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Apresentação 

O presente dossiê é fruto de um compilado de informações coletadas no acervo 

desta divisão de patrimônio histórico. De acordo com as observações que fiz ao longo da 

organização, temos pesquisa sobre a Tentamen desde 2001, aproximadamente e, 

material visual de 1925, um ano após sua inauguração. Apesar desse considerável tempo 

de pesquisa, a quantidade de material não é grande, porém, é fruto do trabalho de 

pesquisa de muitas mãos e mentes que passaram por este órgão e deixaram sua 

contribuição para o registro da história. 

À todas essas pessoas, dedico esse documento que, à meu ver, facilita o trabalho 

de futuros pesquisadores, estudantes, pessoas em geral na medida em que reúne uma 

boa parte do material numa só fonte. 

Certamente esse dossiê não exaure as possibilidades de informações e registros 

diversos acerca da Tentamen, nem tem essa pretensão, o que deixa a semente para ser 

enriquecido com mais dados e pesquisas e, assim, fazer valer a dinâmica dialética de 

construção do conhecimento. 

                          Irineida Nobre 
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Origem  

Durante muitos anos a cidade de Rio Branco foi o centro da vida social da maior 

parte da população que habitava os seringais do rio Acre. Para Rio Branco convergiam 

os seringueiros, comerciantes e seringalistas no período da entressafra da borracha 

para se divertir e esquecer as “agruras” da vida na floresta e a saudade que sentiam de 

suas terras natais. 

Assim, desde seus primeiros anos de existência, Rio Branco se notabilizou pela 

grande profusão de casas noturnas, bares, cassinos e hotéis que recebiam um grande 

fluxo humano e financeiro proveniente dos seringais acreanos.  Mas o que parecia, sob 

o aspecto econômico, ser muito bom para a cidade acabava provocando inúmeros 

transtornos para as famílias que aqui moravam. Por isso alguns representantes das 

principais famílias de Rio Branco se uniram com o objetivo de criar um Clube que tivesse 

um caráter familiar, mais adequado à moral da época. 

Entretanto, o que à primeira vista parecia tão fácil, fundar um clube, acabou se 

revelando extremamente difícil, pois dependia da efetiva participação das pessoas. Foram 

tantas as tentativas frustradas que ninguém conseguia mais acreditar que o tal clube fosse 

realmente vir a existir algum dia.  

Até que em 10 de abril de 1924, diversos representantes das principais famílias de 

Rio Branco capitaneados pelo Dr. Mario de Oliveira conseguiram finalmente fundar uma 

Sociedade Recreativa cujo nome evocava as diversas tentativas e dificuldades que 

haviam sido enfrentadas até aquele momento: Tentamen. 
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A Sociedade Recreativa Tentamen iniciará hoje a nova série de partidas 
mensaes com que deliciará a sociedade riobranquense.Essas reuniões 

sempre se revestiram de grande fulgor e elegância, sendo, portanto, de 
esperar que a de hoje obtenha o mesmo brilhantismo. As dansas 

começarão às 20 horas. (PERIÓDICO: O ACRE – Orgam Official. DATA: 
Anno 1º, Sabbado, 12 de Outubro de 1929 – Nº 9 LOCAL: Rio Branco – 
Território do Acre Pág. 06   Col. 01) 

 

Figura 1: Baile oferecido pelos comerciantes de Rio Branco ao 
Dr. Epaminondas Martins, Governador do Acre. 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

 
 

Quanto à arquitetura seguiu-se o modelo muito utilizado na época, que eram de 

casarões construídos sobre pilares, cobertura em duas águas, varandas e lambrequins 

elaborados; de acordo com fonte da Wikipédia, o lambrequim é um adorno recortado, 

contínuo... No Brasil, o lambrequim foi muito utilizado, principalmente pelos imigrantes  
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italianos, ucranianos e alemães e polacos, que encontraram maior facilidade em construir 

suas casas em madeiras nobres que encontraram nesta região. 

Para ilustrar o descrito aqui, trazemos imagens de momentos diversos da 

Tentamen com respectivos detalhes arquitetônicos. 

Figura 2: Detalhe em lambrequim situada no portal de entrada 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

 
Figura 3: Fachada da Sociedade Recreativa Tentamen – Década de 90 

 
 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Tempos áureos 

 

Ser sócio da Tentamen passou a ser um empreendimento almejado por muitos, 

mas realizado por pouquíssimos, já que os critérios de seleção e admissão de novos 

sócios eram extremamente rígidos. Além disso, qualquer desvio de conduta cometido por 

um sócio ou sócia implicava no seu desligamento imediato dos quadros sociais do clube.  

 

Figura 4: Abrahim Isper e Dona Alegria. À esquerda o Sr. Francisco Paes e outros sócios fundadores 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

 

Isso porque nos salões da Tentamen aconteciam todos os grandes eventos sociais 

da cidade. Sua programação se estendia por todo o ano: bailes nos fins de semana, 

formaturas, jantares importantes, aniversários, festas juninas no meio do ano, baile das 

flores na primavera e, principalmente, os bailes carnavalescos que mobilizavam bastante 

a cidade. 
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O primeiro baile de carnaval aconteceu em 1925, eram muito concorridos, 

denotavam as características sociais da época, quando homens não podiam trajar camisa 

de meia de malandro ou entrar na Tentamen apenas em “camisa de manga”. O lança-

perfume inicialmente permitido, foi vetado em 1955, pela portaria n° 1 da Delegacia 

Auxiliar de Polícia. 

 

“Iniciou-se, auspiciosamente, hontem á noite, a última quadra 
carnavalesca do corrente anno, na TENTAMEN, que teve, mais 
uma vez, seus elegantes salões plenos de vida e esfuziante 

animação, em homenagem a Momo, o impenitente rei da folia. 
"Tristezas não pagam dividas, nem botam ninguém para deante" - 

é o velho e tradicional lema dos veteranos "TENTAMISTAS", que, 
escudados nesse broquel de salutar optimismo, vão encarando as 
coisas e a crise com um communicativo riso folgazão, que se 

propaga sympathicamente entre todos os frequentadores do 
elegante e afamado Cercle. E porque seja a melhor medicina de 
todos os tempos, com opportunissima applicação para os tempos 

que correm, a Directoria da TENTAMEN resolveu intensificar a 
propaganda e pratica do maravilhoso remedio, instituindo, para a 
presente quadra, a classe dos Socios Eventuaes, que pagarão a 

taxa única de 50$000 no acto da admissão, dependente esta, 
apenas, do preenchimento das condições de idoneidade, exigidas 
para as demais cathegorias de socios, e assignatura do nome no 

livro competente, com direito exclusivo de tomar parte nas noitadas 
carnavalescas da presente temporada e na matinée infantil de 
segunda-feira, dedicada, esta, aos filhos dos socios. A exemplo 

dos outros annos, a Directoria pede o não comparecimento de 
creanças ás festas nocturnas, de vez que para estas está 
reservado o baile da tarde de segunda-feira, durante o qual se fará 

o costumado concurso de phantazias, só podendo os premios 
recahirem em filhos de socios, si acaso algum estranho participar 
da matinée. (PERIÓDICO: FOLHA DO ACRE - Jornal Político e 

Noticioso DATA: Ano XX - 15 de fevereiro de 1931 - Nº 804 LOCAL: 
Rio Branco - Território do Acre Pag. 4 - Col. 2 SOCIEDADE 
RECREATIVA TENTAMEN QUADRA CARNAVALESCA DE 1931) 

 

A Tentamen representa um grande marco na vida cultural Acreana. Tradicional 

principalmente pelos bailes de carnaval, além dos exuberantes frequentadores da época, 

que guardam a mais rica memória da vida social de Rio Branco.  

 

 



 
 

13 

 

FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR 

FDRHCD 

 

FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR 

FDRHCD 

 

Figura 5: Senhoras participantes de bloco de carnaval. Década de 1930 
 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

 

Tornaram-se célebres nas crônicas de Rio Branco a concorrência estabelecida 

entre os diversos grupos que se fantasiavam cuidadosamente para o carnaval. A 

rivalidade entre o Bloco das Fecury (do 2º Distrito) e o Bloco das Baptista (do 1º Distrito) 

era famosa e provocava meses de preparativos, segredos bem guardados, ansiedade e 

“tititi” na cidade.  
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Figura 6: Foliões do bloco Embaixadores da Condor no Carnaval na Tentamen em 1937

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

 
 

Os rapazes não ficavam para trás e se esmeravam para apresentar o melhor, o 

mais luxuoso e o mais original figurino durante os dias do carnaval.  

 

Figura 7: Foliões no Carnaval da Sociedade Recreativa Tentamen, década de 1940 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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A nata elegante e "chic", durante a quadra da folia, foi levantada 
pela "SOCIEDADE TENTAMEN", em sua séde propria á rua 

Placido de Castro, que apresentava bizarra decoração. Essa novel 
associação constituida por elementos de nossa alta sociedade, 
levou a effeito duas "soirées" a fantasia e uma "matinée" infantil. A 

"matinée" foi deveras encantadora, nella tomando parte um bando 
garrulo de creanças, havendo distribuição de premios ás mais 
lindamente fantasiadas. Na ultima reunião carnavalesca, que se 

realizou terça-feira gorda, notamos a presença de grande numero 
de senhoras e senhoritas, que ostentavam ricas e originaes 
fantasias. Apezar do grande numero de pessôas que tomavam 

parte nos folguedos carnavalescos deste anno não se verificou em 
um facto desagradavel, nem uma prisão. O policiamento da cidade 
foi feito pessoalmente pelo Sr. dr. Giovanni Costa, delegado 

auxiliar, que, apezar de estar a poucos dias nesse cargo, se tem 
revelado uma autoridade zelosa e competente. (PERIÓDICO: 
JORNAL OFFICIAL - Orgão de Publicidade dos Actos da 

Administração DATA: Anno I - Domingo, 1 de março de 1925 - Nº 
8 LOCAL: Rio Branco - Territorio do Acre Pag. 1 - Col. 4) 
 

Figura 8: Baile Carnavalesco - Aldenora Varela Duran - 1961 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Mesmo aqueles que não pertenciam aos quadros do clube e por isso não podiam 

frequentar seus salões se divertiam ficando nas calçadas defronte a Tentamen para 

apreciar toda a movimentação dos que chegavam. Era a famosa turma do “sereno”. 

Não foram encontradas, nesta pesquisa, imagens do bloco “a turma do sereno”. No 

entanto, sabe-se que se tratava de uma pequena multidão que, com sua disposição em 

aproveitar o carnaval ainda que do lado de fora, conferia ao espaço e à cena social um 

valor cultural muito maior e ilustrativo de muitas interpretações e pesquisas. 

. 

Figura 9: Carnaval. Apresentação de uma banda de música. Wilson Sales, Renilda Moreno e Sr. 

Constantino (caixeiro da Pernambucanas) - Ano 1950 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

 

 

Nesse contexto áureo pode se imaginar quantos relacionamentos começaram nos 

bailes da Tentamen, quantos casais se formaram a partir das palavras ditas “ao pé do 

ouvido” conforme nos contam alguns dos mais antigos moradores de Rio Branco. E, 



 
 

17 

 

FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR 

FDRHCD 

 

FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR 

FDRHCD 

presumível, havia também algumas contradições que perseguiam os responsáveis pela 

manutenção da ordem pregada pelos tentamistas. 

Era, de fato, o apogeu de uma época com data e local marcados a cada baile, cada 

quina carnavalesca. E tudo regido com o rigor da sociedade burguesa de então. Afinal, foi 

em busca dessa diversão com rigor, que a sociedade recreativa surgiu, como vimos acima. 

Nesse contexto, toda família “tradicional acreana” estava inserida e tinha seu momento de 

lazer garantido no salão. 

Figura 10: Carnaval – turma de crianças em 1950 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 11: Grupo de pessoas participando da festa na Tentamen. Família Fecury 
 e à direita Eduardo Assmar e Helena Assmar 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

 

 
 
 

Figura 12: D. Inglesinha, Sr. Francisco Paes, Geraldo Mesquita. 
 

 
Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 13: Baile das flores – Crizá Leitão¸ Elza Bayma, Edith Fecury¸ Adília Ferraz e Clarisse Fecury. 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

 
 
 

Figura 14: Grupo de pessoas participando da festa em homenagem ao governador Dr. Epaminondas 
Martins na Tentamen. À diretia Oswaldo Lima e mais a frente Océlio de Medeiros. 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 15: Baile de carnaval na Tentamen. Florentina Esteves, Oswaldo Lima,  Edith , Tufic Assmar, 

Nagila Fecury e Dr. Ari Rodrigues 
 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural – FEM 

 

SOCIEDADE RECREATIVA TENTAMEN Assembléia Geral 

CONVOCAÇÃO De ordem do Sr. Presidente em exercício, e de 
acordo com o que determina os Estatutos, ficam convocados os Sr. 
Sócios privilegiados para a Sessão de Assembléia Geral Ordinária 

e Eleitoral a se realizar domingo, 17 de Dezembro de 1950, às 10 
horas, na sede social, quando será procedida a eleição para 
renovação dos quadros dirigentes da sociedade. A presidência 

encarece a maior comparecimento. (Rio Branco, 14 de Dezembro 
de 1950. PERIÓDICO: O ACRE ANO XXI – Domingo, 17 de 
dezembro 1950. N 1005 LOCAL: Rio Branco – Acre Pág. 8 – Col. 

5. GERARD PARENTE SOARES, 1º   Secretário).  
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Período de decadência 

 

Porém, já nos anos 60, junto com a acentuada decadência econômica do comércio 

do 2° Distrito, a Tentamen começou a revelar sinais do fim da uma era. A criação de novos 

clubes, mais populares, e a concentração de atividades no 1º Distrito de Rio Branco fez 

com que a Tentamen fechasse suas portas no início dos anos 70, mas não foi suficiente 

para encerrar sua história. 

 

DOS BAILES DA VIDA AOS JOGOS DE BARALHO 

Hoje, pouco resta da arquitetura original do clube. Teias de aranha 

desenhadas nos forros, poeira em demasia, tábuas que rangem. 
Um silêncio fúnebre. A vida só existe por trás das frutas e vidros 
quadrados. No seu porão funciona uma pensão que serve tira-

gosto e bebidas para jogadores das quatro salas de “carteado” 
(jogos de baralho). Ali, como que preso ao passado, Seu Antônio 
Cabeludo cuida ainda, 32 anos exatamente, do Movimento de 

Diversões, vivendo apenas do “barato” (5% em dinheiro) em cada 
carteado formado. “Que que eu posso fazer para mudar esse 
estado de coisas? Se houvesse uma restauração, isto seria uma 

renovação, uma grande coisa para todos e para mim. A última vez 
que a Tentamen funcionou foi no início desta década, no carnaval. 
Mesmo assim foi um negócio popular, sem as pessoas da 

sociedade. Acho que por aqui falta música”, desabafa Antonio 
cabeludo, com seus 85 anos, além de reclamar do pouco dinheiro 
e dos jogos fracos ultimamente no clube. (Fonte: acervo do 

Departamento de patrimônio Histórico, sem mais detalhes 
disponíveis). 
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Figura 16: Imagem que denota mudança de utilização do espaço 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM  

 

Desde então o casarão de madeira da Tentamen, característico da arquitetura 

praticada em Rio Branco no início do século XX, vem sofrendo com a ação do tempo e da 

umidade do clima amazônico o que tornou necessária uma nova intervenção física para a 

conservação deste que é um dos mais importantes patrimônios históricos da sociedade 

acreana. 

 

 

 

 



 
 

23 

 

FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR 

FDRHCD 

 

FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR 

FDRHCD 

Figura 17: Vista dos fundos e da lateral da Tentamen, sendo que parte do terreno, também pode ser 

observado – década de 80  

 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM  

 

 

Voltando um pouco, ainda nos anos 80, a partir de uma intensa mobilização da 

sociedade, a Tentamen passou por sua primeira recuperação física, sendo entregue a 

partir de então à administração da Fundação Cultural que deu início a uma fase de maior 

popularização da Tentamen através da promoção de diversos eventos e atividades 

culturais naquele espaço que assim pôde se manter como uma referência para a 

população da parte antiga da cidade de Rio Branco. 
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Figura 18: Sociedade Recreativa Tentamen - década de 80 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM  
 

Figura 19: Obras de revitalização da Tentamen 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM  
 

 
Com intensa mobilização social, o espaço passou por sua primeira recuperação em 

1984, e após o fim da reforma, a administração foi entregue para a então Fundação de 
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Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto, que em 1999, passou 

a ser Fundação de cultura Elias Mansour. 

 
Figura 20: Obras de revitalização da Tentamen, sem data informada.  

Aparentemente, início da década de 90 
 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM  

 
Figura 21: Fachada da Sociedade Recreativa Tentamen, década de 90 

 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM  
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Com a primeira revitalização, um novo tempo se inicia na Tentamen. Agora o 

espaço passa a abrigar os arraiais juninos e seus brincantes, tão comuns na região, 

herança da migração nordestina em torno da extração do látex e produção da borracha, 

como sabemos. 

Tais festas trouxeram público, animação e isso revigorou o espaço Tentamen, 

criando mais um capítulo na construção do lugar como um patrimônio histórico do povo 

acreano. 

Figura 22: Apresentação de quadrinha no baile do chitão na Tentamen. Data 22 de junho de 1990 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM  
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Figura 23: Fachada da Tentamen na reforma do final da década 90 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM  

 

 

 
“Há quanto tempo não se fazia uma festa aqui... Cadê?  Mas onde 
está o Dr. Mário, o Dr. Mário de Oliveira, que cuida para que todo 

mundo venha a festa a caráter. É, pra freqüentar a TENTAMEN 
tem que estar bem vestido. Homem de terno e mulher de vestido 
longo. Ah... eu me lembro. As damas do 1º Distrito atravessavam 

de catraia para vir as festas aqui, mas tinham que vir com sapato 
baixo por causa do barranco. Quando chegavam no porto do lado 
de cá é que trocavam o sapato e já subiam no salto. E as 

lamparinas? Cadê as lamparinas? Foi quando o prefeito mandou 
cortar a luz da Tentamen só porque estava brigado com o Dr. 
Mário. Era a maior escuridão... Mas os Tentamistas não se deram 

por vencidos e dependuraram lamparinas por todos os cantos e 
virou a Festa da Lamparina. Bons tempos, Bons tempos... tudo 
muito respeitador e familiar. Mas cadê? Onde está o Oswaldinho 

Lima, pé de valsa animado e o Chico Paes que estava sempre 
marcando uma festa. (Trecho de cerimonial de reinauguração da 
Tentamen.) 
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Expomos a seguir, matéria do periódico de A Gazeta que é de uma contribuição 

imensa para a compreensão geral, uma espécie de resumo que traz vários nomes 

importantes da cena tentamista, em todos os seus períodos: 

 

Antônio cabeludo e Chico vira-mão história viva da Tentamem 

Como marco aglutinador das famílias riobranquenses e como 
ponto de encontro da sociedade extrativista da época, a sociedade 
recreativa tentamem, fundada em 1924 e recuperada pela 

Fundação Cultural do Estado em 1988, não tem hoje para a 
sociedade acreana a importância que tinha em décadas passadas. 
A utilização do primeiro clube social da cidade de Rio Branco 

atualmente não se aproxima da glória e até mesmo do primor que 
havia em tempos idos. Tudo é lembrança na memória das famílias 
que viveram de perto o apogeu da tentamen. Mesmo recuperado 

nas suas instalações físicas, o clube continua sendo diferente e 
não se aproxima e nem remonta suas décadas de glórias. Hoje, a 
tentamem é utilizada para encontros oficiais, para festas de 

casamentos, aniversários, festas de formaturas e outras atividades 
do gênero, só que de maneira desconfirmada. Não existe na 
 

tentamem uma programação continuada, prestigiada e respeitada  
por todos como existia em épocas passadas. A Tentamem foi 
recuperada nas suas instalações físicas, porém a sociedade 

riobranquense é outra e a vida dos homens na terra não volta atrás. 
A economia acreana tende a ser diferente do início do século as 
décadas de 30,40 e 50 não mais refletem o mesmo anseio da 

sociedade contemporâneo que habita Rio Branco. Além do mais, o 
chamado progresso transformou a cidade, os carros criaram um 
novo ritmo para o centro urbano e o 2º distrito passou para 

segundos planos de autoridades constituídas. Atualmente o que 
existe é o que reflete a verdadeira tentamem dos tempos idos, por 
incrível que possa parecer, são suas mesas de jogos, lembranças 

de um período em que o caseiro oficial da tentamem era um dos 
lugares preferidos pelas autoridades acreanas para suas horas de 
lazer e de boemia. Tudo na oficial, os seringalistas, os 

comerciantes e as autoridades se deleitavam na velha nova casa 
dançante do segundo distrito. A tentamem daquele tempo não 
somente recebia a sociedade riobranquense para suas pomporas 

festas como também lhe acolhia como se fosse a casa exclusiva 
da chamada elite da borracha, que agora vive uma decadência 
vertical. Entretanto, nem tudo ai está perdido naquilo que é vivo e 

histórico na tentamem: atuante vivo e autêntico que remonta a 
verdadeira tentamem é um Antônio Cabeludo, sócio fundador do 
clube que permanece vivo, lúcido e orgulhoso de um tempo de 

glórias, mesmo que já tenha 91 anos de existência. Um outro 
patamar de lembranças da tentamem é Francisco Lopes de Lima, 
O Chico Vira-mão, que mora 40 amos na tentamem é de lá diz ele 

somente sairá para a morada eterna. A história vive desses dois 
pioneiros, idealizadores da formação social de Rio Branco, habita 
nos porões da tentamem nas mesas de jogos, que se desenrolam 
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atualmente em câmera lenta e nos semblantes lívidos dos 
jogadores testemunhas de um passado glorioso que parece não 

retroceder jamais. O passado recente da sociedade riobranquense 
deve muito a este clube social, mas a verdadeira tentamem revela-

se nos olhos do Chico Vira-mão e do Antônio Cabeludo, que estão 
voltando a ser criança novamente. 

    

 
Jogando com Neutel Maia  
Antônio Cabeludo um cearense nascido em morada nova, chegou 

há Rio Branco em 1921, com 21 anos de idade, foi sócio fundador 
da tentamem presenciou toda sua trajetória e atualmente é 
responsável pelas mesas de jogos que funcionam no porão do 1º 

clube social de Rio Branco. “A tentamem é minha própria vida. Não 
sei defini-la de outra forma. A tradição deste clube continua, pois 
por aqui passaram os homens que fizeram Rio Branco crescer diz 

Velho Patriarca, buscando no passado um tempo em que a vida se 
fazia em festa. Seu Antonio não sabe diferenciar os vultos mais 
importantes da história acreana que viveram muitos  de seus dias 

na boemia lendária  e exótica tentamem, mas diz que antigamente 
 
 

na tentamem havia respeito as brincadeiras, as festas e os 
acontecimentos sócias eram pela nata riobranquense.”O Neutel 
Maia era meu amigo. Era um velho muito bom gostava demais 

dessa terra. Com ele joguei muitas noites também o mário de 
Oliveira era meu parceiro de jogo e de boemia”, lembra com 
orgulho o velho precursor do lazer (Acre) em Rio Branco. Mesmo 

sabendo que Neutel Maia e Mário de Oliveira foram elementos da 
mais alta importância para a formação social desta cidade, Antonio 
Cabeludo não fala deles com autoridades e sim com velhos amigos 

de um tempo em que era preciso os homens se unirem num mesmo 
propósito mesmo que fosse um propósito de lazer para fugirem da 
solidão dar inovar da inércia da cidade e das florestas virgens. 

    
Joguem as cartas, senhores!  
Jorge Elias, um boêmio bebedor de cervejas do 2º distritos que 

freqüenta constantemente as mesas de jogos de Antônio 
Cabeludo, diz que a tentamem sempre foi um clube importante 
para o Estado, mas a partir dos anos 60 começou a cair, deixando 

de ter sentido para a sociedade que antes lhe freqüentava 
sistematicamente.”A parte física do clube foi recuperada, mas as 
tradições e as atividades não continuaram. Naquele tempo, a 

tentamem era fechada mesmo e somente entrava sócios para 
dançar ou para jogar. Hoje os valores são outros e a própria 
sociedade não é mais a mesma”, afirma Jorge, enquanto toma um 

gole de cerveja e fala do pioneiro Antonio Cabeludo, que encontra-
se a sua frente, sentado e reflexivo. “O Antonio cabeludo é o 
tuchaua da nossa tribo.E o sócio fundador da tentamem que 

continua vivo e atuante enfrentando o tempo presente. O jogo não 
compensa financeiramente, mas é uma atividade que a gente se 
acostuma a praticar, principalmente nestes dias de chuva” declara 

Jorge, citando ainda que até os tipos  de jogo mudaram também 
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com o tempo, já que antigamente jogavam pôquer, pif-paf, relancim 
e arior e outros jogos considerados importantes, sendo que hoje só 

existe a couxeta, o duro e fó  e bate. “A tradição continuava, mais 
muitas pessoas que tinham por hábito jogar na tentamem não joga 

mais, também os jogadores são outros, as cartas e até mesmo os 
tipos de jogos” reafirma o jogador. 
    

Saudades das Zonas boemias 
Jorge Elias diz que o lado boêmio e sonhador da cidade de Rio 
Branco continua sendo o 2º distrito, pois é mais calmo e até mesmo 

mais poético.”O que eu sinto saudade no 2º distrito  é da zona 
boemia propriamente dita. Sinto saudade do Porto Larga , da porta 
aberta e das festas que haviam no bairro quinze. Aqui a vida é mais 

clama e mais vivida. Acho que pra se viver, o ritmo do 2º distrito é 
mais leve é mais acolhedor”. Francisco Lopes de Lima o Chico vira-
mão, diz que a tradição da tentamem é antiga e jamais será revivida 

pela sociedade atual. Ele que mora há 40 anos na própria sede do 
clube afirma com esperança que a tentamem foi fundada numa 
casa que existe perto da gamileira, depois é que o clube veio se 

 
 
firmar no lugar em que situa-se atualmente.”Era um clube 

respeitado por todos. Lembro que em 53 barraram o Adalberto 
Aragão somente porque descobriram que o mesmo era contínuo 
do banco do Brasil”. Chico Vira Mão fala do jogo e da arte de jogar 

como se fosse um vê lhe conhecido seu. Para ele, o jogo é a 
importância máxima da existência da tentamem nos dias 
atuais.”Tudo é alei da recompensa. Antigamente a vida da cidade 

de Rio Branco morava no 2º distrito. Hoje, ala se mudou para o 1º 
distrito  e sequer, nos visita “. Para Chico Vira-mão a cobram de 
taxas e impostos que a Secretaria  de segurança realiza 

atualmente  é indevida. “Nossos jogos são atividades do nosso 
lazer e não deveria ser cobrado nada” reclama. 

 

      
Resgate da história viva  
O seringalista Biroque diz que vai jogar na tentamem para se 

divertir, mas atualmente não encontrar a ordem que havia em 
épocas passadas.”Isso aqui não é como antigamente. Tenho 
saudade do tempo em que tudo era rígido e mais  disciplinado. 

Mesmo assim ainda existem alguns resquícios do que era 
verdadeiramente sociedade Recreativa Tentamen”, afirma o 
seringalista. A história acreana por ser recente, é fácil de ser 

reconstituída. Não como em décadas passadas mais dentro de um 
processo onde possa tornar-se clara para o entendimento dos 
estudantes, professores, pesquisadores e até mesmo por turistas 

que procuram saber alguma coisa de concreto a respeito da 
formação histórica do estado. Dentro desse contexto aquilo que 
ainda é vivo e autentico na trajetória da tentamen, como Antônio 

Cabeludo e Chico Vira-mão, merece ser resgatado o mais breve 
possível, pois a história acreana e mais especificamente a história 
da tentamen não registrar para as gerações futuras, o exemplo vivo 

destes dois homens, ele será uma história falha que focaliza 
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somente os vultos das elites e vive perdida no tempo e no espaço, 
sem continuidade sem objetivo e sem razão de ser...  

  
 

Tempo para um cafezinho  
Eugênia cuida dos jogadores da tentamen. A senhora Eugênia 
Celestino Nascimento, que trabalha há 17 anos cozinhando e 

fazendo cafezinho para os jogadores da tentamen diz que já se 
acostumou com seus colegas e gosta do que faz. “Acho legal 
trabalhar aqui. Eu me dou bem com todos os freqüentadores deste 

porão. Eles me respeitam e quando não venho trabalhar é um 
problema. Quando apareço por aqui novamente, eles dizem que 
estavam todos com muita saudade”, declara a conhecida senhora, 

como se fosse uma mãe de todos os jogadores. Dona Eugênio 
acredita que o jogo é uma atividade que preenche o tempo das 
pessoas e, por isso, elas gostam de se encontrar naquele lugar que 

existe desde muito tempo. “Muitos jogam por divertimento, outros 
jogam por querer ganhar ou perder. Os que jogam distraidamente 
 

 
terminam ganhando”, testemunha a protetora dos jogadores, 
fazendo questão de dizer ainda que atualmente os jogadores não 

apostam muito dinheiro. “Eles precisam se divertir mais um pouco”, 
sentencia. Segundo dona Eugênia nem debaixo de chuva os 
jogadores ficam em casa. ”Eles preferem encontrar seus amigos e 

passar horas e mais tempo querendo os mistérios das cartas. Eu 
sempre estou aqui, tenha movimento ou não. Acho que já me 
acostumei também com meus companheiros de jornada. Aqui 

vendo a dinheiro, vendo fiado vendo de todo jeito, depois eles me 
pagam e fica tudo na mesma”. Declara dona Eugênia, dizendo que 
nas horas de folga também joga suas cartas. (Períodico: A Gazeta 

Data Ano: VI Sexta – Feira 04 de janeiro de 1991 Local:RB - 
Col:01,02,03,04 e 05 Pág: 12 e 13) 

 

 

A Tentamen foi tombada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco-AC por sua 
importância cultural para a cidade. 

A resolução de tombamento: Decreto nº 713, de 08 de maio de 1988 e na descrição 

lê-se: Ficou tombada como Patrimônio Histórico do Município de Rio Branco a “Sociedade 

Recreativa Tentamen”, de acordo com a Prefeitura Municipal.  

Vale ressaltar que, quando um empreendimento é tombado ou mesmo entra em 

processo, todo o entorno precisa de atenção e cuidado com objetivo de garantir a 

integridade da manutenção do bem cultural. A seguir, algumas imagens do entorno 

ilustram a importância da preservação do perímetro de forma plural.  
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Figura 24: Vista do entorno da Tentamen 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

Figura 25: Placa identificando o Sítio Histórico do 2º Distrito. 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 26: Casas comerciais da Rua do Comércio – Bairro 2º Distrito 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

 

Figura 27: Vista da Escola Estadual Maria Angélica, Rua 24 de Janeiro, mesma rua onde a Tentamen está 

situada 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 28: Outro ângulo da rua 24 de janeiro 

 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 

  

 

  Em outro periódico desta vez o chamado O Repiquete, encontramos mais uma rica 

alusão à história da Tentamen. Porém, dessa vez, uma nova informação enriquece ainda 

mais a trajetória o espaço. A existência, ou melhor a primeira intenção consolidada  

De um cinema em rio Branco, deu se ali mesmo; pelo menos é o que nos deixa a 

entender tal periódico em seu subtítulo, “com vocês, o cinema falado”:  

  Porém, já nos anos 60, junto com a acentuada decadência econômica do 

comércio do 2° Distrito, a Tentamen começou a revelar sinais do fim da uma era. A criação 

de novos clubes, mais populares, e a concentração de atividades no 1º Distrito de Rio 

Branco fez com que a Tentamen fechasse suas portas no início dos anos 70, mas não foi 

suficiente para encerrar sua história. 
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DOS BAILES DA ‘FINA FLOR’ AOS FANTASMAS  
Ao subir as escadas da Tentamen se observa os casais “rasgando” 

um bolero, animado pelo conjunto no palco. O som da vara se 
confunde com as conversas animadas nas mesas por trás das 

pilastras. Moças com saias “volta ao mundo” sendo convidadas por 
rapazes em seus impecáveis “pele de tubarão”, paletó fino, para 
uma contradança. Alguns preferem beber menos cerveja XPTO e 

tentam a sorte no “carteado” ou na “boca francesa” (dados), os 
jogos mais procurados no porão do clube. Às três da madrugada, 
as luzes se apagam. Resta continuar a diversão no bar do Eliézio 

Madureira e descansar para, domingo à noite, assistir uma fita no 
Cine Teatro Recreio, de preferência, Oscarito. Mas isso era logo 
depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, a Sociedade Recreativa 

Tentamen e o Cine Teatro Recreio estão nas saudades dos 
moradores mais antigos do quase decadente 2º Distrito de nossa 
capital. Muitos se arvoram de defensores do Patrimônio Histórico 

do Acre, na necessidade de preservar documentos, fotos etc. 
Esquecem, porém, de olharem para aquilo que está bem à sua 
frente, talvez ao lado de sua casa, dentro de sua própria cidade. 

Com 102 anos de existência, Rio Branco ainda conserva 
patrimônios ricos, vivos ainda na lembrança das pessoas. 
REPIQUETE desceu ao antigo bairro “Penápolis”, hoje o 2º Distrito, 

para tentar restaurar, em algumas palavras, dois importantes 
centros de lazer da capital antigamente. Trata-se da radiante 
Tentamen e o concorrido Cine Teatro Recreio. 

 

 

DE TANTO TENTAR, NASCEU A TENTAMEN  

Em 1924, dois anos após a Semana de Arte Moderna, algumas 
famílias tentaram formar um clube recreativo para a cidade de Rio 
Branco. A primeira tentativa. Oito anos de articulação, dificuldades, 

irritações. Por fim, em 1932, o grupo liderado por Mário de Oliveira, 
Passos Galvão, Nembri de Brito, entre outros, consolidaram o 
projeto do clube que, por tantas tentativas, se denominou 

“Tentamen”, o primeiro de nossa capital. Por congregar as famílias 
mais tradicionais, a Tentamen era uma sociedade fechada, onde 
podiam ser sócios apenas pessoas da “fina flor” da sociedade 

ainda provinciana. Grandes comerciantes funcionários de alto 
escalão e alguns seringalistas de renome. Bailes decorados 
marcavam presença durante todo o ano até a äpoteose”do clulbe: 

O carnaval, coisa que até hoje “nenhum clube consegue 
reproduzir”, como afirma seu Antônio “cabeludo”, 32 anos de vida 
dedicados à sociedade e que ainda hoje mora no porão do clube. 

Sendo o único espaço de recreação, o clube segurou o seu cetro 
até 1966. Já não mais desfilavam os famosos “blocos” da 
Tentamen, nos salões dos já existentes SBORBA e Rio Branco. O 

casal Fernandes e Flora Diógenes (ele, Diretor Social em 1957) 
relembra o mais famoso de todos: “O Bloco dos Holandfes foi o 
mais esplêndido dentre os que formamos. Entrou para a história. 

Com veludo azul colonial, organdi suíço, pedras, lantejoulas, 
saíamos enfeitando os outros salões num clima de festa e 
descontração. Enquanto no Sul se gastava um ano para organizar 
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um bloco como este, aqui fizemos em três meses. Hoje só resta a 
saudade”, concluem. Contando com apenas 13 sócios, que 

desapareceram a cada dia, a Tentamen hoje está fadada ao 
esquecimento por completo. Segundo um de seus sócios mais 

antigos, o empresário Domingos Jordão, 73 anos, “tudo foi feito 
para tentar renascer o clube. Tentei motivar, criar o espírito, mas 
não dá. Os tempos são outros, já não se tem o tradicionalismo. 

Hoje o índice de desrespeito e insegurança é imenso. O 
vandalismo na juventude aumenta a cada dia. É uma pena que esta 
mesma juventude não se sinta preocupada com aquilo que lhe 

pertence. Quando você destrói um patrimônio, seja ele qual for, 
você está contribuindo para o seu próprio prejuízo”. 
 

COM VOCÊS, O CINEMA “FALADO”.  
Muitos se lembram do Cine Éden das fitas mudas. Mas 
inesquecível foi o Cine Recreio, construído no mesmo local, com 

suas impressionantes fitas “faladas”. Na final da década de 40, a 
Sociedade Recreativa Tentamen implantou o Cine Recreio. Uma 
espécie de continuidade da proposta que, a princípio residia no 

clube, se consolidava com a implantação de um cinema em Rio 
Branco. Operando em 16 mm, as fitas que mais faziam sucesso 
eram de Oscarito e outras famosas chanchadas da extinta 

companhia de cinema Vera Cruz. Pouco depois, Rêmolu Jarude 
arrendou o Cine e incrementou a bitola cinematográfica de 35 mm. 
Era a vez dos filmes famosos e conhecidos internacionalmente.  

 
 
Quando em 1956 o já existente Cine Rio Branco foi incendiado, o 

Governador Valério Magalhães comprou as máquinas de projeção 
do Cine e doou-as à Santa Casa de Misericórdia. “Passei a ser 
gerente do Cine em 1960. Mesmo sendo arrendado para a Santa 

Casa, o prédio continuava sendo da Tentamen como é até hoje. Eu 
tentava diversificar a programação, só para você ter uma idéia, eu 
trouxe uma fita caríssima, candelabro Italiano. O prejuízo foi total. 

Na outra semana, mandei buscar outra, de péssima qualidade 
intitulada “Tonico, o Rei do Cangaço”, foi um sucesso, e seu preço 
era um terço da primeira. Um pouco parecido com os dias de hoje 

em nossos cinemas”, declara Domingos Jordão. Mesmo assim não 
faltavam filmes de renome como “E O Vento Levou..” 
expressamente recordado pelos moradores antigos do 2º Distrito. 

(PERIÓDICO: REPIQUETE DATA: Ano I – 28 de Janeiro a 03de 
Fevereiro de 1985 – Nº 03 LOCAL: Rio Branco – AC. Pág. 16 e 17 
– Col. 1, 2, 3 e 4) 
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A atual reforma da Tentamen 

 

  De acordo com os aspectos legais, o atual projeto de revitalização tem as 

seguintes prerrogativas: 

  O presente projeto busca obedecer à legislação brasileira, que protege os bens 

culturais e sítios arqueológicos, que devem ser protegidos e monitorados, conforme 

determinado nas seguintes leis, resoluções e normas a seguir:    

● Lei nº 3.924, de 26/07/1961 – que considera criminosa a depredação dos bens 

arqueológicos, colocando-os sob a tutela da União; 

●  A Constituição Federal de 1988 (artigo 225, parágrafo IV), que considera os 

sítios arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e proteção, 

de acordo com o que estabelece o artigo 216. 

●  Resolução CONAMA 001/86 - Na qual são destacados os sítios e monumentos 

arqueológicos como elementos a serem considerados nas diferentes fases de 

planejamento e implantação de empreendimento de alto impacto ambiental (LP, LI, LO). 

●  Resolução CONAMA 07/97 - Que detalha as atividades e produtos esperados 

para cada uma das fases acima citadas.  

●  Portaria Sphan nº 07, de 01.12.1988 – que regulamenta a realização de 

intervenções (pesquisa e escavação) em sítios arqueológicos, estabelecendo os 

procedimentos necessários às permissões e autorizações em consonância com a lei nº 

3.924 de 26/07/1961. 

● Portaria IPHAN 230, de 17.12.2002 – Que detalha os procedimentos necessários 

e etapas da pesquisa a serem seguidas para a obtenção das licenças ambientais no que 

tange à salvaguarda e estudo do patrimônio arqueológico no país. 
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As fotos a seguir dão conta do estado atual da Tentamen, e a reforma terá sua 

conclusão ainda no ano de 2022: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: Tentamen atualmente - fevereiro de 2022 

 
Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 30: Tentamen atualmente - fevereiro de 2022

 
Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 31: Tentamen atualmente - fevereiro de 2022

 
Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 32: Tentamen atualmente - fevereiro de 2022

 
Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 33: Tentamen atualmente - fevereiro de 2022

  
Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 34: Tentamen atualmente - fevereiro de 2022
 

Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Figura 35: Tentamen atualmente - fevereiro de 2022

 
Fonte: Acervo da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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Considerações finais 

 

  É fundamental aqui, reforçar a informação de que este dossiê não se encerra em 

si, ao contrário, tem por objetivo ser uma semente para fazer crescer as iniciativas de 

alocar informações pulverizadas em diversos locais, num mesmo lugar; de modo a facilitar 

o acesso à pesquisa.   

  Falta aqui relatos de moradores de Rio Branco que viveram a cena cultural 

narrada nas páginas desse documento e, dos quais, não encontrei relatos neste acervo a 

serem aqui acrescentados.  

  Por isso, deixo aqui registrada a importância de fazer crescer este dossiê com 

falas do Sr. Crescêncio Santana, morador tradicional do Bairro 15, que tem muito a contar, 

sobre o I Festival da canção que caracteriza um marco de transição entre as antigas 

bandas militares e carnavalescas e as músicas que trazem a guitarra dos bárbaros, Mugs, 

pro cenário. Também a historiadora e frequentante da Tenamen, Fátima Almeida, Ary 

Fecury e outros, de modo que o registro da memória acreana fique cada vez mais 

fortalecido pela expressão de que viveu a história. 
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