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Uma irresistível aventura em busca dos lendários tesouros 
escondidos pelos jesuítas no morro do Castelo, em pleno 
centro do Rio de Janeiro. Seria verdade que, na pressa da 
fuga, em 1759, muito ouro teria sido deixado para trás, em 
esconderijos localizados embaixo das construções? O que 
importa é que muita gente acreditava que sim, e por quase 
200 anos, até o arrasamento do morro em 1922, diversa 
escavações (clandestinas ou autorizadas) buscaram – e por 
vezes acharam – os subterrâneos e seu ouro.  

Eram pessoas como Nominato José de Assis, que, em 1863, 
solicitou às autoridades concessão para escavar o morro do 
Castelo, com o objetivo de chegar aos “longos corredores, 
vastas galerias”, onde a venerável Companhia de Jesus teria 
deixado bens e riquezas ocultos. 

A crença na existência desses tesouros subterrâneos, porém, 
não era exclusividade de Nominato. Muita gente simples e 
letrada lançou-se em buscas em quintais e encostas, 
baseando-se ora em dados comprovados, ora em informações 
dignas de folhetins. E, por vezes, tiveram sucesso... 

O arquiteto e historiador Carlos Kessel explora um rico e 
heterogêneo acervo de documentos inéditos, onde as 
fronteiras entre a documentação autêntica e as falsificações, 
entre a reportagem e a ficção folhetinesca, se confundem. 
Este livro lança luz sobre um aspecto pouco divulgado da 
história.  

 

Inclui:  

• Boxes explicativos com acontecimentos históricos. 

• Mais de 40 ilustrações, como o mapa das galerias 
subterrâneas e fotos da época. 

• Uma lista de leituras complementares sobre o tema. 

 

Sobre o autor: CARLOS KESSEL é pesquisador da história 
urbana e da arquitetura. Carioca, vive atualmente em Brasília, 
onde trabalha como diplomata no Departamento Cultural do 
Itamaraty. 
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