
The urban core of Rio deJaneiro remained, until themid-19th century, confined toits historic center, thequadrangle formed by theCastelo, Santo Antonio, SãoBento and Conceição hills. Hereand there, only in the distantoutskirts, estates, ranches andsmall farms were established,originating a small populationand some development. Theywere more common to the south,near the sea, to the north,where the mountains stood, andto the west, in the wildernessthat had begun to be exploredin the colonial era. The city was then dividedinto “freguesias”, a territorialdenomination used by theChurch, the police, and themunicipality. The first“freguesias” were Candelária,created in 1634, and ruralIrajá, created in 1644 anddismembered in 1749, in theInhaúma “freguesia”. By theend of the 19th century, when
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O núcleo urbano do Rio deJaneiro permaneceu, até meadosdo século XIX, confinado ao seucentro histórico, o quadriláteroformado pelos morros do Castelo,Santo Antônio, São Bento eConceição. Aqui e ali, apenas emdistantes arrabaldes surgiamfazendas, chácaras e sítios quedavam lugar a alguma população econheciam um acanhandodesenvolvimento. Eram cercaniasque teimavam em aparecer maisao sul, próximo ao mar, ou maisao norte, onde estavam asmontanhas, e a oeste, no sertãoque começara a ser desbravado emtempos coloniais. A cidade era então dividida emfreguesias, uma denominaçãoterritorial que valia para a Igreja, apolícia e a municipalidade. Asprimeiras foram a da Candelária,criada em 1634, e a rural de Irajá,em 1644 e desmembrada em1749, na freguesia de Inhaúma.Ao final do século XIX, àsvésperas da República, o Rio deJaneiro contava com 21 freguesias
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urbanas e rurais. E nas ruraissurgiriam os futuros bairrossuburbanos da cidade. Até oséculo XVIII, os jesuítas eram osmaiores donos dessas terrassuburbanas – do atual Estácio atéas montanhas da zona norte,administravam engenhos queproduziam o melaço e o açúcarpara a exportação, criavam cabeçasde gado e empregavam inúmerosescravos nas lavouras. O primeirodesses engenhos jesuítas em terrascariocas foi fundado entre 1582 e1586. Ficou conhecido comoEngenho Pequeno ou EngenhoVelho depois que os religiososconstruíram um outro, chamadoentão de Engenho Novo. E ali,onde mais tarde apareceriam osbairros do Méier e do Engenho deDentro, os jesuítas ficaram como

the Republic was about to beproclaimed, Rio de Janeiro had21 urban and rural“freguesias”. And it was in therural “freguesias” that the city’sfuture suburbs originated. Upto the 18th century, the Jesuitsowned extensive lands in thesesuburbs – from the presentEstácio to the mountains in thenorth, they managed mills thatproduced molasses and sugar forexport, raised cattle and hadmany slaves to farm their lands.The first of these Jesuit mills in“carioca” lands was establishedbetween 1582 and 1586. Itbecame known as EngenhoPequeno (Small Mill), and
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grandes proprietários até omarquês de Pombal decretar, em1760, que a Ordem daCompanhia de Jesus fosse expulsado Brasil. As terras confiscadasencontraram outros donos, entreeles Manuel Araújo, ManuelJoaquim da Silva e Castro eManuel Teixeira, que, na área doatual Grande Méier, abriramnovos caminhos e picadas nasencostas dos morros e foramcolonizando a região. Conta-seque os primeiros habitantes eramescravos libertos que construíramsuas casas no alto do morro atéhoje conhecido como Serra dosPretos Forros. Com o declínio daeconomia da cana-de-açúcar, osimensos engenhos da região foramperdendo seu ritmo e sefragmentaram em fazendasmenores. Desde 1808, essasfazendas suburbanas tornavam-seimportantes centros deabastecimento para umapopulação urbana que crescera derepente com a chegada da Corteportuguesa. Entre essaspropriedades rurais havia aFazenda do Macedo, pertencenteà família Moutinho dos Reis eonde depois apareceriam osbairros da Piedade e do Engenhode Dentro, e a Quinta dos

later as Engenho Velho (OldMill), after the Jesuits buildanother one, which they calledEngenho Novo (New Mill).And in that place, where laterthe districts of Méier andEngenho de Dentro woulddevelop, the Jesuits were stilllarge landowners, until theMarquis of Pombal, in 1760,decreed the expulsion of TheSociety of Jesus from Brazil.The lands that wereconfiscated found new owners,among them Manuel Araújo,Manuel Joaquim da Silva eCastro, and Manuel Teixeira,who, in the present GrandeMéier area, opened new pathsand trails on the hillsides, andstarted colonizing the region.Word has it that the firstinhabitants were freed slaveswho built their homes on top ofthe hill known as Serra dosPretos Forros (Hill of the FreedSlaves). With the decline of thesugar-cane economy, the region’shuge mills started to lag behindand were fragmented intosmaller farms. From 1808 on,these suburban farms becameimportant supply centers for anurban population that hadsuddenly expanded, with thearrival of the Portuguese Court.
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Duques, da família DuqueEstrada Meyer, dando origem aosbairros do Méier e também doEngenho Novo, Cascadura, Todosos Santos, Cachambi e DelCastilho. Pois essas fazendasseriam novamente desmembradascom a chegada do trem, a partirda década de 1860.
O MéierA Quinta dos Duques, que antesfora parte de terras jesuítas, tem

Among these rural propertiesthere was one known asFazenda do Macedo, owned bythe Moutinho dos Reis family,where the Piedade and Engenhode Dentro districts would laterbe established, and the Quintados Duques, owned by theDuque Estrada Méier family,which originated the Méierdistrict and also Engenho Novo,Cascadura, Todos os Santos,Cachambi and Del Castilho.
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como proprietários no início doséculo XIX um certo capitão demilícias José Paulo da MataDuque Estrada e sua esposa D.Dulce de Castro Azambuja, porsua vez filha de Manuel Joaquimda Silva e Castro, citadoanteriormente. As terras iam daPraia Pequena, atual Benfica, atéInhaúma, e ali cultivavam-sevários gêneros alimentícios,criavam-se animais, além decontar com uma olaria e umtrapiche situado às margens daEstrada Real de Santa Cruz, paraarmazenar a produção, que seriadepois comercializada. 

For these farms would again bedivided when the train reachedthe region, in the 1860’s.
The MéierThe Quinta dos Duques, oncepart of the Jesuits’ land, wasowned, in the early 19thcentury, by a militia captain,José Paulo da Mata DuqueEstrada and his wife, Dulce deCastro Azambuja, daughter ofthe above mentioned ManuelJoaquim da Silva e Castro. The

Rua Medina, Méier, 1929
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A filha do casal, Jerônima RosaDuque Estrada, viria a se casarcom Miguel João Meyer, ohomem de confiança de D. JoãoVI, e como tal era chamado decamarista Meyer, títulonobiliárquico que designava quetinha livre acesso às Câmaras doPaço Imperial. Era ele umportuguês, descendente dealemães, e recebera do rei umapropriedade que se iniciava naestrada que vinha da cidade e seestendia ao Engenho de Dentro,onde hoje está a Rua Dias daCruz. Um marco de pedrasassinalava o limite da Fazendacom a Serra dos Pretos Forros, deonde seguia em linha reta atéencontrar o caminho que levava aJacarepaguá.Dos nove filhos do casal, oprimogênito seguiu a carreira dopai: Augusto Duque EstradaMeyer também conhecido comocamarista do Paço, no governo deD. Pedro II. Ele e os demaisherdeiros tornaram-seproprietários de chácaras comfrente para as atuais ruas ArquiasCordeiro e Lucídio Lago, outerrenos que se estendiam doMéier de hoje até o Engenho deDentro, ou localizados nas atuaisáreas do Lins e da Serra dos PretosForros. Foram pouco a pouco

land extended from PraiaPequena, presently Benfica, upto Inhaúma, and was busy withfarming and cattle raising,besides having a pottery and awarehouse, located on EstradaReal de Santa Cruz, to store theproduction which would laterbe sold. The couple’s daughter,Jerônima Rosa Duque Estrada,would marry Miguel JoãoMeyer, who held a position oftrust with D. João VI, and sohe was called Camarista Meyer, a title of nobilitydesignating those who had freeaccess to the Imperial Palace’schambers. He was a Portugueseof German ancestry, and hadreceived from the king an estatethat began on the road leadingout of the city and extended allthe way to Engenho de Dentro,to the point presently known asRua Dias da Cruz. A stonelandmark showed the boundarybetween the estate and Serra dosPretos Forros, from where itheaded straight on until itreached the road toJacarepaguá.Of the couple’s nine children,the first-born followed hisfather’s career. He was AugustoDuque Estrada Meyer, also
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loteando suas terras e dando nomea várias ruas locais e ao própriobairro. Pois o nome Méier, um“aportuguesamento” dosobrenome de origem alemã, foiuma exigência dos herdeiros doCamarista para que se efetuasse adoação de terreno para a estaçãode trem.
O Caminho de Ferro Semelhante ao que ocorreu comos outros bairros da cidade, eespecialmente na zona oeste doRio de Janeiro, a urbanização e oprogresso foram determinadospelo avanço do sistema detransportes. Foi assim tambémcom o Méier. Com ainauguração da Estrada de FerroDom Pedro II, em 1858, cujafunção era ligar o Rio à regiãocafeeira do Vale do Paraíba, oantigo “sertão” carioca conheceuuma transformação tão profundaque, em menos de três décadas,suas terras tornaram-se alvo deinvestimentos cada vez maisfreqüentes e de uma ocupaçãodemográfica crescente e regular.Os problemas deabastecimento, transporte, higienepública e tantos outros,decorrentes do crescimentodesordenado da cidade, tornavamo Rio desse tempo um local caro e

known as Camarista do Paço inD. Pedro II’s government. Heand the other heirs ownedranches that faced the presentruas Arquias Cordeiro andLucídio Lago, or lands whichextended from what is presentlyMéier up to Engenho deDentro, or located in whattoday are the Lins and Serrados Pretos Forros areas. Littleby little, they parceled theirlands and named many localstreets and the district itself. Forthe name Méier, the Portugueseequivalent of the originalGerman surname, was ademand from the Camarista’sheirs in exchange for donatingthe land for the train station. 
The RailwaySimilarly to what occurred withthe city’s other districts,especially in the western area ofRio de Janeiro, Méier’surbanization and progress weredetermined by the advance inthe transportation system. Withthe inauguration of Estrada deFerro Dom Pedro II in 1858,to connect Rio to the coffeeregion in Vale do Paraíba, theold carioca “wilderness”underwent such profoundchanges that in less than three
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insalubre. Por isso, já era possívelconstatar a procura por freguesiasrurais, como alternativas maissaudáveis e baratas de vida. Ocenso realizado em 1861, apenastrês anos após a implantação dalinha férrea, já registrava que21,1% da população da cidadehavia se instalado na áreasuburbana. E entre 1866 e 1896,o número de passageiros ao anonos trens suburbanos sobe de 236mil para mais de 5 milhões.As grandes propriedades foramdivididas em pequenos lotes ouchácaras e sítios de tamanhomédio, por iniciativa dospróprios donos de terras, queaproveitaram o momento devalorização, sobretudo entre1870 e 1890. Rapidamente

decades its lands became thetarget of ever more frequentinvestments and of a growingand regular demographicoccupancy.Problems with provisioning,transportation, public healthand many others, caused by thecity’s disorganized growth, madeRio an expensive, unhealthyplace in those days. For thesereasons, the demand for ruralcommunities as healthier andcheaper places to live wasalready noticeable. In 1861,only three years after therailway was introduced, acensus registered that 21,1% ofthe city’s population had movedto the suburban area. Andbetween 1866 and 1896, the
Obras na rua Camarista Meyer, 1931
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novas ruas e loteamentos semultiplicavam. O grandeimpulso vivido nessas décadastrouxe notáveis transformaçõesna demografia local, avanços nocomércio e alguma indústria,mas a natureza rural aindapersistiu. O Méier e freguesiasvizinhas, como Cachambi, Todosos Santos ou Engenho de Dentropermaneciam recantos bucólicose ainda bem diferentes doagitado centro do Rio. A fase de modernização sóchegaria mesmo na década de1950, momento em que todo opaís viveu um surto de progresso etransformação. Foi uma época denovidade em todas as áreas:cultural, social, econômica epolítica. Mas, antes disso, o Méiere adjacências eram, naquelaocasião, protagonistas de umaexperiência especial dedesenvolvimento e urbanização,acompanhando a onda deelegância e “civilização” quemarcou o Rio de Janeiro da belleépoque, inicialmente sob a batutado prefeito Pereira Passos. Quando os Meyer começarama arrendar ou vender partes doque fora a Quinta dos Duques, otrem já atravessava a região.Existiam então cinco estações: ada Corte, Quinta Imperial,

number of passengers/year inthe suburban trains increasedfrom 236,000 to over fivemillion.The great estates were dividedinto small lots or ranches andsmall farms by their owners,whose lands had gained value,especially between 1870 and1890. New streets and landdevelopments multiplied rapidly.The great progress in thosedecades led to remarkablechanges in the local demography,advances in business and someindustry, but the rural essencepersisted. Méier and theneighboring communities, suchas Cachambi, Todos os Santosand Engenho de Dentro, werestill rural retreats, quitedifferent from the bustle ofdowntown Rio. Modernization would reallycome in the 1950’s, a timewhen the entire country enjoyeda burst of progress and change.It was a time for new ideas inthe cultural, social, economicand political areas. But beforethat, Méier and its surroundingswere already part of a specialdevelopment and urbanizationexperience, following the waveof sophistication and“civilization” that marked the
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Venda Imperial (Engenho Novo),Cascadura, Maxambomba (NovaIguaçu) e Queimados. O Méierera ainda um local acanhado quesequer possuía estação; haviaapenas uma parada. Pois ali nadécada de 1870 havia umacancela – mais ou menos noarraial de Cachambi – que eramonitorada pelo guarda JoséFrancisco. O guarda, que nãotinha a perna direita, usava umasubstituta, feita de pau. O povo,então, passou a chamar a paradade Cancela do Perna de Pau.Após vários entendimentos, foidoado um terreno para a estaçãopelo Sr. José João Batista e doisherdeiros do camarista Meyer.Estes, por sua vez, condicionarama doação ao nome da família naparada dos trens. Finalmente aEstação do Méier foi inauguradaem 13 de maio de 1889, nagestão do engenheiro JoséEwbank da Câmara, entãodiretor da Estrada de Ferro. OBrasil prestava homenagens àprincesa Isabel pelo aniversáriode um ano da Abolição, e assimas composições foram puxadaspela máquina “PrincezaImperial”, de procedência inglesa.Apesar da Redentora, entretanto,os trens eram divididos em trêsclasses, sendo a terceira destinada

Belle Époque in Rio de Janeiro,from mayor Pereira Passos’administration on. When the Meyer familybegan to rent or sell parts of theold Quinta dos Duques,railroad tracks already crossedthe region. Six stations existedthen: Corte, Quinta Imperial,Venda Imperial (EngenhoNovo), Cascadura,Maxambomba (Nova Iguaçu)and Queimados. Méier wasstill a small place, with nostation of its own; there wasonly a flag station. In 1870, arailway gate already existed –near the Cachambi village –monitored by signalman JoséFrancisco. The man had lost hisright leg, he had a wooden one.So people started calling thestop, The Peg Leg’s Gate. Aftermuch discussion, a plot of landwas donated for the station byJosé João Batista and two ofCamarista Meyer’s heirs who,in turn, conditioned thedonation to having the stopnamed after the family. Estaçãodo Méier was finallyinaugurated on May 13, 1889,when engineer José Ewbank daCâmara was the railway’sdirector. Brazil was celebratingPrincess Isabel on the Abolition’s
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a bagagens, mercadorias e aosmais pobres.A Estação do Méierproporcionou imediata valorizaçãoao local. A Gazeta de Notícias jáanunciava em 4 de abril de 1889:“Vendem-se terrenos prontos paraedificar na Estação do Meyer;tratar na Praça do EngenhoNovo, 16, padaria”. E foi assimque o Sr. Manuel Paiva,trabalhador do arsenal de guerra,tornou-se o primeiro compradorde terrenos por ali.Dez anos antes, 1879, surge,por iniciativa de Lucídio Lago, aCompanhia Ferro-Carril deCachambi com bondes puxados aburro que faziam a primeiraligação nos subúrbios. Ia doEngenho Velho até o EngenhoNovo, passando pelo Méier. Atração elétrica chegou em 1907com bondes que iam do Engenhode Dentro até o Largo de SãoFrancisco, no centro da cidade, e acompanhia construiu uma pontesobre os trilhos do trem dandopassagem para novas linhas. Obonde seguia pela Rua ArquiasCordeiro e atravessava a RuaVinte e Quatro de Maio. Aconstrução, conhecida como“Ponte Preta”, por causa dapintura que receberaespecialmente no trecho entre as

first anniversary, so the trainswere pulled by the locomotive“Princeza Imperial”,manufactured in England. Inspite of the Redeemer, however,trains were divided into threeclasses, with the third classreserved for luggage,merchandise and the poorerresidents.The Estação do Méier causedan immediate increase in thearea’s value. The “Gazeta deNotícias” announced on April4, 1889: “Plots ready forconstruction being sold atEstação do Méier; contacts atthe bakery, Praça do EngenhoNovo, 16”. And thus ManuelPaiva, a worker at the ArmyArsenal, was the first person tobuy land there. Ten years earlier, in 1879,Companhia Ferro-Carril deCachambi was founded byLucídio Lago. Its donkey-pulledstreetcars were the first vehiclesto connect the suburbs. It ranfrom Engenho Velho to EngenhoNovo, passing through Méier.Electric traction arrived in1907, with streetcars goingfrom Engenho de Dentro toLargo de São Francisco, incentral Rio, and the companybuilt a bridge over the railroad
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