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RESUMO 
Durante os séculos XVIII e XIX um grande número de falsas ruínas foi construído na 
Inglaterra, fomentado pela teoria do pitoresco, pela busca por visões melancólicas ou 
sublimes e, no caso das imitações de ruínas góticas, pela renascente admiração de que era 
alvo a Idade Média. Com base em jornais paraenses e relatórios oficiais, discute-se como 
aquelas motivações, trazidas pelo Romantismo quando este chegou no Brasil, repercutiram 
depois no paisagismo praticado na cidade de Belém do Pará, dando origem ali a três falsas 
ruínas durante a virada do século XIX para o XX.  
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ABSTRACT 
During the 18th and 19th centuries a large number of mock ruins was built in England, the 
motives behind which being the Picturesque theory, the yearning for melancholy or sublime 
views, and, in the case of Gothic imitative ruins, the renewed admiration for the Middle Ages. 
Based on newspapers from Pará and in official reports, this study discusses how those 
motives, brought by Romanticism when in arrived in Brazil, reverberated later on Belém do 
Pará's landscape design, originating there three mock ruins at the turn of the 20th century.   
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Uma ruína fabricada 

O primeiro ciclo da borracha (1879-1912) legou à capital paraense dois tipos de 

ruínas: os palacetes e sobrados que, erguidos no auge dessa economia, 

degradaram-se quando as fortunas minguantes não mais puderam sustentá-los; e 

aquelas obras, mais raras, cujo estado ruinoso não foi obra de acidentes, mas de 

intenções. 

Ao segundo tipo pertence a torre que adorna a praça Batista Campos, uma das mais 

frequentadas de Belém. Num ermo europeu, seus torreões e arcos ogivais fariam 

pensar talvez numa rústica construção gótica, de cuja parte superior se teriam 

derrubado, há tempos, o coruchéu ou as ameias. Tais ausências são, contudo, 

intencionais, como o revela o relatório de Antônio Lemos, intendente municipal, a 

respeito das realizações de seu mandato durante o ano de 1904. Conta-se entre 

estas, como parte do programa de decoração e ajardinamento da praça, uma ―... 

pinturesca e graciosa collina tendo, a coroarem-na, as vetustas ruínas de uma torre 

de castello medievo ...‖ (LEMOS, 1905, p. 219). Esta falsa ruína (Figura 1), de 

autoria incerta1, se explica também por sua utilidade: em seu interior ocultavam-se 

então duas caixas d'água, necessárias à provisão das plantas e dos chafarizes da 

praça (LEMOS, 1905, p. 219). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: José Girard, Um recanto no Parque [atual praça] Batista Campos.  
Fotografia reproduzida no Relatório da intendência belenense publicado em 1905.  
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Fonte: LEMOS, 1905: 225.  

Se de ocultar se tratava, como explicar, entretanto, a opção específica pela ruína? E 

por que, se de ruína se tratava, recorrer a uma época que nunca pertenceu à história 

de Belém? A resposta, como se verá, ilumina uma faceta curiosa das repercussões 

do Romantismo no Brasil. 

 

As falsas ruínas na Europa 

A tematização artística das ruínas precede consideravelmente o Romantismo, como 

o atesta, por exemplo, o poema anônimo anglo-saxão A Ruína (século VIII ou IX). 

Na arquitetura, ruínas simuladas remontam pelo menos àquela que, segundo Vasari, 

o arquiteto Girolamo Genga projetou para o Duque de Urbino, no início do século 

XVI (VASARI, 1822, p. 285). Mas é durante o século XVIII, no contexto da 

redescoberta pré-romântica da Idade Média, que se desenvolvem os ancestrais mais 

próximos da torre belenense – imitações de ruínas medievais, geralmente góticas. O 

gosto por estas alimentava-se não só da apreciação, pelo pré-Romantismo e depois 

pelo Romantismo propriamente dito, de valores artísticos genuinamente medievais, 

como também dos desejos especificamente modernos que construções desse tipo 

satisfaziam. Edifícios abandonados, ou suas simulações, traziam à mente uma 

melancolia deleitosa, que transparece em um poema setecentista como Elegia a um 

monte de ruínas, de John Cunningham, e nas palavras de Joseph Heely sobre a 

impressão que lhe causara uma ruína gótica (que ele revela, em seguida, tratar-se 

de uma imitação):  

Ao se ver pela primeira vez este aprazível objeto, que tanta 
dignidade confere à cena, não se pode resistir a uma pausa 
involuntária – a mente se perde em reflexões, ao passo que a 
curiosidade se impacienta por conhecer sua história; e não tenho 
dúvidas que um antiquário como o meu amigo ansiaria por saber em 
que época ela foi construída, e por quem; – que cercos suportou; – e 
lamentaria que a discórdia hostil, ou a mão de ferro do tempo, que a 
tudo corrompe, a tenha tão destruído de modo tão voraz2 (HEELY, 
1777, p. 172-173 apud VINEY, 2015, p. 146-147, tradução minha).  

O sentimento parecido, mas de uma variante mais macabra, encontrado no poema 

Prazeres da Melancolia, de Thomas Warton, sugere, para Rose Macaulay (1966. p. 

22-23) outra função estética das ruínas. Para uma cidade abandonada, diz o poema, 

―... voa à noite o morcego amante do crepúsculo ...‖3; ali ―... com seu irmão Horror, 
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senta-se a Ruína!‖4 (WARTON, 1747, p. 21, tradução minha). Como afirmava 

Edmund Burke em sua Investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do 

sublime e do belo, objetos e temas assustadores, de modo algum agradáveis em si 

mesmos, tornavam-se deleitosos quando representados (BURKE, 2016, p. 52). 

Criptas esquecidas, abadias tomadas pelo mato e castelos desmoronados – 

autênticos ou imitativos – podiam assim evocar excitantes reminiscências literárias, 

imbricados como estavam com os espectros, esqueletos, vampiros, corujas e outros 

motivos correlatos que a chamada literatura gótica dos séculos XVIII e XIX tão 

fartamente explorava. 

Outra razão, mais puramente formal, fomentava as falsas ruínas na Europa desse 

tempo. A regularidade e a simetria reinantes nos jardins barrocos dera lugar, primeiro 

na Inglaterra e depois no continente, ao chamado jardim inglês, cujos princípios 

eram afins de um conceito cunhado durante o século XVIII: o pitoresco. Seu principal 

teórico, o clérigo britânico William Gilpin, definia-o como a qualidade que tornava um 

objeto especialmente adequado à representação pictórica. Uma das principais 

condições para tanto, de acordo com Gilpin, seria a irregularidade ou aspereza do 

objeto em questão: a lisura, ou lustro, o desqualificaria de toda pretensão à beleza 

pitoresca. Assim, aconselha Gilpin, para tornar pitoresco um edifício ―… devemos 

usar o malho em vez do cinzel: devemos demolir uma metade, danificar a outra e 

empilhar em volta as partes mutiladas. Em resumo, devemos fazer de um prédio liso 

uma ruína áspera [grifos do autor]‖5 (GILPIN, 1794, p. 7, tradução minha). A pintura 

romântica, que começava então, herdou do Barroco e do Rococó o gosto por ruínas 

pitorescas. 

Não era, porém, apenas na representação que teóricos do século XVIII as 

demandavam, mas na realidade mesma. O paisagista Batty Langley recomendava, 

em 1728, a construção de ruínas para a ocultação de vistas desagradáveis 

(LANGLEY, 1728. p. xv); em 1770, em suas Observações sobre a Jardinagem 

Moderna, o escritor e político Thomas Whately sugeria a quem quisesse tornar mais 

pitoresco um cenário natural que lhe acrescentasse ―... uma ponte de pedra em 

ruínas, entre cujos arcos pode haver alguns de pé …‖6 (WHATELY, 1777, p. 75, 

tradução minha).  

Em meio aos vários tipos de ruínas simuladas pela arquitetura inglesa do 
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Setecentos, as góticas multiplicaram-se de modo significativo à medida que o século 

avançava (MACAULAY, 1966, p. 31) – ao mesmo tempo, portanto, em que o Pré-

Romantismo, com seu medievalismo incipiente, dava lugar ao Romantismo 

propriamente dito. Ainda que em menor quantidade – a França, especialmente, lhes 

resistiu (MACAULAY, 1966, p. 33-34) – falsas antiguidades góticas foram erguidas 

também noutras partes da Europa. Estilisticamente híbrida, uma falsa torre em 

ruínas, erguida pelo arquiteto Yuri Felten entre 1771 e 1773 na cidade russa de 

Pushkin, apresenta em seu topo arcos ogivais. Entre 1794 e 1797, o arquiteto 

Johann Gottlieb Brendel constrói para Frederico II o parcialmente arruinado Castelo 

da Ilha do Pavão, localizado nas proximidades de Berlim. Em 1826, aristocratas 

alemães mandam construir o Türkensturz, falso castelo em ruínas, ―... para se 

comprazerem em seu sentimento por um medievalismo romântico e feudal ...‖7 

(MACAULAY, 1966, p. 38, tradução minha).  

O Romantismo, que a partir da década seguinte aportaria no Brasil, traria consigo 

um eco distante de ruínas desse tipo, cujos frutos cedo ou tarde surgiriam.  

 

O medievalismo romântico e suas repercussões: Brasil e Pará 

Comparado ao que ocorrera na Inglaterra e na Alemanha, ou, em menor medida, na 

França, o medievalismo dos românticos europeus chegou ao Brasil com força 

reduzida, tendo o indígena, aqui, ocupado boa parte do espaço que na Europa 

coubera ao cavaleiro ou ao trovador. Esse medievalismo atenuado deixou, contudo, 

suas marcas. Sua faceta mais macabra, originária do romance gótico europeu e 

desenvolvida por poetas como Keats e Poe, pode ser encontrada num poema como  

Meu Sonho, de Álvares de Azevedo, no qual um ser fantasmagórico, trajado de 

cavaleiro andante, prediz a um anônimo adormecido o seu fim próximo.  

A faceta mais elegíaca do medievalismo romântico reaparece numa aquarela pintada 

por Manuel de Araújo Porto-Alegre em 1850 (Figura 2), guardada no museu Júlio de 

Castilhos sob o título de Paisagem ideal (romântica). Possivelmente influenciado por 

pintores românticos alemães como Caspar Friedrich e Karl Friedrich Schinkel 

(CARDOSO, 2014: 191), Porto-Alegre situa em meio a bosques aprazíveis uma 

cidade medieval, flanqueada por uma encosta ondulante sobre a qual se ergue um 

castelo. A luz crepuscular empresta à cena um sentimento melancólico por um 
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mundo tão idílico quanto desaparecido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Manuel de Araújo Porto-Alegre. Paisagem ideal (romântica). Aquarela sobre papel, 1850. 27 
x 40,5 cm. Fonte: KOVENSKY, Julia; SQUEFF, Letícia (Org.). Araújo Porto-Alegre: Singular & Plural. 

São Paulo: IMS, 2014. p. 190.  
 

O medievalismo romântico deixou marcas, também, na forma de repercussões que, 

na virada do século XIX para o XX, ainda se faziam sentir no Brasil. Como na própria 

torre da praça, ecoa nos comentários oficiais a seu respeito – redigidos pelo major 

Antônio de Carvalho e transcritos pelo intendente Lemos – o sentimento romântico 

por ruínas medievais: além do pitoresco, Carvalho destacava na torre ―... as poéticas 

e esguias ogivas, melancolicamente abertas para as intempéries do Norte.‖. 

(LEMOS, 1905, p. 219). Mais adiante, a visão noturna da ―... romântica e bem 

executada concepção artística ...‖, iluminada por uma lanterna, recorda-lhe o verso 

de um poema: ―Num castelo do Reno, em noites de luar!‖8 (LEMOS, 1905, p. 219). 

Esse romantismo germanizante é retomado por Carvalho ao descrever uma gruta 

artificial no Guia do Bosque Rodrigues Alves (também transcrito por Lemos), 

afirmando que ela o faz sentir-se nas ―... mysteriosas grutas escandinavas, todas 

povoadas de walkyrias loiras e de avarentos gnomos‖ (LEMOS, 1904, p. 188).   

É verdade que, na falta de uma cultura popular que a refletisse – como a dos poetas-

cantadores nordestinos – e dependendo portanto da escrita para sua divulgação, a 

Idade Média europeia permanecia distante do imaginário da maioria dos paraenses, 
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entre os quais, como no restante do Brasil, os alfabetizados eram minoria. Sobre o 

público efetivamente familiarizado com o período, os jornais da época, tanto pela 

tiragem quanto pelo conteúdo, são provavelmente o melhor índice. Em torno de 

4.500 exemplares girava, por exemplo, a tiragem do jornal belenense Diário de 

Notícias (123,023, 1890, p. 2); quanto ao grau de conhecimento do leitor médio a 

respeito do assunto, pode-se entrevê-lo em trechos como os seguintes, publicados 

na imprensa paraense em fins do século XIX:  ―As considerações … sobre a 

memorável questão dos protocollos italianos, são castellos dispostos a esvaecerem-

se, como os effeitos da fata Morgana ao contato da realidade indigente.‖ (AINDA O 

PROTOCOLLO, 1896, p. 1); ―Que fim levou a Durandal, a famosa espada do 

paladino Roland, caída em Ronscesvalhes e tomada pelos infieis?‖ (A ESPADA DE 

ROLAND, 1893, p. 2); ―... o perigoso emissario dos auxiliares de Antonio Conselheiro 

é réo de 14 crimes commettidos no bravio sertão, onde taes prozas são títulos de 

gloria e de renome para a nova cavallaria andante de bandidos e salteadores‖ 

(ANTONIO MACIEL, 1897, p. 1); ―Estes 63 castilhistas fizeram proeza mais 

mirabolante do que os doze pares de França, e todos os cavalheiros da Tavola 

Redonda.‖ (OS TERRÍVEIS, 1893: 1); ―Foi justiçada à noite, ... porem nunca as 

velhas monjas conseguiram saber quem era o cavalheiro, o moço cavalheiro, que 

pelo tempo dos luares vinha cantar amores deibaixo da ogiva escura da cella de 

Soror Fabia‖ (NETO, 1893, p. 1).   

O último trecho, retirado de um conto de Coelho Neto, indica que a familiaridade 

exemplificada nos demais podia, em alguns casos, abarcar aspectos visuais do 

medievo. Um artigo intitulado ―A Arquitetura ogival portuguesa ou estylo manuelino‖, 

assinado por Ernesto Vianna (1898a, p. 3; 1898b, p. 3)  e publicado em duas partes 

no jornal O Pará, expõe didaticamente as características de períodos estilísticos 

medievais, sugerindo um interesse para além dos aspectos literários daquela época. 

Parecem confirmar esse interesse os edifícios neogóticos erguidos em Belém nas 

primeiras décadas do século XX, como a sede da Livraria Universal Tavares 

Cardoso e a Igreja da Santíssima Trindade.  

Entre os analfabetos e o público que partilhava com Lemos um mesmo horizonte 

cultural, existia certamente um estrato intermédio, em quem, não obstante o acesso 

à educação escolar, a visão da ruína da praça não evocava com precisão o passado 
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medieval. Mas não se deve concluir daí que ela não lhe evocava passado algum. Em 

folhetins ambientados no século XVII, como O médico dos Pobres, ou no XVIII, 

como A Rainha da Noite – ambos do romancista francês Xavier de Montépin –, 

publicados em O Pará em fins do século XIX, circundava as personagens um 

cenário arquitetônico cuja lembrança a visão de uma ruína, verdadeira ou falsa, 

podia muito bem conjurar. Não é difícil imaginar que devaneios causaria, em quem 

lera ansiosamente uma passagem como a seguinte, a ruína lemista iluminada à 

noite:  

Mas o demonio tentador que o dominava e o implellia para o mal, 
evocou diante d'elle, numa visão resplandecente, a imagem de 
Perine destacando-se branca e luminosa, sob as abóbadas sombrias 
da 'Torre das Corujas' (MONTÉPIN, 1898, p. 1).  

Não era portanto solitário o devaneio do intendente. No que tocava a uma parte 

significativa dos visitantes prováveis da falsa ruína belenense, as condições estavam 

dadas para que o público, em maior ou menor grau, a compreendesse num espírito 

próximo ao daquele no qual fora concebida. Que num contexto assim outras 

surgissem não seria de se admirar.  

 

O Castelinho  

Tendo estudado na Alemanha, o jovem naturalista suíço Emílio Goeldi poderia ter 

também, se não visto, pelo menos ouvido falar de falsas ruínas quando, em 1884, o 

governo brasileiro o convidou para trabalhar no Museu Nacional. A oportunidade de 

erguer ele mesmo uma delas surgiria quando, em 1894, mudou-se para o Pará, 

convidado pelo então governador Lauro Sodré a dirigir e reorganizar o Museu 

Etnográfico e Arqueológico Paraense.  

Em agosto de 1895, concluiu-se a transferência do museu para sua nova sede, 

localizada no que era então a periferia de Belém. Entre os planos de Goeldi para o 

lugar estava a construção, como anexo do museu, de um ambicioso parque 

zoobotânico. Necessitando o parque de uma caixa d'água que lhe atendesse as 

dependências, Goeldi a concebeu – ou orientou sua concepção, embora não se 

mencionem arquitetos em seu relatório – para que  ―... satisfizesse os postulados da 

solidez, da esthetica e da multipla utilidade ao mesmo tempo ...‖ (GOELDI, 1906, p. 

8): como se faria depois na Praça Batista Campos, e como fizera o arquiteto Ludwig 
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Persius, entre 1841 e 1843, com uma bomba a vapor, o suíço ergueu em torno da 

caixa d'água um disfarce arquitetônico: Persius dissimulara a bomba, destinada a 

servir a um chafariz do castelo de Sanssouci, sob uma falsa mesquita; Goeldi 

escondeu seu tanque no interior de uma ruína. Construída em 1901, a estrutura 

compreendia um mirante, do alto do qual se descortinava ―... magnífico panorama 

sobre os arredores …‖, e, na parte inferior, um interior ―... em forma de abobadas de 

antigo castello ...‖ (GOELDI, 1906, p. 8), no qual se instalaram gaiolas para corujas e 

se cultivavam plantas que necessitavam de sombra. Duas janelas aí localizadas se 

voltavam para um lago contíguo, no qual cresciam vitórias-régias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: O Castelinho, mirante no museu Emílio Goeldi.  
Fotografia de Domingos Soares Ferreira Penna.  

 Fonte: Acervo digital da Unesp. Disponível em: https://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/337820. 
Acesso em 25/05/2017. 

 

 

Nem as gaiolas nem a caixa-d'água existem mais, mas de resto o Castelinho (Figura 

3), como é hoje conhecido, pouco mudou desde a primeira década do século XX. 

Três aberturas encimadas por arcos dão acesso ao interior abobadado. O 

https://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/337820
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acabamento rústico, em cimento, utilizado nesta e noutras partes do edifício, simula 

os desgastes do tempo. Ausentes nas primeiras fotografias do mirante, mas 

presentes desde, pelo menos, 1907 (ver cartão postal deste ano reproduzido em 

SILVA, 1998, p. 215), dois arcos entrecruzados, hoje tomados de trepadeiras, 

coroam o Castelinho, a sugerirem talvez uma pequena cúpula incompleta.  

Embora não se evoque, neste caso, a Idade Média, tanto o pitoresco, garantido 

pelas trepadeiras e pelo desgaste simulado, quanto certo toque macabro conferido 

pelas corujas, reverberam de forma inequívoca a atitude romântica quanto às ruínas, 

com a qual é improvável que Goeldi, tendo vivido onde viveu, não estivesse ao 

menos parcialmente familiarizado.  

 

As Ruínas do Castelo 

A par daquele anexo ao Museu Goeldi, Belém conta com um segundo e maior 

parque zoobotânico: trata-se do Bosque Municipal, ou Bosque Rodrigues Alves, 

como passa a se chamar a partir de 1906 (LEMOS, 1907, p. 200). Ali se localiza a 

mais impressionante, e talvez mais antiga, das falsas ruínas belenenses.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Torre e pátio das Ruínas do Castelo. Fotografia de Adriano Magalhães. 
Fonte: Agência Belém de Notícias. Disponível em 

http://www.agenciabelem.com.br/Galeria/Details/82197. Acesso em 23/05/2017. 
 

Compõe-se ela de duas estruturas geminadas (Figura 4) – feitas quase que 

http://www.agenciabelem.com.br/Galeria/Details/82197
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inteiramente em alvenaria de tijolos furados –, conhecidas hoje como Ruínas do 

Castelo. A mais larga consiste de um pátio circular, com cerca de 15 metros de 

diâmetro, cujas paredes, guarnecidas por contrafortes, inclinam-se conicamente para 

dentro. Uma das aberturas do pátio, encimada como as outras por arcos, dá acesso 

à segunda estrutura – uma torre, vazada por janelas e igualmente cônica, com 

aproximadamente 9 metros de diâmetro. Para o alto de seu rústico pilar central 

convergem 5 arcos – um deles ogival – cujas outras extremidades se conectam às 

paredes da torre. Ao longo destas, ainda na parte interior, uma escada semicircular 

prolonga-se até aproximadamente um quarto da altura da ruína. Dois arcos se 

cruzam no alto, a simular uma abóbada inacabada. Pendem daí raízes e cipós, 

prolongamentos da vegetação luxuriante que cresce na face exterior da construção.   

No terreno ao redor, entrecruzada por meandros, permanece boa parte da floresta 

original, preservada da expansão urbana quando da criação oficial do Bosque, em 

1883. Pouco ou nada parece ter-se construído ali até junho de 1888: artigo publicado 

então no Diário de Notícias afirma tratar-se o Bosque de um mero ―... terreno 

inutilizado ...‖ (AGOSTINHO, 1888, p. 2). A abertura do parque ao público ocorre 

somente em 15 de agosto de 1891 (BOSQUE MUNICIPAL, 1891, p. 2). Encontrava-

se ele a esta altura ―... completamente transformado ...‖ (GUEDES, 1891, p. 55), 

como indica o relatório do governador paraense Duarte de Bacellar Guedes, sem 

contudo especificar em que consistiriam os ―... melhoramentos ...‖ (GUEDES, 1891, 

p. 55) ali realizados. Estariam entre eles as Ruínas do Castelo? Ou se devem estas, 

uma vez mais, à intendência de Antônio Lemos, que tantas obras realizou no 

Bosque? 

Se é verdadeira a segunda hipótese, seria de se esperar que as Ruínas do Castelo 

fossem mencionadas em seus relatórios, como ocorre no caso de outras melhorias 

realizadas no Bosque durante sua administração, como o monumental portão 

principal e a cascata artificial, comentadas no relatório de 1904. Uma certa Rotunda 

dos Aventureiros, à qual o mesmo relatório atribui 7 metros de diâmetro, é nele 

descrita como ―... rusticamente arquitetural ...‖ (LEMOS, 1904, p. 187), compatível 

portanto, se descontada certa imprecisão na medida, com as características da torre 

de tijolos, considerada isoladamente do pátio. O relatório, contudo, localiza a 

Rotunda nas proximidades da esquina entre as avenidas Tito Franco (atual Almirante 
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Barroso) e Peribebuí, ao passo que as Ruínas do Castelo localizam-se no lado 

oposto do Bosque, próximas à esquina entre as avenidas Almirante Barroso e 

Lomas Valentinas. 

A possibilidade de que ambas se tratem de uma mesma obra depende, então, de um 

engano da parte de Lemos. Tal pode ter sido o caso, se dermos crédito ao artigo 

―Esboço Histórico do Bosque Rodrigues Alves‖, de Orlando Rêgo, publicado em 

1965 na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Afirma-se aí que 

Rotunda localiza-se nas proximidades da avenida Lomas Valentinas (RÊGO, 1965, 

p. 91), onde, efetivamente, encontram-se as Ruínas do Castelo – nome que não 

consta nem do artigo nem dos relatórios da intendência. 

O erro, por outro lado, pode estar no artigo. Neste caso a Rotunda, que efetivamente 

se localizaria onde afirma Lemos, se contaria entre as obras que, como a Choupana 

de Atalá, desapareceram do Bosque durante administrações subsequentes. Rêgo, a 

procurar pela já inexistente Rotunda, pode tê-la identificado erroneamente com as 

Ruínas do Castelo, acreditando assim corrigir o relatório.  

Se esta hipótese é verdadeira, quem então as teria construído, e quando? Em seu 

relatório referente ao intervalo de 1897 a 1901, Lemos afirma, sem precisar datas, 

que o antes aprazível Bosque Municipal sofrera em anos recentes com o descaso do 

poder público, sendo por isso necessárias as reformas por ele começadas. Essa 

primeira deterioração do lugar parece ser posterior a 1892, uma vez que, em nota 

publicada naquele ano no Diário de Notícias, lauda-se a beleza do Bosque, 

comparando-se a ele o Bois de Boulogne (SEM OFFENSA, 1892, p. 2). As Ruínas 

do Castelo parecem assim – desde que descartemos atribuí-las a Lemos – datar do 

intervalo entre o segundo semestre de 1888 – pois, como se afirmou, nenhuma obra 

se fizera ainda ali até junho – e 1895 ou 96, uma vez que a degradação mencionada 

pelo intendente, que assume em 97, necessitaria de certo tempo para ocorrer.  

Nesse intervalo tem lugar, entre 1891 e 1894, o mandato do intendente municipal 

José Coelho da Gama e Abreu, o Barão do Marajó. Durante suas bem 

documentadas viagens pela Europa, Gama e Abreu visitara o Bois de Vincennes e o 

de Boulogne: das impressões que ali colhera podem ter se originado os primeiros 

melhoramentos do bosque belenense, entre os quais, movido por ―... um certo 
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prazer e uma certa melancolia ...‖ (ABREU, 1874, p. 133) que encontrava na 

observação de ruínas, pode ter ele incluído as do Castelo, deixando sua efetiva 

construção a cargo de Eduardo Hass ou de José de Castro Figueiredo, ambos 

envolvidos nas obras realizadas no Bosque durante a intendência de Lemos,  

poucos anos depois (LEMOS, 1902, p. 195). Se assim foi, contudo, somente poderá 

confirmar-se se novos documentos vierem à tona.  

Notas 

 
1
 No referido relatório de 1905, Lemos atribui ao arquiteto Eduardo Hass a execução do ―ajardinamento 

artístico‖ do ―recanto‖ mostrado na fotografia (LEMOS, 1905: 220), mas não se pode afirmar peremptoriamente 
que esta autoria se estenda à torre, uma vez que outro arquiteto, José de Castro Figueiredo, encontrava-se 
também a serviço da intendência àquela época (LEMOS, 1904: 172).   
2
 ―Upon first glimpse of this becoming object, which adds so much dignity to the scene, one cannot resist 

an involuntary pause — struck with its character, the mind naturally falls into reflections, while curiosity is on the 
wing, to be acquainted with its history; and I make no doubt that an antiquarian like my friend, would sigh to know 
what era it was founded, and by whom: — what sieges is had sustained; — and would lament that hostile discord, 
or the iron hand of all-mouldering time, should so rapaciously destroy it.‖  
3
 ―... flits the twilight-loving bat at eve ...‖ 

4
 ―Where, with his brother Horror, Ruin sits.‖ 

5
 ―Should we wish to give it picturesque beauty, we must use the mallet, instead of the chisel: we must 

beat down one half of it, deface the other, and throw the mutilated members around in heaps. In short, from a 
smooth building we must turn it into a rough ruin.‖ 
6
 ―... a ruined stone bridge, of which some arches may be still standing ...‖  

7
  ―… used to meet to indulge their mood of romantic feudal medievalism …‖ 

8
 Trata-se do poema Olhos de Judia, de Gonçalves Crespo.  
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