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“Um Crime Terrível” é uma das mais antigas histórias 

de horror em quadrinhos publicada no Brasil. Escrita e 

desenhada pelo artista ítalo-brasileiro Angelo Agostini, 

ilustra o bárbaro assassinato da jovem Maria da Conceição 

pelo seu amante José Cândido de Pontes Visgueiro, 

desembargador do Tribunal do Comércio do Maranhão, 

ocorrido em 14 de agosto de 1873.  

O quadrinho foi publicado nas edições de 4 e 11 de 

outubro de 1973 da revista “O Mosquito”, do Rio de Janeiro.  

  



 

 

 

 

 

Por Angelo Agostini 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 de agosto de 1873.  
São Luís, Maranhão. 

Maria da Conceição despediu-se de uma amiga que a acompanhara à casa do 
Desembargador José Cândido Pontes Visgueiro. 

O magistrado a convidou a entrar num gabinete contíguo, dizendo-lhe que 
fosse buscar um presente, que generosamente lhe ofertava. 
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Mal Maria entrou no 
gabinete, sentando-se 
num baú, o cúmplice 
Guilhermino, saindo 
de trás de uma porta, 

segurou-a pelos 
ombros. 

Abafando os gritos da 
vítima com uma 

toalha, o 
desembargador 

procura cloroformizá-
la, estrangulando-a ao 

mesmo tempo. 

 
 

Depois de tão 
terrível luta, 

descomposta e 
semimorta, Maria 
perde os sentidos. 
Atirando-se sobre 

ela, o 
desembargador, 
qual uma fera, 

morde-a no seio, 
enfurecido. 



 
 

 
 

Sedento de sangue, o feroz 
assassino, com quatro punhaladas, 

acaba por tirar a vida da infeliz 
Maria da Conceição... 

 

 
 
 

O desembargador e 
Guilhermino, 

agarrando a infeliz, 
procuram depositá-la 
numa caixa. Todavia, 
vendo que esta não 

pode contê-la 
estendida... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

...amarram-lhe as pernas com 
cordas que, já de prevenção, 
traziam.  

Não tendo conseguido fazer 

entrar o cadáver no caixão, apesar 

de amarradas as pernas, o 

desembargador resolve cortar 

uma delas. 

 
 

 



 

 

 
 

Faz o mesmo com a cabeça, 

agarrando-a pelos cabelos. 

Num golpe profundo, 

decepa-a, a fim de colocá-la 

mais a jeito na caixa. 

 

 
 

 
 

Preparado assim o corpo, o 
desembargador cobre-o com a cal 
que Guilherme fora buscar numa 

lata. 



 
 
 

 

 

Este é o aspecto do corpo no interior da caixa! 
 

 

Porém, o desembargador quer 

novamente enterrar o seu punhal 

no corpo da vítima e lhe faz uma 

longa incisão no estômago, por 

onde saem as vísceras! 



FIM 
 

  
 

 

 

Meia hora depois... 

À saúde do digno e honrado 
desembargador Pontes Visgueiro. 

Hip, hip! Hurra! 
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