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poht1ta,s , como sti.o . toclot, .os h.omens de ce_r,½~ s t1- . 



p"erioridade , o viga rio Antonio Ma noel atravessnü 
aq uella long·a tempestade, que princ1p10u com seu 
seculo, e cujos · riboml)os acabaram, quando elle 
tinha ensurdecido. Seu nome anc\ou ligado aos hor
rores de seu tempo, na antiga comarca d.o Crato, 
primeira pagina, e a mais ·curiosa da historia do 
Ceará ;~não porq ne .. elle· fo s~e propenso ao crime, 
mas pol' que subjeito a paixões violentas, seu tempo 
impunha que commettesse muitos enos, e os com-
metteu gravissimos. ·, · 

As revolucões sJo verdadeiros pandemonios, 
d'onde qua,si n~nca se sae puro. E q11em em epo
cha.s de •i;anto furor, de tanta confusão, n 'esses dias, 
em que a civilisação fazia caminho po1' entre os 
monstruosos preconceitos do passado, não teve mui
tas faltas ele q ne se accusar? O.:; factos ela vida de 
hcir'Dem publico hã-o-de por força apresentar hlgu-
ma semelhança com seu t enipo. · 

O vigari<J A.ntonio Manoel, . :figurando em to
dos os acontecimentos politicos do Ceará desde 1817 
até 183.2, e sendo uma existencia, que tanto pe·sou 
nos destinos dt) sua ter'l'a, não podia deixar de ser 
tocado d'essa tisna, qne m anchou quasi todas as 
influencias poJiticas de eiltão. Todavia, e justiça 
dizer, suas faltas não foram taes, corno lhe attri
bnem. A opinião publica, 1Serv:ertida, como já foi 
á seu re:;:peito, agora começa a viügar sua memo
_ria das injusti~'.&S, que lhe foram feitas. 

O vig-ario An tonio }VIanoel era um sacerdote 
bastante illus:;rado para, aq uelles tempos, e d'uma 
intelligencia rara. Alsm disto dispunha de urna 
coragem assombr·o;;;a acrescentada de urna abnega..: 
ção, que não tinha limií-,es . 

Com unrn, vontnde ele ferro, nasce n talhado 
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parn· toda sorte de resistencia ; caridoso por iridole,. 
e sem affectaçã.o, possuía a primeira qualidade 'p ti rá 
fazer-se querido do povo: Dótado de espirita sev~
ramente justiceiro, immuta.vel nas suas affeições , 
como rios seus od-ios, capaz elos maiores sf:l.ét;ificios 
para realisar nm p ensamento , persuasivo , in.sinüa1:1-·
te, _déstro para os· negocios publicas, incorrupt.ivel, 
enthusiasta e bellicoso, lanço':1-se nas luc tas · p·oli:.. 
ticas ainda mõc;o, mas desde logo com às~ignala-
dos súccessos. . . 

No meio de uma populaçi;i,o toda devotada ab· 
principio relig·ioso, sua ·earidade, seu d_esin~ere.s.se, ê 
seu zê1o, côrriõ parocho, lhe valeram uma populari-· 
dade, tnuitó acima do commum. ;E, quando das sel~ 
:vas de Pernambuco partiu o ·primeiro écho da eman
cipação politica do Brazil, · ameaçando a realeza, 
cuja causa. nao sa-bemos por q ne affinidade p á re.:. 
eia então identificada com a causa da re1ig·iã.o, 
o Jardim, á sua voz, se tornou a Vendéa do· 
Ceará. · 

E' preciso . confessar : m, excessos commettidos 
pelos republicanos em França, e mais logo inva-· 
dindo Portugal, tin-ham gerado no espírito publico, 
sobre tudo · eritre a gente rude, gr11ndes preven.:. 
ções contra o principio demoáatico, e muito ho.r
ror ás innovacões. 

Quem so~ber, · com que furor os camponezes,. 
e homens ignorantes se armavam n'essa epoch~ 
para bater os republicanos, e como a proposito de
coüsas mui sagradas, eram estes o objeéto de ca1um:. 
nias as mais disparatadas; convira comnosco que 
esta causa não podia triumphar. Infelizmente al
guns libertinos, reagindo contra os préjuizo,s da 
epocha, ir.r.itavão a piedade dos reali stas; torn·andô· 



.-6-

:a situacão mais difficil. Esta iniprndencia perdeu a 
mais d~ um. 

Se taes prevenções não existissem já, o vigario 
Antonio Manoel se tet·ia associado aos independen
tes ; mns, paror,ho instruído, .como ei·a, não dei
:x:c1,va de ser homem do seu tempo, tomando ao 
.ser10 o que não pas;,;ava de um abuso exageeado pela 
malignidade. 
. Desaffeiçõe~ pessoaes, ciumes de influencia aca
baram de decidil-o. A política ainda não tinha des
,c0berto o segredo das transações, que ora condu
zem á realisacão de todas as ambicões. 

A familia Alencar poz-se 1{as fileiras dos in
.dependentes, a conseq uencia necessaria erà que o 
:vig·ario Antonio Manoei se posé;:;se do lad0 opposso. 

Com tudo, e sem embargo de sua antipathia á 
.cansa . republicana, conservou-se q uiéto, durante o 
movimento de 1817, limitando sua opposição aos 
,emissat'ios de governo pl'ovisorio de Pel'nam buco, 
e alg·umas manifestações diance de seus arnig·os po
'liticos, e deixando que .a revolução naufragasse sem 
1 he fazer nenhum mal. 

A contra-revolução operou-se, pois, sem a sua 
j ntervenç-lo, corrnndo por conta exclusivamente do 
.capitã.o-mór . F_ilgneiras, o homem que dispunha en
tiío da maior forçi;I, e prestigio. . 

Nilo obstante sua estreia, é incontestavel que 
.o vig-ario Antonio Manoal professava sentimentos 
livres; e si em 1817 n:ío adherio ao primeiro movi
mento de independencia, foi porque venceram n'elle 
.ei-roneos escrupulos, e se atacava o principio mo
narchico h · 

Acompanhou no entanto o partido constitucio
nal de Portugal, sendo um dos enthu~iasb,s da se-
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dição militar, que na Fortaleza de1:ioz o governa
dor Rubim, creando o primeiro governo provisorio, 
á frente do qual se collocou o bu vi dor .José Ray
mundo do Paco de Porbem Barbosa . . 

Este mov'irnento, que começou por sopea.r a rea
leza, foi uma scentelha do espírito francez com:.. 
municado á nação po1·tug·ueza , que bem cêdo in
flammou as victimas da tyrannia britanica. 

D. João VI jnlgou elevei· prestai· seo fiat aos 
revolncionarios · de Portugal, certo de que era este o 
unico nieio de rehaver rara sua corôa aquelle paiz, 
quasi reduzido á possessão ingleza. Com estas vis
tas, accedeo ás mudanças operadas no Cf?a ra, como 
em ontras capitanias d,1 Brnzil. A eleição para cincn 
deputados ao Congresso de Lisbôa se fez no Ceará, 
com toda calma, como cousa do inte resse d.o re i. 

Chegavam porem os eleitos a seu destino, quan
do, apor·tando tambem o monarcha, o Congresso 
poz em evidencia o espirita que animava os refor
madores, fasendo convergir seus esforços para res
taurar no Brnzil o systema colonial, rest,ringindo a 
autonomia, de que começára a g·osar . . 

Portugal .não comprehendia a libercl ade, sem 
o seo dominio no Brazil, ou lhe preferia a opulencia, 
perdida. 

N'estes intuitos, o Brazil devia ser excluído 
d.os beneficias out;orgados pela constituição, que 
ajudárn a conquistar. 

A controve1'.sia, levantada a proposito, se eon
vel'teu em revolta e prod11zi o a independencia, dan
do occasião ao movimento de 18l2, que para sem
pt·e acabou com a integridade da monarchia por tu-
g·ueza: . 

No dia 113 de outubro de 1822, relmiu-se na, 
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villa do Icó o corpo eleitoral da comarca do Crato 
para votar em oito deputados á Constituinte convq
cada l1() Rio de Janeiro. O vigario Antonio Manoel 
apresentou-se ali á ·frente dos eleitores do Jardim, 
e pronunciou-se des~e logo pela declaraçiio da in:.. 
dependencia, como tra.mava o patrio t,a TristãC> 4~ 
Alencar. : 

Parn honra do collegio, cumpre dizer que a in
dependencia do Brazil não !=Jl'a a.inda aspiração le
gal, como mais tarde se tornou pelo pronunciamento 
de D. Pedro. O collegio não tinha idéa do que se 
passára no Ypira~1g·a a 7 ele Setembro, pois que sS ª? 
c~bo de :inuito tempo se veio a saber no interior do 
Ceará. 

E' UU?- episodio mui interessante das lutas po
liti_cas da província, o que alli se deu entre os dous 
partidos. 

O partido portuguez, tendo posto de seu la-do 
a força publica constante de 60 praças de primeira 
linha, ao mando do ajudante Manoel Antonio Di
niz, e contando- cóm pleno apoio do governo Por
bem, inspirava sérios rece ios aos cons1:i iradóres. 

Alguns eleitores, pois que n'esse.:;; tempos a 
autoridade residia na força, no numero, ou na astu: 
ci~, por acto proprio resql verão a prizlo de Diniz, 
pondo em alarma os realistas. .· · 

Pessoas mais timoratas e de influencia r,onse~ 
g·uirão levar os dous partidos a sentimentos mai~ 
pacificos, parecendo terminado o conflict.o. 

No a.cto porem de se ler no collegio a de.clara
ção de que os eleitores reconhecião o B,ra~il como 
separado de Portugal, e nomeavão um g·ovei1 no pro
visorio para o Ceará, Piniz in vadio a casa · com a 
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soldadesca, recolhefJ á cadeia pa,rte dos eleitores, e· 
fez dispersar os demais. 

O vigario Ant.onio Manuel, ou .PÓl' consideração 
á sua pessoa, ou . pela moderaçãr:i com que se por
tara, foi poupado n 'essa occasião. Mas nem por 
isto se. rnost,rou menos offendirb do 1j roeedimento 
d'aquelle official, e sem intimidar-se. com a attitude 
da força publica associou-se h r1esfoera, que Tristão,. 
sempre disposto ás lutas, valente e exaltado, deslle 
logo protestou que havia de tomar. 

A noticia d'este acontecimento voou ao Ceata,. 
e Filgueiras, pondo-se em marcha para o Icó, pou
cos dias depois acampava em S. Antonio, imme
diações da villa, acompanhado dos eleitores fug·i
ti vos, e de uma forca numerosa de milicianos e or
denanças, que elle tinha o dom de fazer snrgir a to
do momento. Pinlo Madeirn, seu ajudante de cam
po, seguido d'um pelotão de cavallaria, adiantou
.se, cheg·ando ao romper do dia, para intimar a Di
niz que posésse em. liberdade os eleitores, que con
tinuava a ter em prisão. 

Diniz, porem, desde as 5 horas da manhã, ti
nha abandonado um en trinclrnirarnento que tinha 
feíto em torno ela cadeia, deixando todos os J)rezos 
acorrentados, como na vespera, em frente d'elles. 
uma peça, q ne, no dizer d'elle, os devia fuzilar ao 
menor rumor da aproximação de Filgueiras. 

Pinto Madeira seguia o chefe leg·alista, que foi 
batido e · prezo com toda sua força, no sitio For;
quilha, no dia 26 de outubro, para logo org-ani2 
sando-se o governo temporario com vogaes eleitos 
pelos differentes municipios. 

O vigario Antonio Manoel foi eleito pelo· Jar
dim, e designado para secretario. As forças patrio-· 



- 10 -

tas regressaram ao Crato, e reorganisadas ::thi, vol
tarii.o sobre a capital, afim_ de impôr a P or bem Bar
bosa esse novo governo proviso rio, o-n temporario , 
como ch.amavã.o para desting-uir. 

Esta j unta do govern o foi convertida. em outra, 
de eleição da prnvincia, e Antonio Manoel, com al
.guns companheiros , foram dispensados , dando-se 
entrada a Tristão, que niio t inha sido contempl a do 
na primeira combinação. 

Esta prefer ncia dividia os vencedores , e foi 
ea,usa talvez da· luta encarniçada e long a, que ab a
teu a uns primeirn depo is a outros . 

O vigario Anton io Manoel voltou desp eitad i.ssi
mo, e em viagem para o Jardim teve oc(;n.siã,,1 ele 
manifesta r ore.sentimento, q u e o S'·)paro 11 p ani S'.,rn
pre el e Tristão, quand o parec.ião dous homem; facla
dos para viver unidos. 

Erão justamente os dois mais imP,or tantes cam
peões da carnrn: publica no s al da 1Jrovincia, não 
~ó pelo t11lento, como p ela energia d e caracte1· . 

Certo d.:iminarião a sit.uacão, si sonb essem sa
.r,l'ificar á causa, que ple iteav\:n n, o odio com que 
ficaram olhando-se . 

Deo-se uma tentativa ele revo lta na Capital, rio 
::;entido ele substit nir o governo de Trist.ão p or outro 
de influenc ias do velho partid o colonial ; e com,
l)Írou-se no Crato n o mesmo sentido . Antonio Ma-
11oel , que n ão foi ex-tranho ao frustado movimento, 
tinha se posto a caminho para o Rio de Janeiro, afim 
de ,tomar assento, como depu tado á Co nst it uinte , 
par,a~a q.nal ti uha sido el ei to , q uanclo Tr is~ão, che
gando ao Crato, 1111 celebre expediçi1o el e Caxias, 
expedio uma fo1·ça para prenclel-o. Alcançado, foi 
prezo no município de Piancú, e conclnziclo até as , 
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proximidades do Crato ; ma-s conseguia evadir-se , 
indo ter a -Pernambuco. 

, Tudo is'to se fazia em nome da causa; mas era, 
já o espirita pretoriano, que ia dominando os ind e
pendentes. · 

A provineia militariza_va-se , 1)a.ra 1wose.gu it· 11a 

via das resistencias, que prepR.rarão a republi c a do 
Equador. 

O vigario A!ltonio Manqel chegou á Côl'tr-> , _j;i 
quando a Constituinte tinha sido dissolvida. Apro
veitando-se da accessibilidade de -Pedro I, pôde re
con~mendar-se á rua estima, indispoz sen_s inirn i.g-o. · 
e voltava ao Ceará, honra.elo com o titulo de co
nego da capella imperia,l e com o habito de 
Chri:1t0 , quando, á volta de Caxias, a altive,, 
dos· vencédores de Fidié os levou a se acre d i
tarem C!3pazes de uma. 1·esposta ao g·olpe de e.'bad CJ 
de 13 de novembro de ·l8·23, proclamando a repnbli
ca do -·Equador. Não- podendo passar além, A nto
nio Manoel se dei'x:ou •:ficar n'um convento de Per
nambuco, donae o v-e10 arrancar 'a noticia do desas
tre de S. _Roza, no q u•ai Tris~ão pareceo com su a 
causa, fazendo jús ao··respe·ito da posteridade . 

·Para acornpa-µ4armo:s os acontecimentos poli 
ticos, que -tornarãà celebre o nome do viga rio An
tonio '-Mainoel, nos é preciso ligar a sua m emorin, 
á d'o homem, com quem ·v-iveo na identificação mais 
completa, e · cujo,s· snccessos e desgraç,as c'ompa.rti-
lhou por toàa sua vjda. · 

FaJlamos de Pii;i,_to -}tíaq:eira, vulto de prim.eiea 
ordem nos -fastos do Ceara, e cuja .fereza muito se 



tem exagerado, sem que se .haja estudado o seu 
càracte r , para fazer a justiça que merP-ce. 

J caquim Pinto Madeira, filho de Ponciano _Ma.:. 
d eira, e neto bastardo de Manoel de S. .João Ma
deira, bacharel portuguez fallecido em Missão-Ve-' 
lha pelo meado do seculo passado, foi a .principio 
um plantador obscuro do termo hoje da Barba
lha. 

O capitão-mor Filgueiras, alli · resident.e, lhe 
conferia o c·argo _de C•nmmandante de uma circuns
cripção do seu districto, · especie de tyranno, que 
exercia uma autoridade absóluta sobre -as popula
ções meio barbaras e desprotegidas dG sertão . . N'es
te lug·ar, E> ubstituia a seu pai, q ne tinha tam hem
exercido este cargo. . . , 

Pinto Madeira fez de · sua autoridaqe o uso, 
que todos faziam n'esses tempos_ . . Acompanhando 
porem a Filgueiras até a vespera da expedição de 
Caxias, o deixou para ligar-se ás aI'\ tig-as influen
cias do partido colonial, as : quaes . tinha vrestado . 
seus serviços em 1817, conti;ahindo mu_itas inirni;:m-:. 
des. Nessa epocha (maio· 1823), fe,;; parte da cons
piração para a q ué da do goverúo de Tristão. 

Em 1824 desttqguiu-se na hecatombe. da .Pica
da, onde a guarda. avançada de Filgueiras, campos- · 
ta de quasi duzentos homens, ao mando ele· Maxi- . 
rniliano Rodrigues dos Santos (Maxi) foi, com ex- . 
cepção de tre1; ou quatro pessoas , toda ·mort;:J. 
a punhal, e a bayoneta. O padre Canéca, . cheg·an
do (21 de novembro 1824) ao lugar d'este com
bate, encontrou ainda cadaveres insepultos ; que 
éalculou em 150. 

Na reacção, que foi tremenda, tomou parte, 
ou antes dirigia as correrias do Exú, nas qnaes seu 



fanatismo p ela causa imp erial o l evon a sa cáfica1· 
innumel'as victirnas. 

Da pois ll'es ~es snccessos, (1 iw lhe grangearão
a esjma elo governo, e os resp c-: i~os da popnlaçã.o do 
campo, era tal a s ua rep u t :;i ção de ferocid a de, que 
vindo á Capital , o proprio Con eaclo, ao s,aber que 
se a p rnximava corn a lguns sequases, t omnu-.,;c., cfo 
m edo e 0 mandou prender·. Elle mesmo p orem, 
ponrlo-o de seu lado, o fez voltar ao Crato envestido 
<la autor-idatl e de renutador da co n1 n.tca, e o con,=;
i:itnio ,dli o chefa de sua varcialidade, q nanclo o:-; 
.im pêrialistas se cli vi dirão em dois g-eupos-c:i vil e 
mili tar . Este suecesso de,:; pei- ~ou os ciúmes de outro 
potentado,, que a con t ra revolução t inha_ cecacb , Fa
lamos ele Agostinho José Thom::tz de Aquino, já 
cel eb re pelos seus crimes, principalmente 1Jeht com
rnissã.o miliGar do !e.ó, o qual, aspirando o p rimei ro 
papel na comarca, acabou por se declarar pelo pre
side nte Belfort, e constitLlio-se inimigo de Pinto 
:Madeira, procurando · todos os meios de su pplan
tal-o. 

Pi nto 1facleira, ávido de irnportR.n '.·i a . e até 
rnesn10 nm p onco fatuo, era mui baldo de luzes 
para s nppor~anis(:a competencia, Vol tando ao Cra
to, alguns m ezes depois foi prezo no seu engenho 
Coité, d e ordem elo ministro da justiça, · que lhe 
mandou abrir uma devassa. 

Logrou p orem ser absolvido, p ro vando até q u e 
.erão :vivos a inda alguns indivíduos, que davão como 
mortos por elle . 

Com este proce.sso, no qual tambem a Rela
ção de P ernamb:1-1.ep_ .declarou .. q ue elle não passava 
de uma vic tirn1t~~de ,s1rn/ ·ded'i6ação á cau_sa imperial, 
dirigio-se a9(i'.1:f :·, .. de J ~neiro~ onde obt(ive o lug-ar 

f.;I(• .. 1, 

' '1 .. . -.,. 
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de coronel e commandante ge1·al do C:·ato, sup-
11ondo-se por isto nas graças, e no inteL·esse de Pe
dro I. 

De fúto as autoridades do Ceará o haviam 
pintado ao governo imperial com côres bem carre
gadas, para q ne tae.:; favores não parecessem um 
encorajamento. « Senhor, tinha dito o presid en te 
do Ceara, este homem é · um tigre, cuja fero
cidade se alimenta do sangua dos inimig·os de 
V. M . I. » . 

Voltando ao Crato , o coronel Gonçalo Luiz 
Telles ele Menezes, seu antigo amigo, e cumplice 
com sua familia de muitos excessos em 1824, re
cusou entregar-lhe o commando. Esta r esistencia, e 
esta deffecção de algum modo prepara1·ão o movi
mento de 1832. 

O partido regressi ta do Crato, em consequencia 
<l'este litígio, reunio-se q uasi to<lo aos persegnidos 
de 1824, os q uaes só r espiravam vindicta. ; e desde 
então as devassas, as intrigas, os motejos, as vin
ganças não 0essaram de par te á parte. 

Concorriã.o para um desenlace fatal causl1s de 
longo tempo accumuladas 

O Jardim era nma villa rival da do Crato, 
c\esde a sua creação, á qual e.-,ta se oppoz, d.ividin
.rlo--:se a população da antiga comarca em dois par
tidos, ou bandos de inimjgos. 

O Crato fez a revolucão de 1817, o Jardim 
oppoz-:se- lhe. ,O Crato adhério a republica do Equa
rlor, o Jardim fez-se imperialista. Baudos ele assas
sinos m;:!,tarã.o o chefe republicano. Leonel, nm fi
lho. d'es.te, e mais o ,tenente coronel Bandeira e 
Çosta Sozinho. Filgueirf!.S, com a gente do .Crato, 
ret.omi;i. a vílla e faz ju~tiça aos matadores, tiran-
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do .a vida em pleno dia a muitos d'elles , em 
roda de pá.o. 

Ausentando-se porem, os imperialistas eng-1·os
sarão suas :fileiras, voltaram ao Jardim : ma ,;arã.o 
no altar o pro-parocho Estevão, cortando-o, e quei
mando-o no meio das ruas. Depois marcharão so
bre o Crato pilhal'ão-no, derribaram as casas que 
poderão e ,forã.o encontrar-se inexperadamente, com 
o exercito de Filgueiras, q ne voltava de sua mú
lograda expediçãn á Pernambuco. Batidos, tam bem 
não se lhes poupou as vídas. Dezeseis d'esses mize
ra veis forão fuzilados, em Missão-Velha, amarra
<.fos uns aos outros com a mesma corda 1 

Estas, e muitas outras lutas sangrentas, a vin
gança exercida no Jardim pela gente do Crato, de
pois do fogo de Missão-Velha, a brutalidade do,; 
corcundas, fazendo queimar no pateo d'aq uella villH. 
os indefesos patriotas Benevides e Matt3qniri, as
cenderam por tal modo a rivalidade, que um indi
v~duo do Crato não ia impunemente ao Jardim, e 
Y1ce-versa. 

O vig·ario Antonio Manoel, voltando do Rio de 
Janeiro, indentificou-se com seus parochianos, dos 
quaAs se fez o chefe, no entanto que P into Madeira, 
repellido de seus antigos correligionarios do Crato 
vinha -reunir-se a elle, rar~ fazer-lh es frente com o 
apoio da gente do Jardim.. • 

As duas villas ficar§tm, como dous peq crenos es
tados da Gl'ecia antiga, em ·hosti l idades permanen
tes. As duas poprilações estavam armadas, s'o ag,rnr
dando o momento. 

O poder supremo rezidia nas duas camaras , 
agentes principaes e instrumento das intriga::;, as 
q uR.es se medião e se esperavam. · 
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O Crato e.stava collocado sob o protectorado 
immediato de Agostinho, ha bilissimo intl'ig-ante,. 
já eminentemente podernso pelos resultados prin
cipalmente da u_ltima eleição, o qual rompido com 
os antigos collegas da conimissc"io mo tu/o, declara
va-se pela reacçiio contra a politica co?·cunda, da 
qual tinb'.a sido odioso instrumento. 

Pinto Madeira, processado urna e 1mütas vezes, 
teve necessicla,de de ir a Pernambuco defender-se pe
rante a Relação, e lá demorou-se muito tempo 
(1830) para ser iniciado nos segredos da sociedade 
política intitulada-Columna, com que se lig·ou 
promettendo-lhe seus serviços na comarca, q uan
_do, maduro seu plano, esta sociedade tratasse de 
realisar -a sua chimera de restaurar o governo abso
luto. 

Elle mesmo tinha já, de com binação com May
er, e Pi'ttroni, instituído ua. comarca uma sociechi
de filial d'aquella, sendo presidente d'ella seu 
alliado Antonio Manoel. 

Tinha obtido sua a bsolvição, q nanclo che
gava a Pernambuco a noticia do 7 de abril. Mas 
uma revolução tã,o decisiva pareceu-lhe trinmpho 
ephemero do partido .libera} e tomou como . verda
deiro o boato de um desembarque na Bahia 11ara _ 
reintegração de Pedro I. · 

Voltou todavitt sem desígnio formado de resistir 
desde logo á mão armada . Ag;uardaria que successos 
ulteriores clictassem o melhor partido, quando 
nova perseg·uição judicial l he veio pôr as armas na 
mão. 

Diz-se que Pinto Madeira trouxéra. de Pernam
l)uco com missão para a revolta, e que seu partidista. 
Francisco Xaviee de Souza que o encontrára no 
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Recife, vindo da Cõr te , trazia in3Lrncções para. 
fazel-o armar-se. 

Nada disto é veedade . E 3~ava somente nreve 
nido para, a revolr.a, nrns devia aguardar os aêonte
c imen tos, e se lhe d~ria o s ignal, quando e, movi
m e nto esliv esse combinado em ontt·os pon ~os elo Im
perio. 

A revolul:ão de 7 de Abril, on antes a sedie~ 
ção rnili tar , a:qne i1üeresses dynasticos fizerão Pe
dro I da r o caracter de um a manifestacã o nt1.cional, 
exaltou aos vencedores, e enraiveceo· os vr, nciclos, 
que em me io da fermentaç.ü.o se jnlgaeão , com 
muito fnndamento, em um sério })e rig·o. 

A ' fren te dos libernes do Crato Be tinha collo
caclo um · patriota que convivia com os reg ressistas, 
clep ois de 1824,-o cornnel J osé Fnincisco Pereira 
Ma.ia, homem sin i1o m ~li ~o o t1 sado, grand e conspi
rador, sem pre prncnrando ti r ar partid 0 da situação 
para ar;•ancar Antonio . Manoel , e Pin to Madeira do 
terreno l egr11 , dest 'al' ~e esmagal-o mais facilmente ... 

Foi tat ica adaptada figurar constan temente o 
J ardim erü nrrnas, mantendo na população do Cra-· 
t o o meclo ele um a aggressão por parte d os corcun
das, sec tarios de Pi n to Madeira. 

Umft n ?nt e (6 de .Junho de 18:31) tocou-se re
bate na villa do Crato . Patriotas e soldad os do 
des tacamento de l. • linha reuniram-se, e couduzí
dos p or Maia occuparão os paços da camara. 
Esta, que estava de sob reaviso, reuniu-se para de
ferir a nma petição, que se lhe fez em nome do _ro
vo e da tropa, depondo o ouvidor Martiniano da 
Rocha Bast?s, o juiz ordinario, dous es~rivães, . e 
dous offic iaesde milicias, todos como inirn ig::is d a cau
sa publica, e para reclamar soccorro d~ tropás '8-
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Ag ostinho, afim de fc.1ze r prende i' a Píu to Madeira, 
Antonio Manoei e S i:~Ll S par ~iclario.c; , que se dizia 
estarem em armas, prestes a lançarem -se sobre o 
·Crato . 

Em conseq rrnncia d.'este movimento, e dand o 
maior imp or ta ncia ás cavilações da camara fa ccio
·"ª• o vice-pre::;idente da pro víncia , Miguel Anto
nir d a R ocha Lima, enviou ao Jardim e Crato o 
commanda nte d as a1·111.as Thomaz Antonio da. Sil.:.. 
ve ira ( 21 de Junho ) , q ne , ch egando a lli com p e
'1 uen a escolta, t eve dos reg- re.c;s istas um a colhi
mento tal, que se vio o brigad o a abandonar a vil
'la, send o-lh e morto um do~ soldados do se u se
quito por uma l'onda ele paisanos, que Antonio Ma
n oel, ni1o nl,scant~ a::; ordens em contrario , c11 pri
cho u em m a ndar que fizesse a policia da villa. 

Consta. que ás j 11s tas r eclamações do comrnan
clante das armas, que r epresentava ao v ig-ario An
t onio Manoel a necesrs idacle de refren.r os seus assé
clas, es te fi ::e ra a b1·ir um ba h ú cheio de cartu-

. xame, dizendo-lhe que, si houvesse nm appel lo ás 
.amrns , alli tinha, com que defender-se. 

Em conse q uenciu do relntorio, que lhe apresen-:
tou o commandante das armas, o vice-presidente · 
mandou (25 de outubro) instaurar uma devassa, 
-devendo ser juiz p rocessan te o portuguez Cardozo , 
-ouvidor intruso, e um dos liberaes, a quem o 
-vig-ario Antonio Manoel e Pinto Madeira ma.is 
o dia vão. 

Desde o começo d'esf;e processo manifestou-se 
a resist encia no Jardim. Cai·dozo, onvidor pe}~ 
deposição de Rocha Bastos, nti.o foi reconhecido; seus 
mandados de notificaç.ão foram cassados pela carna
Ta d'aq uella villa, e começaram as reuniões armadas 
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ao constar que no Crato se tratava Je expedir uma 
força para prender os dom; chefe$, 

Pin to Ma,leira no entanto estava bem longe 
de querer acceitn.r a luta , e se preparava para 
emigrar . O vigario Antonio Manoel, sabendo do 
de_;;ignio ele se 11 amig-o foi ter com elle a seu en
g·enho. Ooit .§ , e frn . .:;ton sua retirada, fallando~lhe 
(h re.,;ol uçã o, em que e . .;ta va de. cot'l'er todos os 
t nrnos de uma má fortuna, mas não se tornar o 
luclibrio de SvU3 inimig.).~. Pinto Mndefra e .-:;tava 
inteiramen~e clescritlo ·, e effect,ivamente só procurava 
abrig·ar-:~e da .t2 mp8s t.a.ile. Ern tanto porem o ascen 
clent;~, qne sohre e lle exe ecia o seu amigo, que 
desde· entã'.) se abando1nu a belos os- azares do con
fiic~o. Con~ava nJ en::an:;o que a luta nao 'passal'ia 
de uma resis te:1c.i fl al'mada, pa1·a a qual seus rec111·
sos e a popnlar·idade de Antonio Manoel serião bas
t..inte.:; . 

Apresenton-se no .Jardim, convocou as forçaf:l 
milicianas do seLl antigo commando, mas ioflnio 
para que a camara, de aceordo com Antonio 
Manoel, nom eas.~e commandante em chefü a Fran
ci:;co Xavier d,~· Souza, eom cuja lialdacle triste
mente ~8 illuclião. 

No momento porem, em que acamara em cor
p_oraçti ,1 se dirig-ia para a, casa d 'este, conduzindo 
nma bandeira, que devia ser a dos revoltosos. Fran
c isco Xavier montou a cavallo, e fogio precipitada- . 
rne1ite, indo se reunir á força pt1blica do Crato ! 

Foi a primeira de.set·sti.o, que expet'imenton a 
revo l ta (dezembro 1831). 

Pinto Madeira, a ccedendo ás ex ig-encias do 
mom ento, ass nmio elle mesmo o commando, mas 
respo nsa bilisando acamara, q ue se constitllill po-
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der süprerrio, e figuraüdb de comilé d,e .gnerra · tev·e 
de acompanhal-o ·a toda parte. 

Constando que da villa ' Crato ião mai-char so
bre o Jardim, além da forca de lª linha destacada, 
os ·patr{otas amotinados, r~solveu fazer pesar antes 
sobre ella os effeitos do combate. Deu ordem pois d e 
avancar. 

Â l1üa estava ir.remissivelmente empenhada. 
A irnprndencia tinha sido reciproca, e para tudo 
co1'lcorreu · muito a docilidade, com que o ' tenente 
Chaves, commandante cl'aquelle destacamento, snbs
crevi11 os caprichos dos inimigos pessoaes dos dois 
chefes da revolta. 

Os liberaes contavam com a autoridade do 
r,hefe da administração provincial, ha muito tra
balhad·o no sentido de esposar a sua causa, quando 
os revoltosos nã.o descriam, de que interviésse na 
luta, primeiro reprimindo , seus amigos, depois offe
recendo aos ad ver·.:1arios garantias de vida. 

InfolizmE'nte a presidencia não soube compre -
hender o seu dever. Identificou-se com os facciosos 
do · Crato, apprnvando os seus excessos, inclusive 
mesmo o motim de 6 de junho. Um presidente de 
então era um homem simplesmente de acção; man
dado capitanear nas províncias o partido, que sus
tentava a sit,uacão. 

. Ao consta~· que parcira do Jardim o exercito 
· re voltoso, Chaves sahiu do Crato a seu encontro, 

com as forças reunidas. Os dois inimig·os se en
contraram, mais cedo do que suppunhani, no sitio 
Burití onde se bateram em completa desordem, fi
cando Pinto Madeira senhor elo campo, e despersan
clo-se toda força paisana do Crato (27 de dezembro) . 

Continuado sua marcha, os revoltosos occupa-



- 21 -:--

rãa esta villa, 11'.) dia seguinte, sem experimenta
rem a menor resistencia. C'.)mtnetterão-se as maio
rés violenda;,, 

1

houve muitos assas:únatos e rnub_os. 
Nem Antonio :Manoel, hem Pinto Madefra poderão, 
mais contet· os seus .sec'tarios, qüasi tod,)s paisa-
1103, .que leva.vão uma v_ida de cle?ordens, on milici
anos do com.mando de Pinto Madeira, sem nenhn
ma discippna, armados de esping·ardas .de caça 1 
trabucos, parnahibas, facas e toila sorte ele armas,. 
em uzo nos sertões, . até o arco e a frécha. 

Cad11 1iotentado . tin:ha o commando da. gente, 
qne reúnia, e- servião de . instructores alguns de
sertores de l.ª linhR,~ quasi todos analphabeips. 

Os influentes · do Crato fugirão desordenadu-:
rnente, indo apinhar-se na villa do Icó, á sombra. 
de Agostinho. Poucos forão os que tomarão as ar
mas para fazer frente· aos revoltosos, sendo _d'este 
"numero o córonel Manoel de Barros Cavalcante, 
que aliás extranho aos excessos dos patriotas pres..:.. 
tou-se a proteger-lhes a retírada, com alg·uma gen
te, que reuniu por conta propria, indo se ag·gregar· 
·ás forcas existentec; no Icó. 

o· -presidente José Mariano, sem ouvir aos re
voltosos, approvou quanto se tinha feito no Crato·, 
e tratou ·ue enviar forças que os batessem. Este pro-· 
·cedimento mais ateou a revolta. 

Pinto Madeira, no rigor do inverno mais copi
·oso, de que se tinha noticia no Ceará, poz-se à ca-
minho parti. a Capital, na intenção de impôr a lei a 
José · Mariano, devendo bater primeiramente a for- · 
ça estacionada· no Icó. . Seu exercito porem cum·
punha-se do mésmo pessoal, e si não tinha or
g·anisação- . mílitar pa·r·a fazer a campanha, muito-
_menos · dispunhà · de viveres e munições. · 



-22-

A revolta circnmscreveu-se · á comarca, o re8to 
<la p.rovincia pronunciou-se pelo goven;10. Os ami
gos da Capital nem onsaviio proferir palavra, que 
denotasse favor aos revoltosos. · 

C-on$.tandõ a approximação de Pinto Ma,leira, o 
-commandante das armas Francisco Xavier Torres, 
,que havii\ chegado ao Ic9, fez marchar uma par
tida de forças regnlare·s, que o bateu no lugar 
Var~e-Alegre ( 6 de fevereiro 1832), retirando os 
revoltosos, em completa deb,:i,ndada, sobre os mes
-mos passos. 

O ~onselho do governo respondeu á sangrenta 
tentativa de Varsea-Alegre, pondo a premio as 
-cabecas de A:1tonio Manoel e Pinto Madeira. 

Ü.3 legalista,-; n ·" entanto dividiram-se em tres 
-c.oluírinas, ao mando ele Qanuto, de Antonio Caval
•Cari te, e de Agostinho, e os dous primeiros entra-
1;am no Cariri quasi de envolta com os rebeldes_. 
. . A1Jtonio Cavalcante occupou o arraial da Bar
balha, donde expedio para o engenho Coité, resi
dencia de Pinto Madeira, parte da sua força, dei
xando-se ficar em crapuloso ocio. Pinto Madeira, 
t'eímindo á pressa seus satellites, repelliu o ata· 
-qu:e, e sem perder momento, veio ~ercal-o no seu 
,campo, onde o poz em completa 4ebandada. 
·. De _quasí du~entas pritças, q.ue fori:navam a for
-çá J,egal, _cerca d~ metade perecell no comQ·ate, afo
_gada no brejo qµ~ corre em _fren_be ct'aquella povo-: 
~ção, óu n~s fadigas e cilatlas, que éx.peri_ment9u 
ei:n s~a re_tirada pàra o !có. Os cadaveres dos offi..
ciães légalistas Filgu,eirin has e Jos~ Ca.valcante 
·füratn apanhados em Làvras na corrente d-o Salgado. 

Apesar da concentração , de forças Já mui nu-
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mero::;as no Icó, Pinto Madeira e Antonio Manoel 
avancaram de novo sobre a me,-ma estrada. 

Suas trovas- compunham-se então, segundo as 
informacões officiaes , de cerca de 3:600 homem;. 
sem contar numerosos -piquetes en~ Lavras, S. 
Matheus, e Sousa· da província da Paráhyba. 
N 'este ultimo ponto José Dantas Rothea, amigo 
intimo dos -revoltosos, e-tambem revoltado contra o 
governo, estava em campo com numerosos parti
distas , t.endo em desbarato as forças legaes. . · 

Na manhã do dia 4 de abril os revoltosos ata
caram a vil la do -Icó, defendida pelo commandánte 
das armas em pessoa, com forças consideraveis, e 
a perder de vista m ais disciplinadas. Depois dàs 
vicissitudes de um combate o mais renhido e mor-' 
tifero, que já se deo no Ceará, a villa foi tomd
da. O exercito· legalista se tinha retirado, occupan.:.. 
do a estrada que conduz ao Aracaty, e a con-
fiança dos rebeldes já era tal, que pricipiaram a 
debandar-se, procurando discançar, e haver com 
qúe matar a fome . 

Torres porem~ cedendo á pressão de àlguns 
o_fficiaes, mandou fazer alto,, e voltou ao campo dá 
batalha, a.tacando-os novamente, qüando ja, àlem 
de dispersos, se achavão sem muniçõos. 

Empenhou-se· novo combate. Os dois chefe::; 
não conseg·uira,m restabelecer a ordem em suas :fi.;.. 
leiras. Carecidos dos meios de defesa, em grupos, 
e resistindo por pelotões, os revoltosos, em um nu~ 
me1·0 tão crescido, foram batidos p or 1 f'IO l10ih é hs; 
.que tantos eram os q ne renovaram ,_. , .:c}ã o. 

os· dois chefes fizerão esforços Íü::i., ud itos para . 
conser_var o campo ; mas no fim do d-ia ·forartn 

.coag·idos a tomar a fuga. Mais de 100 cadaveres 
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e quasi 200 feridos at·testavam o encarniçamento da 
luta. 

Tal foi o terror dos fugitivos, que á -noite em 
sabido no Crato ter-se empenhado o , combate á 
trinta leguás de distan,cia 1 

Os rebe ldes recuaram segunda vez sobre o Ca
nr1, onde entraram por grupos. A raiva·· e a 
verg·onha deram-lhes ·novas forças. Recompoze
ram · suas fileiras, e protestaram vingar-se; 

José Mariano chegou ao Icó poucos dias de
pois (10 de abril, ) e pondo-se á frente do corpo prin
cipal do exercito marchou em columnas sobre o 
Crató, onde julgava poder dar golpe mortal na 
revolta. March::i.ndo com precauções militares, 
pôde saber que Pinto Madeira tinha feito occn
p·ar posições mui vantajosas nas proximidades de 
Missão-Ve lha, e illudio os rebeldes, tomando um 
desvio que lhes não tinha lembrado occu
par. 

Quando Pinto Madeira conheceu que o exer- · 
cito legal tinha evítado a cilada, e que a victoria 
mais provavel lhe ia escapar, ordenou a occupaçao 
de Missão-Velha, fazendo entrar o seu exercito 
quasi de envolta com o legalista, tudo com uma 
precipitação indezivel. As duas forças em frente 
uma da'outra, começaram um combate mais re3·ülar, 
no· q ua] Pinto Madeira deixou que _ tudo corresse 
sob a direccão de Antonio Manoel. 

Mif;são.:Velha foi tomada e retomada, o combate 
tornou-se horrivelmente mortífero, empregando 
José Mariano a artilharia. Antonio Manoel tentou 
um esforço supremo, mas. a.victoria. ficou_ á. 
disciolina, e ainda esta vez os revoltosos tiveram.. 

· que ~alvar-se fugindo ( 22 de Junhol832). 
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presos. Folg·amos de transcrevel-o, em honra· de seu 
frome. 

Illm. e Exm. Sr.-Tenho_ a honrosa satisfacã.o 
de ver q uasi concluida a com missão que a regén- -
eia do impe1:io em nome do imperador, m~· ha en
carreg·ado, SP,ill derrnmar uma só gotta de sangue 
brasileiro. . 

Reme cto ~ V. Exc.', pelo intermedio do pre
s idente de Pernambuco, o ex---,corohel Joaquim Pin 
M Madeira e • o vigario do Jardim Antonio Manoel 
de Souza, q ne, sob condição de conservar-lhes 
as vidas, e remette l-os pa1,a está côrte, s~ rrÍy vi..: 
,eram appt·e9entar no acampamento do Correntio ho, 
em vi1'tude de minha proclamação de 22 de setem
bt·o prox.imo passado, cuja copia offereço a V. ~xc. 

Elles vieram acompanhados de muitas fami
lias que foram a.o seu encontro nos _de_sertos e 
montanha_s, por onde passavam. 

Estes dissidentes em n.º de 1690 promptamen
te me en treg:aram as armas da nação que empunha • 
ram . 

Exm. $r., a maior das intrigas durante o reina
.do do t ~1To1·, que felizmente passou, compellio es~ 
tes povos a hostilisarem-se de modo tal ·que geme 
6 coração mais duro á vista. dos incendios,' mortes, 

. ã rbitearias e roubos praticados até pelas tropas do 
presid.en te d 'esta provincia. . 

· A constituiçãq foi calcada à p.~s e apparece
ram em campo 3:nímosidad~s rancorosas . d;e 1817 
-e: 1824: l Como, pois, ,poderão ser j1+lg·a.9-os os réos 
J)Or jui:zes inçados d,a mesma opüú.ão dos ,paI"tido~ 
i=:1_U:e i3-sso!am .a pro'v'incia? Por isto r.og·o- a V. ~~e . 
. se dígn'e de atte'nder ao meu ultiíno offi.cio do 1có, 
em que conhec~mdo éabalmente os ~~les que 3:c,a--, 



brunham a 11ova comarca âo Órato, eu pedia juí
zes integros;·jnstqs e sa·bios ·por :m:ão haver U!,11 só l e
trado em ' toda e1la ·; --.os· de pa;z é .: o•.rdinarios são mui 
leigos . e perte,ncem a 111n ou outt:o partido. De 
nada servein osr--. ·1i>aisanos é inilii1éianos, que fog·em 
ás duzias com as armas d-a_ nação. _ 

,Os ·1 povos a'chàm~se, por descuidõ das autoi·ida
des loc·aes armados, e esperarl..1 dü g·overno de S. M. 
Impe.rial todo o rem_edio a seui, males. . -

· Estou pr<êmjpto à fazer ... e ~e'c11.-l:ar as ordens do. 
governo s upremo, cémser':anrlo-qs ,submissos como 
ora se achão á vista da brandtll'at com que os te
nho tratáclb ; · mas neces-::;ito dé juízes, -c·omo o hei 
-demonstrado. · · 

Da tudo tenho 'dado parte ao presideJJte, de 
quem pelas long-i-tüdes em q'ue me acho, não te
nho podido o bter0 resposta 'que anciosamente espero. 
A intriga desgri,tçadamen·te deu ,,tul to a cousas que . 
em nitda offend,iam às -l eis. 

E' fafao; como 'a,q;ui 'se1 diz ia, que Joaqui'm Pin
to prodau1ára ·e defendia a rf?stauraç~o~ e queria· 
repr-oduzir aqui as sce°nas sa!1g·uinole1:1fas de S. Do- _ 
ming-os francez. O govert?-0 mandando jui,1e;:; l e~ 
trntlos imparciaee, co'nhece,rá , a fulido os ve·eaa
deiros culpados. -

O co;onel de milícias Agost-inho José Th
1

0Ín'áz · 
'-de Aq nino, :, e o tenente de · primeir~ linha · Antoni~ 
Cavalcahte -; d 'Albu:querque· - :·éommà't"tPram ·hor
rorosos àt t'ie ntados c9ntra bs direitos ci-vis; vidas· e ' 
propriedade,.-, dos setrs eoncidâdãós · • ·sem · escâpar 
.sex:o; ne·m· edade • . ,Sei.·ia u1n .·g·r·ànél.~ ben'e'ficio pa1~a: . 
a humanidade ç1troz~ente offend:ida, e ·;p~ra tran
q-uilida.d·e da p.ro'VÜ\<:Üa, , que~ V. E-xc. · os rilauqasse 
í.•e-colhér á Oôrte e~·,d-~·:va-s&a1' · d.e sna conducta . ' · 



Fez-se guerra· d'e ·barbaros, matl:J,ram-se , pri
sioneiros, . q ueimat':ilrn:-se casa:S, · leg·•urries,, "e mo bi
lias, roubaram-se gados, ,coufisca:r:;i,tn-se :.os bens dos 
d.issidentes-, · recebe,mm-se dona-tiv,os ·g··ratui:tos. . . . · 

Muitos · dissidentes, wlem , da , lista inclusa:, e· 
em maior numero, .estão, parai se , me _appresentar· 
em varios pontos, maxime, na villa do Jardim/ para 
onde sigo a fazer 1 • • c.onduzir . os dous presos mericio
:µados, pelo bravo ,, capitão de Pernambuco · José 
Joaquim da Silva Santiago. , Elles fo1'.a:m rou-bados 
dos seus bens e papeis,. •q nc dizem existirem em 
poder do-presidente, ! · ,. • 1 

' Deus guarde a V. Exc.~St·. brig·adeiro Bento 
Barroso Pereira, ministro da guerra.~P.edro , La
batut, general -commandante das tropas ·do Oe·ará. 

Cr1-lto, 11 de Outubro de 18.82.· ' 
A conducta de Labatt,1.t accarretou-lhe impopu

laridade e,ntre os liberaes, , ind.ispoz a irnprensa. 
liberal, e lhe produsio a demissão do corrimando. 

O, Jo.ca -úna, dirig·ido' pelo. padre Sucnp'ira, á cu
ja fa1:nilia mais intere.ssav.a • na, camara . do Crato 
o exterminio dos vencidos, ab1:io .hüa com elle .. fosé 
Mariano, que til;iha recornmendado , seus se1,viços 
ao governo imperial, fez ,causa . r..o·m os seus de'
tractores, e a sorte dos dois preso,s agg,ravou,-se 
consideravelmente. •:/ · J• ,,, " ' 

· .O,S,em,q.'nal'i,o, Cpnstftuciona[, . ,orgão da familia 
C3:f;itro, veio então. tomar s:U~.1 pai;te,na luta, não para 
reclamar pelos , v~ncidós, .. ma.s ,i .para , .. ,defender La- , 
batlilt individualmente:, :d,est'arte· affrontando ó pre~ 
sicl~p,te; que. em :ve:rdaq;e r a, sua>jncapacidade ·reunia 
q ualidade!:i , .pessijJlas. , 'f, . . 

Os dois . pres0s foram reme,tt,i_dós para Perna'm
co sob a. guarda do major· Santiàg·o, soffrendo na. · 
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v iage m todos os irnmltos das populaçõe.' , l ue se: 
apin lwv a, m para ve l-o.:;;, as q uae..;; rn art,y ri:;;avam
n o.s com impn ~ações as mais in ve ros ím eis, ameaçan
do algumas ve%e3 fa2el-os em pedaços como a dois 
m onstros , d e que coavinha expul'gar a terra . De-· 
p ois de nma viag·jm de 150 l eg-oas , e n ~re priva-· 
ções e con ·~u m E.dias, chegaram ao R ecife e fo r a m 
l an çados ao port'Lo de um navio. 

Tanto rigor com dois homeas, 1·eduzi clos a taes 
extremos, revela, quanto e ra ma a opinião que se 
tinha form ado a seu respeito. 

Do R eci fé os p ;·is ioneiros clev iã.o, seg undo a . 
promessa d e Labatnt, ser rernettid,,s para o Rio de 
.Janeiro, rnn.s isto não teve l ugar em vista de exi
gencias de s~us inimigos ; ao contrario, do navio 
a que t inham sido recolhid os, o presidente d e Per
nambu co os transferio para outro - o brigue Vinte· 
n ove rfo Agosto, qn8, pal' iindo no dia 4 de agosto 
de 1833 para Maranhão; com escah por Fernando 
d e Noronha, tocou ao ·caará n o d.ia 14 d'esse mez. 

Desernbarcaclo.s n a capital, no dia seguinte, üS 

do is presos, c1 e,-eru.o ao alfe l'es João Baptista de 
Mello ni1o t erem sido m or tos no t'raj'ecto para a ca
deia, .Jo~é :Mariano não achou oppo rtuno fazel-os 
jnlga r e mandon que reembare;assern, seguindo para 
o Mnranhão, onde aportaram a 25 d"aquelle m ez . 

E' que tal vez não se julgasse bastante forte 
para fazel-os condemnar . .Laba tn t tinha reerg-u'ido 
os. vencidos do abatimento em que estavam, a 
1Jrincipio com sua política de justiça e garantias, 
ultimamente com certa condescendencia em acinte 
aos vencedo1·.es, que injnstamen.te. o tasquinhavam. 
_'-\..inda em 3 de . novembro de 1833, dep oisi d.a sua .. 
r e~iraua·para o Rio de .Janeiro, o c::nclilho;pintista 
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.Tosé Machadü do Nascimento ousava atacar a po
voação de Missão-Velha, batia e punha em fugida 
.a forca de linha alli estacionada. 

Por outro ladn, José Mariano tocava á méta 
da desmoralisação, pela divisii.o llos legalistas. A 
noticia d'aquelle acontecimento lhe chegaya á Ca-
1)ital, quando a tropa de 1. • linha capitaneada p el o 
major Torres acabaya de tentar a sua deposição (10 
de novembro 1833). 

No dia 26 d 'esse mez, cessou o seo governo. Seu 
.s nccessor Ig·nacio Correia de Vasconce llos, que fez 
uma excui·são a o Crato, no intuito de acabar de 
pacifical-o, nada deliberou sobre os dois presos, e 
foi o senador Alencar, q nem, tomando possse da 
presidencia no dia 6 de outubro, immedia tamente 
requisitou a vinda de Pinto Madeira. 

Elle e seu companheiro tinham vivido todo 
esse tempo na miseria e no a~andono, recorrendo 
ordinariamente á caridade publica. A correspon
dencia com as familias e com os amig·os lhes era 
c1 uasi imposs ível, e o J acaúna tinha a crueldade de 
.dar publicidade ás cartas mais tocantes, que Pinto 
:Madeira conseguia encaminhar para sua mulher. 

Desembarcando na capital ·poucos dias depois 
(22 de ou 'mbro 1834), era ent1'egue ao ajudante de 
cl'ordens da .Presidencia João da Rocha Moreira, 
·<1 ue o escoltou até o Crato com 60 praças de linha. 

Na sua passagem pelo Icó, diz Theberge, este 
-0fficial declarou a pessoas, que o visitaram, que 
seu prisioneiro nunca mais voltaria á aquella vil-, 
la, houvesse embora appellaçãn, ou petição de g·ra
ca ! 
· Convocava-se por esse tempo o jury do Crato, 

. .se ndo a 1n·imeira vezque elle tinha de funccionar ,; 
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pais q,u(\j-;tfarvi1tcJ:se'; exeeução ·aós c't;iiri!gos :dctpi•o'cés~o e :: 
crfairin~l!. . . 

Foi ·r sob '- a pre,ssã:ó:!do '- Ml'r'o'i', em .mei6:.-.dá} ca.:.,. 
bala, e respirando ving·ança_, que este tribunal, onde 
só ·ha•via inimigos da•vic'titni:1; o ·cC!Yndé'mno;uuá 1norte, 
1101 ·dia :- 26''<de, 'll(\v,embi·o , de:-1834, '-pdndo·-se·' de -,. p:trte·' · 
a devassa procedida por mo1tiVcf··da 1•@ibé-l-Hã<ry; p·a:ht 1-' 

fazel-o jnl:gari'Pºr. ;Ut11i1 críme'fd'el '_!l10'l'te. ' . 
Accusai~am:+nO' de ·tér mancra€l6 >rn:ata'r'- o porim-· · 

g-1ie:z · · .Toa:qnirn :. Piii,to , ·Ci€lt1.'dé, ·. qu-e::-; a>lo•úniâs-·lrn-ràs-
• . t:> ' 
antes do combate do Buriti, Francisco Xav-i.e1• -'Ve-
neno-,, nnl dos •commiíndantesi'Pirtt:ista&, havia man-
chtd,o pas.38il' J}efos, ar,mas; :. • . 

A ", tEíst~m1H1hi:i:;, •qu:e , o ·fü1•io 'rrrais a · Ph.'l.-to Ma:.. -. 
tleira, , .tinha: . refü 'l1 i(to , q 111e , Ve11é'no;• têndo Jü'e'ndidó 
Cidade, 1fô ,ra .·•en tend-err'Se : com , elle a ·uíncshio conl 
t.ig-uó, e após uma. tróca • de palavras• ·que •. não · 
feiram, o·uvida.s·, · vo.l,tát·a; ma,ndandõ- atirar sobt·e o 
presoll. . · 

A.iüo-nio ·Matwe-1· no entail'to1·era accnsádo· de.· téP · 
dito n-'és::ía"o~casião: : Fa<t-a_:-sé praça vasia•,' desba·ra(.,, 
te-se essa cidade. 

E'rar:·: proposito ,fa~er : mdl'i'8Í'" Pfotü' -Ma:deíra, e 
!Híis, não .·, se ptéstandcFá conchúnnaç.ão -o · foclit:> , dá , 
re:belliã·.J, . por 1írna divet·.~iio. •o ·fizeram •respoude,t• · pór · 
aq uelle -o 1It1'0. 

üjui7, ·munidrmLdo tenno, . pos-ba:do : a po·r.ta-tlo · 
t ribanal, mandà.va·, q uebtar a ·páu as têstemünhas •. 
da· .. defo3a, :apenas sa:hiam t Execuba-vam sui:ís ord.'éns · 
o;;; solcL-1,dos de linha ! 

Qnandó lhe foi :lida :a · •sente-nça; .. Pint.o· :Màtléira_ 
levan~oü-se _. e · -disse ·1t•e.:speit0.fümente \ · mas. sem ar:.0-
hal'da1·-se, . que ap:pellava; , Ü' preside:Ote- · d€i 1 -t1,i-
bunal, tenente-coronel de mil.iciâs Jose't Vrctorüt-i 
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no Maciel, se·u antigo amigo e commandado, re- · 
torquio lhe em voz imperiosa: Nãn tem appello 
nem aggravo, Sr. coronel, aprompte-se para mor
rer! 

Assim condemnado, foi fuzilado ao pé da forca, 
48 ho1·as depois (28 de novembro 1834) pelos sol
dados do tenente Rocha. 

Servio-lhe de advogado o finado vigario do 
Pereiro José Manoel do~ Santos Brig·ido, moço 
inexperiente, nomeado pelo juiz de direito e aceito 
por e}le. 1 · 

· O . martyrio sanctifica. Os ultimas momen-' 
tos do condemnado fizeram calar no animo do 
povo tamanho sentiniento de veneração por elle, 
que ficou muitos annos, como um intersessor pa- · 
ra os infelizes. Resavam-lhe, para · obterem favo-
res do céo ! · 

Este crime commettido com premeditaçi1o, e 
fria perversidade, é o episodio mais triste dos nos
sos fastos judiciaes, a 11:odoa, que negreja na fronte 
do partido, que inaugurou no CtJará a politica do 
7 de abril. 

Pinto Madeira não deixou filhos. Sua mulher, 
que lhe sobreviveu alguns annos, ficou redusida, á 
po bresa, victima de ex.ecnções tumultuarias a pre
texto de damnos causados pelas tropas de seu ma
rido. Restam purérn, no município da Barbalha, 
numerosos parentes do suppliciaclo., sendo do nu
mero d'estes seu sobrinho o Sr. Manoel Ribeiro da 
Costa, pessoa mui c~nsiderada. 

Para entregar este facto ao juizo infléxivel da 
historia julgctmos necessario dar a integra da cor
respondencia tl'ncacla entre o presidente da provin
cia e .José Victoriano. 
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Ü L~FICÍOS. 

,T. ·Tictoriruin a A 'encnr.-27 novembro 1834.-· -
A p rimeira via do offi.cio de V. Exc. d e 21 d'outu
bro ultitn-) m 'J foi entreg-u,e no dia 23 do andante 
mez de novem bro, com o qua l achei inclnsn. a. car-· 
ta de 1e :·,ni e firma do réo Jo aquim Pinto Madeira, 
que fica entn:1.nhada no :; processos el e se us c ri mes, e· 
ig-ualment3 m e foi en i regtie o dito- réo p elo ·i;tl nen--
1:e Joã::, da · R'1cha Moreira, ajudante das orderi s
de V. Exc.•, . que fielrnAn ~e o condusio; e depois
de estm· entreg·ue do mencionado réo, como e·stavam. 
já avisados os 60 juízes de fac to que no sortearnen
to haviam saido para a reunii1o ex trnordinaria 
para ser julgado o supradi\;o réo com a presteza. 
recommendada por V. Exc.", no dito offi.cio que· 
por segunda via me foi entregue com antecipa
çi1o, e as circnmstancias assim o exig-iJo, re unirJ.o
se os jurados no dta de hontem 26 do corrente e en
tre os muitos -processos em que se acha o referido 
réo cr'im.inosissimo pelos atrocissim0s delictos por 
elle prepetrados, sub io ao segundo concelho de 
jur,.:i.dos o processo dP devassa tirado pela morte 
feita n o .bom cidadão Joaquim Pinto Cidade que· 
desgraçadar:nente foi preso pelas tropas do mal va~ 
do na occasião que marchava contra os habitan,. 
tes cl'esta villa·, no dia 27 - de .Dezembro de 1831, 
em cuja devassa houveram testemunhas de vista 
que presenciaram, élle di?.er com .esca1'neo: faça-
se praça vasia e seja. . d.esbaratada a cidade, á cuja 
ordem foi o desgraçado v ictima do furor de taes 
malvados; , e sendo ex.amínado o processo pelo 2. 0

• 

concelho de j:urados, _assim como a defeza <l o mes-
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mo réo, q ne não foi capaz de desfazer o seu crime, 
foi julgado incurso •no maximo das penas do art. 
192 do codigo penal, por occorrerP,m as circnmstan
cias aggravante3 ·g nc marca o arL . 16 do mesmo 
•codigo ; por ser unanime a votação dos jnizes e me 
parecer conforme á lei, confirmei a sentença, e á 
vista da reque3içiio dos povos ag-gravados, hoje ·· foi 
passado para o oratorio, onde fica assistido dos 
.f:lacerdotes; que forã.o nomeados pelo reverendo 
parocho, para que na conformidade da lei expie 
os seus crimes horrorosos, onde os ccimmeteu tão 
francamente ; e parece Exm. Sr. que a provid~n
·cia assim o q uiz, poi3 q ne era de summa neces
idade que mesmo n 'esta villa se procede;,se uma 
tal execução de lei, q ne não só castiga justamen
te ao criminoso, como encherá de horror ao seus 
·satelites que de uma vez perdem a esperança, do 
monstro que os dirigia, do qual só assim ficam 
•de.;:;enganados, e como log-o no primeiro processo 
que subia foi julgado á pena ultima, não fiz con
tinuar com mais devassas ·e snmmarios que ehegão 
á mais de trinta em que está criminosissimo, e ainda 
não se ultimarão, porque me pareceu bastante 
para a puniçã.u du tirano lobo sed_ento de sangue 
humano, inimig·o das l13is divinas e humanas, e 
o mais é q ne na mesma casa onde deu as suas di
·finitivas sentenças, ahi mesmo foi sentenciado e n'is
to :;i,índa q uiz Deu .e; mos trar sLra r ec tid~o·, . com a 
<lifferença que o monstro julg-on a bel pràzer e 
Joi jnlg·ado conformA à lei. 

Tenho .de participar que a pezar de ~P.r o réo 
'odiado de todàs as pessoas benémei•ítas d'esta _vil
la e termo, nein por isto soffi·eu o ttmis peq uenb in
isulto, nem se lhe fez injustiça, não se l'.he faHou cdm 
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um sóreque.sitoda lei; 03 jriizes que ojt1lga1·am 
foram escolhidos, desinteressados, despidos de pai
xões e vingaúças, foi-lhe concedida a escolha <le 
juízes, deu tescemunhas em sua defoza, finalmen
te, encheriío-se todos os recu1·.sos da leí. 

J. V'icttir·iano a Alenca1·. 10 de dezem-
bro 1834. - No primeiro · do a{1dante m e z de 
dezembro pa1·ticipei á V. Exc . que o réo Joaquün 
Pinto Madeira ficava extü1cto p ela sentença que 
teve n'esta villa, pelo tribunal comretente, pre
enchendo-se com o dito l'éo todas a.s fo1·ma1idades 
<la lei; e não fora·m acceitos ·os recursos que a 
mesma lei concede aos réos sentenciados á pená 
üli.ima, porq ne o mesmo ré·o, á vista dos sens 
9-orrorosos c·rime.c; não q uiz recorrer, nem a petição 
de g-raça ; e mesmo declar·ou aos sacerdotes, que 
lhe assistirão, que a 11?,0 fazia. · 

O mesmo àconteceu com o cabra -facinoroso José 
Mariano, q 11e foi sentenciado á pena ultima, em 
28 de novembro pas::;ado, pela morte injllstà e ag
g-ravante que fez na pes;;oa. ·u.e José Ferreira Catã.o 
.Junior, ,que tam bem não recot-ren a recurso al
gum, e de conformidade com a lei foi enforc·ado n o 
dia 5 do corrente. 

Rogo _a V. Exc. que se díg-ne esclarecer-me 
_.se devo part.icíp'ar ao Angu::;to Governo Supremo, 
de se terem feito n'esta vílla taes execucões, oú se 
basta só a particípa'ção . feita a· v. E~c. . 
. Fi~o encreg-q.e do offic;o ~e V. Exc. datad.o 8m. 

'6 ,do _prnx.iino p'àssacló' me~ de 1invémbro de 1834, 
q tre_ t\.r~o ficl1 a . meu cti.ídado -é~mpri:r e guardar nn. 
p"ai.·i;e t(ue ·me compete. . . 
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Al,,ncor n J. V-ic lon:nno .-15 de dezembro 1834, 
- As.sós de2agradavel foi a esta presidencia, e creio 
que o será a todo o brasileiro sensivel e amigo 
da ordem A dfl. legal id ade em seu paiz, a leit1Jra do 
offi.cio Je V. Exc. de 27 do proximo µa s.s.ado me~, 
em qne· rela tando o julgamento do r éo Joaquim 
Pinto Madeira, diz que elle fôra entregue ·ao 2.º 
concelho dos jurados no dia -26 e sentenciado á 
pena ultima, subira no d ia 2'7 para o oratorio afim 
de expiar no dia immediàto seus horrorosos crimes 1 
Por mais coberto de crimes que fosse esse r êo , elle 
era um cidadão brasi leiro, com quem se - devia 
gt;ardar todos os recursos que a Constituição e as 
leis prescrevem, de mais ~lle era h qmem e como 
tal não se devia negai· a defeza q ue a humanidade, a 
natureza e a razão sem pre afianç.am_ em um paiz li
vre aos hom ens ainda os mais desg ra0aclos. 

E como se atreve V. mercê A. affi.rmar em seu 
dito o:ffl_cio que se não neo·on ao réo r equ esito al-· 
g-um da lei, quando confe:sa que elle ia morrer 48 
horas depois do seu julg·amento '? Deixaria elle 
de quere r l ançar mi1o do rec urso do are . 308 do 
co digo do processo protestando 1jara novo j ury na 
Cap ital da prov íncia'? Mas como usaria cl'esse_ 
recurso, se V. mercê nã.o lhe permittio os 8 dias 
marcados no are. 310 do mesmo codig·o '? A l em 
disso poderia V. m ercê ignorar a lei de 11 de se
tembro de 1826, onde se acha a ex pressa de
terminação de que nenhuma sentença de mor::e pro- · 
ferida em qualquer parte do im,p er io seja. execu
tada, sem qne primeiro suba á prese nça do impera
<lor, l ei, que, já por precaução, se h av ia n~anda
do reimprimir no periodico d a pro,vincia-cc o Re 
copila ior Cearense >> - desde 24 d e maio, pe-
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riodico que V . 1111-'rcê ni:io cle ixa~"Út el e l e r, e lei: 
de que eu já o i".inh,L prev inirlo em cii- •: nla.r ao:-;
juise.~ el e dil'ei ~:J él'e.;;~a. pr,,v iiv:ia, (la bida el e 6 de 
novembro nltirn ,.), a prn.l V. rn el'c~ infallive lmente 
receh en , 1:nis foi cl'aqt1i no co rreio de 10 1e n ove m
bro, que ch 'élg- :m n' essa villa n 23, is ;; J é, no rne,s- · 
mo cha em q ne o l'd O estava .:;~nclo _inlg-a(lo, e ac
ct1snndo V. m ,~rcê u recebim ento de nm officic meu 
de 7 d e n o venibro, qn e lwvin, icl o pelo rnesniu 
co á ·eio , dar::'l t1.-; ~á havet r8ce bido a · rn en c: ionaàa 
circ :.dr.:· . A. vic3 ~a pois elo ex pcndi d,,, é e viden te 
q ne nem a :l ms nos com a ig-n '.Jran cia póde V. mer
cê desculp a r-.se 9-e Jrnver commettido uma infrac
çü.o inanifes ta de ian tos e tão claro.-.; a.r ~ig-ns d.e l eis 
e até da cons t.i ti.lição, e is l; o em um caso em r1ue 
todos os p rincipias de direito e J ,~ hnnui.ni<lacle 
nx ig-iu.o . q n e se pendesse pat'a a p ::u i;e m a is fovora
ve l ao infe li z, ainda q uarnlo rl nalq uer ela vida s n::-. 
cicasse. Bal dou V. m ercê t odas as deligencias 
cl'es:;a rres idRncia, qu·e uão sem g rave p eso á fa
senda publica havia mandado e;:;coHar esse réo 
com nu-i:a for ça, qne fisesfü a sim pel'f~ita segu
rança, li n ·ando-o de a lgum re ::;e n :: imen to popu lar. 
Não fornm ves:;oas do povo, foi V . mercê, fo wam 
ns autoridades do Crato, que o matar am anarchica 
e illeg·almente, compromettenclo' assim apropria re
J1tltação da prov íncia, que por es tes e ,outfos iguae.s 
factos sanguinolentos, vai talv ez n.c1qúerindo a nota·. 
ele estupiJez e fe r ocid a de: 

Não é de certo praticando d' essa maneira q u e 
nó.s poderemos firffoar a paz, a li berdç1,de e a ordem 
em n ossa p r r,:> , ' Íl1'ç,ia ; pe l o C.{l.ntrario se ~.s autorida
des são as miesr;pa.-,, q l~:ê .clão O· exemplo ' da trahs
g-ressão das t1 fois, mesmo d'aqu\3llas que n h urna-

1,,, 
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nidade e a razii.o maisrequel'emna sociedade, se 
•ellas calcando os sentimentos da natureza são as 
pr(meiras que :,;e disting·uem em acl.os ele ferocida
de, _ derramando illegalmence o sangue dos infeli
zes, o que não fal'á o povo sempt·e gLiiada pelos 
seus maiores '? 

. D'este modo baldadas ficarão toda,s as delig-en
cias que esta presidencia começou a pôl' em pra
tica para fazer parnr a torrente de barbaro.s assassi
natos que todos os dias vão succedenclo por toda a 
província . . Como conseguir e.ste fim, quando as 
a.utot·i<;J.ades se não · querem convencer-se de que só 
na prompta e fiel execução das leis, é que ~xiste a 
liberdade, e a segurança publica'? Cump1·e, pois, 
-que se faça effectiva. a responsn-bilidacle de q nem 
tiio á.;; claras abusou dos 8ens deveres; e por con
:seg·uinte ordeno á V. mercê que quanto antes res
ponda a esta presidencia com os motivos que teve 
p.ara mandar executar o réo Pinto Madeira, sem 
e.sperar pelos recursos que a lei e a constituição 
lhe garantião, afim de que satisfeito este rert ue 4 

sito constitucional, se passa deliberar em concelho, 
cc;mforme for d,3 direito, corltl'a V. mercê, e as de
mai~ a_utoridades que. s_e julgar terem tomado parte 
em t~o triste acontecimento. 

A-lencar 11, .T. V·icto,rian.o.-9. de Janeiro 1835.
-'\ccuso re~e bidos os s.eus o ffl_cios de 1. Q e de 1 O do 
w·oximo pass~do em q_u,é dá parte novar_nen.te da 
-ex.ecucão feita ao réo Pinto Ma.de.ira, · bem como· 
Je- on°tr~ pratic.ada r10 réú José Mariano, e a tal 
rfsp~ito ffi ? re,porto ç1,o me.o offic.io de . 15 do mesmo 
ruez. 

· F~co int~.i.rado de não ha:ve.r lá chegado .o réo 
Ant:q,nio Bernardo, que com effeito :voltou de Mece-, 
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j?,na, Chegarão cá os quatro réos de que faz men
ção, cond1,1zido·s pelo ajudante d'ordem, e seguiram 
os seus destinos _na primeit'a occasião. 

Fica o meu cuidado solicitar do Poder Moclera
dor, pela repartição competente, a decisã.o á ce rr.a 
dos réos Cosme · Pereira Cavaco e Francisco P e
r~ira Piiúo, que fizeram petição de g-niça, e ape 
nas venha a decisão lhe darei parte, devendo n'e,.;.., 
te interim conservar taes réos em prisão s8g-n
ra. Acho conveniente que Vmc. dê parte á Re
gencia, velo intcrmedio do M·inistt·o da Justiç.-1, 
das ex~cuções, que mandou dar ás sentenças 
d9s réos Madeira e Mariano. expondo .todos os mo
ti vos, e ra,zões em que se fundou para assim obrai·. 

Espero que co1üinúe a ser activo em persP.g-nir 
os criminosos ; mas cumpra a risca dà lei de 11_ él e 
setembro de 1828, que lhe remettí com o meu offi
ci·o de ô de novembro, pois, só marchando legal
mente na pun·içã.o dos r_éo:; .é que poderemo:, firma :· 
a ord.cm e li ,beri'l.ade em nossa patria, e livral-:t dn 
furor canibal d os assasin0s e malfeitores. 

J. Victo,-iano a Alrmca,·.-11 de Janeiro 183-~.
Hontem recebi o officia de V. Ex:c. dittado em 1() 
do preterito mez de dezembro, em o qual vejo · n, 
co_rrecção com q.,ue V. Exc. j~1stamente me r P- pre
hencle_ do el'l'.O e f~lt_d, de comprimento da let n t. 
execuç~o d~ se_nt,ença do ré.o Joaquim Pinto ~a
deir,a, o q_ue conh,y,ci logo que recebi o o:ffic'io d ij 
V. Ex:c. d"atado em· _6 ~e nove,m Q°Í·o que inf~l'izme/1-
te se _cle.moron nj'i,,() sei ~.onde,' po.i::; . que· ore.cebi no 
dia 10 de dezembro, como V. Exc. te.r.á visto na 
reiposta qu~ d_ii:Ígí nq. , J_r;l~smo · 1i?,; 'e f vist,a ~a-. 
càpj~ d~ l_ei ,d~ · 1 L de setembro de, 18216 e do De
c ret6 de 15 a·e novembro de 1827, não pude mais 



remediar o erro, que posto não foi filho da malda
de, comtndo conheço a justiç.a com que V. Exc. me 
reprehenrle, sobre o qne tenho a representará. 
V. Exc. que me em occnlta a lei e decreto acima 
mencionado; que , se eu então recebesse. on me, 
lern bmsse que o tivees'e visto no .perioclico d"esta . · 
provincia , de certc1 que .n'ão consentiriá que se 
abuzasse da lei; e nem sou Ui.o :1trevido, que <leso-. 
bedecesse á mesma lei, e a V. Exc.: .. pois V. Exc. 
mesp10 me conhece e bem sabe que não excedo dct . 
ordem, e até jtistificarei se for prAciso, que o meu 
primeiro cuidado é respeitar a lei, obcleeer aos 
meus .superiores e cum pt'ir . exactarnente snas or
dens; accrescendo mais declarar a V. Exc. que 
acabando-se o julgamento do dito réo foi vara 
minha casa dístante d 'esta villa unrn leµ;oa ; e 
a'conter:endo no élesmontrar-rne elo caval10 cahir em 
terra, dei com o feixo do costado em uma pedra, de. 
_que fiq 1iei em estado de nem poder . sentar-me, e · 
por isso não me foi possível coricluir o:;; traba
lhos do jury, 0. que deu motivo a o:fficiar ao juiz 
municipal interino d'esta villa, para em meu lu
gar dar fim ao serviço, o que V. Exc. verá pelo
documento n.º 1, alem de que foi preciso fazer a 
execução afim de evitai' o desconcerto dos · povos, 
offendidos que estavam em acceleraçâo, e poderia 
haver .rompimento funesto; e . 1)0sto que a guarda . 
desta villa fossesu:fficiente para abater o orgulho do 
povo offendido,pareceu mais conveniente abre,viar
se uma .só vida, do g ue se exporem dez ou dose, 
on rnuit,o mais, o_ · rprn se prova com o documento 
n." 2 ; occorrendo mais que o 1;eferfrlo réo ele sua. 
propria boca disse ao Revfrendo · padre · .T o:::;é M11-
11oel, a q u '.~rn pedi pa,ra o deffender perante, o tri-
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búttal (porq1=1e . nlci q.'a,vi~ )et1;aà:o· p~Pt. ;e: ;'rfq'm,ep:,r 
1ím~) :que . h\:1.:0 Pr~\eI\d:ia .il~cqr,rei· '.a i;1'8Clil!'~n 'álgum ,.. 
p_oly-q 1:1e via. ,<j ~.e d9rn ~' fo~~~- •nin'ii",~1~rp ,po41a,. ~ .,iµ:-8° 
se prova·' yO m •~ d~cnmeüto _·n .. º 3 _; e até SEl poq.~-: 
ju'sti'ficar 'toclás essas · c'ircurn:s-tan'ct:i~, . d.evºenao 'd,fo~i't; 
miiis ·a · V. Exc: ·que das ce'rti'dõ.es junta::;, qú~fo, 
dizer copias, consti:s das sentenças que tiverarri.

1 lu .:. 
gat nos concelhos de juraâ.os nos dias 28 e 28 de, 
novembro _ultimo, e na g~rn foi p _roferida, p9_r . n;i.im, 
niarq1.~\"i a l'~i~ . recomn~e ~1~ando, q úei. fris~p;_ex~q-~tª'~~
na conform1c1p,de da 1€:1 ·: e pelo 1mped1mento d.~ . 
mol~stja que tive não, ti.ve n;i.a-i~ P,µte e~ ,"taes--

. execuçé;'í'e~, e, sr foi q~1din p·art'~c~pqu à. V. ~i~.,f9j. 
porq u'e era d_e -meu dever!, . , . · , 

Se ·o cpie fica e·xp,ep.dido ~ne,rece 4esculp_a, .. 
V. 'E'1í-C- ·em _

1
Co.ncelho se ' dignará desc1c1lpar-:-J1te com;'. 

o·s Ex:rú:s. Srs .. ·com;elhei'ros. e se corn tudo lllf.Ú1eco . . 
_ l • j - • ' 1 . •• , • • .--, ••"' ._ 

cas't~go, ·estou proT~pto para _. o refeber e :cumpr!r: 
ffelme·pte ' quinto V. E-s:.c·. fôr servido det~·r~·i~ii1.r:, . 
m'e. 

Alenct1r a ,J,. Viclor'ia.no. -26 d.e j a;1~eir9. 1835. -
Li com 'bisr.ante attei1ção as coartadas de . d~fez~.1 

q àe V. merç·ê -fü\ eIA ·seus dous: o:fficfos . d'o ~órr_~~~; 
te, 'p.ela.s ·faJtas 'Eim . que ca'hio, já no ·q n_e ' diz re~
peitó-a o réo J bão Neponuceno, e já na execu,ç~_<l . 
da sentença d,o réo Pio.to . Madeil:a, - e ,b~~ qu,~ .pé1o
conheiitnen,,ta que ten_ho de seu- carfl,çter I'µl;li:i_s_o.,~:
p acifrc;o, obdi'e'nte á~ lé\S e .au_tbridad~s, me eQc,lj-
110 a 'c1•êr ' qué V. mercê em trido marchoµ' e\~ ''b9.4: .. 
fé, e1_c1 ~e para 6 . fo\ uro n~o ·cahif áJ ~~ ée.rt<? 'wá..~s
em s1milhantes faltas, cutnpre-~e corµ 1mp..o l~var·
toq0 O. seu expehd'i~o, e os· Ô.OCUQl8lj\toS q_lie, aéo~;::
panp~htri ·~;e!?-~ di}~s · :àffici~s,, ~b .c~nhecirçen_t9,. ~.9-
-0oncelho ···do 'Governo·, ·bert1 como ao cb Governo• 
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Supremo, para deliberarem como acharem de jus- . 
tiça.; cu_mprindó no entretanto q ne V. m,ercê execu
te · o que em offi~io . d,e 15 , de dezern bro proximo 
passado. lhe ordenei, levandp ao co,nhecimento da 
Regencia uma conta bem circumst.anciada dos mo
t~vos que indusíram á execução do réo Pinto Ma
-deira. 

, · Conv'em igualmente registrar um acto de in
.gràtid.ão, dos que só cnstumam .dar-se no tl'ato po-
lítico. · . 

•• : 

0

Nl;t .sessão' ,do senado de 183.2, propoz-:SP. uma 
:}1,rrii.listia em favor dos dois chefes do movimento 
-~fo Ceara, e . cahiu por um ·voto. · É5te ·voto, que 
lev:ou Pinto Madeira ao cadafalso, foi do marquez 
-de·. Lages, em cuja eleição odiosíssima, auxilian
du á Conrado, elle se tinha· inimisado con.1 os Oas
Úos, seris ·amig·os na reacção de 1824, q iie minca 
lhe perdoaram tel-os contrariado n'essa eleição so-
bre cadaveres. · · 

A proposta foí regeitada por 18 votos contra 
17., .· d_ecidindo~se tambem contra elles---,Aleucar e 
João Antonio Rodrigues de Car.valho, a favor, d'en
ti"•e . os senadores cearenses, somente Pedro José da 
•Costa Barros. · · 

A noticia da execncão de Pinto Madeira foi corn
níunicada a Ant'onio Manoel, na suçt prisão do Mara
nJiam, . onde estuva soffrnndo até i;is miserias da fo
n't'e. Muitos tem_pos depois foi chamaclq a responder 
perante o jury do Crato. - . 

· Os odios estavam ma.is arrefeci.dos, e a seu lado 
:se 'tinha collocado o vigario do Crato P- vis~tador da 
:p_rovincia, seu antigo amigo., Miguel Carlos da Silva 
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Saldanha, q.ue na admip..i~tração do senador Alen- . 
cs:1,-r devi-~'. ser , ,a pI'imeira -influencia d'.aquella co
marc1:1., . . Oçcorria fam:bem que o assassinato ·jurí
dico .- de . Pinto -Madeira tj.nhà. le:v.antado um clamor 
geral ·n-9 :,paiz,.,para: . dar lugar á reflexão e arrepen-
dimento,. · , ... . . · 

. · O presidehte d.a provincia, · communicando ao 
governo , imperial .. sua · intenção de . fazer julgar o 
réo, manife.s-tava já à opinião de que seria incon
veniente .submett0l-o ao jury do formo, onde a re-
volt~ .andt\ra rrtais accesa. , 

Parece porem que chegou-se á evidencia .de 
qué, sob ,taes- aµ-spicids, o :fury do Crato não havia 
de recalcitrar-. Corri . effeito, submettido a julga
mento , ahi mesmo, foi Antonio Manoel absolvido 
sem menor discrepancia, no dia 18 de junho de 
183.7, servindo-lhe de advogado Ig-nacio Brigido 

· dos :Santos, e pres·idindo o tribunal o Dr. André 
Bast.os deOliv.eira . .. , 

;· • Al;:>solvit-lo, • Antonio Manoel continuou a , se!' 
ainda o ludibrio da fortuna. 

Em política os 0bsti:nados 'são nadadores .contr'ii 
o corrente, ficam, em quaní:.o osnutros vão par;L 
<li.anti:) .. O tempo tinha operado grande revolução 
naia. idéas, os· homens já ni10 .erão os' mesmos, e elb 
nem os podia compr~hender, nem acompanhar . 

. • , Era pois corno um naufrago, que a tempt:sta
de houvesse lançado sohr:e praia de~conhecida. 

( · Aqu~lles povos, .que se deixavam mata,· ao 
sep_ 1rn;mQt'; aceno, já 0 tin-ham · esquecido,. e ,à penas 
susci,tavarb. a lembranca de seu nome os ribombas 
da pro~ella; echoand0· já sumidos, . e lónginq uos.· 

, Isolado, pm meio de un1 mundo, que n1mca. 
tLn·h .a.pp.,a:nta.si.ado, . foi grande a s·t~a, coragem . .. _ 
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- _ Resignou-,.se •~l- desg:rtiç~, .. q,1~:e, 01 feriR1, q:u·e.rendõ -· 
vêr , n.'elht,, um'.;des-i:g,pio'>clli. "py9v_i~~n.cin, ·:e léptàil'db se-,-.1 
a ban:d0,na.va-:re 1,s-µ,bme:M,ta ã.s :,- me.ls diut:as ·, :p.tovaçõ-es;/ 1 

V€Í:<i ·a 1Cégueir.~l'.CQr.taa·.!:-}he,tó-; fit>· à./·t0d-a·.es,pef-r.a!n:ç~- . 1 

Algum , ,t-eni.pn ,residio ~ em.'. Monterµot½vel'hh , ~ t

Ac~rape·, na obsctlridade e-:ua .pobreza, e só_e-m-l8-46i ·· 
se dRci:<il,iiu•: à , Yoltar a.'0· :iJil.r.diin, •rq-ue--j tle\ri,a 1 •s~r . tes
tem-un-ha· ;dei- sua ( lmnái_l1b:ac~o,,:ci0mo;; tiQlúi sicfo · ·d,et 
seus -triurÍiphos. ,Ha.Jen:diô · GCJÍJ.fü,étms · étü,ré :d ,0'\1~ _sá,:,_ 
cerdotes , ,q u~ s·e <tisput~v:~m o dil;eito ,de'_;paroch'i~-t •· 
a sua freguesia, alguem se, lembr.o,u · -de - o mand.a.r, 
v-cir. . . . . · 
, O d"'ese;j-<h dê conqlu-ir 1a ,. 'm'iü~i'zí o1fr&,qu·e foi ; 

o-bj~cto de,;su-a ,:.: comtante-·s'o·l•ic~:tud'e, e., (quê , :a¼Js·or(;.. 
veu parte, d.o-set,J; itemy'O,e ;.t<!>dos ·os, s·eus;l:uc:ros, Mtl:'"'· 
cor.reu ·, tp:i'i_ncipa1lrneute , p~ra=. -s~rn: r.eso]'tlçW01• 

Totl o 1temp9,,- que a,iilda: lhéi re·ston, co-r_rsagr,a v·a, 
á e'd,ifi.caçiló d'ésse ., templ'O,\: q-111e. tod~vi:a ,,nãQ! í p:ôiJlê ,. 
con_cluir. Insistindo n'este propositcY;- -su1?5{;:hbu:.:.s'e:;.'6J:.,. 
mil-. priV1ações,- appli:oaudô-l~e-i-o~ · 'pequ~hds , 'lrtcro~ 
dê um paroclio cégo. . , · _ ' 

Dizia m àss:a.· ·e · oelebi·ava do ·-cór os- a.e tos- do 
-culto, . 

. Nunca teve alguem .oc,aasiião. mel(h'oi• · de am,on-
t0ar .. di-nheico-,~ e · dcesc.ei:i: · á , cA..m'.p,a;.i ,màis--. à·eab:1.?iitlrhá-. .
d o d e mise ria:5, : -r1 unoa algmrni :· ·:pir0fossoiu 1désp~e:z0: . 
mais: pr.ofund0 . ás riq,uezas ,;_do nmndo. Séü: d_e-
sin teressé-,tffi',n:ouc,se , pr-cwer bia4.. . 

Um-dia;volta.ndo: de ·lnpga,- dsesobr-i:ga-, , ~rasia 
tanta \ fiüta, ,· de· :• d<iµ,h-eirorq-ltre) p'afi!; : tér,·o,jat1tíá'i'\ l_foi , 
de- misterr· ·servir~mc,lhe•( mü· "pa;pag•ari(I): : ÍaHar<;ir01\ ·que- -
tinha na. 1sada ~ ' ·, . . --- .. . · , 

1... _.- • , 

Pedr0 I, con:h-ec·endo sua pobireza, · e quePe-ndo 
proporoionaT'-lhe: os· meio:s,, Cife'.v 101'ta-r. ·~:G -Cear'á, nnth-- • 
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<lou _abonar-lhe a.jrn1a de custo, embora achasse
disi-folvidn. i:1. constitn-inte. -A1.1ton·io Manoel ·empre.c., 
gou: toda a q rnntia nos ra1;mn.entos, 1que· aindu:·ha 
pónco exis tião •na_ capella · do Sacramento do Jar
dim, e d_eixuü--se· ficar na ·mestna pe-rturia 1- 11 

• · 

' - Seu ihnão o c:01·011el · Caimpel!n; ·t,;a bendo de
s uas p1•i vações , rn:ando u d_eixar-lhe _ algnm dinh_eird'· 
nas _ p11isões L~e Perna'n1·b1l'co ; · Aú.toiiio • Maneie'} em-b 
1)reg-<h1:...0 em u_rri sino, e o mand.op 'pai-a súa rnatrrz 1-

Fo,i tã:o completa a sua · p-obi·e,za, 0:ir-i'àfl; -rio~ 
melh01'es _tempos de sua, viçla, ,égrn · pa~·a · it· a ca.1-
nital -·corno membro :ao o•overrío · tempol'arro ·foi pré-,.· .... , . o . ' 
ciso- ·q u·e-n:m amigo lhe müiistrasse ôS meios. ' · · 1 

• 

Tanto desinteresse ·não fiéou ·sem o •seu premio. 
Suscitou-lhe · um pr•otector · na pe'ssoa · do p'nthe 
.Joaquim de Sá Barreto, ·n q·uàl foi ó seo m 'elhor 
m'nig'o na pobl'ésa e na velhice. ' ·' · · · 

Sem ·- a, ,g·enerosidade d·'estEi '·Mllega, talve?., para 
vergóuh3: de seus amigos pohticos, tiv,esse · pereci.e.
do d'e' misei'ia ; pois que era um po bi·e,- -que não. 
pedia, e a carirlade raras vezes é tão _ espontanea; 
tine vi'.l. proc:urar d indígente, ·q_ue s·e ,:rec01lhe ," para 
ficar ao a bi.·ig-ti d ét n~ ordaddad~ publica. Si- -tan-tás-
h urn ilhaç'ôes· compungem, tanta 1 p'afcie•ncia e re-
sig·nn:çM ed-ificu.o . · · '· •. , - · .. 
: , · Não Jfa ,imei•ito su1i'erior ao da coragem pas

siva., ··nem hei•oismõ, como ·nos infortunios. Dar, :ao, 
po-bre a 'slrn.· 11)0l ça, pat·a '· soffrel' até ·- a -ign6tnüüa 
da -fome, suppõe·, · dote_s moraes · ôs mais ,elevra•dos;. 

A lealdade era üin dos at·üibutoi; .1 d0- :seu ca,-. 
rácte~~. Nada· lhe 'fazia esq_uecel.' 11m fü.vor=.· oúi -d,ei
xa1· ,.de affrontar 'utna violenc-ia.- ' ·, · · : , '. · 

·A ·v illa do 1JÚdün era; nos seus ultimas dias, ·o 
refugio de assassinos ferozes; qúe '-- gbnndàim nGEítrn.li_;, 

. . . . 
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mc1p10s línütrophes de Pajehú e Pii:ineó. Mata
va-se impunemente no meio das ruas, e com ostenta
-ção ; fasía o terror da população urna horda de ma
tadores, que tinha tomado o nome de-doze pares. 

Antonio Manoel, na missa conventual, volta
va-se para seus fregueses, e proferia discursos fulmi
nando essesrnon~trns. Um dia, estando a cavallo para 
ouvir de confissão a um seu parochiano, fora da villa, 
.o guia,q ue lhe conduzia ca vallo pela rédea,o previnio 
,de que ia tir-al-opor um lugar escuso, por isto que, 
na praça principal d'1 villa, os dôze pares o espera vão 
para apedrejal-o. Nenhum conselho o pôde demo
ver. Mandou seguir o caminho nzual, dizendo :
-deixe que esses r.obardes matem a um velho cégo. 
. O perig·o era sério em verdade, e 0s assassinos 

-o accommetternm. O gnia pedio-lhe que se de
bruçasse, para melhor esciLpar aos projectis ; elle 
porem manteve-se na mesma attitude, imprmdo aos 
perversos, que corridos de vergonha cessarão de ati
rar-lhe. 

A' policia, que usava a~ um tronco para os 
seus preso_s, preseguía com inv~ctivas constantes. 
. Ao contrario disto, estava sempre diaposto a 

.-acolher os fracos e prestar-lhe8 seu concurso e fa
vor. Um louco impertinente, seu amigo dos bons 
tempos, que o na.o deixava nas suas travessuras, 
encontrava-o sempre risonho e prasenteiro, ainda 
quando passava noites inteiras a badalar n\1m _sino, 
não o deix.ando dormir um minuto l 

Home.m estimavel a tantos respeito, tinha 
n 'alma perpetua moci_dade. Velho e cég,o, em botado • 
pelos annos e pelos desg-ostos, arrimado a . um bas-
tão e condusido passo a passo,era ainda assim tão 
humoristico, que fazia a alegria da companhia mais 
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rexigente. Tinha o talento da a.nedo_cta e dos bons 
ditos, uma reminiscencia felicíssima, para vir sem
pre com alguma cousa analoga ao que se tra,tava, 
em ordem a fazer rir. 

Ordinariamente, as cousas da vida lhe mostra
vão primeiro que tudo o lado, quetodasellas teem de 
rediculo. 

Era natural do Apodi, no Rio grande-do-norte, 
·filho legitimo de José Soares de Lemos e D. Maria 
Geralda de Souza. 

Nasceo em -1776, falleceo em 25 de setembro de 
1857. 

Seus re-stos mortaes j asem em catacltm ba, no 
fundo da sacristia da matriz do Jardim. 

~ ~ 
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·t ,à~~- tión:ç,a'lv~s de Al~µca 

, J_Ósê· 'Pereira 

'~ 
Est!3S d0is hom;ns andarão ,intimamente 'Hgada'.s, 

, nos passos riais a,rriscados Gla yidá, nbs faclos mai's me
' mora-veis ·clel\la, formando assim uma rtrüd_ade histori-

·ca.. Não é q~e-a mesm·a indole, ·educaçãó, e vistas poli
., ticas . os ti'veSs'3m\ consorciado, mas o absur_do insepara

. vel das revoluções, que as foz tr)lhar ,ca·~inhos des
_conhecidós e ·1ortu.osos, até chegarem _ao imprevisto • 

. Trístã·o er~ a ideia nova, ..Filgueiras o preconceito, 
servindo-lhe incoqscientemente, a forçá brut~-avàssal.: ....__ 
lada ao espirito do s·eculo, o . atordoar:;i:it!nto do tempo, ·· 
que não permitt_ia àestinguir nos acontecimentos: 

O prim~ir-0),. com .uma educa•çào m~I acabada, mas _
dispoddo ' de uma '. in.telliganaia vigorosa, -reunia á cci- f 

. ~·agem · ci:-.·ica a G@,r:ag,em material ·; o segundo, .sem que l. . · 
~ fosse de t0do lva-ld'.o :de intell igencia, redusido a· viver · 

,, n'úm circµ.lo_·éstreü.issirno, tinha~ rasào trin1sviada pelo -
. habiJ.o de obedecer, ou em completa -n~yopia. 

O~qúe- Tristãr0 aprendeo na revolta, que foi o seu 
tirocini'o, Filgueiras-- descon4ecia ao serviço constante ., 

' ' 'I I 
' / 

·. \ 
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da ,autoridade, acostumado a proceder' -em nome della,. 
sem eqcontrar resistenciàs. . I • • , ' ! \ , 

Na ,epocha, em que rse encontrarão em politica, 
Tristão. estava no ve_rdor dos annós, Filg-ueir~s entrav:a 
-na ,mingoa'n1te a·a: vida, qua'I1do as paixões ~oméçào . a 
perder pe seu~-irnp.@.tQ . e j.á t_inqa um Jn&me -· feito desde. 
0 ' cdmê~~ ,. ao·1~Mü1ti ." ' . " · / ' - ' :, , .. ·. ',. ~,. , .J 

Ambos erà.q., ,dpm!cilia_~-Cls. µp ~ntigo rnonicipio· do. 
Grato. 9 pfttr(diri.1,~driun'dir -ael;l umã? f~müia anti.ga · e 

,. pode1·osa dos cbnfin~ de Pernambuco, pa~·te iin,mig·rnaa 
· l para . alli,1 ,tev13 como progenitores o portuguez Jose 

!" . 
• M Gonçalves da Sil~a e.c..{L,_B.arbara J~ereira I de A le_ncar, 

/ senhorá varonJI, intellige-nte, e de pro,nunciada voca
l ção pa1ra a politica~ q qual ~e .. tinha tornado poderosa 

no stil da província. - . '· . 
~ · "0 sab id•· M,ad10e\_de·· · Arrud.r'C-am:ara •, em· ,s.üra carta 

de 2 1áe ·Ou\n1:koP a·e 1l8l0 .a•c1t 'pad'11e .J@1ãof~R,i-'b.eí1:o ;·de 
. '1\lf Jno, · · verdàd'eirn', 'testamen>fo pcili tico,., ,f·eóomJneqd;..i va 
·es'ta ''Sedhora, ,· como, umç1 ' bernina,1 que -, m~1itb çleyi3: 

jJ pr'o•ve-itái· a eniarwi'pação 'do B.razi 1, ·obj;eci"\0 1 d.e. S0(ilS\ VO-
'tps d0rrad'3üos: : . , : i f, -,,- · 
, P ilguei nis era ·fi.H~D

1 
do pQ11tuguez•.José Quesado Fil

gue-iras, que mudando-s·e dos se·r1ões chi: Ba hi,a, . nos frns 
do soculo passadd, estab{;lleceo-se- com e□gen _ào de assu- ' 
~a r, no · lygar S. · An'n-a , p;0ximo-da . hoje e.idame, da' Bar- · 
balha. .' ·- : ' · é . , -~ ~ , , 

, . Er_a _}; ornem de uma forçâ pród1gi.@sa e-; for:rnas , 
atbleticas ; valent:e, mas - sem v0ntad,e ,pr.opr.i1a; se.riJr,ne 
á mercê qos'._ que•· sé in,sin~avã·o no seo espirito., . , 

FaUecend<;> o pr-imei fo capitão mor d·o Gra,to., -.Ar-
, tiaçd d,é· lfo llarrda1 ~av·alcari'!e , ,prep0'tent_e~ ·que domi
nava éi terra, e se tmha c'onslituido"u_m: terror até ·pa,ra . 

1
0~ •. ouvidores, l~o ' re'spei:ta·dos . nacquelle 'tempo: ; l:il- . 
gueiras. se _propoz ao l_ugar e~ ·con-curréhc;ia- c0m- jjosé 

/ ' 

1' 
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Alexahdre Corr_eia Arna,~d, dé'scendetHe do povóador 
- d.e Missão-velha,' homem, intell ig·ente,. soberbo e· de tra

, tame}1to, - o ' c1ual,
1
_àle_m _disro, g ispu_nha de melhor fur-

túna .' - ,. ,_ 
A popnlifrid;,1.Je de ,'Fiigua_ira~, ou antes· o- respeito, 

que já tinbu cotH\'.listado n,o meió do p0vo· l"Ude, ·. sem
pre mais propenso a rend.er culto á,força, cl.o que 'ao di.,.. 
r·eiío, fel-o ' pr~.ferrr (180!1-.), seí1do isto par,te p.:ira i9t_ri-
g,as e d~sordens, que se seguirüo. , 

· .' l'611co témpu depois, Fil,gueiras ()ebandava', no 
7lfr'á ial elo, Míssãci-,oova, uma esco ltt . que d1il ordem de 
J,osé ~léxaadre h~nd·usia preso a um ,se·o parent,e, per
di_mdo éÜ luta . u-m so.briLÜlO, e ínat4n_do trez ho
me11i::,,. um llelles a' tiro_ com a• prbpria arma, que lbe to-
tµl.J.rn, outros dois: .t coronhadas. , 
· ··, José Alex'ántlre, ucolhendq o resto çla escoHa, ar
. m'ou.:se para defendel-a ' ; Fil€,;ueir.as .fe~ o n~esmo para 
· atactfl-o, e es'tava em'inente um combate entre os dois 

;Y1te_ntad·os, qi:rnndo o vigarjo do Crato cons0guio que 
- •depusessem .. as armas. · , 

Este facto deo · mais celebridade ao nome do Ca- r 
pitFio-mor do C'ralo, e par,í maior c9nsideração, o go-. 
yernador Sarripa io se dec,laro u_, por . elle, desattendenrio 
ás-9upi·~ils,

1
que lhe veio traser J?sé Al~x.ándr'?, que 'foi 

obrigado a entregar 0s pe.i:segu1dos, resgatand.o:-se elle 
mesmo da prisão. cotn µm desterro., ·que lhe foi im posto 

. 1 

(18_12). º - . .. '.•-

,; Esta ' intriga dividia., os ·i111imos. José .Ale4a,_n~re foi 
· ,e;t'pressamente _ao Rio-de janeirq, / o~te·v~ .ª ct·eação 0a 

·vil-1& d9 J~rdim (20 de ago_sto .d~ 1814) e fo ~ nomeado ca
.pitã.~-mor del'la, _

1

nãd ', lo~·rando 'sua_ obra, porque, v,ol- .., 
, tando, faljeceu antes da. mauguraçao do t13r~o. , 

Taes occurrencia·s·se da:vão, em meio de um·a po
·pulação fanat-ica e su,perticiqsa, se~vil e analphabéta, 

'' 

1 \ 

'1 
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na s,t.1a quasi Ú1talidnd.<' , pn.ra ..Jei1:-rnrnm ele- infumEr~ 
,muito respcit,i pe lo sr. n iw r.da si:tunçcio. · · · , 
. Em t8t,, pela !, ):·im eira vez, sêencn•ht1;.ari10 os doÚs 

·chefes, grie uevii'i.u pc recifr c11r11b:1te11do pela m.es-ma 
-causa . H.e~ouhect1rJ. c1-.se ape,nas, e separar;\u-se para 
,rhais tarde se· reunirem. · · ' ' . 

' lJispqsto /em fa'vor do mo,1iinei1t'o ' , qi.\e i len cH r., 
por comin iss~o dos éhefos i nt!~'pêncl e:il tfu"s J.e .Pe'r9qm~u.~o, _ 
tin·ba vindo ,promover oo Crato;· Filgt?eit,~~- conseticY na 
·rnvolta, que alius nào passou . de .urn •rifo'nuiiç:iarberito 
(3 de maio,) cujas consequencias·-foriio r fão ; s,i'tµ ente, .rs 

.perségµições,qde fut:1darão• o pa' rtisto i'ibenil da pro'vi11ci.a 
-e dLs.pos~rào a rio vos sacr'ificios. Ç}ito d ias p_o ;·em .er~·o 
i)assados, quando, _provendó ú- prnpri i1 segriran_ça _e 

.;.1ccende11do. n instnncins 11.e a.m•igns, arinrnr n pn1 i11l 1i
ção, e fez a coutra-revol 'óçâo; ~ec·oúduzíúd'.o -,\':; ,{ut<ii-i
dades depostp.s, e 'pre'ndcfodo ao~ ctiiispiraJore.,i. -_. . 

Tristão Gonçalves, que entrnu ' ~leste nüméro; 'sp3 
m·ãe ,.-seu's dous _i'rmãos-o sem inarista _Al'tú-Ícar. e ~J;adre 
Carlo.;, "e muitos amigos furão ircmottid ·~r, em t.li'versas 
levas, paro a Capital, e pos.tos em •íJu:a'•-pri~ã cí; nos sub- , 

- terraneos _ d'a, fortal E: za, pelo gov1Hn11do·r sa·m'paio , que 
não lhes poupou mortificar.,ões e i11J•ui·i·11s. , , .. -

t l 1 • • 

Remetiido para Pernúmbuco"'e dahi'_páru tlS car'se.-
res d.{l BahU; :coube lhe : i~nc_ob t'rar-so ·'corri ' liom~ns 
mui illu;;tre':o, que pelos mesmns m'ot.Ívos, al!i' se 'al}ha-

, v,ãb s·o·b a-:. vistas do ConJe d' Arcos:, aguÚdando j\~lg.à
mento. -Nesta eompauhit-t, formotL . seo _ espiri 't9: iden
'lificai1do-se ain'da mais· com '.1 cau<;.i, que _pie .êhs.taya 
tão ·Iongos p11Jacirritrn~us. _. , ' · · ' 

1 Pds'to ein f!berdadé, ·em v,irtud e do prnn,upc1a:- _ 
· mento ,d"a B.ih1a (10 fovereiro .. d.e 1'8~1) ·e1p fovór ·aà 
-revolução do Porto, veio ch egµr 119 Cr:.i t'o em _- meiadós · 
desse àrrno. .-

\, 
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Filgueir?s 
1
niiio, _se mostrÇ).ll so,berbo do, seo p:ipt)l · 

n:i GQ~!f<'~e:,;,ol_4çiio. _Houve-se cym moderação. ar-1:
sa r . d,~s g_r.-iças , ~ Ca vore::,.. c~11:n q de ·.o gov9rno t' x.age
rou . ses sÚ\\icos, ,viHrnLlo em. c1lrto retra.himen 1t) ,\O 

, tempo,, em quc~.·êQ.mBÇll.1'Ü0 1n~ .pro.vin'ci'a,. as ·,lllbest->E'5 no 
parüd,9' con,s_t1~µcio.rn:I por:~ugu.ez.,. que trnosfon,wrn a 
or~erri ~l\t co.u~,i s,j ·!-isteo,~e . . , _. . · 
_ ... Yl=!la/~ia.ugqrflçilio .da coç.narc;1 do Oratp , (1lezPmbro 
1~ ~7) .,, ti n ~.a .. ~e . l,e_van tad~J.cdl \ 1,1p.1 ou1tro" poten tad r; .. Era 
o 01J.vidor José1 llíiimundo de Paços de Porp~u_1 , J3arbp
~-ª' por~9g~ez ít)t~lligt?.n~e, émprebende_dor: ... preten t: ioso, ~ 
.e de · gr.a;nde .f.a,µs,t~, para ó q uaL coq verg1p1o todas as 
at ~ nções;; ~l1brfi . tndo ,da r:iumerosa ~olon.ia portµ~uez~. 

_.. 1ue_"'~on.s~,i,tuii:i, a , elas-se mais"ríca e no_bre .da.soci H- lado. 
· , Por bem .?eqlqrou_.:, se pelçt_ revoluçà@, , r;ião s~ . por 

-Otl)M a ~eo,. p,al'.4,,. como' porque,o decr~to de. D. Jon,o· Vf, 
de 24 qe fev,ereírpj approvRt1Jo ,a constituição, que fi

,zes.sern as . côrt~s portugbezas, legalisaYll a revç, i 1tçãn. 
:Filgueiras 'hes'itou, algum tempo, sobre o partid11. que 
·dev,ia tomas.-:. indqsi~o pôr Leai;i,<Jrp Bezerra · l\'Ion Leiro, 
eor,o,oel de , n1ilicins do · Crato, chefe intra nsig,rn L,1 : .des 
,a~so!,u-tts.tas, q,1,1é,já o tüij1a .. feito retroced13r e·m 1317 ; 
af.i_qal, d'::'ci.dfo:-se pelo movimeóto, a.rr-ast_audo a t1 u~lle 

-~ outTó~ -influentes. _.. . . , 
. : , :Perfio ;-se', ·~ép(),l,id.fs , deso.rqens trnssa quadnt., . - Os 
.carripones~s .~Io . Ça,riri ,. ,amofinados á, s<i rdina põ1° Le11a
.tlr~ Bezo;rr~., Jr~~~ào ,.em coµs,tante ,Pl'-rig-o a viela .ü, , corn
. 1rianda,çiJ.e, ,çla. f~,)r,,a publictJ ,·ornnel Fra~wisco F1·1re.1r11 
,r~e Souza, j11,·ii_dsi.nc!o. a·,.il.li.t .,f1equcnt.em~11le., d~ ;; rmi.is 
na mão. . · , '· .. , _, 

;t .Irrn •.12 qe_-lll;il_ig de , 1~~~-, , m3iis ,de 800 pessoa~ ,Hma
.1,!'as vierão m11,tal~o-pos ,tç:r f~i'.o •<itUe . ~_eo , cap\tão,-mor 
ce con;uel,'~d_e mil-icia? pss,igr,assem C! le1, do ,demrmio ! 

· F.az7se a eleiçã.o em meio de ,hesitações, e ,só • por 

/ 

\ 

\ 
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ineitnçào de Por.bem;: e· s~u ·s.ucçessor Lago·s·, · e no Ma 5 
de ·agosto, quançlo · o corp(} eleitoral,- ré.unido na ma
,triz do 'Cra,to, rét1di \1 ·graças· peio q'ue :se· tfo~a (eito, foi 
acco!I\m'ettidó pela · populaça, cujiJ.'•br;útalidàde ·. Leandro 
Bezerr:i e,xplqrava. Filgueiras ! desi;ierso'u a mullldão-, já 

· te'udo snhido :ferido d-e um ür.o o s'a'rgento-mc.1( José Vic
t0rián0 JVIaciel, que prétend'eu·1 fozel:..o; _ Roí gra'n·de-

~ o pan,ico na villa, e comp·leta a d1ispers-à0 . dos eleitores. 
L~Pos, • · q \rn .1àssistiu ,ae ac~o, parti o : pneci'pi_taAdam.EÚ11te 
pa~a o Ico.- - ~ .,_ 

· .' A eleiç!i1o· de toda comarcá do -Crato.se procedéo àa 
·villa do foó, r\o' dia 20 de . ag-o~to tle' 't,821, 1 '.já estando 
restituidos á SUR terra o~ perseguidos de .1817. . . , 

No,· resultado total dessia eleição 'fÍg4ro1L~lencar, . 
'c0mó 1º s1:1ppl'et1te; o q'ue 13ra já' ' hm1 -~ig11àl tle sua re-'1 

· 

haÔilita ção. A entrada des te pRtriota riara a -constituía
{'. te ,portuguezii, pe_la renun-cia_do:_padré 'J_osé-lgt~~cio Go-

' .r · mes Parente, veio dar murta 1 for(;Ja -·aos 1patnot"as de · 
-i 181'"' ' . ' /. ,, . . , i. 1 

• 1 ' -· 

' , Em ~ •de J1ovembro (18:H~, uma segt1nc1a se?icção 
·militar, · na · capirar; fechou o '.SÚÍE: -dos ··gO'vernadore::; do 
Cea~á. _Ro.bim,minado pélos Castros, vílVi'dos µe- SRz:ripaio, · 
aos quaes n'ão ·soubéra· contentar, ·foi depbst'b pela força. · 
de linha, passândo a administraçã.o. a urna j'1fnta de . gb-

· ·verno l-em,porál'·io,, s'ob a pr'esíd·encia ão che·fe mi'litar .,, 
major Tq,rr~·s. ·am seguida, tra-tou-se d'e• elege,t· , um · o 11-

tró · governo, sob o titulo de-pro·1.hsorià·, nos • teNr~of do . 
"' decreto elie 29 de setembro des$e :anoo, 'e te\e isto lugar 

na , Capital em -- 15 de janeiro d·é t.~2'2, ~da·n~o-se-'lhe , J 

pos,se dois dias c.lepois. , . _ . . · "1 

· · Todos · .estes acontecime'ntos ' c·0n'dusiã<1 á ínçlepen-
. dencia, COÇ"lsequencia inevita.vél ·da iQtJ~rveução do povo 
. na politica dd paiz; e a· constitui:nte ·portugüeza, em , 

antagonismó com o regente do_ Brazil, desligandô da sua 
1 

. \ 1 • 
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autori,dade todas as provimcías; salvo ã , d@, Rio•:de-ja
n.ejr.ó_, n~.o .. s'[>. ac,c13letou o ,movimento, cpmo lhe ' deo o 
cunfO da legalid9de. . , , . . 'l'J _ 

, D. Pecl.ro, -tepdo 13~pe~1élo o _decr.eto de 17 ,de fe
vereiro de 1822 convoc,u1do. um •conselho -de orocura-

,-_d9re$, Dó , Rio-r~erjp;lleir.o, ' dr,,, 'ac'cordd _. oQIJl .10~:t~_ ·exp·~-
~\tll -0 .~ê -~ çl _e JU~ti,o ;d,o- r;nesmo ,anno, -s.ubsJ1tQ1.n.d,07p 
P?r::µma c0nst.~tq_i-nie ,b_r~z_tl'.ei'.1h ,q µe , ~r:e~_uJass~ as· ·con: 
d1,gqes,1 com: que o Br-a:p,l., devia fazer- _ parte da 'ffi(;inar-- 
cbi9 , pprtug-u~za, oppcrndo-s~ ,ás v.i.sta~ ,d,féQústituinte 
'de Lisbo·a: .~~ · · ! "! , ;.,', ~ , ,1 1., 

1 , _farncia ·,ao herdeiro •da ,cm•ôà !'lue~. con:i o.:auxiliq· 
dessa. assemJ.'lléa; coosego-iria ;. ma;nter~se. .. oã 1·i;!.,UlQTi,da ~ .. 
de,,.da qual o queriil.o desp·ojar , ic•P.a.jn,dep!:lnQen.ciaiflãO 
cogi,té\:Vil- ainda, mas QS· pa,tr,:iota;, á jl!lJgarão ~desdi;i e~tão, 

" um ta-eto consummqdo, .Effe.a,ti):am'e~te, o í.lec'.reto -~e 3_ · 
d.~- JUI.!QO era a revpluç,ào i; ,r_çnnpta-se com á ,rnte
gri.dade ", da 1TPQf1~rchia por,t,ug1.rei·~ . . : , , , ,: ~, , 

_ -UranJe agitaçio começou ná •e@!flarc~ido- Crato._ ., 
., Os ,eq,nG•¼nQ-al-$; çoni'IicanGir,:tp n.eze,l'T1i1~,1',t:r:ld?lf:a,r.Jp-se 

infeí,'ls'Os- ao ,
0
·11},QY.Í rn~n t0 e . -t,ra,ta i;ã0 - il I. udj.r:, ~, eocetução 

d,o,~çlecrietQ·~evll. ~l~'jµnlJo ; ·ser.yínq.o ás vist!ls ~~· Pónhem; · 
qUj3 ,nãç,, tJl_r&,tepd,ia .. ,Pfej ud iQa,r çl ca\1sa p,qrtugu:eia, . i,lnd@ 

1 d I f . . ' / a ~m t9 . <iJ.O füJJ~.\!iYª eJJ_o: -~·. , .· .-, , ,, 1
1 --. , -, :..:, :., 

· : Tuôo .çlj n~nd)4 do ,p,Àrtido, .. q.u.é -F1lgo13ir&s tomasse~ 
Tri~t·~i9, ~ot.\Q0a,qo : á. ,~Ne!H§l•. dos · pa-ir;fotas. •·ªgitav~, os: ~~ 
a-nimps -e ,pr.oc1.m(y,f! d-ec,idil.,.0;servinçlo-s!:} dij . meqia.çào i 

· dJ31~i;a,i1e,isç0.1,Migiu~l; .ft;:l_r,e.i:r,a·,, .se,eret_ariç( d-a• ;ca,rpara_: e 
amigo da confiança do p_ote;ni\ªdÇ>; · desde 4817:.< ·, . . 

. , . . P~~sandg; se pa,r.a, _os .r P~t'.l\ io.tl!s, ~ste br~z.iJe,i;ro tJa va 
o p,rim;e,~ro p.as~@ para., o ,pa-Y•·buld,.,i,, .' .. ;. i .'ui::1 , -;.; ·~. 
,. , , ~ç,;- qitu t. º d'Eh setef!}hrg, . Jilgqe~ir&,s .Jípr,esentqq~$e 

/ ante a caaiarâ-;- que reunida desde a vespera, sob a 
presidencia: do ouvidor Lagos, o esperava, para solver a 

1' 

j • 
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queslà9, \:l declélrou adh@.rii' :~ao- rno~'Ímento. O.s chefes 
-co rcund ;ls_ ti verão que sub:nette r-se, , para llfí.µ ~éarem 
.expostos á f1Ú•ia dós1 rrutri0:t1rs' •. : · , · >'- • :·r ; '· ,,. , . 

' . ·• ·lf)este momento', s·(f) a •'· riíorte devia ' e,sp~erar os e:lbis 
chefes. . r ')·1 ! '. :. · ' .,.,v· ,., 

Damos a· integra ~Jar;âéta desse ·8ia ; · . \ 
t! 1 '.1 ,)j .',

1
· ,f f_ 

1 
~- ' ,._ t '. ' ,t ,,,, j: l i1b 

Ao'.piri mei;o desete'mbrô,de 1822'}n' esLa r.ea t ·,villa "do 
Cr•ato,:,cdma'rca do 'Cratódu G,r.ará, n-às:

1
,casas ·da eamara; • 

q uese'tvem de paços dó:c0•~se!hu; ;.,i1d~ se ' h:cha•v·a,a ca ma•ra. 
p.residid?· pe~o .corre:g~dç,_r: da_ ' co:marca e !TI·ais ''.1ute>rid~~ ,· 
<les, ,e c1dadaDs ,,abaixo . ass,gnados, par;õi, ·e.ffe1to . de ;se 

,trav1r , com parecer de todos ~Óbre o cumpritnebtà d.e 
u'tn decreto1\0 de · 3- dé• j·.unho) ·cte:...J.:Sc, :N: ,n_.1 . te·n'iJênte .á 
di<Visão d·o Brazil,. N'êsta foi de~içlido por ' võ·to ger'..1 h q_11~ 
se;l:levi4 c:umprir o decret<o.de-S. A. ,IL, ,iui:lep.endente 
de mais' nada, e ·· que •Se - proée;:lesse -I·ogo a• eleição da 

.'{)aroch ía na 'forma , do, decretó, ,pára hão 'reta-~d•arr de 
modo a'lgúm ·o fim, à' qtHJ · elle .,se ·~irige; e vermos· 'müi 
depressa ao lado de S·: · 'A., R. ·ós deputadós 'clesta pro
' vincía; •pá;ra aUi se"t'ra:1tar quanto antes.-6s negociós ten
dentes á folicid'áde , e~ prvsperid-.11de çio · Brazil, · e que· 
desti·nav-à 0 dia• 7 d0· ,,corrente triez· ' par.a SE) rfroced.ér a 
dita • eleiçiib, procedendo-se editaes e a.viso' ;ao reve'ren
d0 J1ar0cho, para fü)ai' certo na p:a:r~é que l~e· toca, ,o 

.. ta'mbem rnanda.rão que o escriv'âo p~s'sas·se_ óertidão de 
todo o conteúdo( para. ser remetti'da á júnta ·~rovi~oi:_ia, 
d·~ gov.:~t ó.o,., e • oufrõ' sirrf 'outHi/~',igual ce'·~tid_âo p.a•ra ·-se . 
remetler á· carnara das ·-La·vr-as, ê· outro • sim que :se 
officiasse ás camarãs desta,. COtlla~-cà , d0 - mod'o; -~.orqu·e 
neste caso ·s1f h0Úve·1est:.i"1 ca:rna'r4~ r ;, ., ·: " . · · :· , 
-·· E· para c0nstar , ~n_pd~rão :.:i faz13r J est:e· ter_n:ro. que 

assignarão. Eu Fmnciso0 Mtgu·el: i~-ereíf.à es~r_ivão o · 
escre\r i-Assignados...:...:Lagos_...:..Carva~ho--Quin tal·.-Costa. 

\ .. 

. ) 

\ \ 
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Ra'be-lfo --=-T-ristão Gonçabv~s de- Alenca;· , Vicente José 
·f'er.eí~a~· yig1u:io iJ1teçino, padre Pegro Ri.beiro rex Silva, ., 
LeiüíHro:'Bizerr(l ltió\\1féi'r-b; 1 oísi.i :pe>rhf4&: Fi-l_guei1·a.i ,. Ro-· 

- mão José Baptista . . José Vir,to'Í'ià-'nD''Maé:i é'I, ·José . Felix 
d·e· Me'Ô.d-~q'ça,;' J o_ij Q~Lôbo <l_e M'i?n'BZ!3S, PJd-rô fosê d13 Ca r-
v1 llio; ·p:Iâribiet1.f'_ra'nn-isé}i de ' Mén'cló'nç~, Antonio Jaé'iri
th"<f de;., s1ouiú / João ' GdJ:1ç~lves Pe·reira ' de .Al0ncar, 
Fr-ahéis-có- 'Efard oso·· der. Mat'tos, Anton~o de Macêéhl'l'i:. 
,merltef, • A;m'aro ·· velh0 'de 'V-'ásconc:ell'os, A~1tóoin Mo: 
:re-irá':cta•CóS'rn{ '..~'ranci;ú~ó Jbãi:/ df :Si-1 Vrl 'i ' Vfoerf\a Ra- ' 

• ' 'I' . t ~ 'l ' , 
1hos·' da Cruz/ 'Francfaco losi3 ·'Cez'ar!; · A:ritoni'o · Cnrr-ei·a 
Lirr1a,·•-Ra·imundo · :J&sé de·-GJrv11il'hb, Antonio .J'acon~e ·tle 

· Aranjo, Atexaruir:e Raimundo Per.eira., Viéente Kmh'rfc io 
d"e0·tirrrn~ Stn-tó'nihI~~ite 1da Sil va·, •Joâqü irn 'Ferreira Nu.:. 
lfre·, M'ahoel éfà "' Ass'ü'm~çã'o Sil va,., · Aófo,nio)osé . da 
Silva José Pereira da Silva.- -~ ·' : n -'· 
:-rl't,;.~' ·,, l ~ / 11.1 ', '. ~r ~ 1i J • )\• • 

• .,. ., t ' '-.. .1 .., 

. 1./ ,· ::,. ,~. ~ i:r~ . T t .. ~,t-1 r1' ~ -.. .. 
,.. . Antes:· cil,e C(i)nsolida,r-s.e a --..obra ,td.es.te ,d i.a;· par.t e, dos 

obrp1r0s .füe ,fevia, ter sido ~-~ac(ificada ~L Dos signi-i ta-rios 
deste documento Sf;lis _,_thihà,o pere<i:icl:o .. ;ti•,istemedlü, , i n-
cl u~itve os, d-0'is __ che(es; 1-· ;,;,- •;. • •,r · .. _

1 
, 

• , .' ·:,A.penas se··tinha con 61 uidQ . a· .éleic;ão~ ele· eJei tores, 
l·e~antarã@'...s_e , sus.pei1tas-;de que ios· ·p-atnfotus, ser.is.o victi.:. 
mas de uma aggre.ssão na -villa .do Ic6, on.â.eb0:.60.llegio 
:tinha í· de , ~rê r.e1.rnÍ'i:; e dest·ac,av·a urna,·, força, nu ;J'J erosa 
:ás o.rd:e:QS ,de r-Manoel. An·totlio· Diniz .e •José-Fe:li:t di:v Me1,i;
d·cuí1ta-.,·· dots officia:es do exerc ~lQ ..• d~d-j,ead.ns,. a. (Pll,rberh 

.-~a:rhcisa- ije á_os .. co.mpat r..io tas d~st.e, na~·uella _villa, ·-ricos _ 
·négocia.riltftes; t:t• a,fomHiia:dos.; _ :, , i.í ,ti'' , ,_: : - _r. • 

- :_ -· s_'ú1rdà a0 ita;-;ão.- fc•oineçou 1 ~•.,Iâv'rá-r e ·no-, rnorne~n·to . o -~ • , ! 

_'tl-~·pa-rtir do íCra't,<t , os' el:ei'lorês ~focurar'ão 'a;;segu-r&r ·s·e 
j ;d :·c,~:a~tu.v~ç'ão1_1é• F._i11'$U~i·r:~t ' :}'E~l p:ebhaodo I 

ima;1p•a 1·1v~a 
·etn como ·vrn_g,irna_ 'gua.lquer•vl'0'len·p10 ; que -Ihe·s·fizessem, 
' • - • 1 \ j I tJ ,',t f I • ,f \ 

f 1 ' t, 

' . 
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este sed~ixou fi,_c~r, eqr:s.eu. , e~genho ;$,. ; · J>a_~!o., µg~~~~ -
dando os 'aC~:mtecimen.t~~~ i , . , • , ... ,.- • _. · ;-,_. ~- ,;-,. , 

, Cumpria-a honradamente. Tristão; e' os p~ tript~s, 
·J' que' lÍ_óh~o 11eHe.a ma-lor ··c,o'nffo_n_çn, não , q~i~erão· ·gu~ii 

' í qissol vesse, o collegio, tendo somep,te, dep,qsi-tad,o· ··se@s 
{ yot_õs , .pa rç1 àep,u.t~dos ,á ·. c,o.~s}i íuf1:_it( ;.u q:u)s~tãq :.wi~~~ 
, mais cqrnpleta-. --~ 1_nd,epe.9çlen1;:rn g~o.clama!~,ª;9-~s~,e) o€i9 ~ 

- Asser;i~a.rãQ_ PP:.1S qe faz,e,1-p sg)~[!!ll8:8 9~9)~.~v~aj~m~~ 
_ ~.ep.çmdo a Por bem Bar,!J(\Sil :e ~e9~ co-\·leg~s., , e , co_.ns~i- · 
· tu indo _um. gov~rp~. tem;t>or~rio e;tc.h1s1yame_nte- de br_a-
,. zileiros. "' -. . , , . 1 .• , 

' Não consfa.va ainêla o p.ronuncia 'mento a~·,Yi>·irân.'g,â,, 
e tr,a·tavâ,se .pqís'd,~ uma revolta for r,nal contra a àµttoridá,. 

de constitulda. · · ,- ·., ,· 
. ~ • t ' • ' · J ' '--' ' ' i_l- • • 

Este propos1to levarão a effeito, no dia 16 de outu-
bró 1822 . . seguindo-se á '"prisão de parte dos eleitores, 
e n C> dia 26' 0 cornibati,hda ·Forq,l)Hlia; no qu~Hói.1 batida 
a força ' d(') -governo ; se ndo· presos os d@is : C'lliefes··e ,pals "-
sançto_~se aquella (i)àrá ,_'os' rebeldes; , J 1 • • ~ ,, i 0•.t2 ! 

Filg,ueiras não tinhaJaltadd á sua'.paílra1vra , :~p;re.
sentou-:se nó lcó·, ein potifos,'dia-s; com-·úm11 :mu'lt'idâo de'.
seq1Uases,1 libertou ·os presos, e .,infligi·Q ·aqueUã !derr,@t·á 
na " legal:id'ade,- ·. · . ,. ~-~ _.._:,1. r .. ";, ,. 

Com est·e 1 resultado ,tiiemeo .. na ":Ca.pital ·o ,pa.rriido 
-infensQ 6 i1n8epet1dencia, ' e ; d·esm'otiorrou'...:·se ,- .o é g1fvemib 
.Poq-'bem, . que •n@ d ia u -de I IlGVem·bro. -, o(fe.reé-eo: {\ !Su'a 

demissãa ao coroo•, élei-toràl, da .;Forfa:leza• •.. Hesitfo:do 
este, · enviou o ;igari~ interino lLahdirii •; a· c@•rii eTen-cjar 

, com_ Fi lgu~iras, ped.i_ndo,ll:w , n,ij.f} :-~a.rc.ha~R~· sqbr~~a Ça
.pita 1, e con ~idanclo .,~s , caµ:i~:ra?. d,Q Icõ, Cr~t:o -~,, Layra~ 
para iJri:la ,nova º~1,ejç&o ,L~e _g-91-,:ec:rúi>;---: P9c9_e,m e 11\g~§l~a, 
nã_q o~sta~1,t~, aban_<;lo~.~r.ão .1~_.Jun~a,; ~q'lP,atÇiiD~SJ.:~e 
aquelle para o Rio-de-janeiro, · no ·aia 27. Tratou-se 
pois de co~jurar o perigo, por uma manifestação que 
. ' 

I 
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cQ~éi.liásse -o Íávor do iipperador, e ao mesmo te1'.1Pº 
à'és'à'rtnass.e os v(mceaores. -· '-

.. Dtiía a u.ns a pí:!rda das posiçôes· officiae5~ o quê 
séria uma con$équencía neces'sa·ria d·e ' sua:s .hostilidades 
á indepe'ndenoia, ap0fa(Ja- pe'l'o principe ; ll ontros 'I'làO 
'dofa _menos rene.g11r a _Portugal. • Assim, os irnpugnad.o'-

' tes dà 1r1d,epentlenci·a, órazileiros e portugueze~ julg~rão 
bem concili~dós os_-séos in'tere·s'Ses, r.ete"br;indo · urh(l · reu
n'i'ão {24 d~:..'novembroí nos p_açns- da ellmara múnicip-al, 

-' patii dec'la:ra·r,_ que- s_ubscreyião• a acclama'ção elo imp.e-: 
·, ·rador, · que ha vià• tido l úgar no Rio-d·e-jáoerro e·.m 12-de 

outubro ;. protestarão-lhe Sllil adhei;'.ã'o, e o·b.etlicne-ia, 
bem como á const'ituinte, que se ia reunir, á D. João 
VI e á casa de-- 1Bragàn·ç~· ; ass·egu f..arào ··aerra_már se'o 

-,sangue na defesa do im.perador e da patria, e finalmente 
ptoclarna.rão a in_clependencia mod'erada desta, 'bem 
como a uhi·ão a 'betn da sa'nla causa l1i'z0 b~·az -1léir-a' f 

A esta éopardia _ e ~ystifica.ç-ão _ chamoµ-s_e, ·p0r
isnorancia; aâhes'âo elo Ce.a·-ld á independ-encia,, para 

' s'e . 'r:ec,ohbeqe'r, .por · uma lei ; p·rov,incia'l, d'ia .de festa \ 
iiaciqn~I o dit. · ~4. ·de .novem'bró 1 

_ _ -
1
Yih_g·af:~·mos ·a ,memoria d_os pa;~~iôtà~, inse~in:do Ji 

.acta deste lha .. na Fortalezà , em se·gu11da li üe 1 S d!;l '. ou.-
tub·r10; oa, vWl'à db té'ó: ,-

•'Te'nclo r.,',foiHm t ommul'licad_o a recus'~ d_e Fi'l·guei
ras, o Qollegio re.unio-s13. n·ovameqte no ·d:ia ' 3 de dezern
'bí-0·1,"ara ~Iiherar. ' úi'vidirã·o-se ·os votos,- o];)ii:nando.a 
frac_çllo-Castro-p.eJa eleição de um riovo ·gove-r:bo, os 

. .tnÜ'i'iar~s pelo t eco'dhecimento desde lti~b Üà· ~un~a · pre
.'= ~\ífi'~á: pp.i-"'Fjl_gueir~s. · 'Vence~lio :~ste~~ fi~oo' r,o_go·ver

no ·r,'i'viT ·e 'mihtar 'interinamer,te, e em fromé ·d'~·aq·uélJe; io 
, cçirri_r;n,andant~ da força çl_e linha tenente-c,oroneJ'1F,ran-

- -c1istô -Xavier Torres: · - - ,__, _ ' - ' _ 
. ·'Tôifa~iá,a 15' reunri'ão-se 'os ''elêi'tOÍ'és '·e' VOl'arãó 1para 1 

, 
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o pr!::ltendido., guverno., eOjl Fi lgu.ei ras p1os.mo; . . n,o padre 
,Magalbães, ·e[:(J Mariano. e om do._i ,/ ,,ne .. ~bros ,:C:ln fa 'mü~a 
Castro,-0 cr1pi tão-1110-r Barbosa, e· José de Çaslro. ; 
... ·Istp se·. pas.$av1,1,, qá~r.ido .,9: g0ver,n? · t(:lm por.~1:i.o 
c.ongr .. egado, . p:reparàva úmà . fo.rca réspe.it r1. ie l i:,a-r.a' o 

• , 1 1 ,. . , ~ • ) , {º , \ j ' ~ • • > 

apowr, . . . . . . 1 

: Em ~3.dejaneíru de 1823, Filgueiras a,presentava~ 
se ~s portas da ·capifal; para emposs~.r o. n9·yo g·ó:verri.Ó, 
~ _fel-9, s~.ro . se disparar u'.m. tir9_, pa·ssa?do T0rres a üd;mi-
11 1$t~açã-o a elle, con?O pre;;idcJ t1t-e . da .Junta, ,e aos vogaes. 
-vigarios Sobreira e Anto.nio Manoel!, ·Frãnci?co Fernan-
des ,Vi~ira e J çiaquim Felicio,. ,· · · · .. 

Tristão tinha fi cado no Crat_o, e ahi procú ra- · 
va levai; -a camara resp·ectlva a org-i1nisar 1.nna expe
dição em socorro,· dos·. ioctependentes- ç)o Pi11:u,by, que , 
.o tinhão_ mandàdo req_)cnnc1r p~r Jos~:. de Souza . C0~l.h9. 
Ue balde p~rem lut 9uymtra a• má voril.tade . cl~ ~~anµro 
Bezerra e Prnto .Madeira~ , · 

l'fada CO\lSeguindo,'iwz-se _a carniqho par;;i ·a Ca_pit11l. 
é) governo t:emporario foi su.bststuido, em 3 de rnãr-: 

ço 18~3, 'por outro 'cnamado p'rovis0rfo, da escólha.'âo 
-corpo e1eiior~l da prov.in.Gia ;' p.quat s~ com'pp·z po padre 
Land,rrp, como pre~jdente, e. do padre Vicente José 
Peraira, J oaquiín Felicio, · Tristão e Miguel Ant,Grn'io 
d_a_ ~oeb"· Li,~a, ÇOfDç:) vogaes. , '.fr~st;iqj1?reQ.1, era; O pre-
s1de_nt~ ~.e· f~c,to, ... : . , . ,, , , .,. , ; _ .· : . , ~,· . , 

1 f11l.~u01:~s1se, \1.9ba , .r.es~yvr11do? .'~{5;~1' de co.mm1\q--
.da;11e da? ?1~!11~ ~:· u .• .. ·, . . r.•'~•,·-·'-'· , _ : .. • . - t 
. -, - 0 es·pmto .. av.enturoso d,e. l;ristao' .par., - lhe perrr-:uH10 
-~S.fa,r ~.UitÇ>\ e'n!P.? ~.cn •quié ~a çµ;o; .ar.ri~.1,~9~l~~ ÔS1·,~êr_i- . 
. gps.,;, tu:~ha a p,a,,xp\J das) qtas., _e era ,, ~ll1L :~~p1rit~i. ~bspr-
veB1~e~~1,,, ''A, .. J r i~ . $, t" ' . , · ; . -, ., -~ 
. . Foi assfm qi'le l[)SÍStio,e dispriz 'á'ex,pea'içfo' de,Caii~s~ 

.n'o iQt-,ui.~o, dt\ pat11;:_Fitlié, q<~e sopeava ?.s i_9?~:wfodén-
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'J-?S,.~10 ~iêwpy ,e M,!r~phão .f,2Jll ~~a .qum-erosa Í!lfxª -de ~ 
~1thh'a: · . ., t ,._,, ...... • :•T ,/t,\ 1 -,J ' .·, 

. n . • Ta o· tenente-c'órot'íél Torr.es, a bOS °tl esqui Vil a'clhe
são' :lá . pa•pi'.t1r; ,~1H nn 1

• 'e·xré~ ij1à ' uma fô r~a. que ' pa rtin
ao '.aesta, ,r• r-1@,s úJ.ti'fuo'f di,as c!.e .· rt,e:z:~i;nbro, scJb ó com
'in'ánd.o 'cfo }h~j/S i'-: de cp rniüí'ssãq'L'uiz · Jlo,1drÍgbe·~ ''Chav_cs, 
{qi ,r.~un(r ~se à.';iHôâ ' par.-tià.{ da ·ca.vWllar1h . dê Sol1:a·l 
~ómn:1.and'i). q~,- P.O,r Alefançlre Nery Fe~reirà, , ir ~1/i.o de 
Fr.anc,isqçi ~-i:gµe.t ; i á o'u tra ·de infantaria ,da ,Se_rra-g ran de 
ço'mmanêl,áê]a ·.phr) J 0 ~0

1 
da C9_~ta Alc;brim. · ·:• 

, ~S~?,S t-r.?P.~~; ,fasendo · juncç~o _co_mi 
1
as _' forças_ do 

l\faranJrnp "cümm:rndadas pelo patneta .Salvador Cardoso 
l e, pti_vé_i,r~,., a p d~ _.març,o , ,_ cpm~·atep'l_ó :em GerH'[)_ª.P C?, 
_ onde -o .c:hefe . portuguez, com sua .tact1ca e capacidade 
mil'itar-' inu t j'Íi,sou o esforçq,. e bravura dos i ndepetide n l dS, 

que quatro "lí'0 ras lLitarão,com denoqó, 'sendo a-6n/ l dis
i,eqrns -com, per.da ql:l 20,0 homens entre mortos.e fori-

.) ' ' ·' · - • • ' • r · 1 Í '1 ' ' dos; afóra 500 pns1óne1ros. · · · 
.,. Ch'eg,1-,va poreske tempo ·11 o'tli·~~troâaguerra o , co-

,r..,_oq,el J'oài)_. de ·. ~radjo Cha ve's, 1q.Li~ ,cq1n1
, • - ~ -~ª v.a 1,1 º da do 

.Jô~a
1
muqs'; , h1 ,vi-a ,seguiJo dali/ por' outro cam'i'hho,, · ]];ste 

çh~fê eqc'a_reci?. pa_ra · o Ceará ·a: ne·cessi'da.de de rio vos 
.. , ' so·cco r ros: 

·,, filgueir11s e,Tristão r.~s.o,l veri1o 'k )3,m · pe~s6a, como 
.A~l~g11ar;s.; ~J.º ,I~q:•e1;~º-P?:o~i§>,~l"!~· d~\f1111fl tie,us .~oi l~ga:3, 
sob a pres1qer)ç1a ,de P)nr1n ro . ~ª.11C.\1 ,m, e .n_o di ?J, 29 .~e 

: ?.J.r_rç~: d~\x~rã'o ., r.· ~o-~t a le~a~:, dr r/ g i ;!.rto.-s·e · / º~ ~'/'.rnl~y, 
r.>ela-r1be1rn do Jaguar'1be, leu e · Crnto; _· por ond e 'fi nh uo 
. à~., reco1"1'i&tco1Úii1gen\ês, para ' fo rm'a / 'seu' 'l:i}(et'iÉi'ro-; 1·á·s-
· .s~~\·.1,0.S 2º~?,.°~ r~. rp,~li sia l~.rlrp~in_c},~, ' ·cDITJ.º .. ct tt h1'íl1i

Cl~.)' i ~-0~, l1Jl~t1~P8!º~ -frq_n le,1~~s, .Pr?,, Rt.p::gr, ??'Et-9~ nqr! e _ 
~ .P,"a:rahiba, 'pàra onde tin'tiãd fe•i'.to · 'reqi.f-ísi~õ,es. · ,, 

'' ;,, "' .OJg_;-{.€fn:0··1m'1ferí'.i .l,,. por 'aa_ffJ:iJ: f 6 Í:fü'aln'i:t',\ cori:
.,fe_r.io a Filgt,1e_iras .o f~êóthin'addo ' !:Srrr' cÍ1rnfe ,. 'J as,j. fo'1\$as 

- =:t,L' .t ... <. l • 1 
:• - ,.1 -~. i.. ,!"Jt1- . ._ ! [f ' ;t '{ ,. 

' 
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· l 1 • f 
·-éxped'icioría"r'ias. 1 Ell~s 'pô're'm contiriüÚifó,···corrió 'd''~Bt es, 
sob as ordens (;)os dojs de\~gados. . . · ❖ ' ' • 

, Na _pro·vfnci'a · d-o-'P'fa\i:hj: '<»e reu·n-itão ·a êJ_les Mano_el 
] ·e SOL!ZÍ:l Mar.ti"□~, presià'ente' da .judta' ij'o governo'• do 
·pia nhj,, e si u irmão J.6'aq1.üm · de ·spµià 'Mà1r~i,h~·~ c8ói- - ' 
t:rú1

1
ndànfo d')1'r~M~ •. "fo.r,m<ind'.o uma JtJrit:a ·tnmt_lr, 'cftie 

'fez a camp~ria,11. t6'rhpt'e,t6ucs~ es~~ jdntà codi. L'u-iz 1I~e'
âro''de Me'.llo .'Cezar, 'no 'caraéte'.r''de seérEha'rio. ' · 

Fbi a 27 il~. ~nà ~o,_ i~:e o ~~~!cft~ e~pe'ct'~o:io~_a:r'i'.1 '11.~-· 
go.u do Crato, para transpor a fronteira da proymcia em 
-~ ~rse-ã~-racc'.1' ; o_g\i~ ~ez ~m n'ume'r? ~·1rnsi·~~ f P'º~ -~º
mens. Antes por.em .éfe, deixar o Crato, ·cnegavao co·rn-

·• municaç\':tes âe_- qµe O 'cornmarid_'aote .. aa gbat.ri!ção da, C'.z1-
.'p'Hâl, 'Francis.éo Feli'x âe '.Carvá-fho ·Ooàlo se1'tih'ha r-ébM
'lado contra o governo prov·isürio, e · fh'e toll:fü. toda 
acçã'o. .. , , • 

, . Est: 'rhovíinenfo-fracfosfa ~ i_:~!\~çié~~~a . d:b,- ia'~\i,~-~-
~qt~-nac1onal pela .posse çlas pos1çoes, que 

1
úiiha p6r

~dido, e er<!: i;iromôvfdç,.' 'p'elo ex.~d~puf_acfo ào _cbrígresso 
ile Lisbôa, Mán'qel ao -~àsciÚíênlo C1!sfr9 te Sitva, 'e·.-s-_e.u , 

'_pãren'te o dpilifo..'.mor ; Joátj.ui·m. ;José ,Bárbtiza·, 'clídfês'! 
· aêssa parciálifüide, á qull foâa 'colôriia 'pd~tug'tlezé~res-
tava ap~io decidido. _ . ' . ·_ · 
. . . C~HHo ex"í'gio 'a dep'órtação ªº ' p'atrfotâ '.fc\sê ' Fi:irreira 
Lirna (S_ucqpíra), senáo•c,.govéhib o't>rigad'b a:co,nce~~r;~e 
'q!~in con6ellio de gu~i:'r;i c9rip~lmnoú á 'm'orte 'Jbã9 'e'á'r· 
los .. da S1fva C'árnefro, faseód'o-se p-r.édi~o ·ao g'ó,v~rno 
JW~~~-~cl· ê~der :cóin_ - ~~ ··revoltós~s '. pilf~ ·. 9bs'tl ~ -~ "e:;·~-
cuçao , • , . . . · . · . 

. . . O~vog~l pád're
1

' 'Vic1ehte.1Jd~t iPé~ei'~a, d1e'ita.6arMo·-i!fo 
áe ·seus ·cdlilgp_~., . .' tính_a·t~itt~aüs~ '_êbâ :í ' 'óf sectlci,ó~•os, 
e , 0 presi'ii'érlie I'..ij,ndhn ~'3 .:v'.i~'er:n,' tci_l êóa.~ç'ão ·W-rrúídb, 
"•J • ) f' ·1·1••, '-• ,,, t f" 1 . , ' u,,,, }, ,, .,.1 J I' ; ' 1 I'' d ''.l ,. . l . 
g,ue ·, a ava ~-m qgir ua t.&p1~~ . . . ~ .. 

1 Era assim qiiê ,'·'mar 1 "ôs '-' dois . pà t'ffütits tiril'iãc;> 
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dei~i,tdO o gdvetno, :corneçava a desmoronar-se , . qu_a,oto 
,ha vião ,. ed,i!.Hci\'do. · · 
· · '1Em conde Lho. de guerr,a, que ·teve l-ug~r no dia ·_18 · 

' .d,e _,majo, ,tornar,ào 1se '-aJg;4mas medidas, no sent.id.o :-ãe 
restau i;a.r a ânt'.0,ridâda de Landim, · tnas f{)í •tudo bal- , · / 
.dç1dô ·;,; n'ois q-ue. tJo . goverio provi-sorío, d.urao te a ex·ae-

• 1) t ' \ • - ~ . 1 t' 
d1ção;nã9 houve IDê!IS q,ue a sombra. · · 

1 ·,'roclos .. Õ.s i\Q tluen_res .do 1p.artído corcu.n_rh do' Crato, 
cl.enunc_Í,ados .de- , comr,licidade ·do movi r-r:1 en~o .da .·Fartil 

J eza, forfü1 pr,esos e r.em t:1 ttido~ para ·a ·Parabiba, ·em . 
, qúa,nt9 se lhes _\ns:trúia um'.a dtwassa : 1 ·· · _ 

· _ ·-Qutr.11s medidas 'não' mHi;.ios violentas _prec<dérãó_. á 
despa.d.idíl d[ls. · expeq,icionarios. .Os exalt.ad0.s . tiobão 
instituído a:; ·rqndas li:ge'i,1•ag, .,.que espa·ocavà.o os ·po r-
iuguezes. produsindo grande te.r.ro.r. _ · '. 

• A situa,ç.ào ernfim er,a ví9leptissima e preludi&va -
uma catastrophe. . ,, 

. O _exercito, que se cba.m.o~ libertado~, foi er::i
cont11a i: em .$egurahça qs independ~ntes do '_ Piau!hy. Fi
dié,_ renuncian~•ó . a ld'ê'a de e□.?ommo.~•aJ ~os, t-in'ha-se 

, p.assado para Maranhão, e fort,i.fieôwse :e,n Ca~ias,, donqe 
-·_não ous(lya rpç1is fawr exç8,rsões, depois .ô.o ·idsu.ceesso de 
_Mat ões_. O.,c,befe porituguez occupc1va o .. m .. orr:p . .<il.a l;o-
poéa, · .onde t,i_oha m_ontatlo S?ffrivel .,ar-t.i.lh&ria . . F:il· 

. g_ue,i r~:s, ,d! rig,i@do-se para .aUi:~, tpmou '<f?a.r;tel 1:10 ; l ,!lfg.ar 
., J.:t,0;/e w:o, e c'Qmeç_~l!l a assédia-1-o,, reµ0,1ndo á _sua fütça 
rodç1,s .• a.s .tr,opas q@ ' Cl:lfl,r-á, qü\l .t ióhão,,êstad.o sob ~:f ·e~m
:mapfJo ç1e C.ha.ves, de,Fe-l,ippe ,N~ry,, de Alecripp . . e-r.loão 
!le A 1:.J ;1;1ã,o-, form.aodo , ass-üri um. e.ffe:cti,v,o · de. 'c..er.cá -~e 
·6;000 hi_inens; pel.a mór parte · armados_ de chJJ:~QS' e 
pqu<:jlS·_ a.rm11s .. cile f9go,.,,1. .. , . , _ ·· •· ·r, 'il 
. ;J'idi~ éeroa,(jo,rig0)1:@~amenJe, , jem .. mei~s_1le, prt.1lon-
.g_a,r .l'l. 'lutá, e talvez ' cqn y·encido d.e,qu,!é) ·.ti.nbi sóado~a JtQr:a · 
derradeira para o dom,i,njo p.o.i:t,u,guez._no'llr{l z.il ,, evl.r~gou •J 
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pr~ça( o~ e.il ia 31 dé ,ju'lho ; ma,s ª ~"j unt a~ e'X ped·1 cioo'.<) ria 
só deo por finda a Sll.1 missão I)() dia •1:f s :. t Êk cm tKú0ro, 
d1ep.ois de u:ma. J esaven<;il /com Ó ·g.o v1er-rith l0' " Ma1ra nhão, 
~m consequencia 1d-a liguiih11;ao' de r. ~?nt'1rs' da expeliliçã1Q,. 

· Em começo de n-@vernbrü ,os dois c·hefes 'ésta vão de 
ve>l,ta_á província; ten·!o •Qh'egada ão·Crato"com, alg:u.ma 
força . . ·1 • • _ •· - , 1 , .•• ,; , 

· , Vinhão encontrar ·se.us arn.igos 'em I situáção bem 
difficil. • O gover'no trrovi-sorio vegetava; Ps·t!) ntl o a1 adrni
o istraçiio -avassallada inteir:a rn ente ao cdrrfmll nâ:aúte das 
arma~. interino . Carvallr0 Couto, 'preposto" ·c10 parti·~o 
;:idverso, e _.por esse tempo clivulg aVa-se a noticia da 

' dissolu~ã'o, ,da _constitui•nte .; o que vinha a ser um 
g Qlpe profundo para os , indep~n~entes. A reiicçiirr t'or·oa:... 
Vil-Se ínevitavel , e HS Castro'-s, na · DOWI ordem d-O 1·ousas, 
d evião senhorear-se .das posições, ·qu e .a tão bom direito 
às 'patriotas conqu,istarão. , · ., - . , 

, . Foi gra·nd'e a inquié taçào de Tr,istão, e sem limites 
·-o rese □ timento düs patriotas, que · de prl:lferencia. esco-
1-bião os pdrtugu.ezes para--suas rr,presatias. ·· . 

,-Ale·ncar, ·deputado· dissolvido, ' 'chegado - ao - Recife 
-f, m deze mbro,. com, se u coll ega padre Pimente l., tinha. se 
identificado com ,os carvalhistas, que sé declara vão --em 

··resistetrnia,;,.ber.ta ao imperador, e tomou pa rte1 na reuniáo 
·-celebra_d:a em .. O;lin'da (13 dezembro 1823) , ria qual · se . 
:t;e·cuso:u-da r: prisse" ao presidente· rre.mead·o para 'aqu~na 
pro;v.incia , Francisco" . Paz Barreto, : depo·is rrü1-rq11ez ' 80 
.Reê-ife, p1ara se et:l,V(3Sfir ·.deste, :cargo ao· patriota Man·o1:1l 

· d.e Car·va·lh·0\ Paz: 'dê •Andrade·,; urri I dos perseg,'0idos ,de 
·,1-s~ -,.,, j.. · • ';• ·, • -: -' • 

,~ .;... • ·; · · ·' ~-· ' ~ io ... • 

. .O'. alli escrevia para a prov,Í'rJ.cíà e'm ·termos, :que 
fi sérfüJ â'r r.r.i:gti•r-se' â cr.e'n~a -de que,"b ácto im'1Jerlal era 

--uní. :,hostíli~a~e tao;, pa.r'tido nàcion al. ~ o sign-al de re-
•gr.éss0 1ásLvelhas , idéas de '.:maoào absol ~to. . ' , . ~-

... 
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·: :,~rist1ào 'iódHsi_o 'Fi'lgtieità~ 3' 'fir~ar, ·cbrÓ elle, Uma 
,circülar, ás cainaras d.a prqvincrn, em L'íer'mos_' poú co res.c 
.peitds'tis t1 fo ún n~hi dp'f , 1a a, quàl re·sü-1 ta va accen tlJ ada 

' defêofi~ança ltiúa,dt.o, á .. Stia' ' p1rb'àiesst d~ firma'r tl i'nde
:pe'Õ'ti-edci@: d ti Br-à zil :e lhé c1féir\ inst i"foiçõ'es livres . 

. No meio ·dã ag.itaçãó·bticas iôrla d.'á pel o ~rcfo im pe ria l, 
~s .:dois~'cµefes ,julgarã·o de necêssidade demor.a-r-se algurI;J. 
terripo; n'<;i i-titeri ór da 'provincia~ no cara cter de çlele
·g-aêfos d_ogoverho ;· é. o co·mmUÓicarã ó.:pàfa a;Ca·pitnt'. 
· ·, ''N-o ;enta.nto ; Tristào, ·c,~m 1 5'Ó l;lomens, dirigia -se ao 

. l có, o-i:1de·1rre par~cia' ·a·ecessario pôr •' uth paradei l'O ás 
desordens, ,que ião' t~ndo lugar, arµeaçaódo a quéda des-
de logo ·dos . indepeddentes. · °' . 

r A il~ de janeiro chegou a essa viHa, ·e no dia SC"gui d 
te era morto o p0rtuguez_ Nicoláo .José de Mell'o; crime, 
que-foi' attripu,do··aos _patrfotas.1 Parece que a presença 
â'o chefe' do partido animou o a~sassino ;· é pres11m1v!3l 
q~e ~lgum ·exaltado immolass~ ~ victima á-intol ~rtrncia 

. do temp'o, ou a alguma vingança prec9nce_bida ; mas 
não que Tristão o houvesse ·c·onsentido: · · 1 

. • 

. A ,inipret,s~ a•~;vers'a -todavia o, ré~p'on'sabilis ou por 
'isto, S!3hdo parte talv~z para· esta imp~tação urna medida 
!odiosa_, qµe decretou. · - , · · · 

1 
. • 

,,. •. '; -~ Pa'ra evitar ; 'disse elle·, .'em · dffici.b ao govern '1 pro
Yisorio~~ qrfe óút'ros'. tlort·ugueies fo~se'm ,vié-fimas da 
'f~t.ià do pó:vo, fé~ re-colHer •á' .câsa d'à:bámara todos , q'úa n~ -
td i:f- éxfat'ião nf v'i-11-a;·:B màndóu condusil'-os para ó Cráto, 
<.i·nde ciisia ·pod'el-os garandi- dP. qual1u'er · víol en, ,ia ; · 

'. '.l:•U: j( 'qü'éíl à,' ríô é'iítari' tO' _QO_ pa'rt-ido indép~_nd:en,l1); pêlo 
' fà'cto ' i:ta dissolu·ção :il'à'. c6·rl'$tiruin te', i'a en t,reg_a r .os páhÍd-
tas ás cpãos d_e seos ad,vers'arios, ·'s'eqhihsos'' .. de 'viógânça .. 

':d Ah úi tiBih/ /Jó' :g'ô'l'pe ·d'e· :es'tcrdo " -p'r~Jd usi'a, ';\ inqisi vel 
-a l'vo.rb~o'. ~-à 'pr~bv ipcia~--'0s .. çôtii pi orrie t{idos; p~e1

vião· tbqo 
=pérfg'oL(la '~'ifüâçâ·d, arfg'iir'ànâo·-se :. rhés ' q·u~ 'maiCTr ·' 'n•ão 
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e~f.C?ntria.~i~? 9ª ! ;ex~t~i\'11Aº ijlt,e ,01.s ~-R~A'.1-:Yfl .P.~•.;ê,q:bmis-
ª!i-º .H)s vc,nc~qore$; .;· . . < .·: · · ', -;.1 1 ,. • 

, ,·. Foi ,~ssi~-;qü;i:;))r_ptó:u ~: iq~a-", qe HIT,l,~:fiª P~ºU~~- . ,,_ 
. , -Co~ ve.n:c~dos , •PJ-t,i~J:9,;r>r9~?!'IP.Míl ,_ 9~ ipa t,r,1q~;~p11fR~;1-

t~ vão: de a I gp í?.?· COAS~,;. 19 qe • .fo~~Y f1 !:ll~,m•1t1{1Jã~iPP·. ílfJITT-p1 

?l1Re,, o,ryl/;i,- y;!ãg ~ q~ig~m)13q1~. , ·• • ·, • •• 

. Mu,tos_,mq_1_y,119µ,p~,· q.~f .P:~lpL~à.9t1,rp~,çtp 9~ .9~fN/mê: 
.J:11at1~- HJ;ih~?.~t~. ~~pa_r,i,i~~ çi9s __ r~,,,li~1\a.~,.'d,e ~~f ~,.n:mJr· 
qu i.sta1f4Q-S.\ll ' ,co111 19.~ ~?r.~u.~,uef_ef, fl:\l " · ~!.~·º -:'~~ ,ru~!~: P,b4~-:
t1;9S?,~ de,~fr,~, ~}.l.e_~, y1_p.<!!-fm .. ~gfl~!l- P~f~g~ct.Qs --~· ~ç~~mpa
!?-):rnr os_ :nifoprqde\91~es, p,a._r~ }1,~!) qya[ .e;';O ~fposy~~ . t~p;I:-
petill A vw~a,nça -~e;.~eR? V(:)l~_o,s,~,rp~~-<?S· .. ' . ,, 

, Influ'i0 egualmente, , par_1 qq.~, s~ ogt~.s~e . .Pff,I~ _r,e1v~~.!.. 
~~• ~, go·$dt0, p~,1~,s. ~~~1.is, g,?~ J. ex,pe~ic~~Ó ;9fi Çafi,a~:r~intl~-
""es,trnrta ,,Q. , , . . . . . ,• ... , .. , ,. 

:-. :·:._As' míl~ni.fysJ~ç.õ~.s, ~p~;t.is .. '_~/~ 
1 

iO)j3~V,~~-?:r CRTI'}i'~C~)~A<? , 
eo1~1 . ao:_ m~?°:1º Jerp.pp1 N9, Gt~tP Ji.elas .c,1.r~µJ_ams .q,u1w1 
!;i:ed fF,.tO~il] .~os ,cto1·s•1~~~f~s · .po\1~j\cçis,. 13, Hj.~ :;1! Ili~ 2~:, q~~;:
~-e_r,amQ·9J[Il po.r q,rria ~,x .. ~,lta,ç~o 1-<?'.S .~n~e;pfn,d~r:t~~- _ ,~:' 
tr.1g_a~ de . na tur_t;i~i8; . Pr l yfd? . t ,1 n,q.~o, . : poip,~urncpd,q1A ·, 
:P.O}ll!,ca q~ _t:çr:ra : _urp;~ ~n,1,rry,os1d,~d~ -¾~rr\y~!· 1 

.. , , -~ • .. 

No -~_içi. ~ 91~ àm?eirp,,. ,os .. JY/~ti9M,s _ 1q Aq-~~J!~ ~ .v1_1Jt 
celeb_r_ão, na-. cam~ra, uma reu_nià~, ,eR q.ué,: ,Wtcl!~,f..fr~~r;>· 
~,ep1~h1d9~ fe~~q I ~ s:';1.~l d.yr,a,st}:~••, ;,P0F Jr,~1l:pç~q1~ _ ~a usa 
~ac~_çma:1; r .ogm_~Eªº g9_~·.f!l'.g,q-~,1f~~ ,d,efM, t95r;_r,i~ r J ;H<JlJfk-
1;11!;1,r;ipo ge:r~l i1P.S .},~9~_as ,qa prp.:y,1p~gt, ,,p~;~ !HJ..~r'rnJs~;,ttJll_ 
,i9X~r.no -$};1',;V;~~or,,, v1s!o q,u,e:,e;,ta ;,~1,qpJ,1a1vf\ f'?~1~.,.\~ ,p~\~ 
for~?_; ~,,qq_e,,. f!:~s.~~??º , de ,gqy1er19~ r i .. a . d,r,~~st113- -·~~ :J~M-· 
•~ªftç~, ,~~•,to_~nllY11i1, .'1~g~9re ,~fear, ~~FP . ~1~1\eirn,?J~pu~h-
~~ ~9: , F:1.1w,5_g,Yf '? : '},f!l~.t3l1 .rn~ p·i_f~~rll ~?{(;) < --~!1Yf1_r.s,qs . 18 ffl:R1 ~.~,$, ' 
aa ._fl;tpedv·.:.1ode CaXJ/!S • .. ,, ., ,· , .... ·-. . ., .• , .. _ 
. ,_.,~~L::urila ifà~,~~'t'á:..'.ii.b'~'e0mp' Ósta 'cii;;:,p'aire··:oi::i1;â1'0 ~-Igná~ 
· . ... -~· ~ ·L•1 L .~nG)Í ~~ .i. :f•l) 1_H :"j:-::..1 ~,1,, ;{j d· ,., tÍ i ... ~.,, .. J'1_q l"u .. -~ l. • . -

,f::!f~ : l-~ .• ; .• ,f\fÇ\f' .: M).,qm-wtm-~e :-{~_e:M9:,d<. · n.ARª:Wí ,f,f~nS•foAº . , 
'~)~\ Qp.'1 \!9,S ~aj~reirt} . ~ ;, ~~l~;~!iWlfi11'?• ; e-'h-r:r.1;1,~~ tc~i;n~rJ;, . 

• . ,.t \ ~ • • ~ 

, 
. \ 
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envia·cia. · com uma mensagem neste sein.tidd a Filgueira~, 
e·T.?istâ~~ veiõ- ~-□ yô,'?!;llf, a este ~fti~~- 'Ô~ v,!!lf_ ~o.,,ê9j· 

· .1. Alr1s~ enge.ndTo,1~.1 a révolta; que condu~10 · á re:; 
-~;uplié~uo: ~~u_hdi?•\ i.dé~ imp1~ta~a de _ Pé~nam'.ti1,1.:éo, f!l~ 
qt1e--fm ·levénh nn ·Cea-r•á,. •d·escfe logo, ·á expressao. m,a1s 
simples . Os carva,lh.i$tas erã'o ,mais cautel.osos, não precl-
savâo ;bem · á.té- ··ona·e' ch'ég~·rião n~ súâ ' résis'.teíicia· á~ 

\ .ordêifa--dO' iin.ipe·ril'ilor~· · ·: 1
• :.:. • · ·c .. 1·... u · ·: '·.·' · 

:· ' · :, En\ re os '·~gilado~és ·dê7- QrifxeÍ·aq:iob'irii fi'gura-và'~ 
d?is · -~ó:i1i.eir ,pÓ.\I\()rd~e·~tido~- '?ns ;,t.fl:,rf~~~. 1P:~1j ~ib~s·"d'e· 
Perna'rrrbuco~A'.rrudir ·Gâmara · e .J ose Gahx.to · Telles de· 
Meiiez~s.,·: q1:1e· fói' ·, m'aics '· ·tardê-d~semb~rg~d~ir· d'ai ef~Qã·h 
de1,l>e'rnarn,brico: ·· · Ambos· áéoinpar:rlj,atàó' os.· -'êlôis· oltéfes ... 
até seo ex~erm.inio, sempr.e co~·diiU'iêãç~o ·é- ·;léa·ldaili)~ 
Veío jtin.t,a!r-se-l_h,es ;Fr1ái:idscà, dê,. ·Arru'd-a· úarrfrlr)r, 'ir .. 

· tnão do pri'meiro,· que. rrfor'reo tenen·te génerâl dó ex~·r-
·ci·tb. _:,· •·;••·•_·' •.· ,_. . .· .. !., ... ,.:: J . ' ;'. , : 

1
, ,. 

i ,_ : •. A·c~mara .d,? , ~b6?1,cop,".erti1,9à- ~m ·, assént bt·~~ , 'PºP.~':'
lar ·· sal•vando· as a·ccusa"oes "''lle'. ,i" ~dw Quixeramobtm· 

' " ' '1 ' li, ~ ' • . fás-i~: rao ,goveroo ·pro'visóriq·,' sµ1's'creveo : tudo mais. (18 
dé.:·jàne'i'ró} / e . '.c{êfibérand·ó. éÓifr 'Tfistão / e-xped1.o. _ áj 
c'ám'aras· de- s· .. : Btir.-rpú·dd,e Ar1ba~f:Uni~ ~rntf a.d~p:utá,cr,P 

, .. par_'\ f~~e_l-~:s,e~1tr;ar no pl,~r:io, d1~9·\l~·u~·; e;~ :ct~anto. a pri:..:
me1ra isegu:ia · ~ara-· 0 Çrato ·na sua• nropaganda·. · •- , , . 
. ' .· -~ opp'osi·~ão ' c1~rri~~º.U. '~efô_. ~r~ç~tj,'. 1~nd~ ~~e~o--
mmava o .Juiz , de ·fô·ra Lmz Franmsco d·e ·, Paula C::

1
av:al

cái-l te •de 'AlQtiqU~r<it1e ,_: .'. Todà1vii-:1 .as '1 c~niâr~s 'secfrcioSi\S 
ú~sta:tão -a eleiç'ãb; que se· tfohà·- 'man ~âdô faúl'i' P.<\iá . d·e:. 
pu\ ã•dos; · ,,., .... t,., - .. . . .. •• •· . .. · ··- · '· · 

·Por toda p~rte ris· prod:ómós: · d<? · dí-àmà: ·sáng·r~ri'tc1 ~· 
. · As desordeas toma vão incremetitq; ,, ' · ' . ' . ·, ··· 

. ,. '. DÚrarite·,;a· est~:~·Â· 1d~: 1':rWt~ó ·1i6.'lcó' (~O 'de Ja'.~~ir~) 
An:!-~~•io.-·.vi~i,r.à .d?i ,Lag:~ _·Ça~ia,l~aíit,~. d\~- ·~ i~uq'µ;~rqué:.,,. 
offic1alf ·c10 seo "cô·mma~clo; e.ora li'' praça-s, mvád10,. ~s. 

'1' Í"), .f. • 

', 

. , 

\ 1 
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,• . . . . . . / . 
• " ; , r "'."' J \ 1 , • , .. ª "' ~ e\ ~' .·p 1 "1 · · f1 ~ .. 1 ' . ; !...., ' ; 1 Í , 

<l1J~f bà~~}: 'ct á'Ail.rí:l:~:~,-· t\né~i~,.. "d,~-~ ~q~g'?_:1 t9--m·~l-{~;ã9 An-,. 
dr.1 ~f l"X;~!-'rí3! :. IY~~-n<l~l' ~?.\l;Jr~-J,11 . p9d~,r<~.SA. 4~~~,t~r~ai.; deo 
1}~~ _vo~ flt ,:W·!~ãp,,.f;mr :- 11~1ni:hde,,1 }'r_1plã8_;,,: 1'\ ~P.t~~ ,,que,, 

, , ~q-~, prRffl rL~~~ p~.la, v;:,~,1 o .ffi~~1~ou 1Q:iPi;1 r1çap '.:a\~ d{:);1al~~ , 
. t . ' . 

PP.fr,!1"\0-r H· :~1-. ,,i .... >-_;'i;-·j ~1r,1. .. r· ·- ,." ).1:,• 1.... ~-·:. ty.1 ~,\ 

-~; hi. JR~<il,, l 9;d1~~!''" corr-r~11;1? ~ª-f~,\~ ,g~s.al(\1a,-: y.illa,, ,r,o'r 90-:. 
13:eaçiio dos de\e~ados, nà sua pas~t~~pi_, :P,Jra :,Gax1~~, 
t1op~ 1,_n_oJ e~1r_pJC!oAe.~:l~ )-.ugar, c.orr1;rp.~ t~1d.o .muit~-~ v10-
let;ic;1ç1~, ;. l!)À 1sp~_11;d9,, se· ,gra riô,er!let;iMt , ·;~.?:i"l;t,,.os. _pa_tA1Jtas. 

1 .,:Voltan?~ 'ª·º~; Cr,alf->_ :.ª ,ex,p~;~_1ç~o, :f1?1~ d!:l_rn1q-i_~o_ e.s.ei 
~e?ª-v.~.,h9,rm~\a.9,ú ,QO,. ,fü._o,1do;;p~tx:e~; t <il.!-1ª rJ,çlo, ,q 1ch_~f'1 . ga~ 
t~p;o,t~ ichegogP&O · -l~~,,,.,,f;l,.J_\lppo9_pq, P,i_:> der., ga,.r,a-nh~ a \SUJ! 
vig~,f. O}J;li:lD,dq~.,,c,hp; llJ.ar,., .. , 1 . ,,, •• • ,-'::, . • · _ • • • •. 

•,t :.:~s~fln ._í:9sub?~-~ú~açii.9 ~:ii:.~ r,q:citff§~:, d_e_ :ÇA,xa lcante ' · 
G~t~r_~? , rqp}f?.S ,._/ t1,u~~15.o.s, á: ç~n.~~ ;t,~p t~p l 1.ç,1~n_a ;; 111-tqnel·Le. 

, 
1

. rnun1c1p1 _0, e teqa arr1scaclo a lea·tctaê.le de Irrslào, po?J.a 
· l;l,\? , 1p v,iq?:.:;•P~1~-:.~ v}:~t irn~,; ! sj1.est~ n;iojti 1v.~,ré_l,- -_,cl.ei~•aq·,~ um 

d~flil,I_l,l,~pit.01~,~~,1Q,d:1gnaç_&o.,_ qu~ ,_ .. l 9,e,,c.~ u~pt;t,í ~.st.e-· qri~_e.1 
~ ,fün_,d,at,~,-~ <_le 2f'.4~. ·Jan~1r9,_; .. ,e;,.p}ev1~, ao.,g~.v~r.:t:1/.il' 

. l\~º~_1s,ori91:\ e~\1grr_ia:1:~s~n-~p-p ; 1~. ~~-. rp,qd ·o_ a, nJi,_o . de.1_xª:r 
1?;,fdas _na .JIPm8n1.ade:·;1:591b:re ~-~ co,_O?UCt_~, qlle tmp..µ 
t.i;le P1' f a pom , ~~tt'.'l_, pd r,e_rs;a, r.w~. \. . . , ... ,, · . _ · j: 

"t Era sosrie.nte• ::hc, tirtiã · d,'. u·ma _, tur.bu.Ienc-ia'. e,, feroci-
, 1-.1; , - ~ .~ l \.> • • t ~ .:.A 1 , ~ • 1 • "> t. _ •. . • 

. da.~.e,1 \yºn:?-!Il,_uns ·ars,. ijo!_ll.e □r,. dr~s ,fdo1s .. p_ai:J1dos, ~:an,te , 
a il•Hl'J~'.t fl!U,9ixí,IJ!3, te.~~s~ re.trc1htdo. ,,: .. . '· . . ' ' .. 

,·ir-,,;i,1\Ç.~~~-iq_qH~~ e .. ,o -~~rge{l.~!)-,rpor .J,9.a,qµyp {?13,rnan~:e;s, 
Mour"a ,. lfll,P,).1c~df?,.l~;i;nh~.o:i. 1nessa, des9rdem, . for-.ão .. p.res0~. 
e manc(atloi(para .ã ·c11pital. Era qôantó '.Ti'ist~~,;p;o';i_ia, 
r~rJ:f, :e~:1;1,9;stg, ;9q(l,l'{ :1;3IIJl :1/ l.1B§~.,'? ~13; ~~h-~,V!3 ;.J : iadi,sci-· 
plma- ele suas t_rnJ?,~~: .i .. -Vi~~-,.,,-_.,,_~ · 11 _j ": - . 1 ~-.! · . 
. , , -, P,esen;is ,_q~ vi~\lÍ·.t'Ilçl,~, ~p.c~.Q ip:1:m9l·ç1,Ll\iS ,.por: João An- - , 

~fi~ ;~,PNf!1l9Ç_lll -~º cr.i.m.e P.~ ~~ ·d~1,}.MJ1fl (f),, .. ,; senq·Q· epe,
g~r ·. ·H!J\~q conde~n,na~o ~_;<;1ei.x:ar, .o. it,~.e.atr9. de ~i;ias_ ~m-

. ganças, por sentença do tribunal d·o,_ Juty : .· . . 

' 1 

\, 
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Funondes Mour.i .foi mo rto dentro de alguns ,mezes, 
,:Cava,l.!:_a:0;t~s ,de'i -i}rnnos d'ep©"i's. , :: ,•,;, ,. :-, 
{.·•:;:' "· Ai ÔJ~c'Q;r.q·ia j •aJa1~rsando cll~s·he ~mo.d0 vcõm .G>s conse
:~1l!t!9,~t~s lilfféit(i)s,;q Çl ;:pa r,tido , fl:pt.i .. nmcioon 1, ,pode_r.oso. _r.w 
;Çap1ts}-l; J.l'(iabo!u: ·de ,senho·rea,r:-~sé• do governo •em ·21 de Ja-
l:l.eirQ;• p0Adb-1l1e,J.1m,-c~nce l h.o co.ms·u l üv Q,q.ue im por;ta vo. 
uap - tntellà . Fou~:0;esc_olh ido, · pa.ra- el.le ·o, ex -,mnsti
.t,,uir;ü.e: ~?;scir!113n,lp, . Qa-r]?,01a ,,., Noreir::;i,; vigéJ.r,io ela Capi
t'á'l ,. o .Jôrouel Mar,oEiJ .. JÕsé ,. 'Ma,r,Lihs RibeirÔ.; . Frnfl.GÍSCO 

·.:/.f1~P~c-~ê~?>1e~)t.~'éÍ~ij:~~,~ ,o"c,01:Ônef' Jo•sé f;eli~ de 
.. 4;,eyf)d

4
0 e ,§ê! •, ,_,.- , 1 •• c ,, .-, . . . "'· ., ": . 1' ., r' r-.. • l•J ~ • , . .i r- •s•~•- ~ •• .~ •• • • 

- .!J',;,, .És,t'tl·'.•Ult·inw;: qµa ;:t©JJ:;teç ii:Va1 ;a:pp.arece'r · na po]jt íca 
"-<l.a,: pr..Q.vin·cia, . p,:irá, rerê.as 'o, npme.:1·mais . ex,ecVando · de 
~:1i,an t,os -se ee+eJ:Jr,i,sa: ão-A~-a s rh1.tas ceM:então, era .um er.ia- · 

1.d0r :'.rl!a ribe ir~_,,(íl-e, Ca;ul'l-ipe. ·-·Na admin/st·raçãó de_ Ba riba 
:AJ-afüd0,~-ç9.q.be-ilhe ·pmfüler i0nse .,piràta·s· francez e., , .. que 
vierào à terra· em Pece;ri, e o governador cónsí.cl dr.a-0tlo 

,,qi:~J ~i!P_p0rl.f:1Wt esté, s~rvic;,o? _qµjz fa;,;~/'~'. e~hí.bir :se n_o 
"'l;\1q;-~;~;-J.,~ , .~1,r.n,.~fr},\l 9da qd_o,o esco H:(l ~ os pr!s'SOS ~ te a 111. 
,~a.pi t4,9'. de h1,iliç,i,as! .. nrs?,<\4\l ªdrêf _, con~eguio e,le,vJ ,r:--se .a 
~'~9}·?~.é'l:.~ ... ~~~i;::/,' '., ::::::. :ri:i·,;· ··• :_... .. · .. ,. . '. · . 
:•1 ,,,. ,; ~m:fiás .~•-!de /~:v:er.ei·1:0/ .Trist'ã-o· e -Ei lguei ra's chí~ga rão 
1:á:!Ca.piiãh ,e•cli-e1J1 te. d~~les t:ú'do . cedeo. ,, •.8ou to" foi . ·p·re~o, 

• e 0 governo prov'isorio reaclque'rio a fouça .,pr-im:itiva.• -✓ 

·:-.L- :1<1!1oi·rnpi-.do· f>:Or,érn·º•e·&tfür,po:d·er, :·. ~ torto ·~ll e eonsa-
-~r,,rd-o ,a~o,.servi ç_0 J.ta ,prfü .aga'tid,inep nb,licana. - }.fo 1º ele 
-cehr;í 1-t· pú b lj.t .1.'IYa-se O( pr.hn:etro j0rna !-' do 'Ceará-µ fi ial'io 

· d.o,;,go,.ve.1:}1.;o.,,1dp,~, Cea:r.d,cj re,0~gido- ~rrnld pàdre . Gonçj lo, e -
. ~tiffarto,., ·n,',l!ima -. õ.fficina~i'. qt1e. ·Carfatho· remótt8'U' •'de · Por-

. -1l &mbúcu. ;. ' ,,< r:.·-•, ·· ,, ·.,.;,:" --: ', •, 
Os chefes imp'ed-a·listasi, ·que s9,fuiã,o ·aguardclr occtl

-, (Slà@; n:ã.,9 ,(!)p~1o's_erã@.rres-1sten·o.ia sér'ia râe>s d0is cnefés ~ mas 
, ,,esperarão medidas do gover_no imperial, a q.uem se diri-

J 

1 • 
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-g1;10, figurando-se martyres de sua dedicaçãq á causa 
irrfp-eriál: ' ! ( • . i;; •, i', i. ' ' 

Effectivamente, no dia 1'4 -de "·abri-ba pd~t-à'va: ·áo 
Ceará-a corve·ta . Gú,'tít A'.méricdrid, '· t-r-asénâcf a seo 
b'odo o' 1 º presidén te· n·orneado pàr.a à· pr'oyi'riéht, :~et!Mt'e · 
ê'óronel'-gradoádo de a'rt'il'h:B'ria tle mar'io•b'.a';cPedrõ' •·Jô5é 

·-d1a:Costn Batr:os, ·cea.'rerrse,' ex--députa:~o ás duà.s· · coiil'st'i'-.- _· 
tilintes d'e· 1-,:isboa· e. do Rio-de-j,at1eiro.' , · ·· _ · ~ 

·, :)~.PI'i{atlA1 .'1º~ . i(~t~r~iôs' 1? ,?'.~' ªt . ó'~
1~~-b'~d_}:e 

t82~;. ~psra_ ~1-rrps, _se.~:g~aya·:P,f~~º : ªt , ~1.~.Je)a~!1~r2., 
a~ tempo, enr qt1a _se _n\stalava a. côast1},~1~te

1
,.~

1
~~~-!-

' )eira. .Alenc·ar havia sido -o ?eo amigo, liMsa qua<lra, 
Já ~enlamlo -fasel .. ó \rnrnediatamen'li3 . recon!hecer.', .'c~nt,a 
ó voto de A·ntor1io· Carlos~' j,á ,pedindo á:· ass<:jm'b.léa' , uma 
,amni·stia 1,nira os crimes poi!it•icos, ,no i:nt:uilto de 'aproiv~i
tàr..:;.the: V.l;lncido errl todas U ,'Suas''. t'e'ntativ~s, só··em 
jp;lpo, , depois delle· absolvido, ,êo~seg;ú'io 'Íasel.ao 'to~ár 
·assento .• . '· ... · .. . .r.:._, • . . , · ·: ~•, 

• ; . ~! Sftr{e~haf~_6,,. _ P~re~eo::. -~4f~~1t,~ lTti.~f~p:~:e.:~~gs 
·anilgos, , em quanto seus ;iêl-v'ersar,os' se ar,p'l'aud)'ao ~ 
n'dru1eação. · ·. cdch g'rnridà forçâ° '',fa ·C&'pi't1i1 ; p'oV:,i~t.o 
que, alem dos funcriionarios 'puWicos e mi(itares'/' 'c\:,íWâ'
·Y·ào '. com OS -nµ'r9e!'OS'lS : '()Or,t.Uglíezes·~ !sua,s'ifamilias e 
adherentes, nesse mesmo ~ia, julgarãó corheniehte·. dãr 
começo· á re~_,cçAo. . . · 
.- · Reunidos na camara· prnnfoipal, · cpm'as;~ist~rlcia do 
auT:idnr'._intt:Hiino Joaquim: Ma-rcelin9' de B:rito; e :pade.·,d3 
tropa, que.' tinhão .aJliciado; 'nesse r:nesíno ·dia ~ declararâa 
Tristão. decahido,de . sua auto'rida.de, ·àssen·tand·o·•se ·q'cie 
o •presitlen·te: da c11.mara,- .coronel Mani:ie'i tJasé·•Marti!f1s '.Rf
beíro assumisrn o governe da província, para 'sér: e'llo 
querp d~firisse a·po~sira C:osta: Bairro~. . ·, ,, , ,, , · 
' Tud-o· istó se ·fasi-a' , cbmo·· em ·ex-ecução. d·il lei de ;20 

~ ✓ ' 
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de ~u tubro de 1S23,·, que regulava as nomeações dqs 
. pres iJ e_ntes oe ,pfov_incia. • 

Tristáo.; Jesaoo,r:oçoado, Un h.t1 consentido,te 11té me!;i ~ 
mo provoca-dó esta medida ; rnas, tom ada que fasse,
Fri ud.ol'l de res'o l_uc<;J;o. E' qáe se tinha .verificado que, 
pe-lo -mesmril transporte, 1rn'-1ia ehegzido· a norneDçào de 
Filgue.ira,s pnra corn.n1,rnd,rnto dos a rm as com as honras 
de brJg11d~iro, . em rnmunernçüo de s~os ·serviços de 
,Caxias. . . . 

_Atropa passou~se para .o chefe1 qne lhe davào, e os 
patriotas ente nd erão qu~ podiào ainda prolongar sua 
domina.ção. 

Assicn- foi que a junta depo:; t a, :=1com p~nhàda de 
Filgúeiras, refu giou-sé na povoa ção deArrobche? á legoa ' 
e mtiia, da Capital, e m quanto Costa ' Barros 'dese mbar- ' 
ca va, 0

1 
tomava poss~ do governo rrn noite de 15. Nasci~ 

mento, foi chamado p,na secretario, e publicarão-se duas 
proclamações, em qu0, chamando os espíritos á conco_r
dia, Costa Barros serv ia-se de espressões inconvenien 
tes, 1querendo convencer de sua adhesão sem limites á 

· pessoa- do ✓ impera~or. . · · 
Jn fe11 so fl jdéà d 1-1 uma constituição pro'mul gada pe-Ia 

nação, .11vançava que o imperador· ~era a fonte. de todo 
pode·r. • ' 

_·Reunio-se immediatamente o ., conselµo presiden
cia.1,e sob indicação de Costa Barros, mandou-se - guar
necer.as .fron.t~'i ras da prÓ.vincia para evitar, todq con
tacto com Pernaml,)ucq, hostilidade esta, . que produsio 
a desconfia:::iça 'dos pãtriotas tão identificados com Ma-
noel d:e Carvalho. . . ' . . 

No dia 18 pore,m, por cohdescen rléncia. ou fraqueza. 
dirigiu-se a Ar.ron.c.hes, e a Ili .· fasendo mánifestações as 
rriais phcific~s, conveío com Filg1.rnir11s · e Tristão em. 

.1 

.. 
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eonsiderar-se de nençrnm eJfeito, quanto fiserâ a camara 
sediciosa,. e per11·1ite ell ns ra ti 11 cou sua posse. 

Parecia-lhe qu e assirn entrarião 0s partidos ' em 
vias de reconcili;iç5o . 1 ' 1 

Em 7 de abril, p9rem, o grande concel'ho de P.er
oa mbuco proclamou formalmeq.te a rebe,lliilo, oppi1ndo
se pela ·terceira vez à posse do presidente l'az Barreto; 
e. tão intrans,igentes se most-ravão 'os revoltosos, que, 
substituído este, no mez seguinte, por José Carlos . 
~1ayrink da Silva Ferrão, urna das viclimas d-e 1817, 
n ão se lhe conseotio qu e ass umisse a adrni11istração. 

· A noticia da revolta pe rna mbucana de 7 de abril 
veio encontrar os animas, no Ceará, n'uma desconfiança 
a meaça dora. Dizia-se que o ,imperad or estiiva. d1~ accordo 
com se.u pae para a rec,o lu □ isaçã n do Brazil, d u vid;1 va..,se 
qu~ quisesse dar uma constitu./çào, e consid e rava-se o 
novo _presiden.te como u_m agente da corte, par.a foser a 
reB.cça o. / , _ . , . . 

O que s~bre tuu 9• dispunhn a uma luAa, e.ra que 
muitos patriotas nµo se res1gnRvão á ' idéa oe perde.r _os 
cargos, que ·a revolução lhes déra, desp'ojanJo aos por•• 
t uguezes e seus ad he.ren tes. · . 

Foi □ 'estas cond'ições, que chegarão ao Ceará Fran·
cisco Alves Pontes e Di ogo Gomes Parente, em missão 
do. governo tebeld e d fl Pe r11ambuco, seguqdo ,se dizia. 

Pon ~es, '.em 1817, t'inha recebido ~gual c-orQmis~ão 
• p~ra '0 ~eÍl rá , CÇl)ll Mathias .Tos~ Pà_chepo, e se tin'ha 

hàv•icto cor'n1nu'it:1 honr·a, n'f10 oostante ó éna'llogro dellil. 
Âgo'r'a, _ co'm 10 ·&i'~s)-nó ·c'0

1mpt1nh.~·j'ro, tinha-se .. il~sociado 
á 'r'evolta éarva1'r1.1i's ta, 1seódo P

1

acl\'éco "um d'cis s,goatarios 
da neta do grn nde concelho de Oliodii ,-'1em ~-3 J; d·e- · 
iiiNbi-o de .:t s2·s. · · 

.. , , t>'.rr~·o ért,i 1sn: c~~ f½;~ c,õ,~pap~eil9,· ~ ~i:i;{(aáo 
para L1sbôa, no nav·io J ·iq u:úi, , com elle e · o ouvidor 

\ 



\ . 
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' . 
.João An.tqnio . Rodri:gues de Ca,rvalho ; esteve retido · 
.all.i, durante os dias J e 'inf.ort unio de ·Gomes Freire, sen- ' 
·do por u I timo devo! vi do ·para ·os- ca rceres da -Ba hfo. · 

Re~tit·tJidu áJiberdade, eni consequencia da quétia 
do conde d' Arcos, volto,u a Perrrnmbuco·, e fo i ·d1~ novo 
accusarfo, com seo arnig-o,de ter -participado da teu ta ti va 
.de assnssinato llíl pessfüa de Luiz do B.egt,, se11do. c1 ,m 
elle e mais , 40 suspeüos, reenviado para as prisües de 
Lisboa. 
• . Pontes, pela .sua coragemj era um homem na altura 

da cornmissiio, " que trasia .- Chegaridp ~o Ceará, eon fe
reuqiou com ,Tr.istiio e Francisco MiguP-1, e seguiu-se 
a .deposição de Costa ~Bar.ros.-

Os p~triotas, tendo á. sua frente Tristão e Filgueiras 
ret-irarüo-s0.para a villa do, Aqniraz,onde juntar~o Lropas 
e m~rcharão contra a Capital,. eslabelecl'lodo seu q rnrte l 
~m Mecejana, na noite de 25 de abri!. 

No dia seguinte, . o tenente de 1" linha Luiz itoclr i
g,Q,05 Ch'a.ves, inve-s.tido por Filgueiras do ,com,nJ íll l\io ,da 
trópa existente na Càp ital, e de ordem deste, pr-e ndco ào 
oq.,vidor Marcelino, côronel Martins, sargento-m ór de l" 
linha, Delgado, tenente Abreo, capitào-'mÕ"r Ba.rb ,:i,:;1, SéH

gento-rpór Faqunl~O, sargei;ito-mór José Narcis,o Tor1res, 
te.úe,ote ,Dinii, aHElres ·fedreira e ajL11Jante Frnr1cisco 
Tó.rres. ' 
- Desa'rmad_o o p,residen,te,• os r.evol~tosos, sem di~para r 

um ü~o, ,occ1;1,parão a c-i1lade.'no. di,a 28 d'e- ;ü1r il•, ,, a,p-re
sen.tando-se 'elJl ourn(;)ro <l_e 85, \qgo,no dia seguin te·, na. 
ca,:rnara municipal, r~com,pus(;lrü çH1a éorn s-11ippl ~i:\es, e . 
declarar~p ~ie.poslo ·o pre?ide,nt'e Costa ·Barr.os, e.n•\·-~.rn<ló -
1h.: urna ()eputziçi.'io para o clecidit~ a- deixar a prov-i,ncia, 
s~m l~;1ttar u,so_rte das- arJuas. 1 • . • • • ·, 

Nessa reunião, o padre Estevão ~da ParcLu1,,cula 
'·Pereira,, como secreturio de Filgueiras, e·em nome d€ste, 

,. 

., 



-74-
' 1eo amçJ exposição de motivos. justifican·do a revolta, e 

fez aQ imperador a impú,Úiçào de ··attentar · contra
as , liberdades publicas, sendo .séo instrumento, na pro.: • 
vinéia, o presidente Custa 'Barros. '. , · " 
, 0oactn, sem meios· de defesa, 'o presidente re"i"iun~ 
ciou sur1 cadeira ante-a · assembléa popular, _p:'otesta i1-
do todrivia, êrh termos comedidos, corit-ra . a violerrciú~ 
que ll_1e ern feita, e ~:, · intenções, que lhe attrlbuiào. 

Tri5t/i'r), 1rnmec1dci presid1mte lemp.orario da pro~ 
vinci3, asci11rnio, no mesmo dia, as redeas do governo, 
fazendo émb,Hcar ncceleradamente p11ra ·0 Rio-de-janeiro 
no brigue ir~glez-il'Iathi'lde, fretado expressamente para 
isto. assim .a Costa Barros e seo · secretario, como a Ba.r
boza, ,Facuodo, José Narciso, .U'iníz, Francisco Torres e 
Pedreira. · - , 

Ma1rcelino, :Martins, Delgadn é Abreo mettidos a 
bordo. da galera ingleza' Juúil'e, farão ·.deixadüs ir até 

r Liverpool, pq-ra onde est1e navi_b se destinav:a. . 
· De posse· do governo, -Tristão comrµunicou ao mi
nistro do imperio João Severiano Maciel · ·da Gosta ,, e_m 
10 de maio : , 1 

(< A 29 do méz passado de abril, -foi ·de-posto o 
, tenente coronel Pedro José da Oost11 · Barros 'da prés.i

dencia desta provioci"a do Ceará, á ordem do comman
daote das armas José Pe,reira filgueiras, pelos motivos 
expressados oo documento junto (acta da camara). Uma
assembléa de mais de cem homens, ás requisiçõe:'l do. 
povo em massa, fez esta mudança, ·a que cleo aio alguma 

' impolitica ou precipitação •do pres_idente- Do méstnn, · 
documento v.erá V. Exc.' l'Íssim os motivos · da deposi·ção 
delle, corno da •minha substituição temporaria no _se~ 
emprego.» .. ~-

Em 30 de tJbril porem, Tristão tinha e·scrip_..to a · 
Manoel de Carvalho : · 

'· 



•• : .(< Está , ,feita a. nossa intima · ... u o-ião, . q uP,r dê ~e ci
procicla1Je .de :• se'ntimentos, ; q,ww dé . riSCl)S. e perfgos. 

~ Q . C~arêi ."n,10.cede é.l Pernambu.co " em - trntriotismo e· zelo 
d~ sua. libér.da,de ; ,arn·bas são provinéias do _Brnzil ,'cheia s 
<fé g,Íi' e ·dácfu i1ll~;;1; Ji;t l0,stres 1caractúr~s, que a ''naturesa 
gr1ffot1 ,; hn~ c:1ir.a1()i Õt·ÍS ' livres· dos' brciz.il~i•ros.» '.'.. ' ' • 

« Do papel j!1nlo (acta· de). reur1-ião çle 29) verá V. 
Ex b. " Ôs mQti y_,:)s, que •nos óbr1g1rn'\o n 'd<:l rwr ·ó'·:P, resi
deote ·uo governo,·d·es:t(I -prn\"iti cfa , d'erilr(') de 14· dhS'. J) 

· - .<cO Sr,. Pedr·oJosé ·d.a CostR Barr os, -.eni tãô. peque
no periodo de tern po, tornou -se n idvo do rm,entimente 
de'st ê {povo brioso, que jâ não soffre os ·ê ng an cis, e para 

, rri fl ihor di~er o descilramento dr gabinete · do :R,io-de- . 
janeiro. Quiz levRr-nos como escravos a0s Jerrôs d,) 
d·espótismo, -e pretendeo que o Cêará negli sse a P-er
nambuco _aquel!es indi\S µensa veis soccor.ros, que • :um 
·irmàQ_ 'dev.e prest,n a seu irmão c·c:i ns-termathi ; propoz 
mesmo .que · nós foffisemos de1 todo oppo.5los aos senti-
mentos ,dos- deirnclados . pernambueanos. >) , 

·. · << Em" gu an.to du\fa_r a h1i nh~ -'pr'esidenci'á 'tempora ~ -
ria, conte. V: Exc. que o . Ceai·á, · 'não ' hade afro_uxar l:lm 
só fosil da grande ca:léia, qQe . nos in·terl ~ça ; pois qu e , 
de mais .\l nrni s tem 0s na frente o inlrepjd o Fíigüeiras , 
-o ido lo . dQ R.c1vo e tão firme, como, urna rocha·. >> '' 

· .O ·confrQ,nto'' 11lestes docume-ntós ,pro vão que os ,Pa-
t'rioras do Qeará hesi'tavao, , ou não - se sentião ainda 
bas~/mte'"Íortes,. pava arcar com o poder do · imperador , 
e ', P, f06(!ra~ao c_ofifomporis'ar ··áté podertlm proce,der ·a e- -
m0 a:o "', m.a,is .segurq:-, · ...._ ·. , · ' ,., . 

, Para· legal·isar ·ª ...,nov& :O~~eTll_,fl~· cóusas, procedeo- -
. se· a 'Um_il olei:ção,~é-.:Con$'~llíeirQs ·,dcf,gov·erµo, n0s •', ter-
. mos'.'da ,lei d~l 29,,0tj.t11bro:-;de- 1823, sendo· eleitds : Ttis_-

" tà'o, .. ·Alen,car ,' Q'., c'~l' onel .Caínpell'o,- ,iga-rio-Ga'lvã'cíl Nàs- -
eimento 'Castm :e.:sn va e José· Felix. :· · -
,. ..... , 1' -, ,,, • 

,· ' 



, , Entreta_nt,_n, .C.h~w~s, .eih começo do inai.,J~.:-:era ea
x iadq ao ,pi:esidente C,H,1,:ill ;o, •1r,,::i,ç1f,'.s91,içitar 1'timátnen
tos. e, petrec1~ns <\e guJn ra. f.i!l!3 ,elli' pr,ide~se ·t lespeo:sar, 
,&o .Oe.11riá ,.,fªs\i;1-:S~ tarn-bem •e:n_CQl'.l:ú.lfle_hda '. l!l.a,r.a. Laglate;r-. 

' -ra, f.J.or fivia do _f)~goci,ú.a:l<:;i - ,.Jo~é\ ;JQ'"aq:uit~,:da ·~il·va_ )lra:ga-, 
do -armamento, e .. mnnú;ãó, q1Je : a pr9vincia, podia oom
p.rar.. - ' \ , .: ... ; r 

)t:.µ,àw;~_s, :de~coberto. '\ern ~qa pn~sàgenj 'pela fara-hJ!. 
P\l•, -. úão. p'i-$de .lev~.r a, ~ffeito a -c,on)i1Úissà('.) , rec~bida, aca'
bt1ndo por se -passar.para os im'perialistas, afim de sal--
vara, '.v,i_Gl·a. , _ . . _,, · 

O arm~roent,o mandado compr&r ,cheg.qn ,á Fpr.tale·
tza no ,,d'\a 8 deJul'.l:ho .no brigue i~gl'3z-i flele:n càpi'tãci 
lorg~_ .Jr!i•l·u.e. _ , : , · :. ~ ' . '! ""; .. , 

Con~ ta va . d·e 29, peça~ :d e, c111 i b re 9 1\ . 32 ,. 8-00,,gr_a,~ ,, 
1rJ,~~eir;J$ · qe :p13'dr;a, 35:0 es'padas~ .'e .as 'tl<11Í!) içõe~, f3' .ne.0 

tx~o,qos 90,rr~sponqef}tes. . Pa r,te ~este ,. a rjmaixianto, :> :e,m 
eoin~çq di;, ~gQ5to, foi 're1nettid0 ·pa.ra ,ô balalhão ;o, -3;!JJe · 
caçadores mil-ipi.ao;<;i~; •.q,u,e,1pi; ,qois, daJ!egadiJs ,t1iúhãp .C1Je.~
d9, QO Cq1to, e,:d;o q,ual,1'11istàt) ficára , co.ns·i[-leratt:l;o , c0m
,m~n~ll:t1ie,. , rnbs*u.fodo-o o · major Pedro Jb'sé,de · C.~r, 
vap1Q;, :Botb1,1,re.ma., : , "_ , ' ,- ·, .. ,· ,,, 

. Qr.e;;çia .a · có,n6a'nça e 0 entH·usiéi,sm0 dos patriotas:, 
á medida .qQ~• se deq10.rt\.va ~,.r.e;r,,.resalia do gov.ern~ im.: ·· 

1 ,, pe~i~J. q,9~si :;em. exe~r,it,Q~ :Rem ~~quad1rai, :~·~ al~Jn -~i~~º
~~b11,r~.ç1;lido c.O111...._a 1~.n11rchrn 1, q:ue .la vr'ava-·na,.mator.,pai:te 
iias, i•rov+qci;ís QO t.lil,oi'te . ., .. Nã@,;~se c01,t$eot-io:.,qt1eí Jm,s.é 

- ' j ,blr~d~, •,a,. c,on~~•Í.~~iç.à;o 'Q-Q'eneci:dá.,pnr. P,e'droi 1 ,' tfl, ,0pstpu,-
' se a eleição mandada· fazer para a:-assMl.b,Jé.a &e:gitslaíj~ia·. 

· . · d 1 ' · , . .d 
., .,i i-i!Ph.n~s~e. -pe.ní1. O;;_ ; (Íll9 , @.S ,e,nthlUS!JlSt.a~4a;!)';!)liÍ VI à-

d~s.1 p9;\iiAÍG\l.S,,, to,m:i,r{i,,<l>:, @,m·b.<Pi1r-.1t ;Qi:l iP..tfQ.pehden.Gia.:J so-· 
'b.JJQQ'O[l\0~_; ,qiue: l1}}nl)~,rn·§~ffi ~ailgi1:1rna· ·~J.f~1s~i d,0: .µ·a1~z~. 1T,rii:'l:-
t&._o/,.8qÇ(ljlS~ea tou:· Qi çl,~ ~ 1i"f~ti11Y~: ; .mra~.-,Filguei.r1as.:,, d;fiJe oá'o 
tinha inteira peréepç-.à,o ·d:<:Hl,l}ê- se:·pàs'$a·VU,; cotUim:1~,U u 
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fihbiú• ;cdfüo·! d'âi~'tbs.' , 'Pad)'e ·Go,ifçálb, ºFra-h~éísco:'Miguel • 
.JôA:c, : de ·1\t'ndr,Wle •e1;'1f'ericiá1r,i10 ' '.Jlósé clá J>Sil1và d rirntirã.o 

~' \,. . . ' ' ~ ' ~ 

, · ós ide í1t.f ofb'rf5 ;' t~hío 'p~ rúl; .~hl1.r, ea, ... apin''i-má; 'com.' tlü:e 
tfübà<:f -de· 'Sl3r ii jJifssa~of t: peilti:s 'ártnás, ., · · '· 
· ,ifi)~st~; \~ ln p-ó Vf-)fu, ·OS . 'SO'b,ré'nbm~s· ~ i:lê,' iJlit~fb_y, ' !$n:.: 
6u~ir'a -~'Qu:i,í.íii!3 -é1' '•Tâh-iándíJá'i\ \'. '~eré• tBülrit1 '1Ã 11\à i,t0s 

t' ' ' 1 \ 1 • 1 ' ' • olit1:6s·:• q Úà !Jsl:r. '.i'nl!rocl•úsi'f•:.ro H~'s:\f~'m ilias: ·c,eãre•ns'~S. · 
-•

1iOs 'âm1ig10~r1mai'f ferfü/ost/_s ,-El,a".cttti'sã 'tr1:t!siã'o· ;i\o t\ei
t~, como · d1stiQct i vo: J 1lm11.:l1i~ra't~ :fü~ p'rífta 'êom ,li ,!} ' IWç.o 
d.e,Zfl tfa ràma'i-é1lita;::1ém;;~ li u~à@l ao ie'x-·c·oristíl1áinte•i E ara ta, 
r~dactor da _sentincli,1g d.a •l l1bJi'Íiá~!e; cújca popü':Hfritfa .. 
t!lh \it,ã, ;éloi1isider'a,v1eH ( ;_, " . • \' '; • \. ' • ', I l 

:: ,,.!-;!fti-stão tdtésmú i:: f~si'à 'u·zo ÍdéliI,ê;:nús actis I dfi'i.eiá1J.s . 
• Na data _dos . pt1·peÍs'J ií'ói:1gJ~~r110~:-~b · ílnÍJ,l-,-:: fül1de; 

pet~~ei)tia ,e âb í'rri'[~êho...!...accres'éentava-'se-e âa· Libe~-
..l ';iif ~.'e n !, • ,, ! ' : . ' . ' .· - e ' ) • . . • ; • {;''ªª . ~ . . ,; 

Como TristàÓ a nn une iara, , Q Cea•r~· ,'cl•é'vtiâ"Pã'i:.~ilhaf 
a':_!stirle1 -a~ -'P;érn'alt{füfoo ; -~lte:s~,ôr'é'.Fh ' foi àd'ianre.t ' r:i'.b~an
ªºJ:1 fcfe 1:mbd-õl't-l'fêJi,s'.'-éla'rõ' e''dée' isi-vcP , .'no sé-l'lt:i'rléf dás ,idéás 

~ , . ' 
fé(S~lli ~ír;~"~

1
ás~_ .<t~-~I ~ ~0 rn'ê~a'v~/~ I; ~ .' ~tú _:g:fª,9 ~re d,i v=t.1: ~af~_ào 

lêQlr-'tli'-e,Lp-o:v&/,,rmb'c1(r/1'_1s'em l rien1lítJ-m 'orrterl'o; sem ('~a:me,, 
As cl'ã:ssàs l'nfêrior-es ·0'u''.-lhõs!'sérão ex.de'ssi-N1, mêi.1ta 

d:tH'.otãtla~ 'l'ou 1 dtihràb_-';'tfãs e'1~·i•~ofhf1\ ' p!'é-Íel'lnd-t!fio r~:
gti}tie. 1d·o 1gó'v,e tii1'0~~1bsdl.ufü\'1pelcr, qti_a l -lti,nhãó,: ec~'l'ftF~ bido 
üfü r'~sfie itohré'ligi~sdl :...; '', ••';-' . r J ,, _ 1 , ' ~ !, •.. ·.' 

', · · Não ha,·ia me,io ter~o. A_' ~u,z_a po~Ulil~i'oífj ext,i1ge-rat., 
vã9á's:'!J\ti'r-t-à,Té's 1,lw ;~H né:Íl(:)fi, ·'P, sê ci~ -~s é'óla'tfü~ ó& 1fJepri~ 
ih ia \ 'l üfl_ia'.le'ziNWh:i I ü~{) .d_êfifrii bia ){a Ao; ,q he · nâirn1:,abell i1t 
:j !.a.· j 1 " J • r I f • _ ; f a • J'" 
ild'Ií.i 1~ov'0-~ €t!lUc'ãtlt~:ifi\a' o,lJéM~1111é):ª ''fiassi v<a-. ' 1:1 :

1 
·,: . , • ·;_,. , 

,r_;:.:, -0 Jit1fl111k& 1d1e Simiio 1ló-li1va"r-'1 iá'H~vês§la,·a .ás lé.dn,'Jfàl~/às 
-~Tuá-si : 1í~p>e1r:fti!éa•Vlfis:' d!á'•'1 po1p1~ l i11çãõ1rüs't íeà?f 1 pá iia ~1,.,~prô l.' 
fé~Hi0, q0m p~Mµ:ntlo: li1n!ot ("ã>cá-li1-vs"sêntões>'õ~? rrúüs :'re-

- ·n\16fó's ~-;.·?\l_'.~:, -l~lk11t' •. EíJt L } 1; •!'·fj"7.f ', ~~1 ~, .! .- ·'f'~J J :. 

· Dava.-;se uma rap_i cla ev·oh1ção 9a mentalidade Mi po~ 

. / 

' . ' 

, 

/ 
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vo,, .ha.yi a:.,~ n,c;j~ A:e nqy)d·ll d.9~·,· ,e :- ;v~ rdá~e.i,r~}Jer,mç_o t,a __ ç~;Q ,, 

q 11,e _·a~si,go.a:1?:{r,a u m;.,"p,~,ri <i.),d G> :d~h t,ra,ps1ç.ç~~-; .S,!i) Ci.1)}: i'P}n.~ 
. ha:via p.Q,';),ca .g~,nt~ nas·d::on,cliçõfs 1~18i copqqs,i:r·, -O~r.m.ovj
mento, mesmo entr~ O,S; ;pa~d_õ~?,s -d,e~)1.1 5-1 is ,no.me95i.ll ,~1:·ra·')... 
re ti":vão os; f~□ heci,n:i f.:_p.to~-i em ;.assJJp;iptgs,r<Je; gpy~,nno, e 
nov f;l, d,eci,~ (j~. d a:')poppl-R,çãp_,er.~Q,iíle raq~l,~ha,be,tos ,.·.fl,(il,9fe. 

__ tudq en tpe -~ ~ raças :çf'.~?ad éj,S C()_l)1 9, i,o:~ige;n ~.e ,q r}~i-~111)1)~ 

. O r,espe1to p_ela vtda humQna ,_erl/,;:P.~·[},;9·~'i~l•· ~ ;p_:: pun
don.o r. dos,.b'on-~~~\s_1 ,ttnha. fa ,!,~Q$imotiv,01;,.r. ,,!, .. "•;;;~•.' .·: . 
. ~ ,O p.r~colil,ce,ito a~uper~üçã ~ },~e.~ fasià.ü.; :Y~.r:a ,pP,rl.r~. 

pol' UJll •prismâ , que ,íllud_ia . • · ., , · .. •, i.. :,~ •t-· 
A p'rovinéi'a estava parti_lhad~ i, pelQ?.. ;l')repot,~ntes,i 

que ., e'qirci~.0:.1' tyl'~ n~?Í'Q1 ,10cô.l, ,~1._ <l·jsp,"1JÜ.1ã \\) , ~;llS, ~qiassas 
. ~rU{IJS, ~O:[JlO d'u fT! i:\ : n;1í•I icia , fe~1.dal:•1 -1 • • 1 • ., 1'; ,:;;; ., · 

·. ·, A vrngança particular 1v ao l\31nia .i9 ,br'êlçQ ,,q;f,JJ l:IS-
tiça, fl fazi'a victimas a cada momen to, -resistindq-_l;h(;l.,, .• - . 
ou :cor,r0mpendq-,a. : , ,,r ,1 -,;_-:,, •,, ,-,: ,' 

_ , ·Entr.e-os dois partidos., fluct ~av~o o? J nco.o,sci~ntes, 
· mass.a epnrme, de .. entid,ad~.~ pa·ssiv.as• ã'va,1js~ \a9 ~s•; · a ,togQ
pod.er, sem J er ;e11Jl •_.çonia fl., origer-q. d'ell~, t s·q:bs,çr;t=i~;eµ~o 
ª "• t.ud·o, que . \heJOS?\3 ~x.ígido ,em n~~e ',qa,• á1,1\orjda~e; .. e
r-ec@n hecendo-.a somente, ond,e res1q.,~· , a- força;~._. , _' . 

Ta.es. eràp a.s c,o.nqiç◊.es da popqlª.ç?o, l°que,,14.e9tr.o 
de algl,lQs .. mezcs, s~ ·.c}(;lv.i.a .achar,i(',l~o,!v-i,él;a<pelo ,tr,ip,!i ~~ 
:flagello da grierra ,civil, da fome fl. ;_da,, p§lste ,: ,q1,1e, i~ ◊- · 
dar~se ·as i;nãos .. : . • , -i.~1 :,,:, ,; 
·i A cplp.eí.tíl de J S.~4 foi mpi redus-ida e-w ,cprj.seq,t,10n
cJa ,qp guerra ,.~ivil., a <!~. ·t825 .comvl~ta·i:pente, .. µu}Ja f' ;,R, 
para epilogo d'e;;ta i calái:nid•i;id.e,- ~Bfe-11rp.ida!i}e,s , d,iv~,t~a.~ 
ag;uaTdnão , {I .. e~0teà-4'ação, do po;vq~, A v,~,riol_ai, ,qu_~. em 
17~~; ~e . ap.re~en,tpq.J ~~'~Qdo, ,~~lr~gos pàvqr.gs_@.s, ,.ü nha, d,/:!' 
·v,0Jta11 á ,,ca.rga." mara . conve•l~tH' cfo que ; ~r.~ u/u:i_ ,·'PQ.•U;CO 
tudo . aquíllo em comparação do que ainda podia _U·CQÇl
tecer. 

/ 

/ 
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. O rompimento decisi,vo de C11rvalho, p,ro;L:unando 
r1 repu ~lica do Equádor em 2 de juiho, te ve c1 adhe'>ão , 
formal do Cear~ e m, 26 de·11gost-0 . Tod as as ootabilidad,es 
d:a -prov·incia, previa.meu te con vocadas,--"ê>s cunsel lle i ros 
do govérno, os ouvidores inte--rinos das 'd-1:1as comarcas, 
as ~amaras da For_taleza, A.quiraz e Mecejanil e os pro-; 
c.:ur-adores .dlls de mais, os paroc,110s, ou seus .manda - 1 

tar.ios, os-'chefes . d0s cor.pos mil.1ta res; , os eleitores da 
prnvjuci,a, elerigos, -horneJ1.5 ,lio1,s, P,O\'.O- e tro.pa, r,e.uni
rão-se,n esse dia,no pnlaci0 do gnverno, -l')resentes Tristão 
·e Fil~fuei,rns, e -<leclarll,i'ào o Ceará reunid e> 'á ccinfederar:ào 
d.o Eg i.ta.dor proch!'mada em ' Pe.rn.arnbuco,• dando,-se 
como moti.vos ·.pa·ra isto· à dissolução da ,catnara,,_,- a 
outorga· de uma· constit1;1ição s·em ó vp to, da nação. fipal,
rne'nte .'Is inte.lligencias do impercidor,, co'm o" gover-no 
portugu.e.z -para é! recoloriisação do, Bn1zih 

'. Esta ultir'na , imputação, que os ;·p:~triotas rep·ro
dusiào frequentemente,, partia de ' teF- :9• im'perador 'daâo 
sciencia (11 junho de 1824) de que uma esqu~dra ia p ar 
tir- 'de Portugal com ,destino 1w Brazi'l ; e ter- mandado 
concentrar no Rio-de-janeiro tuda a marinha :b'razHeira', 
dizendo para as prÓ; incias, ., que era forç.oso que· cada 
'umn se defendesse com os pI''optios recursé's. .: 

Os motivos al'lEigrdos erão es~ecific:Í,dâmente, o's q'úe 
l\lanoeJ ele Carvalho ti_nha expenq1do em se.n manifesto 
de 2 de julho·.. . . · · .· . ' · · _ 

· . '4f ristão foi definiüvamente · eleito presidente, Fil
gu,eir.as . teve o com mando das arm_as., ÂssignMão ~ste 
docümento 45,~ pessoa-s. Entre, ellas,, fig~rão os instru
meu'tos mais · inJrénes da reacção. Victimas e algozes -
esiav&o alli de envolta. 

Ben~erão-se os estandartes -'c),a rep~ bJica' . escolhe
rão-se-lhe as ar1:1as, sal.vo1.1 a artilharia da pr.aça , ~oqve 
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for.llilatur-a 1-il Í'POÍ)}a; e cantou-sé fiuill-rnéate o Te Deum, 
então ern vaga. · . 

Como cou:;lítuição pr0visori•a adopitou-se a da Colum
biá; a·cei:ta em .Pema'.mbuco, ~ âà ,q .~al Manoel ye Carva""' 
th·o,ti.nh'n,rm1ntlad<0 ·ex tral:i.k mui,ta~ ,copras, . 

' T@mou p~rte nos traba l.h9s, do ·grànde co·noe:Hm.o 
,ex.-constituinte .A:le·near, q-ue t·end,o dé:ix:ado o ;Recife c·he .:. 
gán .ao ·Ce'arã· no dia 15 ·de .fevf?reiro, e cop·tinu'ando su,a 

,v1agérn pan, o Or:ato no dia 8 de março, · alll'i_se cónse,r-s
,vára ·atê .. ser reclamada sua presen'ça. 

- N·o dia - 28;- s0& a p11es1dencia deite, cele•hrou-se 
óova il'eunião, afim, dé se elege-rem depu.tados, pard uma 
constítuiote,, que 1devia · ·!"eun•i,r-se · no Recife .. ~·orã9 · elAi
tos •: iAlancar COln -355 votos, viga rio Pach:é00 Pimentel 
com, 279·/ Luiz Pi'ild.r-o com 23G, pacfoe Jnsé :da Costa B·ar:. 
ro.s J'aguaribe com· ~20-, tenen·te cor_one:l [biapi-Pw • corrt 

' 1.-~~;: ~far:i1'QO,. G;o~es com 1 ~4,, vig'3 rjo More ir~ çqm 126: 
~e~~!l t,e-::c.c;>_rqQ.\êl.l: .J,oà:q 1d_:'.1 ; Cóstri ,Alep~~1.'?· ·C@m;;'1 o~ ; s_µp,~. 
ple_qt~s,,p13_dr,e .. Ma;~H,lh.aes ,com 9~, f"O.\IJQr J19se h g;nc1_s:cp, 
de G-.çweia Fi;i,rraz~(re;pµpl.ica~o:. de H!:17) -.~om ·q4,. ca p)-: 
\M 1 .S:Uç~J_:>i:ra ,-.c.oip 61, : tenénte-.c,oronel Fqrncisco r\lyes 
f\.mtes cAm ;68, pad,re Gal.vão com 64, vig,a~,io Francíseo 
Antonio fer~irg . da. Cunha com ~7, vigari·o Franci~co 
Qo.r:nes Pl,lreote .com.!H, 'ouvído_r i.nterino l.\'ligµel An-tonio 
CÇ)ffi . ~0. 

Tlido isth era feito éorri um excesso (.]~Lcon'ffança_, 
q1~~ ~Q .. s_~ : e,xp,ljc,~- pelo ,. \~éa f~l:;;a, q 4e Tr:is~~o ·fotma va 
◄ la Jeal,c;Í_p;q!3" é• d:edicação aos . c~ojii,radôs,. e das fort~s de 
-~·~.rni.mJ>µg1h _.~~?d~ ,ú'.dra t9. ,de <1g9sto,. C~cl/;r-q7:.1!,_ t'ip}ia: 
s~ .-~lr!r~s~p\~9<t P,?~· àg~as ?.ª f_ern~m,?udo, e ;P~_oclà~~ra, · 
cham.and·o ?S reoeldes á obdienc\a, Já. rend.o --~·esem.~ar·-
cado', em Maceió, o e:x;ercito ás ord'ens dú coronel ti1na, 
que d:év-ia óp~~ar- su·ajunetão ·íl!'>'m a-.s fon;as•'.dn1 -B'ar~a.:.
gránd'e. A':meía noit~ ·do ·dia 28;· \J -alrhirante; ·. deseri-
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gi~·a;iü" dé' obtér -a p~cincâçãó -· aa · província. · p~lo rrréi-os 
su~sorios, - procurou· intimidar os revoltosos; rri·à'ndâ'.nfh\ 
:àüràr ·s,obr1'3 'll ·pta:çà até ·2 hidtlls; codl'à' ar'tiUfaria d:'"e umtt 
Í>'equ~ná, escuna:•,_: ' ' 
. Si era· irn'possive'rstiller este's far.tós; bà Fort~le:rn,. 
ao -te r;tpo ·dó' 'prontinc'ia rríento Qé 2·6 d~ agosto, àn riie
nos · _não pó'dlit ser ·êtt1:á1óf1a ' a . proc'fartiaçã'o impi~r:-i·aF \1~ 
27: di> tu11~_h·o,1 µecli111iihdo ' gµerra, àos re'beHles; .., b e 111 
asíjÍIU OS' adro's·, d1o d-1~ ântériçíi-, su~,trn;1éfündo a:3 ga r~nt tàs 

- éoás'titu-cioriaé~; -e· creà trd:ó; a,, co-m'mis'sãó m'flifor, q:ue ~·tA 
Pt1rha1t11lfaco devi"á rliahçlltr raó 'pat'iout'o fantós · brid.Héi-
·rbs i"l'l-ustres·., · (' '•· , · 
. ·. A-tmísã'o d'urbu pou·co: .Chqves · tJ.~hh ·srno preso, 
e, os ' dep!u'.tadôf tl~vião .s~r ·e-scr l ta'd,os 'al'é . ô RébiftL _ . 

', SÜr'.êPià -~-' d1ésüe log1 o'. 3 id1é'á· de umá - ex J,nd i1<ia·o I 
, l O · r - 1-1 · · • · , 

a -P~rrra-mtruco; com · o du}:il\o 'fiin' de '' lfü'ertnr · aqu·ene 
óffi:ciaf; à a ·cqmpanlia:r os ·dé-pútad-os ; a'Í1dàcia ;' 1niHit •á 

_ qual o : lfo
1
m ·exito d'a 'marchá·0 dé O'axfas nã·o con11rihbfa 

pouco.' · , , , \ 
,E'rá M'éess'a'rio 'famo~rrt fàser •· ace'i'tar -- ,i '- te-pqbtfo'â 

riela'· po'gula çã,o·do ,.s6H:lá,''prdvirid~, o'ndê ha•vià 1syw1ipw,-·, 
rna.s i:le' ~evolt-a: , 1 

• • 

Nô dia' 3 :de set·embtú, Tt'istaó chamoü parn ,~~~r-cér 
. d :lúgar de corómandéidfe( dás ar-mas · a0' corotl_el::'1Htl'o1Íío ' 

Bezerra de Meneze$, e Filgueiras se P.'1Z a ·carrlin1h';•í pa,-ã · 
d Ct~ti>, co·m-escal'a pé-lo _ Ntifo~ty; sêri1fü :. p;récedi~io ·de · 
Ál'érifi~ r ;-que qe,ye_n-do gui·a}-o ' · néssã ~t'irprezi:í · â"rrHicad rf;, 
já 'trn,h.á p·h t1do q~;sd:ê h:êl'in 1°:· , . ' '. ·, .. 

• I • Fdi éstá:w úIVtm:a-vêz·,"qt,Hi' SEn)p&harâó ·ils :rn'ii cis 'ÓS' ' 

,, , 
1 

(h.it:ts chefüs ·do pà+tfüo d{ iii9ép~ufd,'eh&ü1- 'Ca·d'êt' q0li ul-~! 
cten'trd de a-lgu,r'iiás se1rna1nas~ · devia 'f~r · perA'cí_d·o'.'. . . ✓ 

·,' E\n qua tílo, Atenc1H fo,i ia s~us 'aprest'O:; no · Cràfo; 
FHguáiras: toca vâ .~o' A.ráéâty; R'.'ussi,s_e Icó, fázend o jfi-

, rà'r · a -r~ptfb1'1c1i e'in' cadii iímà tles'tas ~mas,· selidó ·_ q de'-; ' 



,. 
nes_ta ultima_,. co~e.~arão-9,s. ensaio_s da lutl!., .. que tinl}~ 
d.e p~r~~l -o. ,. ; · ., '. i.; ·"' : .. , ·. ,, , . .
, _ ,A' s,ua , aep,rc!xirpa r;.ão_, PS, p~rfogµ~Z%S~. e,!tP,P~~-ia I is,t,ás 
abandonariio <1 villa, r-efugiando.,.se □ a '- s~(;~ --~~ f;am ~rf, 
.i,unto a ~ .. at;~el .~_rrtpnio_ Ao .A çp9.rim'., p.rer.9teí}.te, ; foro~, , 
qu~ q.prny1,é\.~1! . a po y..9açµ 9 dq . Pe~e.~r~,, p:,~ ·gr,a,füle , -se
q-ui,tp , e . t,i.t~l1_?· aHi . e:rgµid1.~.- H. b~1, pc;l,e)r,H, irrip~rj,ql~,': 1 ,. 

, , No , .d.i?• ~e.tJJ inte ao 'de s;_µa 1 .ch ~gfü:la ,, umt pq rte fe 
$\13:. ,forç_a , . c,orq,ma niJ.ari(l, ,p1/ I ~- sarge9.J~h0(1Ór :me; 1,: ~' \ in ~u~ 
,J.qãq Ntip,o:m:up~nQ, q.l!- .spv;a. _Cangussá,, insurg\o;s~, · aJ.le- ' 
ganqo, , falta _d13, t')[;lgam,e11,to, de sqldus, s_end9 PS~Fi~o, q~1e 
Filgueiras mandasse. cercar.-lhe o quartel, pre;ndess.e-o,-
e_o .q1anµas.~e ilFPres.~_a.r .çom.:os_, d~ma,is. ~e,v0_l;_t,osqs,. . . 

Io!>pir-a_ndo-J_he .'.i.erjos:,H<;eios 9 pjµq_~íl;_ll!~,1,1 lo do , Ca
mar~, ·(;) P1Vio,u ;~ma,:for,ça, de , 2o)q horne,n.~.so.p o ccmvnan
do .dê Ant_oni9.Ç_or,rf:) ia ,M@tta ,f:l..,dP µiaj pr-Queii:o,z :(de (Jui
l eramobi,m,) 'Mt ª· eff,r::i ,to '.d,e de'spérsq !,o, . Es~a get~~~: po
i•em foi .. batid,a, e reti.rou ,ein .,completa debandada. i .•. 

. ' . ;'p'rósé_gu{ndo, 'cheg'oµ -~a se~~-< e~genho ''s. P~u-~9-,~tlO ' 
termo hoJ ~, dii.• Barbalb,a, onde d.evia demo.~~r-p.e rpara 
COrl)p.leta ~ os j fr ~parati_V(?~ da ;êx~ed'tção: -· Ã.: _sqi~ pr~s
euça tinha sido-como um facho ' a-teando o fo'go .da ,gu~r
r.a civil , por onde,· tran~it_av-a~--·º _part_i~o ft'Cfver~o se poz 

· em ,~larma,...-formig&rào o_s. b.and~s a~t,nadqs, c\'.) meç!~rão. 
os mort-icinios. · ., , . . . . , . , ... 
,· E antes que 1:ilguei~~s poife~se_ d;~-~ o "pr_i,i:neiro 1pas: 

• so.,- .. foi ,sprprenr;l}do pela noticia de _que, no . dia ~8 1e. 
setembro, um bahdo·. cle irn :peria•listas) dirigido. ppr, .h-i:1{0;- . 
nio ,E'r1p;1,císpq 9-e ~en(jl,, um d.os signatariQ~ da. aCt/l cle 26 . _( 
de agost?,, _ ~ob . a iri.fluenci~ d,e An'tpnio ·, A.lves Opµ!o i 
in~U1igo p,essoal do ~.hef~- liberal: ,clç> ter~i\~ . .Le?ne,l: .'Pe~ 

, reira de Alencar, tmha,, atacado à casa deste, . matan- • 
1 • • .. • J' .. • . '' . . ' • . ~ ~ • . • ' \ . 

do-o, · l;>,em .como i. se.u ,(ilho Raymuodo .Leonel ~ ,Qo, te-
nente-coronel :Bandeira, e a ' José àa Cos:i.i. Sozinho, e' se 

• • • • r- ' • .. • • j, ~ 
\ 
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apo<lerára da ,ilia e quanto poJe rão arrancar 6s victi-
inas. r . 

· · As tropas, a esse tempo ret.inidas ·no Crato, .partirüu 
a,cce·leradat!1ente, e penetrando uo J~rclün ern duas co
lum·n;ts, prenderüo ·alguns piquetes ·<los re.beld Hs, que fo-• 
riio ínortos em roda, 1,le, páa: Os irnpe-ri:-tlistas afugen
tàrào-se, e rnstélbeleceu-se a autodd{\de da republicn, -
fjcanélo aquel 1e.lermo snli> o cornrnanJ<l -do sargelllo-m.ór 
Autoúi'o Geraldo de C;irvalho, destin.~do á · morrer -h.eroí
cÍlménte, no .lugar Sal vaterr.11, 15 clia's depnis,,. cnm toda 
a ,escolta, que o acompanhava em uma· <leligenc.ia . · 

<:)s irnµeeia listas dó Jardim tiseriio j uncçú~ com 
-os do Rio-do-peixe as ordens de · José 0antas Rothea. 
Reqnirilo-se-lhes os c9 pitães de ordenança Pinto Madei
ra (dc1. Barba lba) e Agustinho José Tuomaz Je Aquino-
(do Rio-do-peixe). · · 

Estes bnndns , em 'co·mrn unicaçào e. m os de João 
André Teixe,ira Mende.s (do Icó) e A.morim (do Gamará), 
formarão um exercito numeroso de guerril he.iros e nrn
tadores, destinado a tolher o passo àos republicanos,. 
empe:<lindo-os de encaminhar-se a Pernambuco. 

. Todavia, o exercito republicano deixou o Crato (1m 
tl.ia. 8, ou 10 de ontubro) , e seguio seu desti'no, fic•ando 
aquel ln vil la guarnecida por uma diminuÚl forç11 aos 
cuidados do_ commandante geral Antonio Martins riA Al
meida. Dirigi.ão este exército, sob a . responsabitidade e· 
deba i,xó do noqlede Fi lgueiras, alem do deputado Alen:.. 
car, o ,major Peu ro Borburema, Calixtó, iristructor do 
batalham 32, e outros officiaes de 1.• e 2.ª linha. 
,- , Ma I provido de armas e munições de guerra e de

' bocç11, compunha_-se mais ou menos de 2:000 homens. 
'~ sera a organisaçào militar necessaria par-a .Venc·er os obs

:tt1çql,os ·a.,. um& tão longa marcha. Os chefes erão mo-ral
mente sustentados pela idéa; que propagavão, os solda-



_. 84-
• 1 • 

dos impelli,dos - pefo respP-itp e cnnsideraçào, ém qu~ _ti~ 
nhão i;l aque!Les, sobre tú rJo pelo hahi.to d'e obe1ecer-. 
' ·. :t}rria Ji:>,rç~ d:0 linhci., ,traz.ida da·· Cap'.ita[ pór', Fil- , 

g,ueirjl$, ·~ra o 'no,r y,o· ileste exe..~éito, ~bem C.Ol!l'Ó. aÍgumái; .. 
prá&I!.~, inferi_ores. e f1fU.ciaes, que se iãó ext-rá vi:rndo da,s 
forças rebeld,es da . Paq1hib.a ê-~emar:nbuco. ·, ' 

·. Com ta.~s elerp~ntos, a , ca-ippanha crmeç;avél, inte~- . 
f'(tm~nte. perdida no sul, em q,u,il11to Tristão .nàQ er,a. 
nu~s. feliz. comtiatencto os· inirnigqs·; que se levantavâô 
ao norte. · Segu'ir~r:nos e.sta 1,1ltirna ·vié,ti.f.0,a até' o .séd sà-1 

c.rifi.ci9 ell) Sa·rità Ros,a, .d~pois faremos o .Gloloroso iti.- . 
iwràrio de .Filg'uéiras até S. Jlomã,o, onde morr~o algu- -
mas ser~anas de'p•-ii~ do seu có.rppàr;ibe1ro_ de pe_rigos. 

·, O em.is'sario. a:iaj0r · Chaves' tínha µbt\d.6 do co'.rónel , 
Lima e Silva dispensa da pen11, .em: . q(i'e . enc·or.rer~, 
sob ~ond i~~oçl_e ~e.~rg~r. a bande

1
ira imper-i.al no Çea'rá. 

P,ar,t1o~p do. Recife, des,emb,a rco1,1 po .p,orto ,d,@ ~utamba, ,. 
i'' j2' leg1;rns, '·d9 A,rpcá!y .reu ~.{r), ' uni l)U_nhàd;o · 9.~ .~o ,: 
m~ns ·; fe?: j'utic9ã9 :com os · ir:npenali~tas ·.emigradhs par,~ 
ós limites _do Ri,o~.9.ra-~dé-do-np;rté. ~ trat_o,;r d~ çiçc1,1p.~~ 
llq,uella, v11la. O ,pr~s1dente revoluc1onarw ç1percebeo-se 
do p.~•rigo, q_ue corria a . sua · causa, e dispoz-se a ir 
cooj•J·r,~l'-o ~rrí pess,oa : , '. . . ' 

, .. ~o dia. 12, fez-se s,uhstitui,r na ca,píta!por José Felix, 
11à 

1
sui;I ·ql,i~lidad_e ::le consel,hei,r,o do g9.verp

1p1 ficanqo no 
cpmi:irnfld.o d.as a,rmas A'otonio Bizerrá de Me'oezes, coro
nM da~ ,miriç111s do Ici'i, e;, pa,rtio no m;esmb d.ia pa'ra o 
Araca·t : . . . · · ·. ··· ;•: · y . . . ., . . - . ( 

. A"é?W.BªJl:J;ia _va~ó-?,~:~ _' pe<i_µ_13ri~ .. {or~a ?~} \nb~ . • 
1 ,.1·· Em ~~{fl,çfw,-fwr lo, .,1 1Ui!P~1 l1ª~º'.~;; (~ ~- G~-~c~ ~-ª 1, 9ind,<, 

.se,J ~1e ,~e.v.\i'.i.<;> ,re~p \f•? l~~!l)as f~,rçá?;• ,q 1;}y ·,.'rnA?}â f {I flQ~iJi.::· 

.car,, ,t.pmou quatt.el, !3 e:t;p.ed,1u 1,1.w, e1:n,ss1frto, afim d.e 
~r;@~1riir seu.s arriigos 'do Aràcatf ,' e 1

disp'or-os á Í'~;~is:. 
t encrn. · 1 

• 

•· 
1 • 
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Comm_a·q~a va aquell& villa ô maj9r de, co,i:n:rn!~sao . 
Aótonio 'Rfoardo B"rav'ô ' Sussuáraná, · com quem sn 

. entê'nd~o o· e~viAdo, de .Trfs'(ão, e d'ecidio:s'e 'qu~ Chavas 
se,ria ar~cado

1 

erµ sua):narch'~ par'a, alli : O pequenó "desta 
cam'ento existente, rêuriido· a úma compànhi:id~ mili
cias, avancd_u a't.é o ·' h1gâ r Alt1..f . .'./.ía~cheia; na vi~inha11ça 
da villa, e dahi pa rtio Suss_u~rana a.' ter urna ent re,v·1iita 
c~n~ o 'inva.~or, que acampâva, á dist~ncia de uma 
legoa·, no s1lro Corrego-do-co~·fJnel. . 

O resultado desta conferencia foi Sdssuárana élliherir 
á ,c0Afra-revà,{1ç~o. a'te'rrado 

1
corn_' a notí~ia dé que lnrd 

Coc}l,r~ne, com u'ina divisã0 naval, estaria_ em bfove do
rilioaQgo o p·qrto d a ,Farta leza. 

:'ctfaves a~rrhava' esfar de intellige.ncia com elle, e 
-espera r' áií_xi'lio dê fqrçãs numerosa·s. ' 

, A trbpa r'epublicana voltou á vílla, desmornlisaaa 
~ ,.a~é s~m . m,uriiç9e~ ;_ pois que umà copiosa chuva 
i!}.tit ilis4ra as q1je tiúh,1:t ,levado . . '.L'uiz· lgnac'i~ de A%.eve:lb 
B61ão, com mandante da •força 'de· milícia, um'll das vkti:.. 
ma~ desrfoatl&S -30 patíbulo separou -se a'e seu cl'i~l'e', 
p}~a,'ç'orpsÜa rb~ça_, f~1rn (r-se' a Trf~tão 0[!] 1Ca_~ ·inho,' J1i~ 
,quanto Ch~v~s fas1à ·su,i entrad1a na vil,fü, crea ·.-a ,dh 
tim. governo te·mporari'o ; e· expedia ' a'visb . a foird 
<:;ockr~_ne, qm,· ja,- su'pphp-ha ria ' F~rtale~à.. . 1 

. . Tristão 'n_M 513 fez ,espera'r. Uni perigo ~ra SBmpre 
um incentivo, pi:lra -~ué• elle luta..;se. · ' No \:lia 16 1 'pelá 
n'la'nhã'.",, ~s'tava' érn freilÍe 1 do Áptcaty ·con;i um 'pn;;il:n'o 
-exercito, avaliado em 2:000 lfornens. CHaves· 'frnha 
·r~.ti~àdO ~ó~à3 ;a·s' .e!I1~Ú~iç~~s, 'pa/ J~lh~ 'ot/:;~á,: ;quµ' lr~.~s
PP~-~s-~~ o_' J3.~w~r1:b,ej e f?~ça _f?I g?e esta~~on.~s~e, J,q
g3W,dQ_ sodpr.~ _a ·v1ll{1,su:a, art1l~~r1a_ de c~!IlP~~ha, _que ~He 

- mesmo 1r1g1a. . 
.. , C_ont~Pt,u~d.o pr~_~i~~r_ite.,d~ u,ma c_o~missao de <hfe~•~, 

com ,ª quaÍ trnha', s1.ibstllu1d-9 seo governo temporarw, 

' 1 
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Chaves p r.ev1amente entríncheirnd'.> ' cnm q.ualrn peças 
de ferro obtidas de uma Sll maca, atirou sob,re' os _ rep1i
b\ica i;10s ·com ·as-ba las, de que dispunha, e depois com-
pesos ·de ferro, e quantos proj_ectis encontrou. . . 

O ,resultado dà combate foi sei: apú1,don11d11 a villn : 
t10 dia segurnte, pelos fmperialistás, . qu~ retirarào;-se 
P.ara -Mutamba. Occuparam"-na .os republican.os. · · 

Isto se · rassava na ,iespera do ·desemb,~rqne de · 
Cockrane na Ft1rtaleza, e pois tanto, esfor_ço fica vá ser~ 
nenhum resultado. · · 

O àlmirante foi ·procurado irnmecl1atamente a bordo 
por José Felix, ern comparihi,i d,l imperialista ·padre 
Castro. lqstadó para desembarcar sua força ; re_cuso_u-se 
a isto, pQr que não dispuhtja, sinào da escassa-g narnição 
dti seus navios. Voltando á terra, Felix mandou hastear 
a bandeira imperial, ~ desse l!)Ontento se tornou o ins
trumento ma is 1locil da . reacção, deshonrando-:rn I no 
cargo de presidente, que lhe foi µrorogado pc,r Cockrane, -
em nome do imperádor. Como prim'eira medida; o almi
ra o te offereceu arria a rnnistia geral, e proclamou aos re
voltosos que voltassem á obed1encia do imperador, gil- ' 
rantindo-lhes que o podi a.o faser ·em pe rfeita seg·urança. 
Ao proprio Tristão dirigio uma carta, - ass.eguràodo-lhe a 
sua pi:otecção e a todos os compromettidos. · , · · 

1 

A noticia de su:i_ chegada e as medidas, que em..: 
pregou, divulgadas pelos agentes, que expeJiu, pro
dusirão uma desersào cor:isideravel e quasi · instantanea 
nas fileir11s republicanas. ' 

Bizerr.a tinha ' seguido para Uruburetama, .afim de 
fa.~er frente aos imp~rialis.t'às ; que se achavão "em arm!ls, 
e tendo batido ~ estes, cont-irrnava a guarne~er aqueUe 
ponto com o . .cononel Felici~no Jose da Silva Carápi
ni1na. ,. -

Constando alli · a contra-revolução, H'um momento 
~ 
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so vio_ abanJo n-ado de sua trop·a, ·e foi obriga do ~ fugi~-
pal'.a o interior. . , 
. Tristão, porem, nem se de-o por vencid ç, , nem .. accedeo 
a-os convites do lord. U.edusidó a 100 homens somente, 
desde que se divulgou a chegada del'le, prucurcrn o sul da 
~roviqca, abandonando a vi lia, que · foi occµpada, por-
Chaves. · · - . , · 

. Refere-se que algumas pessoas, interessada s na sua 
sa rvaçã_o, - 1 he ~osflrào á disposição meios de transporte 
até o Maranhão, onde tomaria passage m pélra fóra do 
imperio, mlls que elle recus~ra, ~omo ja anteriormente· - , 
h_av-ia feito na Capital, não aceitando os offerecimentos 
do negociante José Ant-onio Machado; que se propunha 
a fasel-o embarcar erh segurança para a Europa. 

Sua idéa pr0dominante · era que se deshonrava, 
abandonando a • seus amigos. Todavia, convocando os. 
seus officia es. facultou !!- dispersão da força, dispondo-s~: 
elle a partir só em direcção ao Cariri, onde te0cíoo_ava 
reunir-se a Filgueiras. - · · 

Venceci-se que· não, e foi ~ssentada a marcha 
n 'aquelle sentido. Muitos julgavão-se perdidos, ~ por· 
isto nàto opi.11avão por tima debandada. · 

Nestas condições, levant00'-se o acampi1 mento na 
tarde _do dia 20. ºE' o proprio )Qrd Cockrane, quem refere 
que toda força- de _ Tristão estava, nesze momento, 
reduziâ·a a 100 homens·. · _ 

E' lugar aqui para allud'irmos a um facto, qüe tem· 
sid_ó mal ioterpetrado. Nega -se que o presidente revolu
cionavio se hou ve_sse apoderado da quantia de fO; 122:i'P3?0-, 
que o negociante portuguez · Pàmplona fiséra de·positar_ 
nos navios ioglezes Les1ifórt e1· Vestal surtos no 'porto, 
infererindo-se que ba vistas de injuridr a memoria de 
Triàtão, · · . , · ,, 

O facto é verdad,eiro, a conclusão é que é falsa : 

r 
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A quantia predita não entrnu para o peculio particular 
<le,Trjstão, rrrns ,foi co'nsiderada como emprestimo á 
'Faseoda oa-cional para as desriezas milit~rns, no easo de 
não' ~e julgar boa presa. Assim se fez repetid11s vezes, na 
,epocba da independencia, por um falso direito en.tão 

1 .admittido-. 
Quasi toda somma. assim obtida, foi saqueada pelos 

i mperialistas em Santa Mosa. 
So em caminho, .tiverã°o conhecimento os expedi

·cionarios da promess.t de amnistia, recebendo expressos 
de José Feli~. que lhes comrnunicava que, · em virtud~ 
ele se achar no porto em frente da cidadB um respeitavel 
bloqueio guarnecido de mais de 3 :000 homens e de boa.s 
·munições de guerra, manddra arvorn1· a b:znrleira im
perial, unico meio de- salvo.1· a p1~0 vincia. : 

Estas communicações affectarào consideravelmente 
-o . moral da trppa, que por outro lado se via ·cercada de 
,grandes perigos. Marehava a seu encontro Manoel An- . 
tonio de Amo rim, em quanto José.Leão-da Cunha, que 

\ tanto se, tinha assigna lacto, pela sua ferocidade, •ila cam-
1~ 1),rnha de Caxias, declarando-se contra seu- antigo com 
i paohei ro de armas, sublevava contra elle as populações 
f -d,ç.l. tnarge.m do Jaguaribe. · 
· No dia 30, acampava o pequeno exercito na po,-

voação de S. B.osA, 30 legoa::; distante a·o Aracaty; A. 
si·tuaç_ão er.a, critica. Parte dos · officias opina ~ão -pela· ca pi
tulação, mas ·j a era tarde. Tristão ou se suppunhíl mui 

f r;>ertu cle 'F,idgnei ras para ter reforços., ou rec.eiava entre
J gar-se ,á -:casta .. de-·l:1oí'o,ens,. q u1e o .seguião. 1 L0'r.d Cockra ne, 
, que• tinha .d.esesperado de · re0.del-o .com ,~ pro.messas-de 
í a·mnisti9, havia offeréci'do um ,.premio.• a~ quefn ,01,pr.ên
.~ ·desse, açulando contr'a el1e a cobiça assassiu11 Je- Mntos 

facciõoras, que tiguravão nas fileiras ela ;l,ega.l:i.àacile. 
Foi de agonias a noite de 30. Decidio-se em con-
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ieetho dispersar à força, : e por qt1e Tristão · não · ~t1bscre
vesse a este pareé.ei•,' 'pelq m_adrµgada ·,se. escaparão do seu 
campo muitos dos seus officiaes, José Felix., "Qu indPr é~ e le .. 

· · A le~til.làQ da ·_marcha tinha a·cabado de perdér os 
repu~licanos. ' 

' Na manhã de 31 de outubro, davãp os primeiros 
passos, prpseguindo _na su_a derrota, quando, na emin<~n
cia ein fr~nte negrejarãoos bandos de Amqrir;o, _ e 1Í re ta
guarda surgio· José Leão conr numeroso seq11ito. 

Tristão não se apav·orou, metteo em linha os St; us ; 
h~mens, e tomou· a offensiva. Mas tudo lh"e folha va. Os } 
patriotas não quPrião mais combater em favor - d'u ma \. 
causa·, que?º pqdia produsir a morte ; tudo hesita, r~- ~ 
cúa, ou vae se passando pªra o inimigo. 

Na primeira g·escarga, perde logo dois nomens, no
tando que a met~alha de suas peças não impun iia res
peito ás mà•ssas de 'Amorim e José Leão, que mai :-; ;;e i!p
proximavào. Era que· o cómmandante ela art ilh aria, cnpi-
1ão Antonio Roberto Borg·es da Foncecá fasia, tiros de · 
e'levaçào- ' 

Este official, receiando a., colera de Tristão, ou q ue
rendo" proverá sua propria salvação, ten_ta passar-se pilra 
o inimigo, e no . traje'cto é morto por _uma ba-la ernpe !'ia -
lista. ' . · 

Nestas condições, Tristão mesmo faz carregar suas· 
peças, dirige as pontaria,s,, o gõe lhes fogo; mas bald.ido 
esforço l A'disersão coi;itinúa, e suas fileiras ran,.-1 0, nté 
que elle se convence de qli_e toda r~sistencia era . 1mirns-
si iel., '· · - · 

Encoler-isatlo, 'éxprubando aos cobarde~, ca
0

üçaúo ,e 
q\twsi, so, mas sempre impavidó, toma a baioneta' a um 
s'óNi,lüti, co'm ella arranca a ,fechadura a um cofre, e pro
yído' dQ 'dá'ligctm -d1inbe1irb, v~sie-se á paisana, e dein ô 
campo, pror,urando transpor o rio Jaguaribe, no intui to 
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de se caminhar pe1a estrada, que conduz a Quixeramo- . 
b1m, onde· se devia encontrar com sua mulher e filhos, 
que ·ião procura mio um abrigo no Piauhy. 

Neata jornada, foi assassinaclo. · 
Perdenuo a vereda, que devia seguir para alcançar 

uma barrança, que désse acc.es5tf, foi de .encontro a uma 
rampa fortíssima, que·seu cnvallo não.- pôde galgar, a 
pesar de todo esforço. Esta demora foi seu infortunio. 
Deixando o cav?.llo,procura embenbar-se no matto, quan
do José Leão, que o tinha rec_onhecido na fuga, e o per
seguia com uma escolt11, descendo pelo leiio· do rio, €le
parou com el le. Os sicarios, que ião mais adiantados, feri-

. rão no mortalmente, e José Leão teve ai_nda a ·satisfação 
1 · de embeber a espad11 no seu antigo camarada-agonisando l 

Nesse dia,Amorim communicaNa para todl? parte, 
com barbara alegria, que tiuha morri~o o tyranno ! 

Privado de sepultura, como era uso fazer aos patrio
tas, mutilado 1:gnobi-lmente, e em completa nudez, seu 
cadaver foi atado a uma arvore, onde mirrou ao calor 
do sol, e foi muito tempo o l~dibrio dos veoc~do~es ! 
. Em dezembro, Chaves, passando por alli corn uma 
força, poz Lermo a este sacrílego motejo. . 

. Eis .o que nos informou, em uma ligeira memoria, o. 
finado tenénte coronel Tbomaz Lourenço de Castro e 
Silva, de saudosas record11ções. . 

<< Quem escreve estas tristes linhas via o seu cada
ver em pé recostado sobre uma jurema.>> 

cc Secco e mirrado estava elle, 0 1 pi::ito varado por
uma bala que .lhe sahiu pelas costas, vendo-se dE;J um a 
outro lado corúo po.r um oculo; os braços abertos, a mão 
direita golpeada ficando sustida, mlls cabida' para a terra ; 
outro golpe sobre a nuca.» 

·<< Nestll occas·iào , presenciarão não menos de 300 
pessoas, o ajudante da fort11leza, e depois q_apitão João 
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Pereir1t de Som.a, por alcunha Car;1-prern, pegar-lhe na 
mão ,wutil'ada e pronunciar,com todo cynismn,estas pa
lavras : V. Exc. com esta mão foi,- quem assignou a sen-
tenca para ser eu fuzilado 1 >> · 
, • (( Empunhando llll18 grande faca, com a ponta della 
lança em ter·ra o cadaver, e.depois pegando-o, colloca- •J 
no lugar, em que estava. Não contente aiuda, cu~ta crer,. 
corta I he o resto do membro 1 >> 

« Não é _assim, Senhor r1judantP, lhe disse eu,_ send o
mui ériança (18 annos) que se procede pa,ra com os mor
tos; e continuei ainda, indignado, a censurai-o.» 

e< Logo que chegámos ao acampamento;passeí a coín
municar a Chaves, commandante da força, o qual, m.an
daodo buscar o ca,dave·r fóra de horas, fel-o sepultar na 
capella de S. Roza, oude existem os restos mortaes do 
martyr. >) _ . ' 

Assim terminou um dos filhos mais bravos do Ü ,'éHiÍ, 
cuja lealdade, intelligencia e ardimentJ promettião urna 
longa e brilhante carrei.ra. · 

Morreo aos 33 annos, e mezes, idade fatal, em que 
farão 'victimados Christo, e Camille Desmoúlios. Tinha 
n,11~cido em 1790 oo brejo de Salamanca, hoje do termo 
da BilrbalhR. 

_ Pnssaclos nrnzes·; José Felix proferia o seguinte des
pacho n'uma .petição, em que Wences.láo Ahes de 
Almeida requeria -q.m premio por havel-o morto : Si o 
supplicante ,matou Tristão por espirita de patriotismo. 
deve estar muito satisfeito de ter livradv a patria daqirnlle 
monstro; si o matou pela paga, exija de quem a pro-
metteo ~ · 

Q·uando Tristão ·m0rria em S. Rosa, seo compa
nheiro de lutas estava redusido · a render-se a ' seus ioi'
migds, ou a morrer ,tambem ás mão;:; delles. 

Deixando a villa do Crato, para seguir em dirPcção 

' - 1 
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.n Pernarnbucó, o ex.orei to rnpubl icano des'ceü pel~ mar
gem elo Srilgn,el-o até imrned,àções da villa _ dfl La:vras, ,e 
él.fa~lando-se para a dire.ita, fo,i tomar qu'artel na 
povoação de Uma.ry, depois ele um :ligeiro combate neste 
ponto. · · 
·· · ·Ao grosso destn · força precedia • um corpo de ex
ploração dfl cerca de . 200 homens ás ordens de ·Maximi
liano Rodrigues dos Santos, con_hecido por iffo xi, homem 
esto·u·:ado, mas de reconhecida- br.avura, épfe devia .mar
char sempre á pequenà distanci•a; fazendo o servi'çp da 

. vanguarda; ' · , 
e · Este chefe houve-se pessimamente 11a s_ua commiss~o. 

Separado de seus companheiros,a·dia;ntou-se alerl} de .toda 
medida, deixando por toda parle a d'í.wastação, col))O 
v.Jstigió de· sua passagem. Dà povo11ç:To do Umii_ry,, ond~ 
havia tocado igt111lmente, ~rnguio por !3ntre o lcó e as
r.aínificações d.a serra do . Camará, e t.ranspoz o·s désli.la-

. deiros, !ornando quartel no lug~r S. ·Maria. . 
. Avançando .ainda, foi e·oco'nlr_ar a rnort_e, c.9m,quasi 

toda sua força, na Pii:arid,fa.séod11. ·de criàr de A,gosúnho, 
·chefe 'imptlrial·istà, ;unià legoá ~l(J ' DOTt.e qa estradú, q_ue 
seguia Filgueira: Foi urna hecatombe das mais hor_ro
rosas, tiue a nossa historia men.ciona. 

_ En:i ·s. ·Mê;I ria, sua · gente-havia s·e apoderado de uma 
carga· de;> a_~uardent:e, que cons,umio na marcl;ia até o lu
gà r1111·d·i'ca.dó ; e âcbâ'vá .. s'é' de 'cbnta da ·ca&a e · c:urraes da 
fti~en'd'a ,: 's\ún . ~'rdeni, é' i,ncà p11é'i'talfa a~ com.ba t~r, q_u_a_ n
do foi cércada pe'l-as forças do ~iiJ-do-·p~ixe, sop o, ço'rµ
man·d0_ do pórtúguez major Luiz José dél Cunha, ,a .que_m 
se tinhão encorpqrado Joaquim Pi .o.to Madeira e José 
D~n,fa~ 1 Rot-hea'. . ' . · :.. . . . 

1 
' Iµm ·bàlde qlli;,: resis_tir_' o .chefe r,epublicr1nci. Depois 

de uma_~ ligeira esc'ararnuça, fa.ltarão'..l,h·e mu.níções, .EJ os 
imperialistas, ·apercebidos disto, atacarão-no ao- mesmo 
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tempo por todos os lados, conseguindo. empilhar os repu
l;>lica~os i;i.a casa e· curraes, onde, a ferro frio, rn·at,1r.~o 

' a todos elles, escapando tão somente cinco-homens , par.Le 
destes . de~aixo dos montões de cada veres. [1.7 d e . ou tu-
bro 1~~4). ·· · · ' 

lfilgueiras, des.tacand.o do seu quartel de UmH ry um 
c9rpo , do ~eu exe:rcito ,'-sob ·as ordens de Calixtt1, p;ira 
segu·ir na . dfrecção de S .. JJf aria, tinha leva0tad0 •J ac;; m
pameiptq~ind'o fazer ai to, nesse mesmo dia, em Boa -úisla, 
junto á fasenda Logrador, ao tempo que Calixto fasia o 

1 S M . ' tP~smo em : •· ar1a . 
.. E:ra miss.so ·deste official,, dispersar alguns presi.dios 

dQs imper-ialistas,, _ que.exis-tião naquella di1recçM obser
var os inimigos, que operavào pelo lado do lcó, e fozer 
juncção com Maxi. ' 

.Calixto t.in!ha levantado acarr.pamento, e seguia em 
proc.ufa delle; quando um , cawaHe~ro, correndo ü toda 
brid~, com. a~ r.oupas!embebidas em san·gue, foi a ,, lo11ge 
ayista:~fo. · Era um dos pouc0s, que tiirhào, esc,1 paô o à 
sa ogr.en t9 _jornada. . · ; ' ' · - . _ 
. _:. Retrocedéndo de sua marcha, este o:fficial dirigiu-se 

p;ai~a o: tbeaCr,o da luta, e o occupou á ,noite ; por,·m -nàd 
encoçitrQu alli mais que ·dois feridos 1· }'irihão d esappa
recido os imperialistas~ restavãd cada veres, que e lle não 
p,ôde s~pultµr ! ? ' 

No d'ia seguinte_, contramarchando em direc,; iio ao · 
grosso cl.o· exercjto ; er:i:can.trou ,Fi·lgu•eiras, no ' se1 1 ac~1m
p11-1:nente de Boa, v1sta, .donde ouvira a fuzil ada da 
Picada, sem compreh'ender que alli se estava de i:idindo 
de seus proprios destinos. ' ' 

E' for.ça. confessar que o chefe republicano, nessa 
ernergencil\, fâll;10~ completamente ao q,ué se espern va de 
sué} Gil,p.acidaô:e .. - ·F.ilgu~ir,as , ~ostrou nilo passar· de _um 
combatente. Não tinha tahmtos inilitares,eseu e xercito 
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erasimplesmente um ba □d·o armado, sem· a precisa orga-
nisaç!l.9 de gúerr.a. , 

Ocçupa v.a-se,nesse m·om;.into, de faser - cartúéhame, 
para sua gent0. . · 

Não foi peqnena a clesmor-alisaç,ão resultante do ,de
sastre ria Picada, e todavia, ,encorpo~açlas as duas for ças 
avançarão ainda até -o Brejo -das-freiras, sitjo, · que , 
ôccup.arão depois rte um ligeiro combate ; pois que· os. 
imperialistas · nãu ousa v,ão seriamente accommetter ·o· 
grosso das tropas republicanas, mas se límitavão '; a 
encommoda 1-,IS, ernbaracand.o-lhes a marcha .. · , 

l'fos dois combates indicados, tão sdmente, e lió'1t:l~1 

Tabolei,ro-grnr:i'dP., tiverào ellas .. occasião de rnedír-se corr~ 
QS bandos, que seguiào-nas. ao serviço da causa ' im.: 
FJeria 1. ' , · · . , . 

Do Brejo-das-freiras (territorio da Parahiba) con-• 
tramarchou para o Icó o exercito-republica no .. , -Parece 
que as~im se resolveu por accordo com.Tristão, ou sirn
ple:>rnente po_r desanimo !los republicanos, que agora 
tinhão, prattcámente · v~r.ificarlo, q!ie lhes falleciã'o , os 
meios para realisar a tarefa ardua., em que se d inhão 
-empenhado. Filgpeiras recebeo,nesse lugar,um emiss.lrio 
de Tristão, que lhe tro'uxe cartas deste e u_ma i1 bandeira , 

r para o ha ta I hão 32. Soube-se nessa occasião ·que, i:io • 
Aracat.y, se tinha. levantado a bandei-ra imperial. ·~ 

A retirada do Brejo-das-freiras coincinde com' a 
retirada dõ Aracaty. ' . · 

A 20 de outubro_ chega vã- ·Filgueiras ao Jcó, com. 
todo seu, exercito : a _20 -de Õutubro justamente Tristão 
partíà' para esta villa, abandonando Aracaty -ás tropa·s 
de Chaves. , 

Os exped_icionarios ca-reciào de tud-o, e par:;i ·. manter 
seu~ soldados, Filgueiras; mui to a seu ·pesar, teve de 
convir n'um emprestimo forçado, que a tradiçã_o desh e:m-
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rou, qualifkando-o -118 saqüe-. Resistindo á capitação, 
o rico negociante portuguez . José- P.-i'nto 'Coei tio. teve 
seus 11rmazens- arrombadcJs, e · a s0!·:.1 encori"trada ·e ge
neros ident icos forã_o destribúitlos pel'as tropas, em paga 
de soldos atrasados: Alencar -presidio a est11 ex-acção ~ 
.era tal à idéil, que <»e tinha 1da legiüm·iclade destes expe-
dientes. , 

-Estns apprehenções erão prpcessadas, levando-se a 
debito da fasenda publica a somrnÍl··· reafüa.da, · como 
fasião, á s11a vez, O.:, chefes imperialistas somr.e a fortuna 
de seus inimigos. ' ,, ~ - , . -

E' natural que Filgueiras estivesse p1:ievenid() de 
ter .o seu amigo deixádo a Capital .A(') dia ·12 desse ·raez, e
da intenção, qúe levava de hão voltar alli de sua -e:i::pe--· 
dicção~ao Aracaty, proseguitido ate o Crato ,; por quo· 
pois não aguardou a sua cheg<\da-, . ou,· me1horme nte não 
sa4io ao seu enco ntro .?.. · ' , ... . . 

Das duas uma, ·ou ·" Tristli'o ' ·se ju'Jgava · muito forte ,. 
para renu'nciar ao seu auxilio, ou Fi'lgu.eiras _se teve como 
muitq enfraquecido,para o espera.r no Icó. Opinamos por 
esta ultima. · _ · - . · 

Effí:lctivamente, deixanrlo 'o Ic'ó oo dia 23, logo ·em 
La v'ras começi:irilo éls desE)rsões. 'Fói 11e_ste pontq, que 

1 

o deixou. furtivamente s;eu , antigo · secretario • Luiz 
Pedro de Mel\o e Cesar, · excándalisahdo os amigos,~ e 
desmora l'isa·i1do ainda mais a causa comrnum. -

Alguns dia~ mais, devia ._cahir · sob o ferro ' homi-
cida dos seus adversarios 1 ' 

· A retirada até Lavras não se fez .impu:nemente. No-
dia 24:, antes de chegar alfi, os" re,pu"Í:>'licatlOS ·tiverilo de
susteõtar' o combate de J oqse~1•0, em que rechaçarão· as 
tropas do Rio-do-peixe, que lhe.s ião no_ en·ca lço sob ' o 
commandp de ~gostinho José, Thoriiáz de ·Aqufoo: ó 
pendà"o , republicano, . que tinha sido arriado' em Lá-

,-

\ 

I 

/ . 
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Vfas, f9~ de [!O.vo:9;rgqigo. e dea-ão. aiqtla a_)guns - outros 
t-r~o,~e,os •entre as~ <}gas p,urc1aHd:ad,es. 
_ in;i_, Lav,r,qs. , assl!lmio,- a. dj,recção do ex.ercito repu-~ 
-1?.líç&no. o major Fr~ncisco 'de Á.truda Cama:ra, qu·e vei,o 
--encorpar.ar-se á .elle com seu. i~mãq Belarmiuo. e o · alfe-
res Canuto· José de ,Ag1Ji~r~ ., _, 

Estes trez patriotas .tinhã~ sido distr1b~idos em uma 
,eomíniss'ão para Por-to-a-legrê i com u fim de pôr em cam
po'·os· pàt,riot-as , d'esta i· viHa. 

Mantendo o seu quartel ª!Il La~ras ·somente durant.e ._ 
os dias 25 e 26, o ex'3rcito republicano µ roseguiu na 
:S(:ta reii:r.ad-a pár11 .-o. Crato. . . . 

1 

. Antés 'd·e - chegarmos aQ -termoídesta pe fil-ivel e der
--radei11a, excu iisih~-, .con'ver:n. 1upor algu,ns factos, q1.1e-let1 m 
;relação ·c,pmr a-- càusa · vencida.: 

O 'acampamento ·de 'l!'i'lgueíras era- um· oasis repu bli
,eano~ Tl:ldo em tor:no -dei-la; c.on.spi-rava contra -a , causa, 
·q·n;e ·sU'a~ art'naS 'su:st~ntàvã·o-. :. . _ ' 

Apenas"~l'lé ti'nha deixadir-o Crato, era e;;te inva
·dido e sàguÊfàdo; trem·uhmdo'a pan-d·e.i•ra inimiga; _zipenàs 
ileixava o lc(>, o mesmu. se repetia. Seus amig0s só respi-
ra vão n'a sua .presençí). - "' 
, · A! ~;ua ,p~r:tid; d,o, Cra

1
tq_ seg.ui~-se o m0rtic'mio de 

:Salv~terra, no term~.do Jaroim, perec~nd9 o comman
dante geral, d~ s,ua, qomeaç.~o, Aa,tonio Geraldo de_ Car
r~l.,h,Q,,je q•~~,!'lt(is o ª?ºWPl:l □ h·av~f' (15.de .outub.r ~.) ' 
, Quas1 em seguida, Francisco Pe_r.ei,ra <la Fm1seca ; 
,ç,~efe.: Ífl11?~r.i~li~~~:d9,-~r,(l,_to_, ~c,op1. o. po~o _q~asi l;>a_11~aro 
-çl,~ , ~~.~r~de,, S1 P.~tj.rm, 9~c.qpav.a1 aci:uell:a, v,dta., r1_u_xihado 
09.r - Jos.~ .V,iptoda,nq ~,acie.l_, J~m do~:- cabos de_ Filgt:1eiras 
11à . tg,m,~ila,. rie1c~,9;t~ _ dp fardi''.° 1.'e I?•.elo _pr,.oprio. cpmm~.n
--d°{1n~}l -g,er.al, d~ l:i.ua, es.c@lha_, seo' p.arente Antonio M_ai:tms 
<d~,~ ALm~id~r A, '. bàl,'~,<léi:ra· ·republicana foi ' su bst.itlJ iJa 

/ 
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alli pela portuguesa, 1isii1o os resl'auraiclores:que ·á falt a 
de uma nacionàl. · · · ' 

Ao mesrn·Qtê'l"npo, p'arte··.dãs· (o'rças, ·qú~ só· tinhãp 
bati1lo corn 'os.' républici:i.nd~' Qb- ter'rrio ·dô 8.:io1d',i .. P\i ix.e; 
tomando parte ·n9== morticinio' '"da Picadà,. [fássava ' a linha 
divisaria d11f p·roviuda; :só'b ·o · com'mân3o ·a6s -p'ortug1,eze.s 
Luiz· José, e Porto ; d~r J'osé Dantas•·e ôutros; e s1~ ·er1cdrl 
porà-va ~ó saquito d'.é· G-atfriél Jbsé · de Figueredõ .erri 
Milagres, oride commettia"rriú'i'tos.1 c'rirri'es . 

. Nesta pt>v0ação; foi morfo •o 1pahibta Manoel Béiltol, . 
privado dê sepultura' e ab'aridonad'ó' ·a-os · cã1es e u11úô0s ; 
q üe o· ·coínê'râó' · 1 " - . 
. Esta gente, reunida aos chefes . do Ja·rfüni M.iguel ; 
Torqtiató ' d"é· 'Bulhões · e Mat·bias Fr.anciscó. d1ê ;A-trio rim, 
sdgró d~·quelle~ occ1.rpou esta vill-a·,' ondé fuz m;u'i tás' vict1-·· 

- mas;- séndó · !!. mãis ~illüsfre ' o padre ·Estevã'o' 1 la · 1>-cii< 
-ciuncula Péreira, ex-secretario · de·' Fi}gUéi.tás~ e'' ij i1tâ·b -
Yii5ario intérihó 'da.' fregu·ezia~ 'cb'nhecitlo; no :raóvicnerrto 
de' 181'1; coino'·0 am'igo 1dedicn-db' •aésté e ··dó'' gó\l errbdor _ 
Samp'aio, cujos =serviços · á _causá ct·a rri'onarMiia • lo'u voW 
em alguns -sonetos. 

Os-;ssassinos ~ cerca,rão em: occasião, qu.e ce lebray8 

missa;· ag·uard~rão aj_àelb'a.dos, e_ contríctos !'qu.e· tf:)rmi
nasse, e quando elle, após as maiores -longuras, deix,ou.o 
altar; mandarão que: despisse as insígnias sac~rdofaes,· 
arrastarão-no da m'atriz, e. darão- lhe mort.é ' af!ront,osa. 1 
Seu _cad.aver, dep.r:üs de Cq;St'l1.ad·o,. foi nb~n!ion .ad'o ao~ 
cães ~;1.0 mei_o• da' praça 1 _ 

Este:i vandalos e -- out-ros; ,mãreh-aràó contra -0··. Gra,t.0 : 
Qnde ,' eóli•_arãQ ,t10, dia-25, 10Q 2;6::: ·, . · , 

~oi tremenda' _a,v:ir1;fg,ança·,,,q·ue ei'érce,não;·sobr1:1 a· ,vi Hã•. 
inirn+g:a -l. · ' . ' 

Deixemos. ·q·úe ~farll~ · @ a~·,coa5:.tihtin,t,e·; 1\l'enca r, q ne; ~ 



_ ·9s~, 

nadá exage.rou, .mas rnferio. fact0s perfei t';i.men te a ceardes 
com a tnidic~ão e,docümentos_ do tempo. ·; 

1 
, çc No C_r,ato, µiz ell~, se tinha leva □ ti!do u:ma ban-

?eira portµgtiJeza, e~ SOf!lbra d~lla vie~ào os do Jardim á 
mtilfadada· vil\a, e a redusirão {l um mnntão de ruínas: 
rriatar.:ão,depois 'de prender:, a di y;érsos cid.adãos, córtarão'
llÍ~s as mãos, e. preg;trão ,nQ ·. pelo~rinho ; assassir111rãn 
ouJ ros- no seio rnesmo de suqs familíãs , r:)IJbarão quasi 
toâas 'as Cé!Siis cla ... vi.lla e se,us ·suburbios, ê de tal forma, 
q.u.~_.nem as 'p0,fias lbe; de.ixarão, qão .e.scapando ao saque. 
a p.r.oprj11 matriz, donde ,c@ rreg_arão os vaso? S(lgrados :» 
· As familias fugirão espavoridas, e n,inguem ousáva 
voltar ,á villa. , · 
· . ,· Tal.foi o· :aesátin,o.;que não pou'parão Ínesmo a.os im
peria.Ii,sras 1~!.li,d~1:ríiéili?-dos '. :F.rancisçÓ Pereira ~-ª Fon
seca sal vou_ t;nt~i!as . vidas; subjeít~nd9-se, a tal preço, a 
toda ,sorte de . h_urrül liJ..~çõa13-., . ,; ., · 

.:,, .Baüdos s.<Jhído13 da villa rou,b.arao os _sítios visióhos, . 
e mat'arãd a d,iversas' pl}SSOR$, ' entrfe) .ellas aºo portug'.uez, 
ex-ouvidor pela lej, José. Pedro Nolasco de Carvalho, péle 
de Borburema. 1 

l\.efere ~ma _testemunha cccular, que Úma s·ó casa, 
a do ·v•igar10· interino, ficóu com suas portas. Alfãiàs· da 
mátri-z, to'al~as, vest es e · par..am~ntos, tudo foi · rou--
had·o. ' ' · · ' · · · . 

·A•· ºre_t'agua'rda do pequ\'lno e desmcrâlisado exercito 
republicano, o Icó e,ra theatro de secnas não menos bar
baras, · entaegue ao furor ·de Joãó André, que tinha cruen
tàs ving.:i:~ças a tomar. Em marçd,. elle tinha manda'do 
matar ao sargento-mór ·Joaquim· Fernandes Moura, que 
voltava da Capital, no sitio Bebe'.ior ; ' e em 22 d.e maio, 
dentro de sua .propria cas.a, náqt1ella vill'a, ao cap.itão 
Francisc0 de Albuquerque Cavalcante, velho paralyt'ico, 
pa ado -o~cial Cayalcante, seu espa'pcador. 
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· ·Assim que Filgueiras ha.via d:eixado o lcó, veio elle 
õccupal-o com Amorim e seus ,s'equases. 

No dia 25 de o_utubro levantou-se a bandeira impe
iial, e no cl-ia seguint_e cons-tituia-se um governo tempora
rio composto do viga1·iü Felippe Ben_icfo Mariz, signatario 
da c1ct;i de 26 de agosto, -irmão de João An<lré, cdmo 
presidente ; do ex _ico.11st1tuinte de Lisboa pa::lre Manpel 
FelippeGonçalves, coínosecrelariu; e dos vogaes Henri
que Luiz Pedr0 do Alrneid.i, commerci-ante natural • da 
Bàhi1:1, e coronel João de Araujo Chaves, signalariu ,ta_m
bem da acta do 26 de agosto. 

Amorim foi incumbido do com mando, com ordem de ., 
sahir ao encontro de Tristão, na estrada do Aracaty. 
Agost inho, voltando ·de_ suas excursõ'es nàs immediações 
de Lavras, e qualificanq'O-se de_ restaüradpr do · R.iol.do
peiirn, irnpoz-se a esta com missão, como um dict,ador. 

As casas dos patriotas fori:io saqueadas·,- e quantos 
se deixarão apanhar, forão presos, escolhidarri?,"nle os ini
migos pessoae·s delle e de Joã:o André, accordes em se· fa
zerem concessões, consentindo cada ' qual no sacrifido 
das vidas, que apróuvéssem ao outrq. · 

Em- uma rem1ii10 celebfada 11a c11mara, no dia 28,qob 
proposta -!je Agostir~ho, foi jurado o projecto dtl consti
tuição offer'eciilo por Pedro 1º, addicionou-se ao governo 

. ternporario o seu protector, e assentou-se que este volta-
ria, pundo-se em seguimento de Filgueiras. _ 

Com extrema hypocrisia-, exigio elle que se appli
casse a mesma pena dos republicô □Oq aos falsos denun
ciantes, que procedessem por odio e vingança; mas, an
tes q'ue sé separasse de seos cÕHegas, fez-se justiça aos 
presos po.lit-icos. 
' Em frente á casa da- camàra, -reunitlos os membr0s 

do governo lem'porario, sem delongas de processo, nem ~ 

,-



.atte:1çiio ao ·grán de culpa no rnovi:nerito', forão fuz,ila-
d0,s em corrH'ÇO 11e no,vAmb1·0 del824. ·: , 

· Manoel Francisco de M,rndonça, sobre nomeado Pao
brazil, an tigo réalista de 11817,· que muito concorreo 
para .a prisão de D. Barbara e do vigariu Migu.el Carlos da 
Sil'va Saldabha, agora um dos ·sigrratarios da actà pe 26 de 
agosto. 

João Víégas Fras5o, homem obscuro : 
José Felix : 
~jlvestre, -escrávo,que tinha sido do vigario l\'laltez. 
Desta hecatombe salvou-se Ant0nio de Olíve1ra Plu-

ma, com muitos ferimentos, e depois de tre~ descargas, : 
q·ue lhe partirão a c·adei.ra. Qs assas.,inos, . tomados de 
pavor á vista d'o q·ue ellés reputavão um mil.:i'gre, resisti-

- rão á ordem de lhe atirar novamente, e t1eixarão que o · 
povo o condusis~e para a egreja do Bomfim, que fica oo 
.angulo da pr.aça das e~ecu~ões. ' , · 

O padre Manoel Feltppe protestou contra estas · 
cruelda,Jeci , e se retirou do governo t.'emporario~ decla ran
do-o inc0mpativel com "seps sentimentos e caracter sa-
cerdutal. · · 

Lagrimas e pedidos de toda sorte influirão, para que 
não continuassem os fuzilamentos, salvando-se numero
sas victirnas destinadas ao sacrificio, entre as quaes figu-
ra vão até creanças. . 

- Quasi étO mesmo tempo era morto, no Pereira, ·pelos 
sequases de Amorim; o sargento-m6r Manoel do Espirito 
Santo da Paz, mui proximo pa_rente de· Mendonça y de _ 
Pluma. 1 

. 

TE:ve a maior participação nestes crimes-Bernardo 
de Castro Freire Jucá, energumeno, que dirigia _os com
mandantes das forças· do Iohamum, seus parentes coro
nel João de Araujo, e major Jos·é do V:alle Pedrosa. 

Este monstruoso go.verno ficou n.a memoria das 



, 
populações do sul da provmcia com a denortrin11çü.o• d e 

, commissão mat-uta. · 
Aniquilados os patriotas do foó, as forças impel'iu us 

ahi reunidas, ·posei'ão-se em ma rçha para o Crato. 
-Filgueiras, dissemos; tittha · abandonado a vi lia de 

Lavras, desde o dia 26 de outubro, continuan lo sua 
retirad·a, em ordem melhor, soba direcção de Fran l;isco 
de . Arruda. 

Ao approximar-se de Missão-velha, encoo1ro11. no 
lugar Embos,cados, as primeiras partidas de imM r- íal 1?tas, 
que-, .qepoís çlc haverem d~sma;teládo a vi!Ln di) ÇJi.Lto, 

, sa,~ião a se.o enc0ntro. A posição era inexpugnave-l. d ,:sd e 
que não fosse contorn,1:HJa, para istÇ> ,retrocedem lo uma 
parte doex.ercilo. Foi esta posição, que José l\fari nno, 
·em 18.32, não onsou a·tacar, mas evitou, toman:l v um a 
vereda p~rn irá Missão-velha . 

. · Calixt0 se propoz a ill!.!c.lir o inimigo . . Man -lou qut> 
uma parte' de sua gente toq:rnsse rámos verdes, di::; Linr ,tivo 
dos· imperialistas, e avançass~ em ·modos de amigo. Esta 
estrategia grodusio o e{feitõ desêjado., pois que, co 1se
guindo· Qe□etrar n'aquelle entriócheir.am..en t.o formad.i de 
rochas, voltou s.uas ,armas coqt.ra os incautos, facilitou a 
entrada •ao resto da força, desbaratou e prendeo toda 
aquella gen.te.' 

Á' pouca di~úancia, porem, estava o grosso rlo e , er
cito invasor; occupan.do toda linhá de Caxoeir- ,. á .'lilis
são-Velha. Um combate , mort ífero c0meçou enti10, e lu
tou-se •encarniçadamente des'.ie a manhã a.té m,fio Jia, 
terminando o·-comblate élen~ro d,as ruas da povoaçao. Uma 
pequena força de li0ha, vinda do Brejo.:.d'areia, e qc1e alli 
estaciona,va, fez causa com· o:s -republica•nos, e concorreo 
muito -para o successo destes. Houve uma matança erne,l, 
pois que os republicanos, segundo as regras dp tempo, 

/ 

1. 



-102-

nào da,-yão .. qu11rtél ao .inirr:i,igo. Nas gtieri:as civiis dq Ceará 
nào bavia prisioneiros. · . . . , 

.. A-lem q.qs_;.q,1.}e_;sqcqu·in.,l?, irão no, co,mhate, m.':lrrerão 
todos 9s fo:giti y.o?, , q.ue (o;rã~t ·~panha~Ios~ . · . - .· . : 
· U~ cà-d_ete •çõ-x.o, d~ -o_Qm~ Jesui,;19; ho,rnein máo, que 
se tioh~ reu rüdo ~05: r~publiear19s, em qu~nt@_ dur~v3: o 
c.9:rnb,ate, rn,g1dou 1 .fu;z1lêg_, .íJ.9 al W do :. U.o~ar1~,,_ t 7 ho
men&, q_ue .tiohào sido presos em Emb0scadas . . A+Il:a-rr,q.
dos-uns aos ou lros com relhos, for à o assim mortos, lo- · 
g~ari'db ·esóá par, 'Ürr, ~õ' ·delles / por l;Slt) qu e llffiil bala ltíe 

. cçi rtJra élS Ítg~dtfr~s\ ·pe ririÚti_nJo~-lbe corre~. .. '/ 
' . -V i □ga·q•a ' :a _ êiev~si~ç~o dii_'ê r,'âtô, o~ v~néédores enca- , 

,;ninharà'd-~e· 
1p~_~f iht:i '. t2s1 de ó'qtubro},' ~0_p~ran~o ·se ~•l-

g'ueiras, que sê d'irigio a'·seu engenho S. Paulo. · 
,, . :A est'râcÍ r1, 'que coó_dilz 'de, 'Mi'ssãq,-Ve'l'l:i'a ·ao Cratb,_ º ét · 
exten~ão cl'e 8 legóas, foi tl;le-a'tró dàs . d'erradeirá.s vin -

• , 1 ! · , :-. 'l ~ • . . , · .ganças.. ' . _ . , , - . 
· 'w _ Uma partida '. de imperialistas, · que àcampáva em Fa
z e,ndil-n0 Qd, ao ap·pr0ximâr:em-se ei's r'e(i>0.bl/c~nos, aban
donou o ponto precú pit~damente) sendo prlhadc1 .º poué@, 
que havia ;_ tióis que àgu·ella g'eàte · quasi nada •eustuma~ 0 

va trazer, alem da· r'Ôl!lipa 'e d'a~ 1, é)a~foa ; 0 1 '--~ajnir "Jfor
bür'é rna ; ·arderHlo em1 Goler;a·pela mor~e dê seri velho pae, 
matava com uma granaâeira a·quán.tos encôntravá. 

No dia 12 de outubro, estava o Crato dominado p~lo 
e.x:ercito da mal.ogr_ada repub'.liça ; Fraocis.c,o.-Pereira da 
Fo.ns~ca, não tend @ forças baistantes, par,a $0 lhe 9pp9_r., 
retirq a-se, pa,f à 0 .si,tio Ba ta,teirêl, com. os presos E)O\ i.qoos, 
que tirára d,a cadeia:, se-ndo do na:cilero ,.de?tes o p.a~ d~ 
Trlstão, seu i,r riião padf .~ G1i:rlo~:, e, div,e·r,s9s, p.ari:i nte,s . 

. Borbu:rema e 'o . alf;er:e.s. 1<;;a ,m;1~0., . ·á• fre_n-te de uma 
tropa . nHmer osà, fo ~~q m~radados b9tel..,.o .. Fra-ncisco, Pe
reí.i;~, corpd ,o:5é Je;aqu.i,~ , '_'('~,t;e$, 1h~s opp@f ,seria_ ref ~S
tencia_, ·mas a fi?:al Qs €} ())1s -9:tífic1~es tr-apspu,se,rãQ o nbe1ro_, . 

í 



-' e debandarão-nos : · CélnsolfJr)- !l ;e:o oe rda~ cónsideraveis 
L ' 

(30 de outubro·/ . 
Este successo p1ir-c,: ,rl e1n .nada, !YO~ern. mo,d1ficr1va a 

sitLuiçào. Q:3 repuhlicanns es ta vão f1 tr·tes aindH pe lo núme
ro, tin h i'io mois ,irrnnn1,entcr, e r,onhe'eiifo - rne thor a flrte 

:d'a gu.ern1 · ; mn.s _senti1io que estavfio lutanct'o contra o im
. possive•l, e dahi um_ grande desac1'ordo e11Lre os chefes 

sobre. o que se' devia foser: 1 

N0 Crnto ·,acl:w rão hasteado 0 pav.ilh/í o portugúez, 
que Jesuíno fez arriar, mas, _ tr'i=it ando~se de S\lbstituJ.l-o, 
·oppoz -se · Filgue1rns a· q·ue Re voltasse _ ao estandar te ela 
repuiJlica, sendo do séo part id o a tropa de primeirn I inha. 
Os exalt_áclos ve·ncerão pc,r fim aúx iliados .pelas 111iticías, 
sendo qu0,, ppr amor disso, uns e outros ·1nasí se batl:)m 
nas mas da villa. 

Nã i) reioava maisª cordialidade de outr'orn, e ger
rninaviio des confürnç,as taes, qutJ cada um suppunhà tera, 
!3BO lado um delator, pensando em justificar-se él expensas 
suas, . e disposto a prendel~o, no proprio eâmpo, no caso 
cl'uma debandad11. Quem mais se preoccupa va _deste pe
r-igo, era o prõprio Alencar. . 

Ai · contra-revoltict:,ão do lqó e mais pontos àa pro;-
- vi.ncia já era co11 hecida, e de Tristão, que se-sabia vi r . 

em_ caminho, nãq se augurava- bem.- Erão mui_ pou·cos, 
os que se mostra vão inhabalaveis. · r 

.. · Grupos da imperialistas empeqião as co·mmurncações, 
. o commercio áchu va-se estagnado, e foltavão até viv.eres 

para as t rop1,1s. 
1 • ;;'oi nesta,- condições, que divulgou-se o desastre 

de S. Jlosa, e foi pr~Jfundo o terro_r. O homem ·capa_z de 
faz{;lf a \guerra de recur.s9s, naquella região q:uasi fnex
pugnave.l, · onde a. stibsist.encia é facili.ma, tioha desappa
recido ; -e p0r ·tanto a dellandada sQ tornou- ineY:tavel. 
Filgueir-as mos.travasse ~spantaclo,.de ter servido á cauza 



i, 

-104-

9-a republ tclil , e não compreheudi1:1 co.rno, disriondo -se a 
i.r lan çar--s f-i aos pés do impera.d,1r. . . 

Foi Alenear, quem concebeo o meio ,de, salvar· a 
tanla gente. Aconsu lhr1u que os reriu blicanos ír.a0Ppu1 
sés~em u Araripe. e occupasserç a posiçao do ,Ex.ú, · 
onde podi ão zombar· do nu~ero é recursos dos impe
rialistas, prolongando a guerra ; ma-s sua_s vistas erão 
obviar C>_s perigos ' da de_béiodacta, . dentro da vi Lia. 

Todo exe rcito p ;z-se a caminho, subinµo _a mon-
., tanha, e no meio do deserto. A te·ncH mandou fazer alto, 

declarando, após- uma rapid ,'.l exposição, que era licito~ 
cada lim escolb.er o seu destiL10. Houve uma scen.a de 
confusão, de raiva, de dor, de inquie t111ção e desespero, -
Alguns querião que fo~se por diante a revo lta, outros 
aceita.vão o alvitre como uma sn,lvação; mas po,r .fim 
cada qual se re~ignou á sua , s-órti:i, e . dando o abr.aç.o 
de 1espedida esco lheo entre os ni1mérosos -carnirrhos, 
que alli se cruzão, conduzindo aos altos sertões de Pél'-
namnuco, ao Piauhy, e partes divers as. . . 

A tropa de linha, cQm os ' dois alferes Canuto José 
de Aguiar e Matheos Ferreira ., Rabel,lo, voltou ao Crato, , 
e se npresentou aos imperialistas , êl. cujas fileiras se 
reunio. , 

Alencar·, com seuii parentes, Filgueiras com seo li.lho 
e urn genro·, o~ dois Arruda_s, José Francisco de Gçrnveia 

. Fer11az, Joaquim Antão da Fonseca e seu irmão· Manoei 
!ntão, Be.d.ro .T ai1ne, fil.110 de TrisVio,:. e ou,tr0s ,rpuitos 
é.mnprom~ttido·s. c,9 n,tinuarã9 ' para o Exú, ,formà,ndo u,m ··· 
effecti vo de quasi mil homens. Ao chegai:em á ladeir;:1, 
que conduz á povoaçàr>, ·a-tjr,arào ª om abysmo o arma-
a1.ento, que leva vão, e , djr,iginào,, se para alli. . 
_ N.est.e ,ponto perfei l<tm ~ute. ahrigaJ_o Pf:ll il . na"turesa 1 

deo-s1:1 -: a segt.i_nda e Unal disper~ão .. d::is f_ug,itivos, · 
Filg_ueiras, sempre no ,propoúto de apresentar-se .ao 

I • 
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ünpe,radm·,. e receian<lo ser preso pó'r outrem, <lirigio~se ao 
~mgehho' Taboda·, ~ar(l entregar-se· .ao Oap,itào Raynald o 
d·e í\_.raujo Bizerra, s'eo coinmandado de Oax·ias, de qu'em 
~spe'ra va g·a rant ias 'de v'i,da e a cond_éscéµµencia d e co11-
duiil-Q,. pelos sertões da Bahia e , Minas; até o , Rio-
de'-j<1.deiro1. · . , ·. . 

RaYnaldo fbgib á sua apprcixima'ção, r,orem· in stado 
v<lliô;(i , e ·o recebe·u como._ prisioneiro. Em mei~do· de 
novemoro, pa.rtíd dáJli, sempre ,•igiado pelo se11·a 1i1igo, 
que do caminho tomava a cautela de ir·prevenindo d 1:l' siia 
passagem ás, autoridades dos termos, afim de que lhé fos
setn prepara•hdD forças, para revesar na guarda e segu-
ra·nça· .fo presb. . • 

·Em S. Romão ti verão am ter·mo os seus trabalhos. 
São muita,s as versões de sna ·morte. Prete11dem 

a·lguns ·que o ·comman'dante g"er~ l dàquella villa ·o fez alge
mar ê· que elle, sentindo-se ferido nos seus b i- ios, n'ão 

' p'roferira mais uma palavra, Nà'o aceitára mais ,i!imr.nfü, 
e falleée_ra tres dias depois. O povo, sempre dispo~t'o 
a acreditar . em cousas extraordinarias, tratan do·S(~ do 
capitào-mór Filgueiras,' teve-o·.- como 'viv·Ó· rnÜi't i, 'tempo. 

_ ~r.a c9rrente no meio deli e, que, de combinaçiio com (l 

viga rio de S. Romão, tomára um narcotico, para se Ggu
rar éomo .morto, e fazer-se -1,h'e o fuoera l; mas que effecti
vamente não fôra inhumado . . 

· Objecto d'uma fanatica e ·supersticiosa admiração, 
Filgueiras ficaria 'estragado para a historia, si s,, bre eHe 
fôramos ouvir ao povo de sua comarca, para o qual era 
elle um heróe, como soiào ,crear os -antigos mPnestreis·. 
M·il factos prodigiosos lhe farão attribnidos, fazendo-o 
um personagem da .antiga legenda . · 

O que é mais pres'urni vel, quauto ao fim que teve, é 
que foi victima -aas febres~ que são endemicas n'aqueUa 
regi ão.. ' 
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Seo genro ~Muniz) e séu filho mais velho,~vict:ima 
ela guer·ra civil de 1~32, que otinhão acompanhado, con
tinúarão a penosa viagem até , o Rio-Gle-j,rneiro, é alli rn · 
ceberão o perdão imperial. . . 

Fí_]gueiras .tinha nascido em 17;:;8 em.S. -l máro (Ba-
·1 , 'hia) , vindo para, a Barbat·ba nç1 id_aqe <ilfl 4 annos. Casffu 

duas vezes, 'e tev:e dez fi.l bos, dos quaPS restão viyos o 
capítãó .José Pereira Fil_gueiras, pessoa considerada do 
termo _do Jardim, e as Kxm/""Sr.-•s D.· Mafalda e D. Maria, 
residentes no termo da 13arbalfia. -

Filgueiras era 11111 p@ rfeit0 homem de bem com 
todos os punç!~nDres antigos, éuj'os1 íncontestaveis serviços 
á independencia justificão. a estima, em que o tem a pos-
teridade, · 

No peri'odo regencial, o gorerno concedeu uma pen
são ns suas filhas, do mesmo modo por q1:1@ tomou a si 
proverá. subsi,stencia da familia do seu . compan·l}eiro 
de sacrificio. _ ' · 

(Segi(em-se os documentos.) 

. , ' 
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DOCUH·~NTOS: 

Declal'açã,o da I1iclep1mdencia no 1 có. 

Aos 16 de Outubro de 1822, n~ata villa dv Icó, 
comarca do· Crato, nas casas, que servem d'e paços do 
corice'lho, e por oruem do lllust'rissimo colleg10 eleitoral, 
e da parte de S. A. H, o príncipe D. Pedro l, reg:ente e 
defen sor perpet,rn do ·Bra.z!l•, foram notificarlos o juiz pre:
sidente e nv~is offi.ciaes, qu•e-.c@mpõem a camara do Icó e 
congrÀgando-se a referida -Cf3, tpara·, propoz o II lm. Sr. 
Pre~id-ente do collegio o segl'frn'.te.-que pelós just,)S mo
ti vos de r~ceios_ e snspei tas fo"nda dos em al'gun:; docu
mentos, que pretende p ri0duzi.r' pMant·e $. A. R, com o
igualmente pela demora,. que tem \ido a Exm.ª,Junta pro
visoria em dar prompta e fie'! ,Eixecuçiio ás ordens do 
mtismo augusto senhor relativamente· á nomeação dos
deputacJ-ós, qt;t~ devem (aser parte da assembléa geral e 
constituinte das côrtes rlo:Brai·íl ," tendo sido passivei a to
dos os eleitores das freguesias desta comarca do Crato 
faserem sua· eleição de páro·cJái& e fasererri suas reuniões., 
no dia 12 do corrente,· na cabeçà do distrjcto, conforme 
o áviso do sen ado desta villa, que -cornplet,1mÉmte se 
verifico.a ern · perfeita harmonia, •sem qü!:l· se te11ha ao 
menos procedido -as eleíçôes de paro'cliia em todas. as fre
gues.ia:s dà boma,rca do Cea'rá; pretexta~Jdo t'at'.vez a ex.e
ciiç:'ã'o--,.do ',p,laoo de · formà'lidades 1dádo pela; Exm .. 1• Junta 
provisnria, ·óu outr0s quaesqué(tnoti·V(!S particufares ·que 
ignoramo$; deliberóu o, collegi9 ,eleitoráfl -i11_stalu um 
governo tempoTario, em nome d:e .todas as 'ca:maràs e •'po
vo~; que r.epresentam nesta comarca, e mais que tmfo· ém 
nome·de S. A. R, i:té · qqe a , Exrn.ª Junta. pruvjs;of'.ia s.e 
dese'n'vol va a favor da' mesmá. c.a·usa·~ e dê plena' !execução 
ás ·ordens de· -S. A. R, e evidenlês provàs · de seo 'zefo o 
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patriotismo ern favor da Sim ta •c~1usa, dn Bra ú l, fica·na 0 
sem effeito fL voz de priz'i.o dacli-l ;i os dci L1s c·ommantlantes 
desta viHa; c.:; mo Sl,IS[J f-J i-tos á- caus~ ' do .Brázil, por .terem 
rlado subse quenterri enlB prrivas do ,contrario; ·sendo-lhes 
Jiv-re fica i\ ou seguir p,irâ a Capital,, sendo obrigados a 
co1<l'v,ocaroll-lm. Delegado rln mesma · Junta, ocapitão
,mór J9sé Púeira _Filgueirns para Am n,6rn_e dú S. A: R, 
como ignalmen-te seo companhefro em deleg11ção o coro
nel Le.andro Bezerra Moii.teir0~ nos auxili arem em- tod às 
as del,ibera ções á cnus,i_" geral .. do Brnzil, ~ p.<1 z e socego 
publi.co do6 povos, ·seQq,0·0~1tro sim norhé_ado pelos votos 
dos respectivos cidadãos,- ctl'm tHas e seus e leitores um--indi
viduo ,do mesmo termo,. que julgar'=( m digno de serv.ir de 
n1embro du m'esmo g0vor.qo e que depois d~ reunidos, pas
_sarãll-a nomear. por· v_o t.os da camnq e pov.os , onde se 
re unirem ., Em virtude cl·o que esta ·camarn 1H111unciuu 
todo o exp_osto na representação e proposta do mesmo 
collegio, a que se procé_d·eu n0s terrQ()S desig11rn<los nesta, • 
B qúe o escriviib deste ~s~nado lavrari ~ tantas 'copias de~te ' 
term'o, q·uantqs forem -pr~cisas p'a.ra 'as,autoridades consti
.tuidas desta coma,rca ; e de tudo para c~nstar \ua,odaram 
fazer este termo, em que se assígnou 'a, camara, -e lodo ~ol
legio eleitora\. Eu escrivã·o da c,irriara' Igoacio Bríg1do do·s -

:.SaÍ11os escreví.~A.dsignfLdos-Aütonio de Souza Malhei-
. rosSíab1·11,presidéote.da c'arnara-JoãÕ Alves de Carvalho, 
.. Tos~ 'fheotonio_.B.a1;ideirq, M~no~I_ Got;tçalves Hái-~u-nd0 , 
. .José Antonio de Mpura , -vereadores, P.actre J0sé , Joa
quim. Xavier, §;,bre-i1r.a,_::_presider:ite do collegio Jo~quiin 
Lopl~-~ de Li\tl1 ;Raymund_o;.-escri.pt,urt1ritr, _L_ujz Pedro de 
Mell9 ,~_ Ces~r.t\1l t~i9e,:I Al_~x;-à:qdre .de Lírn~,, T !:l_sc,rutad~res, -, 
M'a:□ oel dg ._ J):sp:mto Santo da ,piJ.z (J1rn1oi;,--se·cretar10-
Ele'itpres-pa~r.e João Fernan1~s, Vi: írn, _J0sé Eelippe 
-da ~unha,, pa,dre, LeaJl.d,CQ da , Cqst-n . Ç? rdoso, , padr~ Am
brosio R,odrjgués Ma_,clia~o, pa,çl re, :iFrançis.~o Hpbert0 de . , . ~ 
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Alínei,1a e Silva', pa 1lre Pedro Ribeiro da Silvél, padre 
Joii.b RodrigL1~s .Leit!3,vig~rio An.toni,o Ma noel de Snuza, 
vigario Cos·,ne Francisco Xavier Sobreira, Manoel .lua- -
q.tli.m Sobreira, TJ~o.ne.i l;'e reiru ·de Alencar, ·aornã,o .José 
Baptista, Trístiio Gonça lves Pereira ele Alencar, ("1

) David 
Frrreira do R.,pirito Santo, Feli:x. Go.mes de Mellu, Fran
cisco Ant.Mio de· Arauj.o, Franeisço José da Sil v.a, Luiz 
Antonio ~ógueira de Moraes, Antonio Ferreira LimH, 
Pedro J.Qsé ,de C·uvalh0, J.o;é Joaquim da S-ílva L1lbo, ' 
G,crnçal.J Bc1pt1sta Víei,ra, Manoel da Costa ~raga, J oão 
Baptista Viei-ra, Domingos c,fa Silva, _Saldanha, José Ça
nJcante de Lupa, Francisco Carlos da Silva Snlda :iha, 
Miguel José de Queiroz 1/ma, Antonio 0-uane d-e Que i-

\ roz, Ignacio Lopes da Silva . Barreira, Balthasar Lopes 
Ba rrêi ra, J oaqu i1n ~ osé. de Mendonça, Vicente Ami1 n-cin 
de L.ima, Manoel José de •Mi.randa, Mathias l:<1 rafwisc11 d0 · 
Amorim, Antonio da Rocha Moura, Joaquim Pi11to Pen- -
n.a, Antonio A:lv:es de Carvalh@, Francisco Fernandes 
Vieira, José Pedro Nolasco de· Carvalho, Diogo FrAncisco 
Xavier-; Antonio Francisco de Quei_roz Barreira, Ignaciti 

·Mendes Guerreiro, José Antonio de Araujo, Manoel José 
da Cunha, Roberto Corrêa da Silva Junior, José Fra n
cisco de Gouveia' Ferr11z, Manoel Rodrigues da Silvn ,' 
Victori,no Gomes Leitão, Manoel Antonio d?, Jesus, José 
Viéi-ra do Prado, João da Penha de Mel lo, Joaquim José 
Paz Sarmento, Francisco · Corrêa Motta, Jos.é P, ·reira de 
Oliveira, José Baptista de Mer.idonça, Mathias Francisco 
dà · Rocbo, José dos Santos Lessa, João Gonçal-ve,; Pereira 
de A.lencar, .Antonio Pinheiro Teixeira, Franci_s~o Pinbe1 ro 
de Almeida, Fraricisco Mamede dos Santos, Lcriz Fi1rtndo 
fie Leite, Andr(} Pinheiro Maciel , Cosme de Araujo Frasão, 

(") Tristão, prim-itivamente, assignava -Tristão Gonçaives 
Pereira, 1e A lenoar. 
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. Manoel do ~spírito ·Santo . da _Paz, , Manoei Francisco de 
Merr.donça, Arrtonib Goqies "Bãrret0, José âo ?ai le Ped,ro
sa, Francisco Gónçalves Aleixo, Joa 11uim Feftcio de ·Al
meida e Castro, Alexandre Teixeira Mend1;1s, Manoel Ale
xandre Teixe.ira, 'Francisco de Safl'es Lima, João ·Ro
drigues P-ereira·, Bernardin0 Lopes ~ de Scena, A ato nio , 
Francisco Pe.r'ei-ra·, Vicente Ferreira -da -Silva, José •de 
~raujo Chaves, Joà'o Alvés· Feitosa, Pedro Tavares Muniz, ' 
11-enriq•ue Pedro de Almeida, Cust0dio And•ré dos Santos,. 
Man·oel Gon'çalves dos Santos, Pedro · Martins Chaves~-

, ·Marcos de Oliveira Bastos, Fr.uctuoso ·Dias Ribeiro, Ant o-
nio 'com~a Lima, Francisco di:J Souza Mattos,; Miguel de 
Britto Sa-lgado, Alvaro de Lim_a Leite, Domingos Paz Bo~
tão, João Ber_nar-des àa C.unb-a, Ahgelo J0sé Expectação 
M~ndonça, Bernabé da Go;:;ta Cardoso, · Jo.ão de Ara9jo 
Chaves, Manoel de Araujo Galvão·, Padre· Joaquim José 
Coelho, J os~ Antonio de- Moq_ra, · pµd_re ..Manoel' R1be'iro 

. 'Bessa de Hollanda Cavalca.nte, José ' Victorino da Si!-
·veira. 

• 1 
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J urám,ento dri, l ndepen,clencia n_(L Forlalez'l... / 

'· 
. ' 

Aos_2i de novembro de 1822, nesta vi.lia Ja ,For.ta-
teia de N. S. d-1~ Assumpção, : ca,pital c,la µrovin;cía . d() 
Ç~ará-grande nas ci\s&,s da camard e f.HÇos do co,0cerhó 
da me~ma villa, aonde 5e aqbararn re.lÍB-idos- o Juiz ~e 
F.óra, 9residente pela lei, . vere1:1dores e proc~-rador · <;lo • 
c_oncelho, commigo escr ivão nbilixo no.meado, membr9s 
do Exm." Governo pro','isõrio, . tropa, clero, nobrpsa e 
_povo, em virtl'l90 ·do edital, que este senado, de àccor~o 
cóm o mesmo Exm. º governo, .mandou public;ir en~ <l,\ta 
de20 do corrente. para effe1to _de se aeclamar In1perador 
co.osti-tucion(ll do· Brazil o Sr. I). Pédro de Alcantara, á_ 
irnit-ação da provincia do Rio~de-janéiro, - se-gundo cdnst.á 
a:as folha_s pub~1cas, que no àja 12 ~e outubro passa<;lo 
'e'ra a·cclamàdo ; e depois de' recitada uma energica falJa 
pelo presi,deote d{;lste senado foi acclamado lmperacfcir . 
cónstitucional do Brazil o Sr. D. Pedro de · ~lcanta'fa,. 
co,m immensor, e repetidos vivas, geralrtjente por tódos, 
apompanl::iados de repiques de s,nos e salvas reaes do 
batallluo e fortalrmJ, tudo debaixo das mesmas clausalas 
e c.ondicções, · com que foi acclamado · n;aquella corte do 
Rio-rle--ja,□-eiro. E logo todos unanimer:µente ratificaram 
de novo â adhesào e obediencia ao mes'mo [mperador, 
ás cortes constituintes e legislativas do Brazil, que se 
vão installar Ilt) Rio-dtl-jaoeiro, a S. Ma,gestade El-Rei 
constitucfonq,l o Senhor D João V l, e á serenis~im~ c~sa 

_ d'e ;Bragar;iça e protestar'am defender ao mesmo ImpP.ra4or. · 
e a Pâtria á' custa do proprio.-sangue, p·roclam:àndo a sua 
independencia moderada e -unit'io a bem da santa causd 
Litsâ B'razileira· . 

• 1 
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0 que feito, Í-,ram á eg.reJa rn r1triz, onde c-elehrou-
1 -se um Te-D1Ja 1T i solemne em acção de graçns ; e de tudo 

pnra consü1r, se méinu uu fdse r esLa .actr1, er'n que todos' 
-.-1ssignaTam, e que por copia fosse rerne ttida para o Mi

. nister io Ja C6ite do ·Rio de-janeiro-E eu João Lopes 
' -de Abreu Lr1ge,~escrivão da camara o esc rev,i, e com todos , 

"ts~ignei.-Jgsé Raymundo dn P;iço de · Por Bem Bar- . 
boza, Presiuen~e, Fr,wc isco Xav ier~ Torrés, padre Fran- · 
,cisco., Gonça lves Ferre ira Magn lhães. Mariano r;omes da 
S i_lva ; José d~ Castro S ilv a , s~crntar io, Joaquim Lopes · 
de _Ab eu, Jacintho Ferrnindes de Ara uj o, .J usé Mendes 
Pernira, lgnap io Ferreira Gomes , Franc isco J osé Pacheco 
de . Mede iros; João_ Lopes de Abr.et1 . Lrige, M,ircos · 
AtÚÓt}i•o Bric io (escrivão deputado) , Luiz Antonio 1da 
Silvcy Yia :rnD.: Francisco Felix B1-J~er1·a do A_lbuqn,e rrJlie, 
Loµr enço da Costa· Do uradn, Joaquim José Burboza 
(capitão-mór), Ft·aucisco [le li x de Carvalho Go1,1to" José 
Narciso Xav iei· To rres, João Népon uceno, da Silv,1, Luiz 
Rci~rig,ues Cha,:es, Joaquim José .. de Sau t' Ann à, Fran,3isco 
Jo~é .dé Souza , João da Si lv a Pedreil'~,, _Luiz Borges da 
Fo tiseca ; Marcc:is Antonio Br icio, José Pinto Coelh o, Fran 
ci'sco Xav ier Torres Junior, .los8 Ferreira de Azevedo G 

·•S il va·, João Baze.rra ,ele Albuquerq ue, -L uiz d.e Oliveira 
_ l\,âciel , João Facunuo de· Castro e.Menez,~s, José Agost ,r\ bo 
'Pihhe iro , João Lourtrn'ç.o Ma r1u es , llayrpundo José Bri
-~í'ó,_yigario A, rnaro Joaqu im Pern ira de M:oraes e Ca·s,tro, 
Pª-dre Ant nio de Castro Siha, padre Manoel Seve rino 
Duarte, padre Luiz Fe li x de Vasconce'li os , Fràncisc.o Este
vé~ Alm~id.a, Antonio José More ira Gorn_es, José Maria 
B!J (do , Manoel Es tev_es de· Almeicl., , Miguel Joélquim ,da 
Fonseca, Martinho de Borges, José Antonio M-achado, 
J ,ão Pereira Souza, Luiz da Costa Gomes, José Corrêa 
;campell ó, Alexandre José da Silveir.i, Aprigio José .de 
.Albuquerque, 'Antonio de Souza Nev.es, Joaquim' íle 



. ' 
-,. 

_ . 113 ~ 

S.uuza ua Fonseca Prata, Angelo Rodri1gues Samico, Bene
<licto Luiz dos Santos, José Raphael Simões, Manoel ela 
Rocha de Ol·iveira, francisco Ferreira de Souza, .loãu. 
Antonio da Silva Castro, João da Gosta Silva, Francisco 
Barroso de Carvalho, José Joaquim de Brittn, José_ 
Ifonrique da Silva, Manoel · h..ntonio Pinheiro, Vicl:•ntti 
Ferreira Lima, Laurian~ Antonio R ibeiro,· Antonio .!osé' 
de Vascodéellos, José .Pacbecà Lima, Luiz .José d . ~•arias, 
Joilo Carlos da Silva Carneiro, Ma noel Vie ira· da Cos ta 
Delgado Perdigão, Francisco José ·Pacheco, José Ca val
cante U:chôt1, Joaquim A'n tunes d'Oliveira, João füiplista 
Marreiros, Francisco Gaspar de O.liveira, João José da 
Costa, José Xavir➔ r de Castro Silva, Joaquim José Maehà
do Pimentel, Manoel José Theopbi'lo, Joaquim fg~i:Lcio 
Lopes de Andrade, J0sé Ferreira Lima, José Mari;;i Eus
taquio Vieira, Joaquim José de Almeida, Joaquim Alves 
Peréira, .Manoel Roberto Borg8s da Fo~iseca, M,rn ,ie l Ru
fino de Oliveira Castro, José Antonio da Costa, Jia110el 
Pereira Vianna, Domingos de Souza Lourei.r-o da i,'nós \· ca , 
Antonio Francisco da Silva, José Alexandre de Amo rim 
Garcia, T<)omingos dos Santos, Jos~ ~oaquim · da Paixão, 
Antonío Luiz de Vasconcellos, Joaquim Franci s•co de 
Paula, João Correia de Sá, ·Manoel Igriacio . Acurcio, Do
mingos Rodrigues da Silva, · Manoel . Nunes ·de Me!lo, 
Francisco · dP. Assis Sampaio, João Francisco T,nares de 
l\1ello, Feliciano José d_a Silva, Francisco José d ti Souza 
(negociante), Francisco_ 'Xa,1ier de Ara ujo Junior. 

,1 
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N. 3 . • 

' Pronnrtcfomento rep uJ,li r:11. nà e-;n .Oui.cercun obim. 

·Aos 9 dias elo mez de janeiro de 1.824- ;1 nnos, nesta
villa de_ c.~mpn Maior da comarca . do Crato província do, 
Ceará, em casa dt1 camara, que serve de paços do con
celho, onde 'se .ach,Ha o juiz presidente é mais ·officiaes d,a,' 
camara com adj1,111to do clero, nobreza e poyo , para deli-- . 
bernrem SDbre ·a crise actual ,, aceorqaram : que, visto a. 
horrorosa perfidia · de D. Pedro primeiro I1nperador do
Braill, banindo á força armada as co,rtes co1;1voeada~ no, 
Rio-de-janeiro, contra mil protestos firma.dos pel11 sua p·to;- ·· 
pria mão, elle deixava e a sua dynastia de. se r o ~upremo 
chefe da hação, si novas cortes convocadas em lugar tuto 
assim o approvarem·: que-presentemente vão regulando o · 
p0voas leis antigas por falta de codice legitimo formado. 
pela pli~raridade dos "deputados da nação em novas cortes: 
que se deve quanto antes offiaiar a'o general .José Pereira 
Filgueiras·, para tomar o commando das tropas da provin
cia é estabelecer~se um novo governo salvador, visto que 

- o actual '8A ac ha coflcto e debaix.o da fq,_rça 11rmada, para 
poder deliberar,, em uma crise tão melindrosa, com·o a 
actual: que finalmente, cessando a dyna::;tia de-Bragança 
de ser p.rimeiro cbefe da nação,, protestavão firmar uma 
republica estavd ~ 'liberal, que def_eri~a seus direitos, com 
exc-lusão de outra qualquer familia. Nomearão para uma. 

·' deputação extracrdiné!:_r:.i.a a~r ge.Q@;i;.al Filg1Jeiras os Srs. 
Rvd. Gonçalo Jg0r!e·~ Loyol~ · it11f~~querqm:i e Mello, te-
nente-coronel An-tiv:rio ·Fraêêi_sdo de Queiróz Barreira, e 
Bellarmino de ifé~i:là Camárá ,'-~o mesmo témpo que se
officiasso ao ch.'~i!â:u-mór .f osé ·dof San_tos Lessa p11ra resi-• 
dir na villa td?,.~· o temp9./ até que se consolida;;se o noyo. 

,',.' o.;;., 

.. < .. -1..,;;i .i.. ! . ~ . ~.... ;,..;."~ ~ .... , ·~. : 
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,governo, e, erp seo legitirno empedímento, ao Sr. sargen
to-mór João Bernardes da Cunha e juntamente aos com
mandantes di!s tropH'S ue milicias desta vil IH e seu termo; 
e de tud ,; para conslHr, mandarão fazer este , termo, em 
que-todo3 assignarào, e eu Manoel Alexlln,9re de Lima, 
-escri_vão da camarª o_escre,i.-Eones, Santos·, Guerreiro, 
Beserra,-o vigar'io João Rodrig.u~s Leite , o padre 
(Jonçafo \g0acio de Loyc,la, Antonio Francii-co de Queiróz 
Ba:rreírá's tenente-córonel de ~ava llarii\, Miguel J9sé de, 
-Queir~z Lima sargento-rc:iór do 2º batalhão d(') cavallar_ia,., 
Manuel da . Silva e Soµza, Bellarmino Arrudr1 . Camara, 
Nfanoel Martins de. Alineida, Burity sargento mór g,radua-· 
-do, Manoel de Torres Camara ,capitão de ordenanças, 
Del'fíno José de Que'iroz Barreira, ajudante do 2. · bata
lhão, Joaquim Feliciq Pinto, . FJ]i~ Jocé de Ya-lois 

_ Alferes po'rta bandeira' de mil1ci'as, Jose Antonio . · dà 
Si lv.~ Ferreira, ,Mánoel . dá Cu,nh~ Pere1r

1
a, Ignac\o de 

Meno TJxeira, José Càlixtro Telles de M1rn0zes, 1'1anoei 
Alexandre de Lima Junior, Josê franci~co' d:e Ar.~g'ão,; '. 
.• Jos~ Monteiro de MagaLh.ães Pinto,Lúiz Raimund.9 Be·~errJ.; 
de Moraes, Bonifaci() Cabral de 1'1el lo, José Ferreira da 
Costa e Silvc1, ·Fc·ancisco Lobo dos Santos, Antonio Caeta
úo de O'Uveir(l,, Antonio q11 Costa Alecrim, José I_\.em igio 
de Freitas, Aritonio das Virgens Pernambuco, F~3-ncisco 
G-(')mes da Silva Saboia, Joflquím José C_orreia, Raphael 
B? r·ges q.,e Araujo,, Francisc!) Ramos dé Fre.itàs, , re,drn 
Mâri'nhoJi'alcào, Péd·ro Pere.ira da .. $ilv.a, Albe·rto Lopes , 
-de' Lima, Frçll1CÍJCO Anton.io .Moreira~ Antonio. Pe,reira de 
l\fo1,1ra, José' Saqino ~i1be-iro., ~'ra.nçisco Antonio - G;ui-:
marães, José da Cun'l:ia Pe'reira ; André da Silva 
Léa'li Jo'ão do o ·do ,llbs_à'rio, L'.ui'f José, .d_e M9t1i;:a Ca~ 
'bral; Felix José de Soüza i\'laquaçarú, .Màooel . Xi'menes 

·•de Aragão, Manoel Forreira · da ' Costi:1, Bôaventu·ra· Josâ de 
Aragão Juni_ór, Jos~ de Saütà An'na, . A~tonio N a\;'ciso 

\ . 



-11 6 -

Pinbeiro, Jacintho de Castro Passos, Joaquim Ma noe l de 
Lima, Elias d·0 Carmo Syri_to, José Monteiro .de ,Mag11 -
·Jhães Pin.to Junier. Manoel Ignacio de Abreu, .l.oãn Au
tonio Damac~no, Baltazar 'Rodrigues Pereira, .Joã n Fe-

,,.Jippe da'C0sta - Leitão, Joaquim Victor de Sa nt 'A nna, 
F1·ancis,co C~rneiro Pi-nto , Alexandre José Gonça I ves, Fe:... 
lippe Mendes da Fonseca,, José· de · Oliveira e· Si lva, João 
Baptista de Oliveira, João Bernardes da ' Cunha sargento 
mór das ordenanças, Anto"i1io Alv_es Garcia, Ant oni ,, Se
bastião dos Reis, Francisco de Paula Araujo; Ma uoe I d.às 
Anjos dâ Silveira, Manoel Gomes da Silva, Manoe-1 Borges 
de And-r~de, Manoel José Ferreira-. 





-117-

N. 4.. 

ACTA D.i SESS.\O DO GR.\:'vDE CONSELHO PROVINCIAL. 

Aos 26 di,1s do mez de agosto de t82 4. , 3. º dô 
Independencia, 1.º da Liberdade e ConfedBração da s
r ro vinciãs Unidas do EquaLlor, u' esta cidade da Forta
leza, capital do Ceará, na salla do gove rn o, onde acha 
vam-se presentes o Exm. Sr. pres id ente· do governo da 
prov in cia Tristão Go nçalves de Alencar A. raript1, os vo
gaes do conselho, o Exm. Sr. gove rn ado r d'armas capitão -
mór José Pereira Ci'ilgueiras, os Srs. ouv idores das dua s 
comarcas, o senado da camarn d'esta cidade e da<;; vil la s 
do Aquiraz e Mecej ana, com os procurado res das demais 
camarns da província , presentes os Rvt.ls. parochos das 
freguezias e na sua falta os seus J1lrocuradores e os chefes 
dos corpos militares de 1.ª 2.ª e 3.ª linha, ou seus pro
curadores, os eleitorns de paroch:a, offic iaes militares, 
homens bons e povo, abaixo assignados com a com 
petenle notH de seus postos e grc1dun ções , sendo ah i em 
voz alta e intelligivel propôz o Exm. Sr. presidente :_:_ 
Que á vista dos perjurios_ de D. Pedro, Priocipe de · Por
tugal (chamado Imperador do Brazil) estava roto o 
nosso pãcto socii1 l, tantas vezes assegurado por elle, e ou
tras tantas violado publicamente á face das nações, em 
affronta d'aquel les mesmos povos, dos quaes elle de motu 
proprio havia tomado o titulo de defensor perp etuo, não 
lhes tendo sido até agora, senão um oppressor incarniça
do, nilo respeitando os fóros da liberdade do Brazí l, 
q uando d~spoticamente e á força d'armas abo \i o a assem
biéa geral constituinte da nação in teira , i;> rendendo, de-
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.grad1:1odo a indo ·para reinos estrange iros, t: despedindo com 
ignomínia os se us rep resentantes : arrogando a si o di
rei to ab,;oluto lle legisl,1, e constituir por si, como se vi o 
•do infame proj ecto de cuns tituição; que não só deu, mas 
tambem mandou arbitrn,·iamente jurar por todas as 
-camaras dns províncias do Brazil, reputan,Jo-110;3 escra
vos, ou propriedade st.1a, contrn suas prom essas e jura
·mento : e que além t.le tados estes motivos de mais desca
rado despotismo, accresciHm mil tr11bições visivelmente 
manifestadas em seus decretos, alvarás, avisos, manifes-
1os, procla mações. com que pretendia sujeitar-nos nova
mente ao domín io portuguez, não cumprindo assim com 
.as condições ess·eociaes, pelas qua es havia subido ao 
throno :-Attentas pois tantas circumstanciRs de justo 
resentimento dos povos, coocluio o Sr. p!·esidr-rnte que a 
r-1atria estava no maior perigo, e era · neces"orio salval-a 
do ca pti veiro a peza'r de fodós os sacri fi'cios da parte de 
·seus filhos , pelo que o conselho dei iberasse, lançando 
rr.ão dós meios os mais · prómptos e 'eüergicos e ' mais 
p\'âds iveis de sua reg r;i neração. · · · 

E assim apresentou '-' o Sr. presidente um plano de 
nova forma de; goveTt10, pará ser discutido li.vremente 
,com immuoidade de pessoas e de opiúiões de ser àu não 
approvado pelo·congresso. E cQm effeito foram lidos todos 
õs 12 · arti gos o a leitura de- :cadâ um d'elles resoavam 
de todas as sallas cheias de genfe enthus iasticos vivas e 
f cclamações de-dpoi'ados,-~ u'm prdzer 'geral se Ji vi
-s-1Í ~à no ' semolanté' 1dinodo i:> congrEisso', clà'n'do_:se uns 
-aos_' oa'tros os pa'ra'bens ·de' slli1 mÜ'fü'a ' feli'éjdade:Logo que 
fpc .. ~PI?gº?~~o '. f(ú.~lr~e~te ··~·pia.o~ 9-~~~~

1
c'f_do :,, ·o.; Sr_. pre'

-s1dente l?ropoz que o' g'randp ' éonse'll:io ele~éss.e· presidente 
-e sécréia t lo "'paral· diri b- i"forti í suas 'sêssões' ha' discu's~ã'o da 
mà"térl'a ' sem·. coacç'ãg ::dos ' Vofo n:t'és ' ;· Jrrúts 'i'á ' cóhgresso' 
uniformemente·· el'~geu ao . mesmo :Sr. pf.ss iâente Tristfo 

: , t • • 1 
• • · 1 : ~. / ~., ·i, 1· , ~ L,,; • ·; ~ !-. ~, 
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Go nçal ves de Ale ncar Ara ripe para presidente, e pnra 
secretario do g ra nde conse lho ao padrn Gon çalo lgna c i , 
d 'A lbuquerqlle Mororó. Desceu o S r. presidente desa rma
d o, e assim com o tínha ass is ti,lo 11 0 acto, com o Sr. g,, ver
nador d 'armas e g ra ntl e pa rte d'asso rn bléa para ·us q uar
t eis da tropa de 1. ª lin ha , onde igualme nte se 11 ch1,u o 
senad o da camara d'e.st a ca pitdl com o novo estan darte 
da Liberd ade, já por e llo d '.ante mão. prepa r[.ldo, B d1 •t;)OiS 
vo\tando todo s dirigiram-se , com o Sr. pres1d en_lu no 
centro da tropa, trazend o· arvorado um estand ar te igual 
ao da camara, para a igreja matriz á render ac r;ões de 
graças ao soberano autor ele nossa felicidade, e ahi 
benzeram-se as bnndeiras, e o Sr. governador d'a nnas 
foi pessoalmente enlr~ga r uma ao corpo de tropa reu n ida. 

No fim de um eloquente discurso or·atorio e pa trio
tico recitado pelo Rvd. vigar io da villa d'Arroncli es, can
tou-se um solernne Te-Deiim , ficando addiado p,1ra hoj e 
o juramento dos Santos Evange lhos , cujo theor é e, seg uin
te :- Juro (Eu F. ) aos Santos Eva ogelhos vol unta ria e 
solernnemente defender e guardar a Religião Cath r\ lica 
Apo;; tol 1ca Roma\)a ;-.lu_ro d,;i r a ultima gota dy sa,'ng'ue 
para manter e ser fiel á Confederação do EqUrador, qu l3 é. :\ 
uniilo das quatro provi □ cins ao nnrte do Cabo de S. _Agos
tinhó, e as ç]e mais qne . para o futur o se fõrem 'unindo 
<le'bii.ixo 9a forma do governo, qu e st11 belecú a A<:sen·0l<ia 
cõ·nstit·uinte, que s~ vç1 i reunir em Perna mbuco · :-Juro 
fazer -crua g,u~rra ao d-espotis .-n. n únpqr ia l , que pret ende 
uzl:irpar nossos (Jireito's_, e:'!> cra visar-nos, e pbriga r-;_11os a 
fazer gni ~o c~m ·Portugal, a qual jamais adm 1ttin~mps 
por nentnúu tüub 'que s1:1j <} ;- Juro em fim ,fazer· gu·err.::i 
eterna-á·todo·,f_d_espotismo, que se oppr zer á _lib~:rdade 
de nossa patri ~ '; é igualm ente juro ob,ed iencia ao 'governo 
supr·emo .saJvador : .as•sim .. DE;ll!S me aju~e . 

. ' i
1 

r~,uni.19~ t?dos novamente ,a.a sall~ do governo, 
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com effeito prestaram juramento na forma assim dita em 
um livro dos santos Evangelhos apresentado p8ln Sr pre
sidente, o q1nl recebeu e prestou primeiro que todos 
nas mãos do prímeiro conselhei1·0 do governo o Exm . Sr. 
,foaquirn de Paula Galvilo. E tudo para constar mandou 
o Exm. Sr. presidente lavrar a presente Reta autorisan
do-me para o fazer, no empedimento do secretar io do go
verno o padre Gonçalo Ignacio d'Albuquerque Mororó, na 
qual todos assignaram com a cornpete11te nota.-Pf.llacio 
do governo em grande conselho provincic1l, aos 27 dias do 
mez de agosto de 1824, 3. º da Independencia e 1. º da Li 
berdadB e Coo fej eraçào do Equador. - Eu Francisco de 
Pau la Andrade, 2.º official da secretaria do governo a 
escrevi .-Tristão Gonçalves de Alencar presidente, coad
jucto r Jo;:iqu im de Pau la Ga lvão conselheiro, coronel José 
Felix de Azevedo e Sá conselheiro, vigarío Antonio José 
Moreira cons0lhe iro , corone l José Jgn_acio Gomes Pa
rente conselheiro, vigario Manoe l Pacheco Pimentel con
se lheiro, governador . das armas José Pere ira Filgueiras, 
Francisco Miguel Pere i,a Ibiapina escr ivão deputado, 
Migue l Antonio da Rocba Lima ouvidor ·interino da co 
marca do Ceará, Gonçalo Ignac io de Albuqu erque Mo
roró secretario do governo, Bernêlrdino Lopes de Sena 
ouv idor do Crato,- José Cass iano Freire de Castro capitão 
addiào ao estado maior e ajudante d'ordens do presiden
te, Joaquim An tunes de Oliveira juiz de fóra pela lei, 
Fr,.rncisco José Pacheco de Medeiros 1.º vereador, João 
da Rocha Moreir11 vereador, Francisco Felix Bezerra de 
Albuquerque vereador, Joaquim Martins Ribe iro procu
rador, João Bezerra ele Albuquerque almota cé, An ton io
Lopes Benevides Pacaré escrivão da Camara, J osé Anto
nio Pereira juiz de fóra pela lei e presidente da camara 
da vil lt1 do Aquiraz, Estaniláo Pere ira Barros ve rea
dor do Aqui raz, Francisco José de Almeid a veriado, 
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Claiidio Péreirá ile Oliv'eirà própurÁ'dór, .Appolfoario 
Ferreira escrivão do geral, capit1'9-inór Athanasio de Fa
rias Maciel juiz de fóril e presidente da camara de Mece
jan~. lgnacio Ferreira Façànha ve·reador, José Càvalcante 
de Albuquerque vereador, Miguel Roorigues Oria Juni_or 
procurãdor da cam11ra de Arronches, Félix Jdsé de Mello 
e Silva procurador dá ct-i mara do lcó, capitão José da Ro
cha Malta procurador da camara de Soure, vigario Fi"lippe 
Benicio Mariz procu ~ado r da camara da vi lia do S. José, 
padre Francisco Serafim de Assis procurador da camara 
de Qaixerarnobim, padre Francisco Gonçalves Ferreira 
Maga l hiies procurador da camara de Sobral, José Baptista 
-Piotô de Mendonça Alecrim procurndor df\ camara de La
vras, tenente José Felix de Freitas procuraàor da camara 
de Baturité, José Carneiro de Azevedo alfere~ e eleitor, 
Francisco da Costa Lyra capitão-mór, Ma nuel da Cunha 
Si lva eleitor, lgnacio Furtado de Loyolíl ele itor, Migu_el 
.José de Queiróz Lima tenente coronel com mandante e 
eleitor, capitão Jo1Jq1,1 irn da Costa Ribeiro eleitor, capitão 
Antonio da Cu nha de Ara ujo eleitor, Francisco Xavier· da 
Silva Costa eleitor, Francisco Ferreira Gomes eleitor, João 
Bernardes da Cunha eleftor, Josê Monte iro de Sá Albu
querque escrivão, José Simões Branquinho capitão, Igna 
cio Ferreira de Arnujo Arnrúoa capitM, Dio~o José de 
Souza capitão e eleitor, Francisco Barroso de Carvalho 
alferes, tuiz da Costa Gomes alferes e eleitOl', Antonio 
Luiz de Medeiros eleitor, coronel .João de Araújo Chaves 
procurador da villa de Inhamuns e eleitor da mesmfl, 
tenente André Vidal de Negreiros procurador da camara 
de S. Bernardo , advogado Mé!n ,,el Joaquim da Paz procu
rador da camara da Granja, , Bernardino Gomes de An
drade procuraclor âa camara d•a' villa do Crato, João da 
Costa A.lecri,i:ry,foµ,1rn te-coro_r1el procurador da camara da 
Villa Nova /,,,cá'pitão Paulo Fon tanell.e procurador da ca-lº . .. ,.., 

', ,.::· .... ?> 

j i J., 



mnra de Villa-viçosa, Antonio Frai1cisco de Mello pro
Cürador da camara do Jardim, Joaquim Lopes de Lima 
Raymundo eleitor do Riacho-do-sangue, João Fernandes 
Vieira vigario e eleitor d'l freguesia de Missão velha, João 
Rodrigues Leite viga rio e eleitor da freguesia de Quix.era
mobim, João Neponuceno de Brito vigario e · e leitor da 
freguesia do Aquiraz, Amaro Joaquim Pere ira ele Moraes 
e Castro v1g,:irio de Ar ronches e elei tor da mesma fregue
zia, Cosme Francisco Xav ier Sobreira parocho e eleitor 
em S. Matheus, padre Francisco B1.1rbosa Corde iro pa
rocbo interino dá Amontada , p11dre Joaquim l<'er reira 
Lima G it.irana prncuradnr do vi g11 rio do Jardim, pn dre 
José Felippe da Cunha Gu lan dim eleitor e parocho, Joa 
quim José Coelho parocho interino e eleitor do fcó , 
João Cbrisostomo de Oli veirn Fre ire Pau-d'a lh o parocho 
inter ino , José da Costa Barros Jaguél ribe viga rio de Mo o
temór- velho , ~rancis ~o Gomes Parente vigario .de S . Qu i
teria e eleitor do Sobral, pad r· e Antonio de Castro 
Silva corno procurador do vigario de Ameiroz, An tonio . 
José de Lí1rn1 pM mim como e leito r, padre José Fr3l1-
cisco Liberal Capil)ílribe parocho e eleitor da freguezia 
do Mootemór-novo, padre José Mar tiniano de Alenca r 
procarador do vigario do Crato, Frei Ale xandre da 
Purificação, por si, e como procurador do parocho da 
vil la de Granja. padre Manoel Severino Duarte como pro- · 
curador do parocl10 de Vil lll viços3, padre José Monteiro 
de Sá Palacio parocho da vi lla de iWecejana , padre Fran
cisco Urb11no Pessôa de AlbaquerqtJe Mo ntenegro Jararaca 
com o eleitor e prncuraclor do vig ,rio do Ara-caty, viga rio 
José da Custa Con·eia Montes e Bu lhõé:s, padre Francisco 
Roberto de Almeida Silva eleitor, pad1·e Antonio Mendes 
de Mesquita, padre Estevão da Porciuocu la Pereira por 
mim cape llào-mór do exercito e como procurador do 
Revd. parocho de Soure, padre Manoe l Simões Diniz 



Pt1reira, Domingos Francisco Gamelleira c·apitão, Manoel 
Dilermando Pi:les eleitor, 2. · escripturario e thesoureiro 
geral inter·ino da província, Francisco Pereira Maia Pal
mito tenente-coronel e eleitor, Dr. Vicente Domingos 

· Saporitiphisico da provincia, José -C:1rneiro da Costa elei• 
tor, Diogo Gomes Parente tenente-coronel e eleitor, João 
Porfirid da M:otta Brazil capitão e eleitor, Antonio Bizerra 
de Souza e Menezes coro11e l e eleitor, Manoel Ferreira da 
Costa terienle-cornnel e ele itor, Fra.ncisco Ignac10 da 
Costa Per1rnmbucü tenente-coronel e eleitor, Manoel de 
Araujo EstevJo alferes e eleitor, José Antonio de Souza 
Couto capitào e eleitor, I\fanoel Alves Carneiro eleitor, 
José Rodrigues Lima eleitoe, Domingos Ferreira Braga, 
Vicente Alves da Fonseca capitào-mór e eleitor, José de 
X ereis Furna U chôa ca pitão e eleitor, Joaquim José Alves 
Linhares '>argenlo mór g. e el eitor, João Alves Feito
sa capitilo e el e itor, Autunio Carneir_o da Costa capitão e 
eleitor, Ignaci o fos é Rodri g ues Pessoa eleito1·, Antonio 
F0rreira de Me l lo, Man oel Moreira Landim eleitor, J"osé 
Ilaymundo Pessôa eleitor, José de Araujo C haves elP,itor, 
Gabriel Antunes de Ag uia r capitão, Antonio Ribeiro 
Campos commaodante e ei eitor,Gregorio Francisco de Tor
res e Vasconce!los eleitcJr, J osé de Araujo Costa Angelim 
ca(,itão e eleitor, Francisco Rodrigues Chaves eleitor, Joa
quim Pinhei°ro l\'fociel, Antonio Alves ele Carvalho, Anto
nio de Oliveira Gomes como procurador do capitão-mór de 
S. BernarJo, J oãu dos R eis e Barros el eitor, Antonio 
José da Gosta <,leitor, Igoacio :Mendes G ue rreirn eleitor, · 
Francisco José Ba ptista alferes, Joaquim José de Farias ca
pitão e eleitor, José Corre ia Carnpello sargento-mór, João 
Rodrigu es Pereira eleitor, João Bernardo da Silva tenente 
coronel, Francisco de Pa ula Pessôa sargento-mor e eleitor, 
João Cavalcante de Albuquerque tenente-coronel, José de 
Lira Ferreira eleitor, Andr0 Pinheiro Maciel eleitor, Fran-



Gi~co ~eQ,riqq~s d{I Camar11 tep,E:iQ:t,e-;-cQr:on;s-l .,e ele:i.t or 
J.erooyrx:i_o José , Fi,gl}eira de l\'1<7110 -1?\<;l-itor, .li~elip,pe );libe .í_ro 
da Silv,a eleitor, Antopio Lopes Fre,~re eleitor, j.João Lopes 
da Cos.t,a command_ante, João de Far,ia_s Lei.te eleitor, 
Alexa.nd, ~ Raymu[_ldo Pereira· lbia pina capitão, Fran
cis.co José .c;le Souza escrivão da correição, lgnacio Joa
quirI1 Guedes ajudante e como representante· de s!rn hata
lhà_o no Ai:acaty, Antonio Francisco.de Queiroz Jucá tenen
te-coronel .e eleitor, Manoel Francisco de Mel lo Limeira 
tene_nte-coronel ào regimento de 2.ª linha e eleitor, Nar;
ciso Marques do Rego Barros ele,itor, AlexanJre José 
Simões eleitor, José Ferreira de Souw eleitor, Manoel 
Alenndre de Lima sargento-mór e eleitor, l\1i1noel ,Joa
quim X_avier Sóbreira Sambacaitar juiz ordinario, Joa
quim José Pacheco eleitor, Placido Pontatrnlle eleitor, 
Luiz José da Silva Baima alferes de cavallaria de 2.ª linha, 
José Pereira do O', Antonio Rodrigues Barreira eleitor, 
lgnacio Francisco de Jesus capitão, Antonio Rodrigues de 
Magalhães eleitor, 1\'Iatheus Francisco da Rocha l)lferes 
,e eleitor:, Joaqui,m Marques Vi,rnna ai fores e el(;\it<-)r, Anto
nio Felix de Menezes eleitor, Victor de Barros Galvão capi
tão e eleitor, Elias Pereira de Albuquerque commandan te 
das ordenançasda vilia da Granja e eleitor, Antonio Rodri
gues Tavares tenLmte e eleitor, João Correia de Sá, lgnaci0 
João Barcellos eleitor, José Martinho Pereira Façanha 
capitão e eleitor, Domingos José dos Santos, José Hen
riques da Silva escrivão dc1 entrada da alfandega, João · 
Roiz. de Souza, (;)leitor, José Eu~ebio de Carvalho eleitor, 
Florencio de 01,iveira Magalhães capitão coqi. do regimento 
da serra dos Cocos e eleitor, Ignacio Lopes da Silva Bar
reira eleitor, José de Arl'lújo V{;lras capitào-mór e elei-

_tor, Quíntiliano Pinto de Mesquita capitão e eleitor, Fran
cisco .Jqsé de Sal les Jerobéba director da typographia 
naci,onal, Jp_sé d_e Qli•,1;nra Cavalcante capitão e ele1t9r, 
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Affonso José de Albuquerque capitão, Manoel Ignnr.io de 
Vasconcellos elP-it0r, Victoriano C•)rreia da Silv'a Paran
gaba capitào-mór e .eleitor, Vicente Lopes Freire eleitor, 
Pedro H.ibeiru do Valle, Anastacio Lopes Ferreira eleitor, 
s;irgentfi-mór Manoel Patricio da Silva eleitor, Joaquim 
Felicio Pinto de Alm eida e Cnstro córonel graduado e elei
tor, Bal tllasar Lopes Barreir11 sargeoto-mór . graduado e 
eleitol', Antonio P,rns Pereira ajrn.lante e e1eitor, João da 
Costa dd Annunciaçào sargento-rnór e eleitor, Jos é Ro
drigues de Souw sargerlto-mór e r.ommandante, · Snncho 
Furtado de Menàonç:l ajndante e deitor, Gabri"el da Silva 
Rio r.a pitão, Francisco de Souzd Castro rapitào, Pedro 
,José Gonçiilves eleitor, Monoel Alexandre Texeira eleitor, 
Joaqu,i'm Ferreira do Nasrimento eleitor, Nicoláu Coelho 
eia Silva eleitor, João Rodrigues .. Neponuceno eleitor, 
Matheus Pereira de Oliveira capiliio e eleitor, Francisco 
Fer-re ir!l de Souzn ofij.cial d1:1 rontadoria, aj udc1nte Fran
cisco Martins de Mello como procurador do ,coronel 
Antonio Martins de Mello, José Baptist'a' de Mendonça 
Sambabaia eleitor , Rufioo José de Aguiar , CosmEJ · de 
Araújo Frasào capitão e . eleitor, Joaquim Dias Martins 
eleitor, Fr,rncisco d.e Paula Ribeiro Tllmanduá cap itão, 
Francisco José de · Anxiéta capitão, Joaquim de lndrade 
Pessoa eleitor, João Rodrigues Guerreiro eleitor, Manoel 
Martins de Almeida Burity sargento-mór graduado , Fran
cisco de Britto Pereira commandante e eleitor, José 
Joaquim Raposo tenente e eleitor, Al exa ndre Ferreira 
de Souza Galvão eleitor, Manoel Soares de Magalhães, te
nente, · José Cavalcante de : Luna eleitor, Francisco 
Correia Motta capitão ·e eleitor, Vicente José dos Santos 
capitão eleitor, Antonio da Rocha Moura ,~ leitor é juiz 
ord_inario, Manoel de S0uza Pacheco Tigre tene.r;tte-coro
nel e eleitor, Wencesláo da Costa M0reira eleitor, Fran
cisco Ferreira Braga, Simão Barbo"ª _ Cordeiro capitão e 

. ' 
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-eleitor, Célpitào Gonçalo da ~ilva Monteir:i eleitor, Fran-
cisco José de Souza, Marc11s Antonio Bricil), José An
tonio Machado, Joaquim da Costa Sampai,, tenente co
,ronel e eleitor, Antuni í1 de Souza Neves, Ant ,nio Zefe
rino Cajú da ' Granja tenente secretario ela 2 ª linha, 
Manoel Lo•uenço da Costa eleitor, Theob.aluo da . Costa 
N1g11eira eleitor, Ric1udo da Cost'l Lima eleitor, Fran
•cisco Gonçalves da Silva eleitor, Joaquim Ferreira de 
Mendonça alferes, capitão João Franklim de Lima eleitor, 
J osê Pimenta de Aguiar, Isidoro Correia de l\'lello eleitor, 
rapiUo Vicente A.maneio de Lima eleitor, Felix Martins 
,da Mello capitão, Francisco José de Souza, José Francisca 
llegis capitão da 5.ª companhia de ordenanças, Francisco 
de Paula Ferreira Chaves escrivão do geral <fo villa da 
G ranja, Antonio Ignacio de Almeida Bravo , Cypriano 
Antonio C11rneiro Monteiro Muricy capitão de caçadores e 
eleitor, Mauoel Mendes Pereira eleitor, Francisco de 
Paula Martins delegado da aamarii da villa do Aracaty, 
José de Queiróz Lima sargento mór comrn:rndanle das 
ordenançJs da villa e termo do Aquiraz e eleitor, Anto
nio Duarte de Queiróz capitão e eleitç,r, José de Souza 
Oarnahuba capitão e ~leitor, José Texeira Castro e.leitor, 
tenente Antonio de Oliveira Plucr.:i Páu Brazil, Luiz An
tonio Villa -Secca, Manoel Felippe Castello-Branco tenen
·t.e-corooel e eleitor, João Cavalcante do Amaral alferes, 
Manoel Moreira Ba"rros capitão cornmandante e d'irector, 
Antonio José de Vasco:Jcellos capitão, eleitor e director; 
.José Joaquim de Brito alferes de, cavallaria, Joaquim 
~osé de Almeida eleitor da vi lia de Sobral e capitão corn
rnandante da l.ª comp:rnbia do batalhão de caçadores da 
mesma, Mano.e! de Oliveira Dias eleitor da freguesia d·a 
A'montada, Manoel da ·cunha . Araújo el(útor da freguesia 
-da Amontada, José_ Gomés d.a Ffota ca.pitão e eleit ,,r, Flo
,r encio Correia Je Mendonça alferes e el~itor, · Ignacio 
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J __,sé Correia ca.pilão e eleitor, Antonio Francisco Ca r
neiro Murici' Su rucúcú tenente-coronel commandante de 
caçadores, Pedrll José Borborema sargento-mór commau
dante do batalhão iJe aguerridcs, Romão José Baptista 
tenente-cornnel de cavallaria, João Gomes Brazil eleitor, 
Leandro Bez?rra de Albuquerque porta-bandeira, João 
da Penha e Mello tenente, Antonio Ferreiro Lima Giti
,rana sargento-mór de cavallaria miliciana da villa do Cra
to, fosé Antonio Accioly de Vasconcellos tenente de guer
rilha, João ele Castro Silva , Juoior eleitor, José Ferreira 
Lima Sucupira capitão e thesoureiro geral da província. 
José Ferreira da Conceição capitão e representante dàs 
ordenanças da vil la do Crato, Miguei de Brito Salgado 
tenente, José de Castro Silva Junior eleitor, Thomaz de 
A,qum o Souza capitão do batalhão de caçadore5 e eleitor, 
Manoel Vicente Collares, João José Ferreira eleitor, José 
Gaudio de Qliveira eleitor e capitão, João Gerniann Xa
vier de Oliveira eleitor, Manoel Monteiro de Olive ira elei
tor, Antonio Veriato de Medeiros eleitor de Sobrn 1, Vicen
te Carlos de Saboia capitão de ordenanças e eleit,1r, escri
vão do geral Francisco Nicacio Moreira Lima, Francisco 
Manoel Alves eleitor da Amontada, Antonio Nonato 
Ferreira Gurgury ajudante, Manoel Caetano de .Gouveia , 
Francisco Rodrigues da Cruz, Jacyntho Fernand es de 
Araújo, Joaquim José de Carvalho Macedo, Vic1°nte Fer
Teira Mendes eleitor, Antonio Francisco da Sil ,-a, Luiz 
,Gomes . da Silva eleitor • lgnacio José de Vascon
·.çellos btimbú eleitor, Miguel Ferreira dos Anjos te
nente de 2. • linha, José H.odrigues Pereira de Aze
·vedo eleitor, Rodrigo Fernandes Pinto eleitor, Antonio 
,Ribeiro do Valle , José Mendes Pereira, Constantino 
),osé .da Silva . Braga ~ NunQ Guedes Alcoforado aju
dante de cavallaria, José Victorino da Silva Cascavel 
't enente-coronel graduado e eleitor da freguesia do Icó, 
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Aprigio José de Albuquerque, Gabriel Felix de Meneses 
Cavalcaoti capitão e eleitor, Francisco Barroso Cordeiro 
Uburet,~ma tenente-cor.une! commandante do 2. · esqua
drão, José da Fonseoa Soares Silv1 eleitor do A racaty, 
.João Lopes de Abreu Lages, Júão Rodr'1gues da Costa 
eleitor,Ignacio G1imes Pilrenteeleitor,padreJosé Alexandre 
Correia Aroaud eleitor, tenente José Gonçalves da Silva 
elei.tor, alferes Francisco Antonio de' Salles, Octaviaoo 
Lopes Fre i· e sargento 1-1judante do 1 · . ·batalhão de caça
dores de Sobral, Luii Rodrigues Samico, Joaquim Do
mingues da Silva Brazile1ro, Franciscn Pinheiro de Al
meida sargento rnór e eleitor do Riacho do Sangue, 
Manoel .da Cunha Brittu eleitor, Vicente Ferreira Lima, 
Simeão Corre ia Lin1a," Manoel · Pereira Vianna tenente de 
cava1lariil, José Soares da Si1vei rn Violete tenente-coronel 
e eleitor, major gracfoado José · Francisco de Gouveia Fer
raz eleitor da villa do Orat:J, Domingos José Ribeiro, 
Francisco José Pacheco, Dt1lfino Theotonio dos Santos 
Uva-verde, Joaquim Correia de Sá Besouro, Antonio Pi
nheiro Teixe ira ajudante e rnfirmado das ordenanças, 
tabellião da vi'lla do Icó, eleitor e procurador do capitão
mór da villa do Icó, como representante da mesma cor.:. 
poração das ordenanças, João Gonçalves Pereira de A leo
ca r eleitor, Francisco Custodio de Britlo juiz da inspe
ção, Anton io Ric'!rdo Bravo Sussuarana teriente de 1.ª 
linha ajudante d'ordens do governo, Luiz Xavier Torres 
1 ·. cadêle de 1. • .linha, Francisco Ignacio da Silv,\ Braga 
Francisco Segismundo da Silva Braga, Francisco ,José da 
Silva Guariba capitlío e eleitor, Lauria:rn Antonio Ri
beiro, Angelo José da Expectação Mendonça Canindé 
eleitor, Luiz Pedro de Mello Cesar tenente coronel e 
eleito'r, Francisco Mamede dos Santos eleitor, jfanoel do 
Espírito Santo da Paz ele.itor do lcó, Antonio Joaquim 
Pereira, .João Evan'gelista do Espírito Santo capitão de 
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.mili-cias do Icó, José Antonio da C11sU1 capitão df.l cavaL

.lé!ri~ de. 2.ª linlrn, Joaqüim Esteves de Almeidél Ce,sar~ 
J:.?ranciseo da RoGha Moreira, Antonio Ferreira _Lim.a .Su i 
eupiril, Man11el .José Cavalcante cé!pitão de m\licias, Jos~ . 
. F-e_rreira,. da Rocha capitão e procürador do coronel ~da 
cavalla.r.ia dn Crato, F.n1ncisco José Pereir~ tenente dq 3.'· 
batalhfin, Caetano_ Pereirn Maracllnfi. ajudantP., Antol)iO
Ca.rlos dil Si-lvii .Jataby ajudante, Felix. de_ Valnis Araré 
a!feres porta-bandeira, João José rle Oliveira, G-enuinG, 
Coi:io,l,ano. Accioly. Montesumn, Joã o C11r-los da. Siha· 

· Cam~ir.o tenente da 2." linlia, M,fg,uei ·· Antonio. ·da 
RJ1c l1\l , Lima Borbmema, Ped,ro Te1eir:H, Qonçalves,. 
J0:aqu,im Gomes Ribeiro Maranhão, . Xilderiçn C1-, 
ce1·0 dê Lima e Alencar ArHipe, Francisco Alves· Pontes,. 
Manoel Antão da Alencar Ara ripe, Manoel Ignacio 

0

<le te:... 
m_o_s Jacai;aQdá 1° sargento, Luiz_ Antonic, da Rp;cl;i~
Lim1;1 A, roeira, Feliciano José da Silva Carnp,ininn~ corÇJ
nel graduildo de cavallaria, secretario do g9ver.no das ar
mas, H. , Benicio de Alencar Ararip,e capitão e,elei~o.r, Ma.
uoe.l João d~ Mi~anda capitão e eleitor do Jardim, te, 
nente José. Vicente da Silvc1 representan\e do batalhão ele· 
p,11rdo~ dq villi-t d.o . Crnto, Antonio José dLI Silva alferes, . 
. r:e.fo.rmi;ld i). de 1 : ª linha·, José Vicente Ferrei_ra. Maciel · a1l
feres el o esqu.idri'.io de cc1vallaria desta vill,a, José Ferrei1:~ 
de_ A7,GV~do.,e Silva. Pánpina coronel commMi~ante. d.0, 
batalhüo ·Leal, e ,commai;idante de 1-1olicia ; Vicen.te Fel/, 
reira 1de Inaj o~a major graduado, Ignacio da Cos1:a5Moura. 
tene[;lte, .~osé: de Souza Pacheco Violete tenenti-'coronel 
de ,ç_aç.adore5i e;eleitor da , vil la _do Icó, Luiz Igo~cio de
Cristro Silva command~n~e ,de . ord~qanç~s ,dq Aqµirá~ .e 
eleitor,, teneo,te-coronel José Tavares Pereira A'ngeli~ 
eleitor dél mq$ma freguesia, t11bellià~, _José, -B~liis9riç,_l~.
reira : el:ei,tor_do Jar.d\m, José Pereira F.\lgu_eirn J~1pio.~ alf~--:
re.s de 1: • lrnha e aJudante <lo.gove~n,o d.as armas; Falis:-
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'berto Correia da Cunha olferes do 2·. batH\hi'io de mí
·licias Jesta cidaue, fljnclante Manoel Francisco de Men
-donça Páu-Brazil eleitor d11 freguesia do Créltn, capi.tão 
.Joaquim Lopes 'de Abrn1J eleitor Jesta cidade . Jerooim"' 
.José Ferreira Bragc1, Francisco, Alves Mac}1c1du, José Xa
vier de Castro Silva eleitor, João da Costa Silva tenente
coronel de cavallaria e eleitor, Domirigos dn Costa Silva 
.alferes de cavallaria, pela cegueira · de Froctuoso Dias 
Ribeiro, eleitor da freguesia do Icó; Prnnciseo de Paula 
e Andrade, .Alexandre Pereira Caste llo-Brancn eleitor, 
Antoni·o Joaquim de Moura. José Raphael S imões . José 
Agostinho Pinheiro eleitor e sarg~nto-mór d'esta cidade, 
Alexandre José da Silveira, Manoel Nnnes de Meºllo, 
Estanisláo Ma rques de Oliveira alfores, -~ntnnio José 
<la Costa ajudante de 2.ª linha, Romiio Pereira Filgueiras 
eleitor de Missão-velha, José Manoel Moreira Feio, Ma
riano _Gomes da Sil v~ eleitor desta cidade, Doming'os 
l\'lart'ins de Castro·, Antonio Thomaz da Silva, Francisco 
·Carlos de ResenJe capitãq e eleitor, Lourenço da Costa 
Donrad,), João Baptista de Castro e Silva, Mathias Fran

•cisco de Aq1orim, Caetano Alves dos Santos Limoeiro 
tenente commandarite e eleitor, Alexandre Nery Pereira 
Nereu sargento-mór e eleitor, Vicente José Leit-ão ·co·m
mandante e eleitor, Maximiano Rodrigues dos Santos,José 
Texeira Pinto, Manoel da Si ! v11 Braga Visão, Carlos .José 
de V~sconc~llos, Vicente A lves Je Carvalho, Raymundo 
.José Bricio, Agostinho de Paiva Britto, Manoel Alves de 
Carvalho, Joc1quim Antonio dos Santos; · Duarte -Leite da 
·Cunha, Raiqa ldo Moreira de Sampaio, Rufino da Silva 
Fialho, Ant'9nio André Lino Mussambê ajudan te de 2.ª 
linha, Manoel Feli~ do Nascimento Maçaranduba, Luiz 
Antonio da Silva Vianna, José Antonio deCarvalho alferes 
-de caçadores, Francisco Martins Favella, João da Cunha. 
·Pereira director e commandante geral de policia de Me-
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-cejana, João Pereira do Valle Contente, Raphael Borges 
de Araújo Borboleta, João Ferreira Gomes, Josê JoAquim 
da Paixão, Igoacio Ferreira Gomes vereador da camara 
desta cidade, Caetano José Moreira de Souza pnrta-ban
d1üra1 Manoel Joaquim de Almeida Neiva, Anselmo Gon
"Çalves Pereira, Luiz Liberato Marreiros de Sá tenente
coronel graduado e contador da junta da faseod t, Anto
nio Nunes de Mello nomeado capitão dos volunL1rios, 
Manoel Dutra, Manoel de Carvalho Mattos, Antonio Fran
cisco d'Avilla Gato Preto alferes de 1.ª linha, Joaquim 
José ele Sant'Anna capitão de 1.ª linha, Luiz B,Hge .➔ da 
Fonseça Primavera tene11te de 1.ª linha, Jorge Mo reira da 
Rocha ajudante de 2. ª linha, Matheus Ferreira Ra bel lo 
2.º tenente de artilharia, Canuto José de Aguia,, ai feres 
de 1.ª linha, Antonio Rober to Bo rges Cumaty aju dante 

.• de 2.ª linha, Joaquim José Furtado tenente de 1." . linha, 
José Francisco Pinto ·.1. 0 sargento de 1.ª linha, José 
Anadeto da Costa furriel de 1.ª linba, Gonçalo de Oli- \ 
veira Rocha, Manoel Carneiro da Silva, Joãu Ferreira 

. -Lima, Manoel Vicente, Antonio José Pereira, · .roaquin , 
José Pereira tenente de 2.ª linha , João Neponuceno da 
Silva Caogussú sargento-mór .e commaodante do batcilhão 
de 1 .ª linha, Domingos Machado Guimarães, Francisco 
das Chagas Frei re ajudante interino, João Francisco Pioto 
Rt1poso. 

FIM . \ 
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