
Parada do Ramos
In 1968, a train left Estação

Barão de Mauá and arrived at

Ramos. But it was not a modern

train. It was a 59 machine, a

wooden, coal-fired locomotive,

built in 1866, the year that

Estrada de Ferro do Norte was

created. It was called “Trem da

Saudade”, for it brought back the

memories of the day when the

first maria-fumaça (steam-

engine) arrived at that station.

On that day, the residents of

Ramos commemorated the

district’s centennial. 

At the end of the 19th century,

Estrada de Ferro do Norte, the

future Leopoldina Railway, or

simply Leopoldina, linked the

center of the city to the foot of the

Petrópolis mountains, where it

connected with Estrada de Ferro

Grão-Pará. From the initial

station, in São Francisco Xavier,

the train went on to Meriti,

presently Duque de Caxias. In the

beginning, it made only two daily

trips, one in the morning and one
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A
A Parada do Ramos
Em 1968, um trem partiu da

Estação Barão de Mauá e chegou

a Ramos. Mas não era um trem

moderno. Era uma máquina 59,

uma locomotiva de madeira

movida a carvão e construída no

ano da fundação da Estrada de

Ferro do Norte, em 1866. Foi

chamado de “Trem da Saudade”,

pois trazia de volta as lembranças

do dia em que a primeira maria-

fumaça chegou a esta estação.

Nesse dia, os moradores de Ramos

comemoraram com muita festa o

centenário do bairro. 

No final do século XIX, era a

Estrada de Ferro do Norte, futura

Leopoldina Railway, ou

simplesmente Leopoldina, que

fazia a ligação entre o centro da

cidade e a raiz da serra de

Petrópolis, onde então se

encontrava com a Estrada de

Ferro Grão-Pará. Da estação

inicial, em São Francisco Xavier, o

trem seguia até Meriti, atual

Duque de Caxias. No começo

havia apenas duas viagens: uma

Ramos, de Olaria 
e da Penha

The history of Ramos, Olaria and Penha
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pela manhã e outra à tarde e

poucas eram as paradas no

caminho, porém logo novas

paradas foram surgindo em

terrenos cedidos por antigas

famílias da região percorrida pelo

trem. Aos poucos, ali também

apareciam pequenos bairros como

Ramos, Olaria e Penha.

A área onde hoje estão esses

bairros pertencia a duas

sesmarias registradas na época do

governador da colônia, Estácio

de Sá: a de Inhaúma, doada ao

fidalgo português Antônio da

Costa, capitão da frota do

Governo e a de Irajá, sendo

donatário Antônio de França.

Eram terras virgens, à beira-mar,

boas para a lavoura e a pesca e

anteriormente ocupadas pelos

in the afternoon, and the stops

were few, but soon new stops

began appearing in lands

transferred by old families living

in the region covered by the train.

Slowly, small districts were

formed, such as Ramos, Olaria

and Penha.

The area now occupied by these

districts was part of two sesmarias

(large plots of uncultivated land)

registered when Estácio de Sá was

the colony’s governor: Inhaúma,

donated to a Portuguese

nobleman, Antônio da Costa,

captain of the government’s fleet,

and Irajá, donated to Antônio de

França.  These were virgin lands

on the sea front, good for farming

and fishing, previously occupied

by the tamoio Indians, allies of

the French invaders. Many sugar

mills were opened in the region,
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índios tamoios, aliados dos

franceses invasores. Vários

engenhos estabeleceram-se ali,

alguns famosos, como a Fazenda

do Engenho da Pedra, depois

chamada Nossa Senhora do

Bonsucesso. Esta fazenda

pertencia à sesmaria de Inhaúma

e estendia-se por toda a área dos

atuais bairros de Manguinhos,

Bonsucesso, Ramos e Penha.

Grande parte dessas terras foram

adquiridas, mais tarde, por volta

de 1620, pela família Souto

Mayor.

Outra importante fazenda que

ocupara o local da atual

Leopoldina foi a de Nossa

Senhora da Ajuda, pertencente à

sesmaria de Irajá e propriedade do

capitão Baltazar de Abreu, em

cujas terras viria a ocorrer o

milagre da Penha, que trouxe

tanta fama ao lugar. Essa fazenda,

também conhecida como Fazenda

Grande da Penha, fazia divisa com

a Fazenda do Engenho da Pedra.

Uma pequena parte do que foi a

antiga Fazenda Grande é hoje a

Fazendinha da Penha, uma área

verde às margens da Avenida

Brasil. Ali funcionou um engenho

de açúcar, e, também, ao lado, a

Fazenda da Santa Casa da

Misericórdia, em terras doadas

pelo capitão Baltazar à Santa Casa.

some of them famous, such as

Fazenda do Engenho da Pedra,

later known as Nossa Senhora do

Bonsucesso. This estate belonged

to the Inhaúma sesmaria and

covered the area of the present

Manguinhos, Bonsucesso, Ramos

and Penha districts. Great part of

these lands were acquired later,

around 1620, by the Souto

Mayor family.

Another important estate that

once occupied the site of the

present Leopoldina was Nossa

Senhora da Ajuda, part of the

Irajá sesmaria, which belonged to

captain Baltazar de Abreu, in

whose lands the Penha miracle

would occur, bringing great fame

to the place.  This estate, also

known as Fazenda Grande da

Penha, adjoined Fazenda do

Engenho da Pedra. A small part of

the once Fazenda Grande is today

Fazendinha da Penha, a green

area on the limits of Avenida

Brasil. A sugar mill once operated

there and next to it was Fazenda

da Santa Casa da Misericórdia, in

lands donated by captain Baltazar

to the Santa Casa. In

remembrance of these facts, the

hills between Penha and Inhaúma

are to this day called Serra da

Misericórdia, as a “registry” of the

place’s old activities.
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Lembrando esses fatos, até hoje as

montanhas entre a Penha e

Inhaúma são chamadas Serra da

Misericórdia, como um “registro”

das antigas atividades do lugar. 

Até a chegada do trem, essa

região comunicava-se de modo

bastante irregular com o centro da

cidade, fosse através do litoral ou

de antigas estradas abertas desde

os tempos coloniais Dos caminhos

e picadas que surgiram ainda no

século XVII, foram pioneiras a

Estrada Velha do Engenho da

Pedra – hoje simplesmente

Estrada do Engenho da Pedra –, e

a Estrada Nova do Engenho da

Pedra, cortada agora pela Rua

Teixeira de Castro, assim

denominada em homenagem ao

médico e benfeitor de Bonsucesso.

Havia também outros caminhos,

como o de Mariangu. Por meio

deles, a fazenda comunicava-se

com o Arraial da Penha e com o

litoral, onde chegava ao lendário

Cais da Pedra, referência à enorme

pedra que ficava junto ao litoral e

até hoje pode ser vista na praia de

Ramos. Comunicava-se também

com o porto de Mariangu, cujo

nome inspirou-se na ave que

habitava a região. Deste porto,

partiam embarcações para o

centro do Rio de Janeiro

colonial, permitindo o

Until the railroad tracks

arrived, this region was connected

in a very irregular manner with

the center of the city, either

through the coastal area or

through old roads opened already

in colonial times. The first paths

and trails opened still in the 17th

century were Estrada Velha do

Engenho da Pedra – nowadays

simply known as Estrada do

Engenho da Pedra – and the

Estrada Nova do Engenho da

Pedra, now intersected by Rua

Teixeira de Castro, thus named in

honor of Bonsucesso’s doctor and

benefactor. There were also other

paths, such as the Mariangu.

Through them the Fazenda was

connected to Arraial da Penha

and to the seaside, ending at the

legendary Cais da Pedra, a

reference to the huge rock that

stood near the coast and to this

day can be seen at the Ramos

beach. It also was connected to

the Mariangu port, named after

the bird that inhabited the

region. From this port, boats left

for the center of colonial Rio de

Janeiro, thus allowing the flow of

sugar, sugar cane rum, fruits,

vegetables and anything else

produced in these rural properties.

As time went by, land

ownership changed and the sugar
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escoamento do açúcar,

aguardente, frutas, hortaliças e

tudo o mais que fosse produzido

nessas propriedades rurais.

Com o passar do tempo, as

terras foram mudando de dono, o

cultivo da cana-de açúcar foi

substituído pelo plantio do café,

mas essas freguesias rurais – Irajá,

criada em 1644 e desmembrada

em 1743, dando origem à

freguesia de Inhaúma –

continuavam abastecendo as áreas

urbanas da cidade com a sua

produção de alimentos. 

Em meados do século XIX, a

Fazenda Nossa Senhora do

Bonsucesso chegara às mãos de

Dona Leonor Mascarenhas de

Oliveira, que, solteira, deixou

treze lotes em testamento, a serem

divididos entre parentes e amigos.

Ao seu filho de criação, padre

David Semeão de Oliveira, “preto,

criado e educado pela

testamenteira”, coube a casa, a

capela de Santo Antônio de

cane plantations were substituted

for coffee plantations, but these

rural freguesias – Irajá, created in

1644 and dismembered in 1743,

originating the Inhaúma freguesia

– continued to supply the city’s

urban areas with their food

production.   

In the mid-19th century,

Fazenda Nossa Senhora do

Bonsucesso belonged to Leonor

Mascarenhas de Oliveira who,

being single, left in her will

thirteen parcels to be divided

among relatives and friends. Her

foster son, father David Semeão

de Oliveira, “black, raised and

educated by the executor”,

inherited the house, the Santo

Antônio de Lisboa chapel, and

the rum factory at Fazenda do

Engenho da Pedra. Doctor João

Torquato de Oliveira, a graduate

in medicine and son of a slave,

Delfina, raised and educated by

the executor, inherited the house

and the Fazenda de Nossa

Rua Uranos – Estação de Ramos

Coleção particular
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Lisboa e a fábrica de aguardente

da fazenda do Engenho da Pedra.

O doutor João Torquato de

Oliveira, formado em medicina,

filho da escrava Delfina, criado e

educado pela testamenteira

herdou a casa e a Fazenda de

Nossa Senhora do Bonsucesso,

região que hoje forma o coração

de Ramos e Bonsucesso.

Os outros onze herdeiros

receberam braças de terras situadas

entre o Engenho da Pedra e o

Porto de Mariangu. Eram os sítios

da Fazenda de Nossa Senhora de

Bonsucesso, do Engenho da

Pedra, da Lagoa e das Cruzes,

estes no Engenho da Pedra. Os

lotes incluíram também a casa de

Mariangu. Por fim, em 1870, a

viúva do herdeiro João Torquato,

a irlandesa  Francisca Hayden,

vendeu algumas terras ao capitão

Luiz José Fonseca Ramos,

secretário da Academia Militar da

Senhora do Bonsucesso, the region

that nowadays is the heart of

Ramos and Bonsucesso.

The other eleven heirs received

parcels of land located between

Engenho da Pedra and the port of

Mariangu. These were the sites of

Fazenda de Nossa Senhora de

Bonsucesso, Engenho da Pedra, da

Lagoa and das Cruzes, the two

latter in Engenho da Pedra.  The

parcels also included the house in

Mariangu. Finally, in 1870, João

Torquato’s widow, an Irishwoman

named Francisca Hayden, sold

some land to captain Luiz José

Fonseca Ramos, who was the

Academia Militar da Corte’s

secretary. The Sítio dos Bambus

was part of that land and that is

where, during Dom Pedro II’s

rule, the story of Ramos began.  

The district’s origins retrace to

the initiative of captain Ramos’

descendants in 1886, when

Praia do Apicu, Ramos

Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro
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Corte. Nessas terras estava o Sítio

dos Bambus e foi ali, durante o

reinado de Dom Pedro II, que

Ramos começou sua história.

O bairro nasceu da iniciativa

dos descendentes do velho capitão

Ramos no ano de 1886, quando

os trilhos da Estrada de Ferro do

Norte, futura Leopoldina,

alcançaram as terras da fazenda

do capitão. Por meio de um

acordo com a companhia, os

proprietários cederiam terras para

a passagem dos trilhos, com a

exigência de que a ferrovia

construísse ali uma parada para a

família. Foi assim que surgiu a

Parada do Ramos. Pouco depois,

o Sítio dos Bambus foi vendido

para o português Teixeira Ribeiro,

casado com a filha do médico

João Torquato, herdeiro da antiga

fazenda, que possuía terras logo

ao lado. Ele e seu filho, João

Teixeira Ribeiro Júnior lotearam

as terras e abriram ruas de chão

batido, sem calçamento,

iluminação ou esgoto, mas que

foram os marcos iniciais da

urbanização do local. O bairro,

naturalmente, adotou o nome da

sua primeira parada do trem.

Surgem então as primeiras ruas de

Ramos: as atuais Uranos,

Professor Lacê, Aureliano Lessa,

Euclides Farias, Roberto Silva e

Estrada de Ferro do Norte, the

future Leopoldina, reached the

captain’s estate. Through an

agreement with the company, the

owners would yield lands for the

tracks, if the railroad built a

train stop for the family. Thus

Parada do Ramos came to be.

Later on, Sitio dos Bambus was

sold to Teixeira Ribeiro, a

Portuguese married to João

Torquato’s daughter. Her father

had inherited the old Fazenda

and also owned land right next

to it. He and his son, João

Teixeira Ribeiro Júnior, divided

the land into lots and opened

unpaved streets,  with no

sidewalks, lighting or sewage,

but these were the initial

milestones of the region’s

urbanization. The district

naturally picked up the name of

its first train stop. Then the first

streets in Ramos were opened: the

present Uranos, Professor Lacê,

Aureliano Lessa, Euclides Farias,

Roberto Silva and Teixeira

Franco. And there the wealthy

families built the first mansions,

where they lived next to country

houses. Also at that time the first

school was opened, in those days

named Paraguai and nowadays

known as Padre Manoel da

Nóbrega.
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Teixeira Franco. E, nelas, os

primeiros casarões, onde

moravam famílias abastadas, ao

lado de pequenas chácaras. Surge

também a primeira escola,

Paraguai, hoje chamada Padre

Manoel da Nóbrega. 

Outro personagem importante

na história da urbanização de

Ramos foi João José Batista,

conhecido como o “Andorinha”,

caixeiro-viajante da Fábrica de

Tecidos Andorinhas. Sua atividade

comercial permitiu-lhe acumular

fortuna, aplicada na compra de

terrenos no bairro nascente, à

época ainda uma área bastante

rural. Batista construiu a primeira

mansão de Ramos, local onde

hoje está situado o prédio do

SESC Ramos. Na sua casa

costumava reunir os moradores

em saraus e reuniões kardecistas,

sempre com grande público. Em

todas as moradas que construiu,

algumas ainda existentes, João José

Batista deixava uma bonita marca:

fachadas sempre adornadas com

duas andorinhas.

Por volta de 1910, alguns

terrenos virgens, parte de antigos

sítios do padre Semeão, chegaram

às mãos do coronel Joaquim Vieira

Ferreira, membro de ilustre família

de médicos, advogados e militares.

Ele participou ativamente da vida

Another important character

in Ramos’ urbanization story was

João José Batista, known as

Andorinha (swallow), a

traveling salesman for Fábrica de

Tecidos Andorinhas. His trade

allowed him to accumulate

wealth,  which he used to buy

land in the new district, in those

days still a rural area. Batista

built the first mansion in Ramos,

on the site where the SESC

Ramos building stands today. He

used to gather the residents in his

home, for cultural evenings and

discussions on the teachings of

Allan Kardek, always with a

great audience. In all the

dwellings that he built, some of

them still standing, João José

Batista left a pretty mark: the

façades were always adorned

with two swallows.   

Around 1910, some virgin

land, part of father Semeão’s old

ranches, came into the ownership

of colonel Joaquim Vieira

Ferreira, a member of an

illustrious family that had many

doctors, lawyers and soldiers. He

actively participated in local life

and started a periodical, O

Cosmopolita, the first

newspaper in the region, which

circulated between 1912 and

1917. On the lands that he

A história de Ramos, de Olaria e da Penha26

Ramos 1  11/20/06  12:44 PM  Page 26



local e fundou o periódico O

Cosmopolita, o primeiro jornal da

região, que circulou entre 1912 e

1917. Nas terras que adquiriu, o

coronel criou a Vila Gérson, nome

que homenageava seu

primogênito, sargento-telegrafista,

falecido ainda muito jovem. A vila

era um lote de 200 mil m2, onde

oito ruas foram abertas. Ali, com

sua esposa, Ruth Ferreira, cujo

nome é lembrado numa das ruas

do bairro, fundou, em 1911 a

Escola Gérson. Além do curso

primário, a escola oferecia cursos

para formação de tipógrafos,

marceneiros e carpinteiros,

atendendo as crianças pobres da

área da antiga fazenda. O

Almanaque Suburbano, de 1941

assim reportava as qualidades do

local: “em 1931 a Vila Gérson era

bought, the colonel created Vila

Gérson, named after his first-

born, a sergeant-telegrapher who

died very young.  The Vila was a

plot with 200,000 square meters,

where eight streets were opened.

There, with his wife Ruth

Ferreira, whose name was given

to one of the district’s streets, he

founded Escola Gérson, in 1911.

Besides being an elementary

school, it also offered courses in

typography, cabinetmaking and

carpentry to the destitute

children who lived in the the old

estate’s area. The Almanaque

Suburbano of 1941 thus

described the site’s fine points:

“In 1931, Vila Gérson was one
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um dos melhores bairros

residenciais do Rio por excelência,

dispondo de magnífica praia de

banhos (...) Presentemente a Vila

Gérson tem 160 prédios, inclusive

sobrados (...) toda a construção

sólida, moderna, elegante,

conforme as exigências da lei

municipal. Comércio próprio,

constituído por confeitaria,

padaria, vários armazéns, papelaria,

armarinho de fazendas, bar (...)”

A praia de banhos era a Praia

de Ramos, conhecida também

pelos antigos nomes de Praia do

Apicú, que em tupi-guarani

significa brejo de água salgada, e

Mariangu, nome indígena da

ave abundante na orla marítima.

O coronel tinha projetos para

urbanizar também os terrenos

junto à orla, criando uma

avenida paralela à praia, o que

traria a Ramos o apelido de

“Copacabana do Subúrbio”.

Com o apoio do prefeito

Henrique Dodsworth, a praia

chegou a ter balneário com

cabines e aluguel de trajes de

banho e até um projeto para a

construção de um cassino. 

O coronel, sempre elegante,

caminhava ali todos os dias, no

seu passeio matinal. Mas seus

planos não seguiram adiante.

Poucos anos depois, alegando

of the best residential districts in

Rio, with a magnificent beach

(...)” “Nowadays, Vila Gérson

has 160 buildings, including

two-storey houses (...) all solidly

built, modern, elegant, in

accordance with municipal law.

It has its own commerce, with

pastry shop, bakery, many

grocery stores, stationer’s shop,

haberdashery, bar (...)”

The beach mentioned was

Praia de Ramos, also known by

its old names, Praia do Apicú,

which in tupi-guarani meant

“salt water marsh”, and

Mariangu, the Indian name for

the bird that abounded on the

seaside. The colonel also had

projects to urbanize the land by

the seaside, opening an avenue

parallel to the beach, which

would earn Ramos the nickname

“Copacabana do Subúrbio”

(suburban Copacabana). With

the support of mayor Henrique

Dodsworth, the beach came to

have installations with dressing

cabins and swimsuits for rental,

and there was even a project for

building a casino. The colonel,

always well-dressed, strolled

around the place every morning.

But his plans did not go

forward. A few years later,

claiming that the area belonged
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