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Galeria Pio X: hora legal

o mal, adquirindo uma sirene, que não produz os inconvenientes do tiro de 

morteiro, é mais durável e cujo apito forte se percebe melhor que o tiro. 

Aí fica a ideia que submetemos à consideração do comércio e mais classes 

interessadas”.

Vinte dias depois, os jornais informavam que o Sr. Artur Vieira pretendia 

construir uma galeria comercial, que seria denominada Galeria Cruzeiro, 

ligando a Rua Halfeld à Rua Marechal Deodoro, “no trecho compreendido 

entre o Cine Paz e o prédio que foi da Casa Guedes”.

A fachada, às ruas Halfeld e Marechal Deodoro, seria de sobrado. O projeto 

era da firma Mancebo & Bacarini e as obras foram orçadas em 400 contos 

de réis. Em 8 de janeiro de 1927 era entregue ao público a galeria ligando as 

duas ruas, faltando ainda a construção final na Rua Marechal Deodoro.

Desde então, graças à visão e ao arrojo do Sr. Artur Vieira, sua galeria, que 

recebeu o nome de Galeria Pio X, passou a oferecer, por uma potente sirene, 

a hora oficial do meio-dia, sem o perigo dos tiros de morteiro.

Quase vinte anos depois, o mesmo “Correio de Minas”, em grande reportagem 

destacava: “Na época em que o Sr. Artur Vieira idealizou a Galeria Pio X e 

meteu mãos à obra, talvez não tenha faltado quem o considerou um pouco 

arrojado. Realmente, há bem mais de dez anos, só uma firme determinação 

e uma grande confiança poderiam animar a tal empreendimento. Quem 

tinha razão era o Sr. Artur Vieira. Ele sabia que o trabalho perseverante, a 

energia, a força de vontade conduzem à vitória”.

Dias passados, como nos acontece comumente, fomos procurados por 

mãe aflita, pedindo socorro no tocante ao dever que seu filho teria 

de entregar, dia seguinte, no colégio. Dizia a jovem mãe, depois de 

criticar os professores pelas tarefas que propõem aos pequenos estudantes, 

algumas consideradas estabanadas: – A professora de meu filho, menino 

de dez anos somente, quer que ele explique por que a sirene da Galeria 

Pio X toca precisamente ao meio-dia, quando todo mundo tem relógio, 

especialmente os relógios de agora, de grande precisão.

Prestadas as informações suficientes para que a criança cumprisse a missão 

escolar, fomos rever anotações antigas, com o intuito de prestar homenagem 

ao criador daquela galeria e fundador do “Amparo do Lar Feminino” – Alaf, 

associação filantrópica: Sr. Artur de Oliveira Vieira.

Em 4 de janeiro de 1923, reproduzindo notícia publicada no “Jornal do 

Comércio” local, o “Correio de Minas” também lamentava que o padre Luiz 

Koester, superior provincial da Congregação do Verbo Divino, houvesse 

determinado a suspensão do tiro da hora legal, ao meio-dia, ainda que 

justificando sua atitude.

O público e o comércio já estavam habituados ao tiro de um morteiro dado 

pela Academia de Comércio para assinalar a hora oficial do meio-dia para o 

acerto dos relógios, sem ter necessidade de ir à praça da estação da estrada 

de ferro, onde o relógio da torre era mantido com hora certa, evitando muitas 

vezes enormes caminhadas.

Os jornais lembravam que “se os interessados quisessem, remediar-se-ia 
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Dormevilly Nóbrega*

* Extraído do livro “revendo o passado - memória juiz-forana” do historiador, jornalista e colecionador dormevilly nóbrega. a sirene - tombada como patrimônio do município - 

até hoje é acionada em Juiz de Fora (MG) ao meio-dia. o acervo do dormevilly se encontra no Museu de arte Murilo Mendes (Mamm) da UFJF
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