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•
O livro é como como um cofre de um tesouro,
somente sabemos o que se encontra dentro se abrirmos para verificar o conteúdo.
Dedico esta obra a todos os cuiabanos de tchapa
e cruz, aos imigrantes que aqui se fixaram com suas
famílias e/ou se casaram com as cuiabanas – e amam
esta terra tanto quanto nós.
Também dedico este livro, de coração para coração, ao colega cardiologista Danilo Arruda, que se
empolgou desde o momento em que falei deste meu
projeto e se prontificou a me ajudar na sua elaboração
de maneira espontânea. Somente aqueles que vivenciaram este momento podem aquilatar as dificuldades a superar.
À Maria Teresa Carracedo e ao seu irmão Ricardo Carracedo, que me estimularam a continuar e a
perseguir neste caminho quixotesco – dedico o meu
agradecimento e o abraço sincero.
Creio eu que os leitores se identificarão em algumas passagens e/ou fatos narrados aqui numa linguagem simples, sincera e às vezes até hilária, na medida
que desfolharem as suas páginas.
Para finalizar, dedico especialmente à família
Olavarria, Pinho e Miguéis, meus ancestrais queridos, bem como à minha esposa e companheira, meus
filhos e netos, que sempre me acompanharam nessa
empreitada difícil e que nos momentos de desânimo
foram o ombro amigo de todas as horas.

Prefácio
Ivens Cuiabano Scaff1

Quando o Waldemir me convidou para escrever o prefácio deste
livro eu pensei que a escolha se deu por nossa convivência como médicos plantonistas por vários anos no Hospital e Pronto-Socorro Modelo.
Época feliz de convivência harmoniosa com Zelito Haddad Filho,
Jairo Lew, Edson Freitas, José Pedro Gonçalves e muitos outros cujos
nomes não vou citar para evitar o risco de esquecer alguém.
A lembrança mais antiga que tenho do autor é de um adolescente festejado pela família no calçadão do Porto, casa do seu avô Chileno,
vizinho do meu pai. Eu e seus irmãos menores e também seus primos
admirávamos de longe aqueles rapazes, o outro era José Haddad Filho,
o seu amigo que estudavam tão longe, em São Paulo, e tinham acabado
de chegar para as férias.
Foi então uma surpresa ver que o livro não versava sobre a sua carreira como cardiologista de sucesso, mas o recorte escolhido por ele
foram as suas raízes, os anos de infância, Cuiabá, Corumbá e Cáceres,
as irmãs fluviais com seus costumes e tradições até a sua partida para
continuar os estudos, com visitas periódicas nas férias.
A importância deste livro sobre a cidade de Cuiabá de antanho
(não por acaso o título que escolheu) para os cuiabanos de agora, os
nascidos, os que chegaram, os que aqui tiveram filhos, os chamados
de paus-rodados, paus-fincados e paus-brotados, se impõe pelas enormes transformações que nossa cidade passou desde a sua meninice até
a adolescência.
1 Médico, poeta e escritor. Publicou, pela Entrelinhas Editora, os livros Kyvaverá e Asas de Ícaro,
de poesia, e os infantojuvenis Uma maneira simples de voar, O menino órfão e o menino rei e A
mamãe das cavernas e a mamãe loba. Membro daAcademia Mato-grossense de Letras.

Algumas pessoas ao lerem este livro vão questionar de que cidade o
autor está falando. De uma cidade isolada levando as suas características próprias que hoje chamamos de “Cuiabania”? Com certeza.
Uma cidade com suas artérias, o rio Cuiabá, o rio Paraguai unindo num só coração as irmãs fluviais. Com suas estradas, quase trilhas,
unindo Livramento, Poconé e Chapada dos Guimarães.
Os velhos cuiabanos vão sentir uma vibração doída e doce no peito ao relembrar o apito das lanchas quando surgiam lá longe no fim do
estirão do rio.
Da multidão que se reunia no cais esperando parentes, amigos,
mercadorias e notícias que vinham subindo o rio. Praticamente a única
comunicação com o resto do país.
Ele nos traz o cheiro do pão quentinho da Padaria Progresso de Seo
Modesto Castrillon, debruçado sobre o cais do Porto.
Como nas conversas com cadeiras de balanço nas calçadas nas noites mornas, ele vai discorrendo sobre as mudanças na comunicação fluvial, as viagens pelo ar e terra que tanto transformaram a cidade.
Os inesquecíveis nomes das embarcações como: Cidade de Corumbá, Guaporé, Fernandes Vieira, Rio Taquari, Ligúria e Argos.
O seu olhar de menino vai relembrando construções como o
Hotel Centro América e a Pensão Pécora, dos meios de transporte e
de pessoas.
As suas lembranças dos pais e avós vão encontrar ecos em todos os
que lendo vão se lembrar dos seus próprios pais e avós pela amorosidade com que se refere a esses entes queridos.
E Cuiabá vai se montando como um quebra-cabeças com as referências como a loja “A Renascença”, a rua do Meio, a rua 24 de Outubro,
fragmentos da vida rural, o cotidiano em torno dos avós Silvina e Waldo, Seo Chileno na rua XV no Porto. Uma cidade cheia de dificuldades,
de mosquitos e racionamentos de energia.
Waldemir, bisneto de navegantes, filho de Seo João Bastos de Pinho,
comerciante de profissão e pescador de vocação, pescador como o pai,
dedica um capítulo à defesa do nosso rio e do nosso Pantanal.

Seguimos os relatos da chegada dos primeiros voos regulares com
as companhias de aviação Nacional, Panair, Real e Cruzeiro do Sul.
Ao discorrer sobre a medicina, além de se lembrar dos médicos
inolvidáveis daquela época, não se esquece do papel dos farmacêuticos,
imprescindíveis para os menos favorecidos.
O médico pescador também era um craque do futebol e suas reminiscências vão mexer com a emoção de torcedores do Mixto, do Dom
Bosco, do Operário, o Chicote da Fronteira e até mesmo do Pelote que
poucos da nova geração de cuiabanos sabem da existência.
Uma cidade acordada pelo barulho dos sinos dos bois de carga,
das contas anotadas em cadernetas, do peixe recém-pescado vendido
no Porto, das canoas abarrotadas de produtos como mandioca, milho
verde, melões, rapadura, dos ribeirinhos do rio abaixo.
Uma cidade em que os ônibus de Zé Bertides e as lotações do Belo
Tabore ligavam o Porto e a cidade (assim chamavam o centro da cidade).
Cuiabá ressurge festeira como é do seu feitio com seus clubes, suas
festas, o carnaval de rua, as serenatas, a chegada da televisão, as boates
Sayonara e Balneário Santa Rosa com suas atrações nacionais.
Detalhes, inclusive gastronômicos das festas, são deliciosamente
relembrados. Sei das lágrimas que derramou ao escrever os relatos das
suas farras juvenis.
Os tipos pitorescos mereceram um capítulo especial. A convivência
com os desiquilibrados, os extravagantes, os diferentes é uma das características marcantes da nossa cidade, bem captadas pelo autor.
Quem quiser um roteiro para entender a política mato-grossense
vai se deliciar com estas informações colhidas na fonte, na convivência
familiar com os políticos amigos, independente da rivalidade acirrada
entre os partidos. Naquele tempo em que a lealdade existia conforme a
expressão “fulano não fura chapa”.
Waldemir reforça os comentários sobre o “falar cuiabano” com o
auxílio luxuoso dos poetas Moisés Martins e Sady Folch.
Os boêmios famosos assim como seus bares emblemáticos não
foram esquecidos e as comidas típicas também.

Enfim, este é um livro para quem viveu essa Cuiabá de Antanho,
mas também para quem não a conheceu e ama a Cuiabá de hoje e quer
construir a Cuiabá de amanhã.
Uma queixa: passei a minha infância ouvindo seus irmãos Jango e
Joilce falando das maravilhas da Fazenda Castelona e nunca fui lá.

Aqueles que passam por nós
não vão sós.
Deixam um pouco de si,
levam um pouco de nós.
— Antoine de Saint-Exupéry,
em “O pequeno príncipe”

Automóvel fabricado na Tchecoslováquia, adquirido por João
Bastos de Pinho, sendo posteriormente sorteado por um bingo dançante realizado
no Clube Feminino (1951)
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Os irmãos Waldo José, Milce, João Bastos Filho
e Waldemir Olavarria de Pinho (1953)

[ À guisa de introdução ]
A incontida vontade de escrever este livro e ao mesmo tempo com
medo de ser incompreendido pelas pessoas da minha terra natal, fez-me
hesitar muitas vezes nessa empreitada tresloucada de contar os momentos inesquecíveis da minha infância.
Objetivamente trata-se de lembranças da minha meninice até aos
dezessete anos, vividas intensamente em uma pacata cidade de Mato
Grosso, mais precisamente na minha querida Cuiabá.
A intenção principal foi a de retratar também pela minha visão
toda uma época da cidade de Cuiabá de antanho, através de sua gente, seus costumes, sua religiosidade, suas comidas típicas, seu folclore,
o comércio, o isolacionismo do seu povo, do seu linguajar e expressar
típico, da vida social, da política, dos meios de comunicação, dos esportes e dos casos pitorescos próprios da cuiabania.
Neste contexto iremos falar muito da nossa família e descendência,
dos colegas e amigos que conviveram comigo, da importância e participação de cada um deles na minha formação intelectual, psicológica e
profissional.
Enfim, eu gostaria de deixar para minha esposa, filhos, netos,
familiares, amigos, aos cuiabanos de tchapa e cruz e aos cuiabanizados
como legados neste livro os detalhes do seu cotidiano realmente acontecidos no período de 1947 a 1961, num arroubo de pretensão ou talvez de
desvario, cabendo a vocês com toda generosidade o devido julgamento.
Finalizando, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que me
incentivaram para continuar e concluir esta obra e à família desculpas
por privá-los da nossa convivência.
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