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Rocinha do Goeldi (1879): 
Grade da bandeira da porta principal com as
iniciais Bento José da Silva Santos - BJSS:

Elemento arquitetônico da Rocinha 
aplicado na concepção do palacete: 

1895 1895

Bento José da Silva Santos (São Caetano de Odivelas-PA, 12NOV1840 - Belém-PA, 01MAR1908)
Sobre B.J.S.S. o professor Fábio Fonseca de Castro, autor de A Cidade Sebastiana, disse-nos: «um dos homens mais ricos do Pará no século XIX»; uma síntese, claro, à biografia de
alguém que ingressou na Guarda Nacional como soldado e alcançou a patente de coronel, pela qual era tratado em sociedade.
O odivelense que mandou construir o palacete da �trada de Nazaré  (n°28 - da época) com a Doutor Moraes  em 1895 mantinha diversas propriedades em Belém e no interior do Pará: 
além da ilha de Arapiranga, que continha equipados indústria cerâmica, serraria e estaleiro - e seringais -, possuía 16 fazendas de gado com... 25.000 rezes aproximadamente na contra 
costa de Marajó, no rio Anabijú e no Aporema, afluente da margem esquerda do Araguary, no contestado franco-brasileiro (Amapá) - jornal Diário de N�ícias de 29NOV1894.
É difícil alcançar o movimento que o capital de Bento fazia no Brasil e no e�erior: a exemplo do vapor Livramento, comprado por ele na Inglaterra em 1896 à r�a Salgado (São 
Caetano de Odivelas e Curuça) - Contra-costa do Marajó (Santa Catharina, em Chaves) entre lugares seus.
Ressaltemos, à relevância, dois fatos:
-No período do Império, Bento era senhor e comerciante de escravos; contudo, convenientemente, torna-se abolicionista pelas benesses que Portugal propunha aos brasileiros liber-
tadores de seus cativos; desse modo, Bento José da Silva Santos, quase obteve o título nobiliárquico de Visconde de São Caetano (de Odivelas) - uma história que carece ser elucidada.
Em 1899 Bento José da Silva Santos foi Intendente (Prefeito) interino de Belém, ocupando a �nção político-administrativa de Antonio José de Lemos - Bento, vogal (vereador) mais 
v�ado daquela legislatura, substituiria, por Lei, o Intendente em seus impedimentos.   

1896

O Centro Cultural Facióla é composto por três edificações que em 1908 estavam identificadas pela Avenida Nazaré com a sequência numérica par: 24, 26 e 28; as três casas pertenciam à
família Silva Santos: no 24 morava José Jovita Corrêa da Silva, casado com Adélia Santos Corrêa da Silva, filha de Bento José da Silva Santos; o 26 era da propriedade de Marianna Fer-
nandes dos Santos, segunda esposa do Coronel Bento, mas foi residência (emprestada) do casal Pedro Leite Chermont e Maria da Silva Santos Chermont (outra filha de Bento); já o nú-
mero 28 - sobrado denominado palacete pelos jornais - era o lar de Bento que lá morou com a esposa, Maria Catharina de Lemos Santos, morta em 1905, e seu filho Bento José da
Silva Santos Júnior, casado com Rosa Monard da Silva Santos, e os seis filhos deste casal (Bento júnior herdou o número 28 e lá residiu até seu falecimento em 1915). 
Antonio d’Almeira Facióla, que dá nome ao complexo, adquiriu o casario em 1916 - perdendo o número 24 por litígio de sucessores após sua morte em 1936. 

F�ograma retirado de uma filmagem feita por drone veiculada como propaganda do Governo do �tado do Pará por ocasião da inauguração do Centro Cultural Facióla

Falta a inclusão da terceira filha de Bento Pai: Anna.
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Bento José da Silva Santos Júnior (Belém-PA, 30MAI1865 - Belém-PA, 11MAI1915) 
O Sr. B. J. da Silva Santos Junior, proprietário e industrial, é dono da fabrica Ceramica do Arapiranga, situada na ilha do mesmo nome, a 8 milhas de Belem. Ahi fabrica toda espécie
de material de consrucção, possuindo, na ilha, mattas abundantes em boas madeiras e esplendidos seringaes. Possui também ahi o Sr. Santos Junior casa de residência e 80 casas
para moradia de pessoal, serraria e carpintaria e estaleiros de constucções navaes. O Sr. Santos Junior tomou também a seo cargo a execução de varios melhoramentos na cidade de
Bragança, á margem do rio Caeté, a 237 kilometros de Belém. �tes melhoramentos consistem na construcção do Mercado Municipal, matadouro, usina electrica e abastecimento de 
agua. O Sr. Santos Junior possui tambem, na costa norte da ilha de Marajó diversas fazendas de criação de gado vaccum e cavallar, as quaes occupam uma superficie de 70.000 hec-
tares com cerca de 20.000 rezes e 2.000 cavalos. O Sr. B. J. da Silva Santos Junior é sócio do Centro Commercial Paraense, da Empresa do Grand H�el e do Cinema Olympia.
-    

Vale acrescentar, às informações inglesas sobre o �tado do Pará (Brazil), que Bento José da Silva Santos Júnior seguiu, como o pai, carreira na Guarda Nacional chegando à patente 
de major; Bento Júnior faleceu na condição de vogal (vereador) do Conselho Municipal de Belém com 49 anos de idade, sendo sepultado em catacumba perpétua do cemitério Santa 
Izabel de acordo com Art. 1º da R�OLUÇÃO N. 428 de 05JUL1915 do referido conselho que em seu artigo 2° diz:
«Passa a denominar-se travessa ‘Silva Santos Júnior’ a antiga de ‘Macapá’, nesta cidade, em homenagem ao mesmo vogal.» (O nome original da via, no Império, foi do Alecrim.)
-    

A única informação fiável à datação deste postal é 1907, ano em que os bondes elétricos passaram a circular em Belém - por ora não descobrimos quando o Palacete Marques 
Braga (à esquerda na perspectiva da via), obra de Felinto Santoro, fora inaugurado - certamente pós 1907.
Bento José da Silva Santos, quando ocupou o palacete de Nazaré, em 1898, tinha 58 anos; sua esposa, dona Cathanina Maria de Lemos Santos, 60 - Catharina faleceu em 1905
com 66 anos e Bento em 1908 com 67 - casou-se novamente com Marianna Fernandes dos Santos e faleceu: tudo entre 1905 e 1908.
Como Bento Júnior morava com a esposa, Rosa Monard da Silva Santos, e os seis filhos do casal - o mais velho tinha 13 anos em 1907 -; provavelmente o portão, que fazia as vezes
de cancela, como ocorria na Rocinha do Goeldi, era um elemento pr�etivo (contra bondes) às crianças que não comprometia a iluminação natural e a ventilação do casarão.
Tal portão-cancela, diferente do da Rocinha do Goeldi (mesmo nível), abria-se para uma via na linha de desnível: o espelho da soleira e não consta no desenho de Castro Figueiredo, 
nem na f�o de 1898-99; certamente teve ele, o p�ão-cancela, temporalidade.
Mas o postal nos mostra, também, que o base do edifício está ladrilhada- originalmente era apenas rebocada -, mas permanece sem o revestimento em azulejos, ainda é pintura.
�te postal é a única imagem intermediária entre o palacete pintado de 1898 e o palacete azulejado de 1929.
Os dois quartos contíguos, já existentes em 1908, podem estar relacionados ao segundo casamento do Bento (pai): seriam quarto e alcova, inclusive uma alcova baseada nos ditames
publicados por Antonio Lemos em seu relatório de 1907 (referente a 1906): um compartimento íntimo iluminado e ventilado:
«... Também devemos fazer guerra sem tréguas ao systema das alcovas, quentes, anti-hygienicas, onde a temperatura se torna sensivelmente elevada ás horas destinadas ao sono de 
seus moradores...»
Aliás: em parágrafo anterior, Antonio Lemos praticamente descreve a planta térrea do Palacete Silva Santos (antes do quarto e alcova conjugados): «É tempo, com efeito, de rompermos 
de vez com as tradicionais puxadas, ornadas de vidraças tão impróprias de nosso clima e compostas de dormitórios sem ar nem luz direta.»
O outro dormitório do primeiro pavimento (no miolo do prédio, fora da puxada) também não possuía janelas; pelas razões óbvias, os oito quartos dos altos não padeciam desse mal.  

Inventário dos bens de Bento José da Silva Santos: �trada de Nazaré, 28 (1908).

Verbete retirado do livro Impressões do Brazil no Século XX de 1913.

Postal publicado em Belém da Saudade A Memória da Belém do Início do Século XX em Cartões-postais.

O prédio sob número 28 à �trada de Nazareth no canto da Tv. Dr. Moraes que, medido e examinado, achou-se 
ter de frente 11 metros e 80 centímetros e de �ndos 46 metros e 20 centímetros, confinando, pelo lado direito,
pela dita Travessa e, pelo esquerdo, com o prédio número 26, pertencente à Dona Marianna Fernandes Santos, e
pelos �ndos com Antonio Alves de Farias; tem uma porta e nove janelas na frente, um pátio e dois portões pela
Travessa, por onde também tem 18 janelas, com os seguintes, digo, por onde tem 22 janelas e portas, com os 
seguintes cômodos: no pavimento térreo, duas salas, varanda, sala de jantar, três quartos, banheiro, sentina, pu-
xada com três quartos, cozinha e dependências; no pavimento superior tem oito quartos e sentina; o prédio é de
edificação moderna e sólida; tem a cobertura de pernas mancas, ripas e telhas de barro; ares forrados, todo asso-
alhado de acapu e pau-amarelo, e tem uma dependência para cocheira e com um pequeno quintal e avaliaram 
em cem contos de réis com que sai à margem.

A descrição do imóvel (Palacete Silva Santos) mostra que em 1908 já estavam acrescidos os dois volumes arqui-
tetônicos pela travessa Doutor Moraes que teriam a �nção de quartos conjugados - contíguos.
O detalhamento do uso de materiais como acapu e pau-amarelo nos faz supor que não houvesse azulejos,
já que não são citados à avaliação do bem - nenhuma referência: nem ao revestimento e�erno completo do casarão, 
nem aos painéis internos conhecidos por seus desenhos Art Nouveau.

 

1908
Morte de Bento pai

Bento José da Silva Santos era residente e domiciliado no que hoje conhecemos como a emblemática Rocinha do Goeldi - negociada (aluguel e compra) com o Governo do �tado do 
Pará desde 1895 para ser a sede do Museu Paraense e a casa da família Goeldi; o edifício, modificado por obras em 143 anos de uso, ostenta a mesma grade de ferro que dá 1879 
como ano de sua inauguração; bem como diz, pelas iniciais B. J. S. S., quem é seu dono. 
Observado o plano de fachada designado por José de Castro Figueiredo ao novo lar que acolheria a família Silva Santos em 1898 (possível ano da f�o do Álbum do Pará) na �trada 
de Nazaré nº28 se vê a replicação do elemento que também remanesce, parcialmente, no ora restaurado Palacete Facióla: o que pressupõe que tal identidade fora dali retirada
e substituída por uma placa de madeira almofadada dando continuidade visual às folhas da (única) porta de Nazaré. 
Outras observações pertinentes à análise:
-A f�ografia de 1898 revela que o Palacete Silva Santos era pintado e não azulejado como o conhecemos;
-O alpendre, vertente de três águas, que cobre o pátio do sobrado pela Doutor Moraes, era originalmente desforrado, deixando à mostra os ornatos de cornija em forma de arco nos 
três vãos de acesso (portas) lateral.   
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PALACETE FACIÓLA (de 1916 a 1982)
Antonio d’Almeida Facióla (São Luís-MA, 18NOV1865 - Belém-PA, 09MAI1936)
O sr. Antonio de Almeida Facióla era de naturalidade maranhense, descendente de família italiana. Cedo transferiu-se para Belém do Pará, estabelecendo-se no comércio com o 
ramo de livraria, papelaria e tipografia.
A livraria Maranhense, à rua João Alfredo, naquela capital, modelar e completo estabelecimento gráfico. Fez fortuna e seu nome projetou-se nas altas camadas financeiras e na socie-
dade. Habilíssimo em dirigir negócios, graças ao seu alto tato e admirável descontínio (descortino?) era presidente do sólido e tradicional Banco Commercial do Pará (não: Banco do 
Pará), da Compapanhia de Seguros Alliança Commercial do Pará (Não: Companhia de Seguros Commercial do Pará), da Fábrica de Cerveja Paraense, das quaes era o maior acionista, 
sobretudo, esta última, gigantesco empório industrial; um dos maiores do Brasil, que muito lhe deve de sua atual grandeza e prosperidade.
Foi presidente, durante vários anos, da Associação Commercial do Pará e ainda ano passado ocupava essas �nções. Foi deputado e senador estadual e prefeito no governo Eurico 
Valle apeado pela Revolução. O então interventor Magalhães Barata, de quem o sr. Antonio Facióla era grande amigo, o colocou no Conselho Consultivo do �tado, mais tarde, foi o 
seu candidato pessoal a deputado federal, ficando colocado como suplente do Partido Liberal. Com a renúncia do distinto capitão do Exército Arnaldo de Matta, o morto de ontem en-
trou para a Camara, porém, desligou-se do Partido Liberal, passando às hostes governistas. Com o desaparecimento, o Partido Liberal fara entrar mais um deputado, ficando, por-
tanto com 14 representantes, a União Popular, que apóia o governo, com 13 e a ressurgida Frente Única com 10.
A fr�una do sr. Facióla é uma das maiores do norte. Deixa viúva (não: era viúvo) e dois filhos (não: três filhos). O falecido era, também, um admirável pianista, tendo estudado na Itália.
Sua morte ocorreu-lhe aos 64 (não: 70) anos de idade - Jornal O Imparcial (MA) de 12MAI1936.

As f�ografias acima integram um álbum de família montado por Inah Facióla (filha de Antonio) e herdado por Stella 
Pessôa (Stella Facióla Pessâ Gumarães - sobrinha neta de Inah); o ano de 1916 foi raciocinado em conjunto com Stella, 
mas hoje, pelas pesquisas, suspeita-se de novembro de 1915 por ocasião do aniversário de Antonio Facióla.
Acredita-se que tais imagens do Bem-bom (sejam de 1915 ou 1916) guardem o registro da inauguração do segundo 
pavimento aposto na rocinha de Facióla; as f�ografias mostram o movelário do domicílio, obras de arte e um piano - 
sinal de que a família Facióla ainda não mudara para a Avenida Nazaré, permanecia no Marco da Légua, já na Avenida Tito 
Franco [antiga �trada de (Ferro) de Bragança].
Antonio Facióla não se desfez do Bem-bom quando se mudou para a Avenida Nazaré; ao contrário: manteve-o como para-
íso e vez por outra lá pernoitava.
A faixa do terreno que continha esta edificação foi desapropriada em 1999 pela Prefeitura Municipal de Belém após a
mesma ter desabado - ruína esta prevista por Facióla nos anos 1930, quando proibiu o uso do segundo pavimento e de 
lá retirou a carga excessiva (fato relatado por sua neta Léa Facióla Pessôa).

Chácara Bem-bom: anos 1920 Conjunto de f�os internas da chácara Bem-bom: 1916

1912

Chácara Bem-bom: residência de Antonio d’Almeida Facióla: a f�o e�erna é dos anos 1920, as internas de 1916 (f�os: acervo Stella Pessôa)

A n�a biográfica publicada no periódico ludovicense foi por nós corrigida em suas falhas,
mas mantida a estrutura redacional.
Facióla possuía imóveis particulares e comerciais em Belém além de investimentos finan-
ceiros nesta e em outras praças.
O Imparcial suprimiu a  participação de Facióla na Brazil Seguradora e Edificadora que man- 
tinha um setor construtivo capaz de erigir «casas de qualquer valor».
A descendência italiana era direta de seu pai, Giovanni (João) Facióla, artista que se instalou
em São Luís casando com a filha de um gráfico e comerciante português.

Chácara Bem-bom ainda térrea na virada do século XIX-XX
F�o: coleção Luís Augusto Barbosa Quaresma

1915
Morte de Bento filho

1916 (interseção de fatos)

1929-30

A f�ografia do Palacete, provavelmente tirada por Inah Facióla 
(é do acervo já citado), registra um trabalho de seu pai como 
Intendente de Belém entre 1929-30.
Eram as constantes obras que Facióla executava nas vias, neste 
caso a substituição dos paralelepípedos junto à retificação 
dos trilhos dos bondes na esquina de sua casa em Nazaré.

Os trabalhos em pistas de rodagem renderam ao Facióla dois 
presentes a isto referentes em seu aniversário de 1929: um 
automóvel Cadillac dado pelo Alto Comércio defronde à Sé, onde 
foi bento e uma pintura em tamanho natural ofertada pelos 
chauffeurs que a foram entregar em carreata no sítio Bem-bom, 
aproveitando a inauguração da pavimentação da avenida Tito
Franco em 18 de novembro (natalício do senador Intendente).



1978 2020

A imagem em questão tem 31 anos de diferença da outra (1898-99) que possuímos; mas nesta já
se vê as transformações ocorridas nas fachadas que chegaram aos dias atuais: o azulejamento (e
o necessário preparo da superfície para receber o revestimento cerâmico).

Observadas as f�os da sequência: 1978 (alpendre forrado) e 2020 (sem o alpendre); depura-se
que a preocupação com o acabamento foi negligenciada mesmo com a argamassa esticada; ou mais:
foram danificados dois arcos que o forro voltou a esconder com a intervenção nas fachadas
que se supõe ser de autoria de Facióla entre os anos de 1916-17.1929-30
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1936 (morte de Antonio Facióla - quem ocupa a casa? Inah e Armando Chermont?) 

1940 (Oscar Facióla, filho de Antonio, assume o Palacete, 
                Inah casa com Narciso Braga e vai à Generalíssimo) 

1976 (morte de Oscar, assume sua irmã Inah Faciola, já viúva) 

1982 (morte de Inah Faciola - bens divididos e contratação de caseiro)
 1984 (saída do caseiro e ocupação do imóvel por herdeiros - foi residência e consultório médico)
 1998 (incêndio no imóvel danificando parte do forro térreo e assoalho do 2º pavimento)
 2008 (desapropriação do imóvel pelo Governo do �tado)
 2020 (início da restauração entregue em 2022)
 

Na sequência surgirão as hipóteses baseadas nestas informações
imagético-te�uais.

F�o de 1930, única f�o existente que mostra um cômodo do pavimento superior com pintura
decorativa, friso e rodapé.

TEXTO: análise e comparação: Rocinha Goeldi e Bem-bom
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