo da Odontologia chegamos a criar uma Escola de Farmácia e 
Odontologia, destacando-se nesse período, os cirurgiões-dentistas José Leão 
do Rego, Antero Sampaio, Damião Moeda, João Ribeiro, Ebdene Van 
Travassos, Marinho de Gusmão, Hipólito Lopes, Esdras Gueiros, Adolfo 
Silveira e Pedro de Lima. 

Drogarias e farmácias haviam poucas, todas localizadas no centro 
comercial da cidade: Drogaria Globo, Drogaria Industrial,  Farmácia 
Pasteur,  Farmácia São Paulo, Farmácia Santo Antônio e Drogaria Calmon. 

Na advocacia apreciavam-se os pendores tribunícios de Armando 
Wucherer,  Mendonça Braga, Ciridião Durval,  Manoel Onofre, Rodrigues de 
Melo, e,  nas instâncias cíveis,  predominavam Quintela Cavalcante, Carlos 
de Gusmão, Artur Acióli ,  Lima Júnior,  Rodolfo Lins, Hermínio Barroca, 
Leão Marinho Tavares Bastos e Afrânio Lages. 

A Guarnição Federal constituia-se do 20º BC e a 13º Circunscrição de 
Recrutamento, salientando-se, nos comandos, as figuras de Tito de Barros, 
Augusto de Oliveira Góes e José de Andrade Faria.  

A capitania dos Portos teve à sua frente, entre outros, o nosso 
conterrâneo Salustiano Roberto de Lemos Lessa e o capitão de corveta 
Plínio Fonseca de Mendonça Cabral,  da estirpe dos Fonsecas.  

A Polícia Militar,  no início da década, era comandada pelo major 
Pedro Reginaldo Teixeira, que foi Governador Militar,  em outubro de 1930, 
com a saída de Álvaro Paes. Posteriormente, teve como comandantes: Luiz 
de França Albuquerque que assumiu várias vezes a Interventoria do Estado, 



Temístocles Vieira de Azevedo, que também foi Interventor,  e Teodureto 
Camargo Nascimento, em cujo comando foi exterminado o bando de 
Lampião. 

Além do Jornal de Alagoas,  da Gazeta de Alagoas  e A Província ,  
circularam nesse período, o Diário de Maceió ,  dirigido pelos jornalistas 
Arnóbio Valente Filho, O Estado, pelo Dr. Baltazar Mendonça, A Notícia ,  
pelo jornalista José Antônio da Silva e A Imprensa ,  pelojornalista 
Delorizano Morais e seu irmão, escritor Romeu de Avelar,  e O Semeador ,  
da Arquidiocese. 

Registra-se também o aparecimento de jornais humoristas,  como O 
Bacurau ,  editado por Lafaiete Pacheco, e A Coisa ,  de Pedro Nunes. 

No começo da década havia também o matutino O Diário ,  dirigido 
por Príamo Vilas Boas e Barreto Falcão e, durante a campanha da Aliança 
Liberal,  A Pátria ,  de Fernandes Lima. 

Predominavam no comércio as firmas locais,  destacando-se a Loja 
América, de José Lages, a Casa São Miguel,  de Alcino Casado, a Joalheria 
Machado, de Manoel Machado, as firmas Mário Guimarães & Cia.,  Lima e 
Silva, Xavier,  Carvalho & Pedrosa, as lojas A Brasileira ,  de Morgado, 
Magalhães e Cia.,  a Loja Paris ,  de Pereira Leite,  !º  Barateiro ,  de Oscar 
Maurício, e a  Loja Progresso ,  cujo pregão, entoado pelo preto velho, soava 
como doce melopéia urbana: "Ma...a.. . is quem quer comprar.. .a.. .r sedas, 
sedas, e mais sedas à Rua do Comércio, na Loja Progresso de Virgílio 
Cabra.. .a.. .a. . .al".  Localiza-se no  bairro Jaraguá o comércio exportador 
com os grandes trapiches, que foram posteriormente destruídos. Os 
trapiches pertenciam a Brasileiro Galvão Williams & Cia.,  Peixoto & Cia.,  e 
outros. 

O Relógio Oficial tornou-se o centro nervoso da cidade. Ali surgiam 
as futricarias,  os comentários, os disse-me-disse, os acontecimentos 
importantes.  

O Ponto Central,  do Cupertino, era o principal ponto de encontro dos 
políticos e a Casa Ramalho  passou a ser o centro de reuniões intelectuais,  
editando, inclusive, um boletim literário. 

Os bonde trafegavam pela Rua do Comércio. Iam do Bebedouro a 
Jaraguá, subiam o Farol,  rumavam a Mangabeiras, ao Poço, ao Trapiche da 
Barra, à Ponta Grossa. 

Havia, vez por outra, greve do pessoal que trabalhava nos bondes. Os carros 
ficavam parados nas ruas, carros cujos motorneiros mais conhecidos eram o Catuaba e o 
Bernardino. As reivindicações sociais tinham, entre seus líderes, o velho Olímpio Santana, 
eterno candidato a deputado pela legenda "Trabalhador, ocupa teu posto!". 

Maceió possuia poucos veículos. O povo sabia distinguir os seus 
proprietários: aquele era o Lincoln do governador Osman Loureiro; aquele 
outro, era o Oldmobile  da família Leão; ali ,  o Chevrolet  do Comendador 
Alexandre Nobre ou do chefe de polícia,  Dr. Artur Jucá; mais adiante, o 
carro do Dr. Neves Pinto, ou do Dr. João Vasconcelos, ou ainda o Fiat ,  com 
direção à direita,  do Dr. Álvaro Dória; enfim, conhecia-se de longe o V-8  do 
Gaspar Ferrari,  as baratas do Crispim Rocha e do Carlos Lobo. Qualquer 



viatura era logo indicado o dono, desde a moto do cônego Tobias à "fobica" 
do Charles Cox.. .  

 
Corria assim a vida em nossa Capital,  na década de 30. Maceió, que 

possuía o Bar Elegante, o Bar Colombo, que se orgulhava do Farol,  
majestosamente erguido na encosta do morro, que lhe deu o nome. Maceió 
do Bela Vista,  dos saraus do Instituto Histórico, presidido pelo Orlando 
Araújo, das festas de rua, das tertúlias li terárias do "Guimarães Passos", da 
interventoria Tasso Tinoco, com o poeta Cipriano Jucá à frente da 
Prefeitura. 

Terra amorável de tantas coisas que desapareceram, urbe provinciana, 
tranqüila e hospitaleira.  
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