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In 1992, when it was my first mandate as Mayor of Itaboraí, I had the opportunity to support three young boys
from the city, that uniting the passion for photography and the will to preserve the memory from their hometown, prepared a large collection of marvelous pictures, mainly from Itaborai historical e architectural heritage.
Those were former times - Itaboraí once more struggled to acquire the status and condition of a developed city,
after decades of ostracism because of the intense economic declination, and in addition to that, specific activities, such
as citricultura and the ceramics industry were slowly fading.
It was the largest city in matters of population growth in Latin America. No one could predict, at the time, the
economic and social revolution that the installation of a Petrochemical Complex in the city would cause in the years to
come. I saw, in those young boys, people with hope for a brightest future to their city, and more, they were learning the
history of Itaborai, and preserving its memory trough the art of photography.
The city hall supported, through FAC (Art and Cultural Foundation) an institution created by me, the opening of
an exhibition called INSTANTÂNEOS DO PASSADO (Snapshots from the Past), hosted by the Cultural Center Heloísa Alberto Torres, November that year. It was indeed a success. But the greatest contribution from Marlus Suhet, Ronaldo
Soares and Marcio Soares was the Record of Itaboraí in that space and time, perpetuating memories and feelings.
And now, it is with great satisfaction that today, I have the opportunity to return once more to Itaborai city hall,
and find myself facing INSTANTÂNEOS DO PASSADO again, and now I’m able to correct an injustice – Transform the 1992
photographic exhibition into a book, that is today of great historical importance. A gift to Itaborai and its citzens.

Sérgio Alberto Soares
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Em 1992, quando estava em meu primeiro mandato como prefeito de Itaboraí, tive a oportunidade de apoiar
o projeto de três jovens da cidade, que, unindo sua paixão pela fotografia e a vontade de preservar a memória do
lugar em que nasceram e viviam, prepararam um grande acervo fotográfico do patrimônio histórico e arquitetônico
itaboraiense.
Eram outros tempos – lutávamos para levar Itaboraí novamente à condição de cidade desenvolvida, depois
de décadas de ostracismo em virtude da decadência econômica, com o enfraquecimento de atividades como a citricultura e a indústria da cerâmica. Era a cidade de maior crescimento populacional na América Latina. Ninguém poderia prever, à época, a revolução econômica e social que a ins-talação do Complexo Petroquímico na cidade causaria,
anos mais tarde.
Vi, naqueles jovens, pessoas que tinham esperança no futuro de sua cidade e que, mais do que isso, buscavam aprender com a História de Itaboraí, preservando a memória através da arte da fotografia.
A Prefeitura apoiou, através da FAC (Fundação de Arte e Cultura) criada por mim, a realização da exposição
INSTANTÂNEOS DO PASSADO, na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, em novembro daquele ano. Foi, de fato, um
sucesso. Porém, a maior contribuição de Marlus Suhet, Ronaldo Soares e Marcio Soares foi registrar Itaboraí naquele
espaço de tempo, eternizando memórias e sentimentos.
Por isso, é com satisfação que hoje, quando tenho a oportunidade de voltar mais uma vez à Prefeitura de
Itaboraí, reencontro os INSTANTÂNEOS DO PASSADO e posso corrigir uma injustiça – levar a livro o acervo de fotografias, agora de importância histórica. Um presente para Itaboraí e seus cidadãos.

Sérgio Alberto Soares
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Itaboraí (RJ) is a blend of past and future – it gathers, to one unique period, more than four hundred
years of history, since the foundation of the Village Santo Antônio de Sá, in 1567, and the modernity, represented
by the installation of the Rio de Janeiro Petrochemical Complex (COMPERJ), in process of planning, it is the economic resurrection of the city.
In your history, Itaboraí had some economic ups and downs, but also experienced moments of great economical, political and social importance, especially in the sugar cycle, on the highest level of the citriculture and ceramics economy. The neighbourship of São João de Itaboraí was founded in 1696, dismembered from the Village
Santo Antônio de Sá. Its emancipation occurred in 1833.
Known as the birthplace of some of the most important names in the Brazilian culture of the XVIII and XIX
centuries, such as the writer Joaquim Manoel de Macedo, the playwright João Caetano and the colonial painter José
Leandro, Itaboraí has an important historical and architectural heritage from the Colonial and Imperial periods largely protected by “IPHAN”.
It’s important to emphasize that besides the ruins of the São Boaventura Convent, in Porto das Caixas, the
importance of the Historical Center, surrounding the Marechal Floriano Peixoto Square – with buildings of great historical importance, such as the church São João Batista, the Heloísa Alberto Torres Cultural Center, the City Council
House, the City Hall (former house from the Viscount of Itaboraí) and the João Caetano Theater.
In itaboraí are also located, the oldest paleontological site in brazil, near the São José Lake, and the marvelous biome from the Itambi Mangrove, located at APA de Guapimirim, that still holds on to the tradition of crab
collecting and there can be found over 170 bird species in their natural habitat.
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Itaboraí (RJ) é um misto de passado e futuro – reúne, a um só tempo, mais de quatrocentos anos de história,
desde a fundação da Vila de Santo Antônio de Sá, em 1567, e a modernidade, com a instalação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), que está em andamento e representa a ressurreição econômica da cidade.
Em sua História, Itaboraí teve alta e baixos econômicos, mas viveu momentos de grande importância social,
econômica e política, especialmente no ciclo do açúcar, no auge da citricultura e da indústria ceramista. A freguesia de São João de Itaboraí foi fundada em 1696, desmembrada da Vila de Santo Antônio de Sá. Sua emancipação
ocorreu em 1833.
Conhecida por ser berço de alguns dos principais nomes da cultura brasileira nos séculos XVIII e XIX, como
o escritor Joaquim Manoel de Macedo, o teatrólogo João Caetano do Santos e o pintor colonial José Leandro, Itaboraí abriga um importante patrimônio histórico e arquitetônico dos períodos Colonial e Imperial – grande parte
tombada pelo IPHAN.
Vale destacar, além das ruínas do Convento de São Boaventura, em Porto das Caixas, a importância do Centro Histórico da cidade, no entorno da Praça Marechal Floriano Peixoto – com prédios de relevância histórica como
a Igreja Matriz de São João Batista, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, a Câmara Municipal, a Prefeitura (no
antigo palacete do Visconde de Itaboraí) e o Teatro Municipal João Caetano.
Em Itaboraí, estão localizados, também, o mais antigo sítio paleontológico brasileiro, às margens do Lago
de São José, e o exuberante bioma do Manguezal de Itambi, localizado na APA de Guapimirim, onde se mantém viva
a tradição da cata do caranguejo e podem ser encontradas mais de 170 espécies de aves em seu habitat natural.
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In november of 1992, three young photographers presented at the Heloísa Alberto Torres Cultural Center an
exhibition that marked those great times in the city: INSTANTÂNEOS DO PASSADO (Snapshots from the Past). There
were 50 photos, selected between approximately 1.300, that became a part of a documented register from the architectural and historical set.
As image poets, Marlus Suhet, Ronaldo Soares and Márcio Soares pinpointed pearls from a heritage that always beautiful and meaningful - was largely abandoned, rejected, forgotten. There was a sense of urgency to
record those snapshots, before everything collapsed in the absence of preservation. It was necessary to "refresh its
memory", or simply open the eyes of a whole city for its own beauty.
Over the years that followed the presentation, the plan of designing a book to immortalize those INSTANTÂNEOS DO PASSADO was always in mind. It was a dream, not only by Marlus, Ronaldo and Marcio, but also from
the citizens interested in preserving the memory of Itaboraí and in the quality of the artwork accomplished by them.
Since then, what was a modest Project became fundamental for the preservation of the city memory, transforming itself in the greatest iconographic rescue from Itaboraí.
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Em novembro de 1992, três jovens fotógrafos itaboraienses apresentaram na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres uma exposição que marcou época na cidade: INSTANTÂNEOS DO PASSADO. Eram 50 fotografias, selecionadas entre cerca de 1.300, que faziam um registro documental de parte do conjunto arquitetônico e histórico
de Itaboraí.
Como poetas da imagem, Marlus Suhet, Ronaldo Soares e Márcio Soares pinçaram pérolas entre um
patrimônio que – sempre belo e significativo – estava em grande parte abandonado, desprezado, esquecido. Havia
um certo sentido de urgência em se registrar aqueles instantâneos, antes que tudo ruísse na falta de preservação.
Era preciso “refrescar a memória” ou, simplesmente, abrir os olhos de uma cidade para sua beleza.
Ao longo dos anos que se seguiram à exposição, o projeto de um livro para eternizar aqueles INSTANTÂNEOS DO PASSADO sempre esteve em pauta. Era um sonho não só de Marlus, Ronaldo e Márcio, como também de
várias outras pessoas interessadas na preservação da memória de Itaboraí e na qualidade do trabalho artístico por
eles realizado.
De lá para cá, o que, segundo os próprios autores, era um projeto “modesto” tornou-se fundamental para
a preservação da memória do município, transformando-se no maior trabalho de resgate iconográfico de Itaboraí.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, que um dia pertenceu ao Visconde de Itaboraí e
que durante muito tempo foi habitada pela família Alberto Torres, hoje pertence ao IPHAN
(Patrimônio Histórico Nacional) e é utilizada pela Fundação Cultural Itaboraí (FAC).


The Heloísa Alberto Torres Cultural Center that once belonged to the Viscount of Itaboraí
and for a long period of time was inhabited by the Alberto Torres family, Today belongs to “IPHAN”
(National Institute of Historical and Artistic Heritage) and its utilized by “FAC” from itaboraí
(Art and Cultural Institute of Itaboraí).

Sua construção data do século XIX, entre 1803 e 1810.


Its construction dates from the nineteenth century, between 1803 and 1810.

Com as obras iniciadas em 1834, a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Itaboraí
reflete o estilo neoclássico do século XIX.


The constructions begun in 1834, the old Chamber House and Jail from Itaboraí reflects
the neoclassic style from the nineteenth century.

Localizada no Centro Histórico, é onde hoje funciona a Câmara de Vereadores.


Located at the Historical Center, today it’s utilized as the City Hall.

Originalmente construído em 1827, o Teatro João Caetano, sofreu reformas em 1927
e foi demolido em 1974. Reconstruído em 1988, o prédio possui semelhanças na fachada
com o teatro original. As obras do interior não chegaram a ser concluídas.


Originally built in 1827, the João Caetano Theater went through several reforms in 1927
and was demolished in 1974. Rebuilted in 1988, the building has similarities in the frontispiece
with the original theater. Works on the interior of the theater was not concluded at the time.

Os canhões que ornamentam a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí,
foram retirados da Fazenda Pachecos na década de 30.


The cannons adorning the Marechal Floriano Peixoto Square, in Central Itaboraí,
were removed from the Pacheco’s Farm in the 30’s.

A Travessa Espírito Santo...


The Espírito Santo Bystreet…

... foi a primeira rua a ser calçada em Itaboraí.


... was the first pavemented street in Itaboraí.

Busto de Salvador de Mendonça, localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro Histórico.


Bust of Salvador de Mendonça, located at Marechal Floriano Peixoto Square,
in the Historical Center.

Inaugurado pelo Governador Ernani do Amaral Peixoto em 1941,
em comemoração ao centenário de nascimento do diplomata Salvador de Mendonça.


Inaugurated by the Governor Ernani do Amaral Peixoto in 1941,
to celebrate the centenary of birth of the diplomat Salvador de Mendonça.

Erguida por ordem da Câmara Municipal da Vila da São João de Itaboraí,
entre 1845 e 1858, a Fonte da Carioca, no centro da cidade, é o local onde dizem haver
um túnel construído pelos escravos que liga à Igreja Matriz de São João Batista.


Built by the order from the City Council of the Village São João de Itaboraí,
between 1845 and 1858, the Fonte da Carioca, in the city center.
Some say there is a tunnel built by slaves that connects it to the Church of São João Batista.

Detalhe da Fonte da Carioca, centro de Itaboraí.


Detail from the Fonte da Carioca (Carioca Fountain), Itaboraí Center.

Igreja Matriz de São João Batista, localizada no Centro Histórico de Itaboraí,
teve sua origem em 1672. Reconstruída entre 1725 e 1742, em estilo barroco,
sofreu nova reforma em 1784, sendo essa sua aparência atual externa.


Parish Church of São João Batista, located in the Historical Center of Itaboraí
had its origin in 1672. Rebuilt between 1725 and 1742, in baroque style,
went through further reform in 1784, and this is its current external look.

Elevada a Matriz em 1833 foi tombada pelo IPHAN
(Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 1970.


When finished, the Parish in 1833 was protected by IPHAN
(National Institute of Historical and Artistic Heritage) in 1970.

Pesos para balança usados nos antigos armazéns.


Weights to scales used in the old warehouses.

A Igreja Nosso Senhor do Bonfim foi construída em estilo jesuístico no século XVIII
e faz parte do Centro Histórico de Itaboraí.


The Nosso Senhor do Bonfim Church was constructed in jesuitical style in the eighteenth century
and it’s a part of the Historical Center of Itaboraí.

Havia junto a Igreja uma capela da Irmandade do Santíssimo, onde se instituiu uma Ordem Terceira
denominada Nossa Senhora do Monte Carmo, extinta em 1753.
Restaurada e ampliada por João Bento Vasquez, entre 1790 e 1800,
a Igreja do Bonfim recebeu o sepultamento de personalidades itaboraienses do século XIX.


There was a chapel from the Irmandade do Santíssimo next to the Church, which established a
Third Order named Nossa Senhora do Monte Carmo, extinct in 1753.
Restored and expanded by João Bento Vasquez, between 1790 and 1800, the Bonfim Church
received the burial of several itaboraienses personalities of the nineteenth century.

Torre da Igreja do Bonfim.


Tower of the Bonfim Church.

Único vestígio da antiga Cerâmica Carioca, ...


The only remnant from the old Carioca Ceramic, ...

... a chaminé, que fica no terreno pertencente ao Mercado Municipal, Centro da Cidade.


...the chimney, which is located on the land belonging to the Municipal Market, Center of the City.

Estação Ferroviária Visconde de Itaboraí, no 5º Distrito.


Visconde de Itaboraí Railway Station, in the 5th District.

Visão panorâmica da Estação e da Avenida dos Ferroviários.


Overview of the Station and the Railroaders Avenue.

Máquina movida a diesel, no pátio da Estação Visconde de Itaboraí.


Diesel-powered machine at the courtyard of the Visconde de Itaboraí Station.

Desativada, a Estação Ferroviária de Itambi, cuja arquitetura é “típica dos prédios da RFFSA
tem telhado em duas águas com balanço na fachada principal, sustentado por mão francesa,
bilheteria, sino, vãos e esquadrias de madeira e vidro”.


Disabled, the Railway Station Itambi, that the architecture “is typical of buildings of RFFSA
has gable roofs with balance on the main facade, supported by tipical french supports, ticket office,
bell, spans and frames of wood and glass”.

Máquina de datilografia do século XX.


Typewriter machine from the twentieth century.

Um telégrafo pertencente à estação Ferroviária Visconde de Itaboraí (século XIX).


A telegraph from the Visconde de Itaborai Railway Station (nineteenth century).

Ruínas da antiga Fazenda Calandu, que fica ao lado esquerdo da estrada
que liga Venda das Pedras à Pachecos.


Ruins of the old Calundu Farm, which lies on the left side of the road,
connecting Venda das Pedras to Pachecos.

Ruínas do antigo engenho da Fazenda Calundu, na estrada que vai para Pachecos.


Ruins of the old mill house from the Calundu Farm, on the road that leads to Pachecos.

A antiga sede da Fazenda Patrimônio, hoje pertencente à Fazenda São Tomé,
foi erguida no século XIX, na Estrada de Montevídio.


The old central house from the Patrimônio Farm, today owned by the São Tomé Farm,
it was built in the nineteenth century, on the Montevídio Road.

Ruínas da Fazenda Patrimônio, ao lado da Fazenda São Tomé, em Pachecos (8º Distrito).


Ruins of the Patrimônio Farm, at side of the São Tomé Farm, in Pachecos (8th District)

Fazenda Montevidío (1863), localizada em Pachecos (8º Distrito).


Montevidío Farm (1863), located in Pachecos (8th Disctrict)

Portão do Cemitério de Pachecos, ao lado da Fazenda Montívidio.


Gate to the Cemetery of Pachecos, alongside the Montevídeo Farm

Fronto lateral de uma fazenda de café do Século XIX, em Pachecos.


Frontal side of a coffee farm from the nineteenth century, in Pachecos.

Fundos da Capela na Fazenda Itapacorá, em Pachecos.


The back of the Chapel at the Itapacorá Farm, in Pachecos.

A então próspera Vila de Santo Antonio de Sá, em Porto das Caixas, hoje se faz presente através das ruínas
do Convento de São Boaventura de Macacu (1660), que compreendem os muros da Capela da
Ordem Terceira, os muros da Igreja da Ordem Primeira e a fachada do Convento.


The so prosperous Village of Santo Antonio de Sá, in Porto das Caixas, today represented only through the
ruins of the São Boaventura de Macacu Convent (1660), which includes the walls of the Chapel of the
Ordem Terceiro, the walls of the Church of the First Order and the facade of the Convent.

Óculo para iluminação e ventilação do Convento São Boaventura, em Macacu.


Oculo - opening for lighting and ventilation - of the Convent São Boaventura, in Macacu.

Detalhe da janela da Igreja da Ordem Primeira no Convento São Boaventura, em Macacu.


Detail of the window from the Ordem Primeira Church at São Boaventura convent, in Macacu.

Nele, frei Galvão fez seu noviciado em 1760.


There, Friar Galvão did his noviciate in 1760.

Paredes do Convento São Boaventura, sustentadas por uma figueira brava.


The walls of the São Boaventura Convent, sustained by a sycamore tree.

Também faz parte das ruínas do Convento, a torre sineira da Igreja da Matriz de Santo Antônio de Sá.


Also a part of the ruins of the Convent, the bell tower of the Santo Antônio de Sá Church.

O calçamento original de pedras pé-de-moleque em frente à capela,dá acesso ao Palacete da Cruz
em Porto das Caixas onde nasceu o Visconde de Itaboraí, José Joaquim Rodrigues Torres,
1º Presidente da Província do Rio de Janeiro (1834).


The original paving stones “pé-de-moleque” in front of the chapel, leads to the Palacete da Cruz
in Porto da Caixas, birthplace of the Visconde de Itaboraí, Joaquim José Rodrigues Torres,
1st President of the Province of Rio de Janeiro (1834).

Antiga ponte ferroviária (século XVIII) em Porto das Caixas sobre o Rio Aldeia,
afluente esquerdo do Rio Macacu.


Old railway bridge (eighteenth century) in Porto das Caixas, over the Aldeia River,
left affluent of the Macacu River.

Ruínas da primitiva Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Porto das Caixas (19-05-1595)


Ruins of the primitive Church of Nossa Senhora da Conceição in Porto das Caixas (19-05-1595)

O objetivo da destilaria de álcool de mandioca, construída em Porto das Caixas em 1944,
era suprir a falta de combustível durante a 2ª Guerra Mundial. Com o final da guerra em 1945,
as obras foram interrompidas e a construção, abandonada.


The goal of the alcohol distillery Mandioca, built in Porto das Caixas in 1944,
was to supply the lack of fuel during the II World War. With the end of the war in 1945,
the works were interrupted and the construction abandoned.

Ponte ferroviária entre Itambi e Magé, sobre o Rio Macacu.


Railway bridge between Itambi and Magé, over the Macacu River.

Igreja de São Barnabé, localizada em Itambi (3º Distrito de Itaboraí).
Com características jesuísticas, teve sua origem em 1705, sofrendo reformas em 1950.


Church of São Barnabé, located in Itambi (3rd District of Itaboraí).
With Jesuit characteristics, had its origins in 1705, passing through reforms in 1950.

Igreja de São Sebastião, localizada no Distrito de Cabuçu, foi construída em 1940.


São Sebastião Church, located in the Cabuçu District, it was built in 1940.

Cafeeira, a Fazenda Cabuçu foi construída no século XVIII.


The coffee farm Cabuçu was built in the eighteenth century.

Roda de engenho de farinha do século XVIII, na Cachoeira de Tomascar, em Cabuçu
(atualmente municipio de Tanguá).


Wheel of flour Mill from the eighteenth century, at the Tomascar Waterfall, in Cabuçu
(nowadays it’s a Tanguá District)

Lagoa de São José, localizada no Sítio Paleontológico de São José
(maior sítio paleontológico do estado do Rio), no bairro de São José.


São José Lake, located in the São José Paleonthological Site
(largest paleonthological site from Rio de Janeiro), in São José district.
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MARLUS SUHET fazia um curso de fotografia no SENAC quando teve a idéia de realizar uma viagem fotográfica pela História de Itaboraí. Com a Prefeitura, conseguiu o inventário de bens culturais, o que permitiu traçar
um roteiro dos itens a serem fotografados, e o apoio financeiro. Percebendo que o trabalho seria muito grande
para ser realizado por apenas um fotógrafo, chamou seus amigos e ex- colegas do Colégio Cenecista Alberto
Torres, Ronaldo Soares e Márcio Soares, para formarem um time. “Foi uma aventura”, lembra Marlus. “É interessante ver como as pessoas são acolhedoras, quantas coisas nós descobrimos por informação de gente
anônima, conhecemos todo tipo de gente – catador de caranguejo, peão, oleiro, agricultor”. Os familiares
mais velhos também ajudaram, com histórias sobre Itaboraí. E foram vários fatos inusitados, como fotografar Itambi do alto de uma roda gigante. “Por acaso, tinha um parque em Itambi e o dono permitiu que a gente
fotografasse lá de cima. É um ângulo que vai ser difícil repetir”. Marlus, que é funcionário público federal, hoje
ainda tem a fotografia como hobby e já rodou pelo Brasil inteiro, fotografando. Mesmo com várias fotos publicadas em revistas, Marlus diz que a emoção de ver os Instantâneos do Passado virando livro é diferente, mais
intensa, como o nascimento de um filho. “É bom saber que a idéia de três jovens, essa aventura tão legal, vai
se perpetuar, guardando parte do patrimônio da cidade para o futuro”, afirma.


MARLUS SUHET did a photography course in SENAC, and it was at that time he had the idea of realizing a photographic trip through the history of Itaboraí. In the cityhall, he was able to get the list of the cultural properties, and with that, he was able to draw a roadmap with the items to be photographed, and the financial
support that was necessary. Realizing that the work would be too big to be carried by just one photographer,
he called his friends and former colleagues in the Cenecista Alberto Torres School, Ronaldo Soares, Márcio
Soares, to form a team of photographers. "It was an adventure," recalls Marlus. "It's interesting to see how
people are welcoming, how many great things we discovered acquiring information from anonymous people.
We came to know all kinds of them – crab-collectors, pawns, potteres, farmesr." Older family members also
helped, with stories about Itaboraí. And there were several unusual events, such as shooting a photo of Itambi at the top of a Ferris wheel. "Incidentally, there was an amusement park in Itambi and the owner allowed
us to photograph from the top of the ferris wheel. It’s an angle that will be hard to repeat. " Marlus, is a federal servant, and today still has the photography as a hobby and have already went throughout Brazil, photographing. He had several of his photos published in magazines, Marlus says that the feeling to see the
“Instantâneos do Passado” turning into a book it’s different, more intense, like the birth of a child. “It’s good
to know that the idea of three young boys, this amazing adventure, it’s going to last forever, keeping a part
of the city heritage to the future”.

RONALDO SOARES tem uma visão absolutamente sentimental do trabalho realizado com os Instantâneos do
Passado. Primeiro, por considerar o projeto como uma espécie de “road movie”, uma crônica de viagem em
que três jovens descobriam a fotografia e a História de sua cidade. Como tal, foi um momento inesquecível
em sua vida. Segundo, pela participação ativa no projeto de seu avô, José Carlos Araújo Soares, então com
84 anos. “Ele era o nosso guia. A gente colocava o vovô no carro e partia para conhecer a cidade. Como
ele tinha sido mestre de obras da Prefeitura, conhecia gente em toda a parte e nos mostrava lugares que
antes nem faziam parte do projeto”, recorda. Em agosto de 1992, pouco depois de participar do projeto,
José Carlos Soares faleceu, sendo homenageado pela exposição. “Para mim e para minha família, aquilo
acabou adquirindo o simbolismo de ser a última obra do meu avô”, lembra Ronaldo. Hoje trabalhando como
jornalista na sucursal Rio da Revista Veja, Ronaldo não tem tempo para se dedicar a fotografia “nessa época
em que os filmes de película foram praticamente banidos”. Mas fica feliz que aquele trabalho se transforme
em livro, eternizando antigas fazendas, pontes que não existem mais, trilhos e estações de trem, prédios
históricos que ainda carecem de preservação. “São pedaços de um tempo que não volta mais”.


RONALDO SOARES has a sentimental look over the work realized with the “Instantâneos do Passado”.
First, he considers the project a kind of “Roadmovie”, a story where three young boys discovered the
photography and the history of their hometown. And as such, it became an unforgettable time in their
lives. Second, for the intense participation of his grandfather, José Carlos Araújo Soares, 84 years old at
the time. “He was our guide. We used to put him into the car and drove to learn more about our city
based on his knowledge”. He used to be a foreman working for the city hall, knew people everywhere
and showed us places that before were not even a part of the project". On august, 1992, shortly after
participating in the project, José Carlos Soares died, being honored during the presentation. “To me and
to my family this exhibition acquired status of my grandfathers last work”. Recalls Ronaldo. Today, working as a journalist in the Rio de Janeiro branch of VEJA magazine, Ronaldo has no time to devote to photography “At that time, when the films were virtually banished”. But he is happy that that work is being
transformed into a book, perpetuating old farms, bridges that no longer exists, railroads and train stations, historical buildings that still desperately needs preservation. “These are pieces of a time that no
longer exists”.

MÁRCIO SOARES foi o último a se unir ao projeto dos Instantâneos do Passado. Na época, cursava Medicina, mas o chamado dos amigos e o gosto pela fotografia fizeram com que entrasse na aventura. Ele acredita que tudo surgiu ainda antes, no contexto cultural que movia vários adolescentes, colegas do Colégio
Cenecista Alberto Torres. “Tinha uma coisa cultural que movia a gente, no colégio. Nós criamos um jornal
cultural, um grupo de teatro (o Traças & Troços). Havia também a música, o rock (Tubarões Voadores). A
fotografia também surgiu nessa época”, lembra. Márcio se recorda, com emoção, de visitar lugares como
as ruínas do Convento de São Boaventura, que estavam tomadas por mato e abandonadas, o Lago de São
José e até mesmo um engenho de farinha. Foram cerca de 40 dias em que os três fotógrafos nem sempre
estavam juntos, devido à necessidade de dividir o trabalho, e em que foi muito importante o apoio da
família. Ele lembra que muita coisa das mais de 1.300 fotos se perdeu nesse tempo. “O nosso trabalho
guarda um momento de Itaboraí que, em parte, não vamos mais poder resgatar, por isso é importante
preservar o que resta”, destaca Márcio. Ele não reside mais na cidade, mas guarda laços familiares com
Itaboraí. Para ele, a chegada das fotos a livro se deve muito à tenacidade do amigo Sérgio Espírito Santo.


MARCIO SOARES was the last photographer to join the “Instantâneos do Passado” project. In the time, he
was on the medicine college, but when his friends called and his love for photography made him join this
adventure. He believed that everything began earlier, in the cultural context that moved several teenagers,
classmates in the Cenecista Alberto Torres School. “There was a cultural vibe that moved us in school. We
created a cultural newspaper, a group of actors (Os Traças & Troços). There was also, music, Rock’n Roll
with the hardcore band Tubarões Voadores. The photography also appeared in that time”. Marcio remembers, very emotional, of visiting places as the ruins of the São Boaventura convent, that was taken over by
bushes and jungle, abandoned, the lake of São José and even a flour mill. It took around 40 days to wrap
up the work and not always the three photographers were together, duo to the need of sharing work. The
support of the family was very important in that time. He recalls that many of over the 1.300 photos that
were taken got lost in this period. “Our work keeps recorded a moment of Itaborai that, in some ways, we
will no longer be able to rescue, and because of that its important to preserve what still remains” Marcio
points out. He no longer lives in the city, but still has family bonds with Itaboraí. To him the transformation of the photos into a book holds much into the tenacity of his friend Sérgio Espírito Santo.
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Itaboraí
em Tupi significa
“Pedra bonita escondida na água"
In Tupi indian language means
“Beautiful stone hidden under water”
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