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Alguns amigos pedirnrn-me escrevesse um resum o 
da historia do Cearà para uso das escolas primarias. 
Cedendo às suas solicitações, formulei as lições, que se 
seguem, compendiando o que se encontra nas diversas 
chronicas, e ensaios de historia especial d'esta parte 
do imperio. / 

O Cearà não tem ainda uma hi storia propriamente 
dita. Quanto se tem escripLo consta de memorias, no
ticias de jornaes, chronicas, etc., Ludo disperso, se m 
methodo nem systerna. 

Agora, é que se vfw co nsolidando os estudos feitos 
por mim, Thebergc, Pompeu e Arnripe, ao ultimo do s 
quaes se devem as primeiras indagações, como se de
vem a mim as primeiras clivL1lgar~ões. 

Ha de, pois, se resentil' de algumas falta s o tralm
lho emprehendido, por isso que trata-se de resumir o 
que ainda não cs tà systemaLisado, e plenamente des
envolvido . 

Cearà-Novembro--'1885. 





.A..:N" 'I" E:: s :o E:: 'I"TJ :o C) . 

O tenilo1·io do Cearü levanta-se do litora l para o 
i11Let·i01· ern rt)rma de rampa, servi ndo-lhe de ex l.remo 
superior a corrlililf' ira da Ibiapaba, que corre quasi cm 
semicircu lo,- f',i zendn de linha divisaria da prnvinciu 
com Pia11l1y e Pernambuco. 

Primitivamente, ó oceanó deve ter occupado·o leito 
aetual e às margens do Jagnaribe, do Acaracü e de ou 
t t·o s rios Aquella cordilheira no m suas ramificações 
esteve a muito menor distancia do li toral do que actual
mente. 

Por effeito da cor-rosão, tem perdido muito de sua 
ex. t.ensão, ao mesmo tempo que o mar tem recuado 
muitas legoas em consequencia do atterro resu ltante 
do deluimento das montitnllas. 

No decurso de alguns mileniós, a re5ião apresenta 
deformações consideraveis. 

O fundo dos lagos, onde orn se encont.rn peixe pe
LL'iíi cado, e ossadas de anima~s antediluvianos, ordina
riainenl.e eslà muitos metros àcima do nivel dos ter
renos, que primitivamente lhe foram superiores, e 
que, pela sua na tu resa corroível , cederão à acção das 
aguas. 
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DE.SCOBRI M ENTO. 
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Não ha noticia da epocha precisa, em que pela pri
meira vez foi explorada a costa do Cearà. E' certo, po
rem, que antes de '1580, já era conhecida dos portugue
zes, e que os francezes traficavam com os Tapiiyos, sel
vagens que dominavam o litoral. 

O primeiro estabelecimento, no solo cearense, foi 
o de Ib iapaba, onde os p rimeiros exp loradores p0rtu
guezes encon lrnrarn o francez Mambille e algims com
patriotas deste vivendo com os Tabcijáras .. 

O Cearà não tinha ainda esta denominação, que lhe 
veio mais tarde de outro Cearà. (mirim nó .Rio-grande 
do norte). Seu litoral era conbecido pelas denomina
ções de Jaguarive, Mucmive, e Camocim . 

Pedro Coelho. Primeira ten.tati
va de colo:n.isaçâo. 

Os portuguezes, que tinham pequenos estabeleci
mentos em Olinda, lguarassü, Itamaracà e Parahiba, e 
começavam a estabelecer-se no Rio-grande do norte, 
tentaram estabelecer-se tambe m no Cearà, 

Em 1603, Pedro Coelho de So.uza, cunhado do do
natario da Parahiba, Fructuoso Barbosa, e a n_tigo capi
tão de uma galé do rei, concebeu a idéa de fundar, à 
sua custa e de algu ns socios, uma capitania no Cearà. 
Obtendo da ·côrte a patente de capitão-mór, e outras 
concessões, como i,ndemnisação de ter o rei tirado a 
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.Parahlba a seu cunl1ado, e ajudado do govema:dot·-Dio• 
go Botelho, que então se achava em Pernambuco; co
meQOll seus prepara.tivos, · despachando · da Parahiba 
tres barcos com munições, e mantimentos para ci rio 
Jaguarjbe. 

Er:n junho d'aqLlelle anno, poz-se a caminho, por 
terra, com 200 índios às ordens de seus principaes 
Batata1i, Ccini-giiatin, IVJandiocapiiba e G-iiai·atingwirci 

' (este 1,ot·ignm", e os trns prrmeiros tabc~jarrns), e com 
60 soldados commandados por l'lartirn S lares M:ornno , 
Simão Nu-nes Correia, e Manoel de Miranda. 

Cl1egando ao Jag uaribe, eucontrou os tres barcos , 
fez paies com os índios visinhos, que se propuse ram a 
acompanhal-o aLé Ibiapaba, e dirigiu-se pela costa, até 
a fóz do Carnocim (Póle) ond e chegou no dia 'l8 Lie ja
neiro de '1604. 

No dia '19, internou-se com sua ge nte, e à meia 
. legoa do pé da serra, os expedicionarios fornm rece
bidos çom muitas frechadas, e até com fo•os de mos
quê tes, que dispararam 7 francezes , do sequiLo de Mam
bille. 

Obi'igando os aggressores a retirar-se, Pedro Coe-
1110 ava,1çou, e 2 -horns antes de pàl'-se o so l, acampou 
ao pé da sena, onde não,_ encontrnu nem lenha, nem 
agua, e foi hostilisado grande parte da noite. 

Foi um aguaceiro, que, pe la madrugada, lhes veio 
matar a sêde. 

Pela rnanhan, a carne de 11111 cavallo, que levavam, 
s.et'viu de refeição par-a.os soldados, não chegando para 
os índios , que, entre g rnnd-es e pequenos, exced iam de 
5,000 pes soas. · ' 

A's ,Jü horas da rn anhan, Otlviu-se um Loque ele 
cornê ta entre a gente da ·sena, ,e, um dos línguas de 
Coelho , rrancez, co11he1.:ido pe la alcunha de 'l"ldi-im
merim, que os índios lll e Lill'ilam dado, pedi11 lit.:en~'.a· 
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para ir à fa lla com seus compatriotas cio partido con-
trario. 

A entrevi sta não aproveitou, e its duas horas come- • 
çou a luta, que durou até a noite, retirando-se o ini- · 
migo pai·a uma cêt·ca, que havia no alto. Atacando -a, 
Pedro Coelho perdeu ·17 pessoas e hou ve varios feri- 
mentas . Es ta cêrca, porem, foi tomada no dia segui.n
te, à custa de 'l10vt:ts perdas, ajudando na defeza della 
1G fran cezes com mosquêtes . Encontrarnm-se ahi· 
muitos mantimentos, e a força portugueza de_scançou-
20 dias; depois do que tomou outras duas cêrcas, 
uma ao chefe Jeropa r yassü (diabo grancleJ, out.ra ao 
ehefe Mel-redondo (fra-pua,n). 

N'est.a ultima foram presos '10 francezes, q11 e Coe
lho mandou ao 'governador Diogo Bote lho.' 

Feitas as pazes, pot' mediaç:"LO dos prop1·ios fran
cezes, rnuniram-se milharns de i ndios , qu e estavam 
com es tes, e dit·igidos por Me l-redo ndo e por ou tni · 
chefe chamado Aba-Una segllirnm com Pedrn Coelho 
para a Pamahyba, qu e os índios charnav.am Punaré .. 
Era projecto de Pedro Coelho ir ao Marnn hão ; o que 
não realisoll, porque sua gen Le, j ü cançada e quasi nüa, 
se oppoz a islo. 

Coe lho voltoll ao Ceat·à, luga t' Nova L i.sbóa (hoj e· 
MaLh ias PachP.coJ e, deixando ahi poI· cap it:io a Simrt0 
Nllnes Correia,com 45 soldados e muitos índios, dirigi u- 
se a Parahyba, para trazer a mulher e filhos, e obtec 
auxilio. 

Simão Nunes, seL1s cabos e soldados, 1·ecQ lllidos a 
um forte, que const.ruirnm, esperarnm por élle an no e
rneio . 

Só depois deste tempo, voltou Coelh o ao pi-es idio
de ]',;ova Lisbon, vindo ern urna caravella com a fam ilia. 
Assegurava ter obtido soccorros qn e niio tal'cla 1·iam a
cl1egar em outro barco. 
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Ellectivamente ,Diogo 'Bàtelho · os man'doü de Per.., 
nambuco, gastando n'isto. por conta da imposição' dos:' 
vinhos, mil crusados, que deviam se1· · rnernbolçados--em 
captivados ·que se fizessem na nova conquista. 

Infelizmente; pornm, fol-ain co11fiados a João Sorn
rnenho, qtié em vez: de os conduiit· a Pedrn Coellw, 
passou a captivar índios serri rnspeitar 'os que estavam 
em paz, e voltou a Pernambuco parti os ·vender. 

Soromenho foi mandado prnndel' pelo rei por prn
visão regia e morreu em prisão po1· este crime, .sendo 
os indios restitllidos ' às suas terras com mantimentos 
e ferr'amentas. 

Não chegando os soccorros promettidos e vendo-se 
o.s -colonos sem roupa, e sem mantimentos, reqne1·eram 
ao Capitrto-mór que se transferissem rle Nova Lisbôa 
para mais pe1'to de terra povoada, is to ü, do Rio-grande 
do norte. 

Coelho passou-se com todos parn a foz do Jagnarí
be, margem esquerda, onde flc,rnm protegidos por um 
forte, que dev"e ter sido o de S. Lournnço. 

Mas succedeu que S-imão .Nu nes Correia, cançado 
de esperar, passou-se com sua gente pal'a outrn ma1·
gem, e 1·etirnu-se para o Rio-g1·ande, deix.ando Coelho 
e sua familia com 18 soldados mais ou menos, e estes 
estropiados. 

Abandonado n'aquellas inhospitas plagas, sem bú
te, nem jangada , ou meio de constrnil-a, Pedro Coelho 
resolveu voltar ao Rio-grande, com sua mulher e fi
_lhos, e os poucos que lhe res tavam . Poz os filhos 
adiante, seguiram-nos os soldados, e elle e a mulhee 
caminhavam atraz. 

Os trabalhos começamm na pl'imeira jornada. Ca
minhavam pela areia, e quando o sol ' aquecia, as crian
ças sentiam os pes de tal mod() rlnloridos, que fazi:-l 
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compunção o chôro dellas, acompanhado de tastiina dos 
soldados, e dos gemidos da pobre mãe. 

No segundo dia, o capitão-rno1· teve que carregai· 
os dous filhos, que não podiam ma.is andar, e começa
ram as queixas pela farta d'agua; o que não se reme
diou, senão no dia seguinte, em que, encontrando um a 
cacimba, todos descançaram junto della dous dias. 

O sexto . dia, a marcha se effectuon com grandes 
receios dos índios, porque se viam fumaças, que se ti
veram como de arraial de inimigos. Dentro em pouco , 
porem , dous inimigos peiorns se aprnsentavam : era a 
fome e a sêde, que começavam a fazer victimas. 

O primeiro que se enterrou foi um carpinteiro , e 
n'essa occasião os que não podiam mais andar, disse
ram ao capitão-mor qt~e os deixasse ali ficar, que com 
a mot'te se lhes acabariam os trabalhos, como succe
dia a aquelle que ali sepultavam. 

Animados por Pedro Coelho, proseguiram; mas não 
tardou a morrer outro homem; e então D. Th0mazia, 
mulher do capitão-mor, ao ver os filhos em redor de 
si, di sendo que não podiam mais com tanto so ITrimento 
e antes queriam morrei', como aquelle homem, come
çou a chorar, disendo ao marido que salvasse elle a 
vida, que ella antes morreria al i com seus filhos . 

· Ouvindo taes exclamações, tambem os soldados 
choravam, e o capitão-mo1·, graças a sua muita con
stancia, animava a todos, promettendo-lhes que, dentro 
de pouco tempo, encontrariam agna. 

Mas as duas cacimbas, que encont,rar~m, chamadas 
-Amargosa e Guamarn-eram taes que ningu'lm dei
las pêde beber. Em compensação tiveram de passar 
uns mangues com lôdo até a cintu ra, onde ao menos 
encontraram alimento em uns caranguejos, -iwutíis, que 
comiam, taes como encontravam. 
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D'ah i marclrnram para as Salinas vari os dias, e es-
1.ando n 'ellas, v.irnm passar um barco; mas não conse
guiram ser delle vistos, e p ouco depois morreu o filho 
ma is velho do capitão-môr, de dezoito an nos de idade. 

Acaba m m de perdc t· o an imo todos os soldados, 
lJ ue se acl!aYarn tüo fracos, qu e o menor vento os cl er-
1·i hava. 

Felizmer, te, por um a sin gular rnacç:1o, agora que 
Lodos os homens perdiam o animo, recobrava-o D. 'fho
masia, e a est.a cii-cu11,; tan cia providencial deveu a rni
sel'a carnvana chega r aLé o Rio-grande, bem que todos 
es tivessem des rtguracl os como cada,·e1·es. O capilão
lllQl', extenuado, mo1·1·eu poucos di as depob. 

Apesar do rnalo gr0 d 'e1, ta tentati va de colon i sação 
cJ ter ri torio do Cearil ficou .explorado , por esse lado, e 
alguns lwme n:-; se li zerarn prnLicos delle, en L1 ·c e:-;Lcs , 
Martim Soa res '.\[,Jreno. 

Se~ru.ri.da. te:n.tativ-a. Os jes=itas . 

Ern '1607 os j,esuitas Francisso Pin lo, e Luiz Figuei
ra te nt.arum no\<ament.e fazei· um es tabeleci ,uento , no 
Cearà, e escolheram para eLle a Ihiapaba. 

Em 20 de ja11 ei rn, pa1·t11·a m de Pern ambuco em um 
barco, que car regaYG sàl em Mossoró, 8 desembarca
elo s ahi, seguiram po1· LetTa, to rn ando o mesmo cami
nho, que Pedro CoeliJo. Tra;i;iam nma uorniti va de por
Luguezes e de índios do ruo-grande, j à ca tecllizados. 

Em sua pas~age m pela região cio M.t,curipe flzerarn 
ami sade com o chefe Lapu~·a Amcinu.y ou Algodão, e 
co m auxilio d·es te fund aram as ald eias de Soure (Cau
caia), de Arron ches 1Pornng::i.b;i) , de Mecejana (PaupinaJ 
e de PiLaguary. 
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N'estas aldeias foram reunidos os PóLyguarns en
contrados, da expedição de Pedro Coelho. 

Estes jesuitas conseguiram dominar algurn tempo 
os selvagens d'aquella sen a, e fundarnrn uma conside
ravel aldeia, que Cürndio de Abbreville chamou Ara1°enci. 
Foram victimas, porem, áa desconfiança delles . Ata
cados rl e sorpresa, Pinlo perdeu :1 vida e Figueira diffi
ci lment.e poud e salvar-se. 

O col'po do martyr foi conduzido mai s tarde para 
lY[ecejana com grande veneração . Os ín dios, seus ami
gos , attribuiarn grandes v irtudes a Paep-i"'a, corno lhe 
chamavam, até acred itando que tinha o dom de faser · 
choYer. 

~artim Soares, o f=r:1.dador. 

As duas precedentes tent:1Liv:1s de coloni s·ação não 
tinham produzido seniio p equenas aldeias, e111 via ele 
dissolução, quando Ma1·tirn Soares Mol'eno, que com
mandava interinamente o fortim cio Rio -g rande do no1·te 
l'oi nomeado capitão-mói• cio Ceará. 

Aqui chegou ern ·1609, trazendo, além de uin capel -
1,-w e dous soldados, o chefe facaun a, potiguar, irmão 
do celebre Camarão, o qual lhe foi de grand e aux ilio. 

So iJ a prnt.eção deste selvagem , que se diz ter se 
encabeç.ado da aldeia de Paupina, ou da de Caucaia, 
Mo 1·eno fondoi.l o fo 1· te de Nossa Senhora do Amparo, 
no mesmo loca l occupado por Pedrn Coelho, a saber , 
na bal'l'a do Ceat·à, enlào excellente allco rad ôrn . O rio · 
dava navegaçfw até immediações de Caucaia. 

Pôde se dizer que M0ren o foi o fundadtll' do CP.al'ü, 
por isL0 que, grnças à sua administrnçfw, as povoações 
co meçadas rna11t.ivm·a111- se e prngrndirnrn. 

Em '16'13, pol'ern , teve ele acompanhai' Jel'onymo de 



.1\lbuqu crque, que µassava paI·a a eo nquista do lYiara
nhüo, então occupado pelu ,; fr,.tncezes, e adiantando-se 
para reco nhecer a pos içi"Lo dos inimigos, não pôde mais 
regressar ao exercito expedicionario; combatido po r ven
tos adversos. 

Ar r ibando à,; Ant ilhas, d'abi foi te r a Madrid, d'on
de só mui tard e 1·egressou. 

Es Le facto produziu o mal ogro du ex pedição Jeron y
mo de Albuquerque. D eixando seu acampamento de 
Jericoaq uarn com 40 homens ab ri gados em um fo rtim 
que edificou sob a invacação ele N . Se nlrn ra do Rosaeio, 
est e chefe recolheu-se ao Rio-:-,;rn ndc do norte, sem ter 
ad ian tado cousa alg uma. 

Na ausencia ele Mornno, q ue só vo l!OLt ,10 Cea1•à em 
·lG'l ?, governou a co l on ia Manoel de Bri t0 !~re i re . 

Jeron yrno de Albuqu e1·que org,,niso11 I1<,va expedi
ção, e em -L 6 l4 vo l tou 110 set t des ígnio de c;o nquista r o 
Maranl1ão, levando na sua p:1::; 3agem pl,IO Ceaeit um d i
mi nuto con tin gente ele im[jos , eo rn ni ,tnd aclo s por um 
fllbo de .T1caüna. Es ta sua passagem . ::;,~g unda vez , pe
lo Ceart,, nada innovou no sent ido cl L> povoame nto ela 
rngião. 

-::E-:1:c;:> l l.a rid.e z es . 

A' ex.pnl são dos ft-ancezes succedernm-se novos pe
r igos para a nascente colonia . 

Em ·162·1 fot'm ou-se na Hollancla Inna C'.) mpanhi a de 
commercio , que tomou a. si fasel' a CL> nqui.sta do no1·te 
elo Brnzil, começando suas opernções logo em 1625. 
Moreno rapellio, com os seus índios, urna pl'imeira t en
tativa de invasão no Ceará; mas occu pado o Reci fe pe
los hollandezes, foi obrigado a deix ar o seu presidio 
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para reunir-se ao general poetuguez lVlathias de Albu
querque, e não mais voltou. 

Succedeu-lhe Domingos ela Veíga Cabral, que em 
1632 rechaçou os invasores n'uma segunda tentativa, 
que fiseram com dous baxeis de guerra. 

Depois de val'ios successos, e tendo fallecido Ca
bral, os índios do Cearà resolveram entregar-se aos 
hollandezes, e enviaram ao prín cipe Maurício de Nas
sau, no Recife, uma depulação, assegurando-lhe sua 
0bediencia. Os màos tratos, que jà recebiam dos por-
tuguezes, os indusirnm a este passo . , 

A pequena colonia e ra dirigida pot· Bartholomeu de 
Britto, quando aportou ao Cearà Joris Garstman envia
do pelo príncipe, com 200 homens em 4 navios , e effe
ctuou a conquista (20 ele dezembro de '1637). 

Os indios elo Cearà foram em pregados na conq L1isla 
elo Maranhão sob o commando de Jacob Everes. Este 
d1efe foi morto no combate elo Oiteiro em 26 ele janeiro 
de '1643, perecendo com elle mui.tos elos seus auxiliat'es 
conc!L1z iclos do Cearà e Camocim. 

A isto seguiu-se uma revolta elos selvagens, assim 
no Cel!lr1t onde surprenderam e mataram o cornrnan
elante hollandez Gedeão lVIorr itz e a sua guarnição, co
mo no Camocirn e .fericoaquara, onde flsernm igual 
morticínio. 

Antonio Teixeira ele Mello, que, à frente elos por
t uguezes, tinha expellido os francezes do Maranl1ão, 
foi convidado a senhorear-se do Cearà, e assim o fez, 
pretendendo-se que Estevão ele Campos Moreno, ·que · · 
succedeu a Gedeão, fàm nomeado por elle. 

Ai nda depois destes successos, os índios elo Cearà 
attrnhirarn Llm navio procedente do Maranhão, cheio de 
índios e hollanclezes, que tinham evacuado aquella 

. .ilha, e mataram a todos. 
Os hollandezes, porem, voltaram a seu plano de 
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possui1· o Cearà, e o conquistaram, só o deixando de
pois da perda do Recife, occorrida en1 j anei ro de '1654. 

Governava então Joris Gal'stman, que passou o 
govel'no a A lvaro de Azevedo Barreto, nomeado pelo 
go,·erno de Pernambuco, sob cuj a dependenc1a ficou 
desde então, como parte da capitan ia geral daquelle 
nome. 

:Pov-oaçâo do i:n.terior. 

Foi no longo pel'iodo da guerra hollandeza, que o 
i'1terior rJo Ceal'/1 começou a rece lJer popu lação de ori
gem pol'Lugueza. Mui tas familias tiveram de Dbanclo
nar o litoral para viver nas matas, occupando-se de 
plantações, ou 110 sertão cr iando gados . Fundarn m-se 
então as primeiras fasendas de criai· no :.!lo sertão da 
Rab i.a, Sc!'gipe, Pernambuco e Parahyba, e d'abi os ser 
tanistas foram scgu i.ndo até o alt.o Jaguaribe, etc. 

O gado, qu e si tuavam. ori g innriament.e, importado 
das ilh as portuguezas, Leve um incl'ern en lo rispan toso : 

Pelo litornl vieram tambem povoadores parn o Cea
rà, sendo quasi exclusivamente de Perna mbuco, Pal'a
llyb:t e Rio-grande. 

Desta origem srto as fam ilias, que pl'irneirn se est,. 
beleceram na bacia. do Acaracü, t·ios e rib ei ro s ::to 1101' 

te de Mucurip e. 
O desen volvimen lo da indL1stria pecuaria co nCOl'

rnu poderosamente para extin cção dos selvagens, que 
se achar am em luta perpe tu a com os colonos. Povos 
nomades sem noções da propriedade, e vivendo da ca
ça, da pesca, dos fructos silves t!'es e do cultivo da man
dioca; os tapuyos nunca podernm respeitai· os gados, 
que se criavam nos campos, e pOI' amór d' isto eram 
mortos, captivaclos 011 ex pel liclos do solo. Formavam-
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se /Jancleii-·as, 011 bandos de homens armad os de e.ira- · 
llinas que lhes davam caça; de propria autoridade, al
gumas vezes ele ordem dos governadores. 

João de Barrns .Braga, clepois governador do Río
grande, foi um cios conqu istado1·es mais desapiedados. 

Occorria lambem que os colonos port.uguezes, ou 
de rnça portugueza, viviam em continuas guenas por 
amó1• das terras, que se tkst1·ibuia111; e os indios eram 
emprega.dos como sens soldados, perecendo às cente-
na:; em combates 1·epetidos. · 

D'estas guerras a mais cruenta foi a dos Montes e 
Vei•tosas, que disputavam us terras d.as cabeceiras do 
.Jaguaribe; homens -sanguinario:; e rixosos, que aliàs 
não eram mais crneis cio que os ontrns criadores esta
lJele<.:idos no paiz. 

·Aos assassinatos e exp ulsões parci.aes se j un tarnm 
uulros motivos de destruição: a~ seccas repetidas, e as 
rnolestia:; irnpoetadas pelos i}l'ancos, as qnaes acharam 
pasto na naturesa do i ncligena, sobre tn-1o a varíola, 
que que fez est-rngos imwditos. 

Foi assim qu e· se opernu a quasi extincçrw do ele
mento tapu yo no Ceal'ü, salvando-se mui poucos da 
1':tÇa .pnra 11'05 altleiam entos do litoral , onde havia mais: 
0!·clem e protecção , e II a se tTa da l!Jiapaba, me-nos ac
c:o.-; ,.;:;i rnl aos. dc•vastadores e it:; 1-nolesLias por elles im
\.1P 1·1.ad.is. 

Ao contrari.o cl'isl'o, o gado bovino, destinado a suc
c1::clel', no sulo ceal'ense, ao homem, que o tinha pos-
,.;11ido, era j à em quan bidacle con:;ideravel no meia.do do 
::cccul o '17. 

O syslema ernpregado no trn'Larnenlo delle commu-
1iieo1.1 aos l10rnens lrnl1itos e sentimellL0s ele crueldade. 
f.J'aJii veio cobri r-se r, t.eern de assassinos. Os costu-
1n es resentiram-se, 1nui to tempo, ela inlluencia da in
dusl.ria pecuar·ia. 
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, ,Co:n. ti:n. 'L'.Laçâo da ca tec1CLese. I...'L'.L
tas ·c1.os i:n.dios. I=>istrib'L'.Liçã.o 

das terras. ~ · 

Li\'l'e o paiz do jug-o dos holla11clezcs, os jesuítas 
voltarnm. a se11,; t.rnbal11os ele oalechese, come\!anclo 
pela Ibiap;iba, sob a Ji1·ccçüo cio celebre padre An tonio 
Víeira, que alli foi em pessoa clirigil-os. 

Em ·1697, estes pa.clre·s fundárarn urn hospício 
, n 'aquella serra, e em '1722 um outrn no Aquiraz, o 
qual ·c1urou até a extincçfw da O1·dern . 

Uouve lambem outras missões no t.01Til.orio ,:.ea
rense, sendo mais notà,·eis as de S. João e S. llfatheus 
na rnargem do Jaguaribe . 

A côrl.e de Lisbúa ex pediu diversas ord e ns e re
gulamentos para rnanter-s0. a libe1'dude cios índios, 
que eeam captivaclos pelos éolonos o para cuidar-se da 
educação e christiqnisação deJles, e rn L1lll ,, s ubmettidos 
ao rngim1:;n dos menores. 

Desconfiados, porem, e refi'acl.ari.os à ciVilisação 
europea; perseguidos pelos colonos, a quem damnifica
v'am, e divididos 0m Lt·i l)us qu(i se llostilisavam, elle s . 
viveram em continuas rnvoltas, po1'ecendo, ou intee-
nando-se para os sertões. · ' 

Em '1660, os tabajarrns rern.ltaram-se contra os je
suítas em Ibiapaba, o liseram 9 padre At,l:onio Ribeirn 

, vil' abrigar-se no pt·esidio cio Cearü. 
Por occasiào da secca de 1692, os Lcós e Cariris aUt

cararn as fa::;endas ele cria\;ão do alto J agua ribe e ol)riga
ram os colonos a prncurar o mesmo refugio. 

Em 1700, os Jucâs li.serarn grande matança nos qui-
,:netous, no arraial de S. !Watl1eu,-_ · 

Uma das revoltas mais sangrentas foi a dos annas
sês. Estes barbarns unindo-se a OLtl.rns atacaram o 
Aquíraz em '18 de agosto de -17·J:3, e , fugindo a popula-
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ção, alcançaram-na, junto a i\Iecejana, matando mais 
.cte 200 pessoas. 

Entretanto ia-se fasendo a divisão do solo, qne 
at1es era conquistado .' Esta partilha começou em 
'1663 pela ses maria das terras da visi nhança do forte de 
N. S. da Assumpção; foi:am conced idas a Felippe Coe-
1110 , a começat· do ri acho lpujuca rPagehú) com tres Je
.goas para léste e para o sul. Pl'Ocedeu-se a isto porem 
com tal confusão, que fora m innumeras as demandas 
por limites, e os combates entre as familias, arrastan
•do 11 in da maiorns pet·das para os índios . 

.A.d.mi:n.is tração. 

Apli,- a e:-- pulsão dos hollandezes. e em yil•tude de 
uma ot·dem regia de '1668, o tenitorio do Cearà conti
nuou, como o da Parahyba e Rio-grande do norte, sob 
.a juri sdicção do capitão general de Pemambnco. De 
f,isbóa se lhe nomeava urrí capitão-mu1·, s ubo1·dinado a 
aquellc, sendo que só Estevão ele Campos serviu de or
dem do governador elo 1\iaranhrto, isto porque Pemam
buco estava ainda occupado pelos hollandezes. 

O governo do Maranhão, porem, exerceu jurisdicção 
.sobre a lbiapaba muito tempo depois. 

A partu· de A !varo Botelh0 até Francisco Gil Ri
heirn, cujos actos conhecidos alcanção até 22 de dezem
l1l'O de -1702, governaram o Cearà -J4 destes capitães 
móres, que em pri ncipio pouco mais eram do que com~ 
mandai,tes elo presidio, excedendo-os em poder e in
fluencia o ouvidor da comarca. 

No govemo d'es te ultimo (16 de ju lho ele 'l 700) 
inaugurou-se a primeira villa, cujo termo comprehen
<l ia o territor,io de . toda. capitania. Os homens princi
p_aes da colonia escolheram para séde d'esse termo o 
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lugar Iguape / J\quiraz) contra o vot.o ele Francisco Gill 
.H.ibeirn, o que foi pal'te para um litíg io mui lon go, con-
fliclos e mortes entre dous pa1'tielos , qu e se l evantaram, 
a s·aber os militarns, que queriam a villa no lugar elo 
pi:e,:idio e os plmt l.adores ({Lte oprnavarn pelo Aquiraz. 

Apesas•de ordens positiva;; de Ltshôa e Pernambuco 
para riue a villa /'osse n'este u.ltirno lu gar, ella s6 se es
tabeleceu ail i dufuiitivamcnte em '17·13, tendo estado
orn no Aqu i-raz, ora na harr·a do Cenr·à, e ora no local 
da/Cidade da Fort11Jeza. 

Só em 'l72G, pela crea,:;üo de urn a oul.rn villa, n'esl.ó.l
ultima localidade, lermina:·am a::; cl eso1·den s por cste
ltt.i gio , bem que se pei·petuasse um 0erlo antagonismo
entre as duas villas . 

A adrnini sl.raçrw ela jLts ti ça ern l'eit.r.L por 11rn onvi
dor, c uja j misclicçflo corn.prnhend ia Larnbelll a Parnhy l)a 
e 1-lio-grande. Fo i em -172B, que se c reou 1.1 ma ou
v i-d0ria es:pecia l ,pu1:a a capitan ia_, se-ndo o prim eiro no-
meado- --fosé N[errdes Lliachad,1, c0nbec ido _por 'l 'ubw·cio. 

O.s ,ouvidores es l.avar,11 quas i s~rnprn eirr anLagonis
mo co m os c.1.pitf1es-mu 1·es , e davam lugar a desordens 
sérias ,pela s1 1a rri il condu cL.a. 

Tnbarão , em lu la com O-capitii.0-rn,ir, c:om a eama
rn e com a po,pLtlação do Aquiraz, era sustentado pe l os
Feitosas, e co rnbaLido pelos Montes, duas familias, que 
a ndava,m e m g uel'rn no alto .faguari be. 

Ern :1.721~, deu- se 1,m't combate no Aq 11irH,. , no qunl 
111orrer.am 30 pessoas, ficando ·,·encedores os l>'eitosas; 
mas o 0.uvidor a1}al3ou por fogir para -0 Acêll'i!Cú. 

A M;acltaclo s1,icced () LL An tonio d e Lou.1·1c, iro Medei-
rns, que, findo se u tempo, 11üo -quj,, passar o exerc icio
ao .successor Pec.tr·.u Ca1·cl0sr, de Novaes Pereirn , .e se 
rnf,ug,ioLJ tar,nb.em no Acara e_i',, oond11.z inclo para all-i Lo
dos os archivos. Lour-ei,ro •f;inha al~er·Lo nm a luLa com, 
os j esu.itas., q11 e so 1J 11 e1·i.:un es l.abel ecer 110 Aquirnz, e· 
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l'avorecia os frades de outras ordens. Preso e rem e Lli
do para o Rio-grande, d'al li foi transferido para os car
cerns de Lisbóa. 

Em carla villa, alem de uma camara para o gover
no edi l e juizcs ordinarios e de orpbfws pura a admi
nistração da justiça, havia.um capitflo-mo r e urn sargen
to-mor, chamados de ordenanças, incumbidos da policia . 
Havia tam bem co rpos de nlilicias com soffrivel organi
sação . 

Depois das duas villas do litornl, crearam-se, no 
pc1·iodo do governo de Pernambuco , as seguintes : 

Ico. 
Arncaty 
Viçosa e Mecejana 
Crato e Monte-mor 
Granja. 
Sobral. 
Quixeramobim . 
Villa-nova de El- re i 

. . ·1729 
·1747 
'1759 
'1764 
'1776 
t779 
'1789 
'1791 

A administraçüo da fasenda, que ora feita pela Pro
ved oria do Rio-grande, surcursal da Junta de l•nsenda 
do Recife, foi separada em '1701, creando-se no Cearà 
uma Provedoria especial, a qual durnu até 'l 791:1. 

Até esse tempo tinham succed ido a Francisco Gil 
Ribeirn 2'1 capitães-rnót'es, sendo, ao Lodo, 35 os que 
tinham go\·e1·nado o Cearà, a partir da segunda ex1Ju l
,;ão dos hollandezes, ate a separnção da capitani a; a sa
ber: 

No 10 periodo-Alvaro de Azevedo Bote lho, Diogo 
Coelho de Albuquerque, João de iVlello de Gusmão, João 
Tavares de Almeida, Jorge Correw da Silva, Bento Gílr
reia de Figueiredo, Sebastião ele Sà, BE>nto de Macedo · 
Farias, Tho mé Cabral de Olival, Fernão Carrilho, Pedro 
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-Le lou, João d!'! Freitas Cunh,1, Ant.onio Pin,to Pereira , 
. Francisco Gil Ribeiro; 

No 2° período-José de Barros Leite, João da Mal.
:ta, Gabriel da Silva Lagos, Francisco Dtrnrt.e de Vas 
_c oncellos, Placido ·de Azevedo Falcão, Manoel da Fon 
seca Jaime, Salvador Alves da Silva , Ma noe l F'rancez, 
João Baptista F11rtado, Leonel de Abrnu Lima, Domin
gos Simões J-i rdão, Francisco Ximenes de Aragão, João 
.de Teive Barreto de Meneses, Francisco da Costa, Pe
_dro de Moraes lVIagall1ães, Luiz Quaresma Dourado, 
Francisco Xavie t· de Mil'anda Henrique, João Balthasar: 
.de Quevedo Homem de lVIa gall1 ~es, i\.ntonio José Victo
_riano Borges da Fonseca, João Baptistá de Asevedo Coi
_t inho l\1ontaury, Luiz da Motta Féo e Tones. 

:Esta.do eco:n..omico. 

Até então ('179\:l) todo co mrn ercio do C:L·mrà era feito 
com as praças da Bahia, ele Pernambuco e do Aracaty. 
Os sertanejos vendiam alli os gados, e se pro\·iam de 
fase ndas e artigos imporlados exclusivamente de Por-
tugal. ·· 

A villa do Araca ty, nos ultimos tempos, tinha a ttin
gido à grande prosperidade e se rvia de inte rposto do 1 

.com me rcio de Pernambuco com a capitania. Ahi J'a
siam-se annualmenle charqueadas de 20 a 25 mil bois, 
e se vendia cerca de '160 contos de fasendas trasidas 
d'aquella praça, para onde se expediam annualmente 
cerca de 60 mil meios de sola, 35 mil cou rns de cabra 
e 3 mil peli cas (camurças). 

Ern peqtrnna. a cultura do algodão, e s r:í co m a per
da dos gados , em '1792, se desenvolveu o cultivo delle , 
de sorte qu8 t.rns ànnos depois jà. se exportava para 
alli 18,000 arrobas. 
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Segundo o regimen economico colonial, não era 
licito ã capitania ter commercio directo com Portugal. 

O Brasil inteiro só com este podia commerciar. 
Segundo os recenseamentos conheci dos, em '1775, 

a população do Ceará era de M:000 almas . Como se te
nha observado que ella duplica dentro de 20 annos. 
quasi se pode affirmar que em '1799 ern de 85:000. Est~ 
calculo est:'l mui de accôrclu com os es tudos feitos pos
teriom1en te. 

A industria da capitania consislia, além da criação 
e plantio do algodão depoi s da secca, na cultura da 
canna e cei·eaes para o consummo. A canna foi intro
duzida primeiramente no Cariri, vin da de Pernambuco 
e da Bahia, por occasião da secca de 1792, que, pode 
dizer-se, fo i um estimulo para os trabalhos agrícolas , 
té então mui descurados. 

Desde o começo da colonia, a raça al ien ígena co
meçou a captivar os antigos senhores do paiz. As suc
cessivas medidas tomadas pelo governo de Lisbôa, por 
solicitação dos jesuítas, pozeram termo a es ta atrocida
de, sendo isto parte para a introducção de africanos im
portadoB d'aquellas duas praças, depois que cessou o 
dominio hollandez. 

Os eseravos, pois, que existiram na província, ti
nham essa dupla origem. 

São do tempo de Pedro Coelho as noticias, que se 
tem de seccas espan tosas no Cearà, estando hoje ave
riguado que ell as constituem phenomenos permanentes 
n'esta região, obedecendo a uma lei immutavel, que 
tem necessariamente de influir na industria, costumes e 
instituições do paiz. 

As seccas repetem-se, formando cyclos de '100 an-
. . 

nos . 
A de '1692 corresponde à de 1792; as de 1725, 1745 e 

1777 à>" de 1825, 1845 e 1877. 
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D'estas calamidades: ficaram tristes recordações. 

A dei 725 foi tão grande, que fe,. séccat' até os cot'l'en
tes do Cariri. A de 1777, que duroLilaté 'l:778, fez tpeee
ce t· sete oitavos do gado existente na capitania. A de 
1792, final mente, chamada secca grande, começou em 
·l 79'1 e só teve fim em 'l 793. Os sertões se clespovoa
rnm , e dos i-etit·antes, que se agglornernrnm no Araca
ty, 600 µet·eceram . A' fome se associou a varíola, que 
jà n'outras epochas linlrn visitado o Cearà, e tem sidó it{·_ 
s'eparavel da secca. Um terço da pbpl7'lação sL1ccti.mbio 
ao flagello., 

Gov-erriadores i:n.tlepe21:id.en. tes 
d.e ::E>er:n.amb~co. 

Por acto cio governo ele Lisbôa, de 17 de janeiro de 
'179H, a capitania do Cearà !'oi declarada .independente 
da de Pernambuco . ' 

Nomeou-se-lhe um governador, e creou-se uma 
ju nta de fasenda, da qual elle ern o _chefe, devendo sor
'-1" de fiscal o o_uvid1>1' da capita•nia . A contabilidade 

.ncou :1 cargo d'urn esct·ivão deputado, s'endo esco lhido 
parn 1:Jste lugar o celeb1·é Frcmcisco Bento lVI~r'ia Tat·
ge ni, qu e morre u-visconde de S. Louren,_;o, e foi tl!e
soureiro do real erario do Rio de Janeiru, onde deixou 
ingrata memoria. 

· O commercio de Pernamlrnco- se 1no3trou hostil 11 
emancipação da capitania. pelo facto de ficar est.a em 
liberdade para comrnerciar · directamen te com a metrn-
pole. · 

O primeiro governador do ce·arà foi o chefe-de es
q~adra Bernardo l\'Ianoe l de Vàsco ncellos, que se fez 
acompanhar d'urri seel'etario, o D1·. Fmncisco Luiz de 
Mariz Sacramento, e d'um engenlleirn e 1Taturalista Dr . 
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.íoüo da Silrn Feijó, o qtial prestou à nascente povoaçiio·• 
da Fortaleza se 1· vir_;.os relevantes, montou diversos la- · 
boratonos para aprnvei t.ar o sal itre q11e desc·obriu em
Ti hajiltTa e our.1·os siti os, e l'ez estudos \'alioso s da na-
tIIl'esa no Cearü. -

Bernardo ManoeJ era homem de bàa índole, rnas 
d' uma bea l ice' qt1e o arnesquinlJav,1. Em luta com Tar
g ine, que proéurava col'tlll: nas cle:; pczas com a explo
ra,:: ~o do sal itre, soffreu amargos desgostos e morreu 
na Fortaleza, sendo succcclido pol' Jof10 C11·los Augusto 
Ocynhausem de Grnwenbourg, fidalgo da CôrLe. 

João Carlos trnuxe de Li'sbón. eornrn issão especial 
de prendei· o cornnel Manoel ~fartins, potentado de · 
\ 'i lla nova, occnsado, peran_te a rninJ'1a, de um assassi
nilto. 

Com milita audacia e ce1'la t.actica realis ou esta pe-
1·igosa d li g ,-·ncia, que IJi e deu muito prnsligio , e em 
lodo s0 II governo rnost.rnII-se um caracte 11 elevado, e 
l1urncm talhado para o papel em inen te, qIIA Yeio a 
represen La 1·. 

Succedeu-lhe L11i ,. HariJu Alnrdo ctêl\'[enezc:;, fidal
go l am!Jem da Cà rtc, e cli s lin eto adrninistraclor. Coin
•·irlindo o se u governo corn · a :ibert11ra dos portos do 
H1·;1·1.il ao co rnrnel'Cio es trangeiro, proeurn1.1, eoin deei
dirl:i 1i:1biliLlacle, fomental· as rc laçõe,-; da Fol'taleza corn• 
; 1 Inglaterra, r:leu impulso ü 11 arngaçiio clirncla, cuidou 
da la1·01 1r:1, int rodu ziu diversa:; incl11 sL 1·i as Im. cap ilanfa, .. 
,·ecenseou a popula\;ftn, e fi nalmente co neor reu p de-
1·11 _.;urnenle para o adiantamenlo da capiln l . 

A este adininisl.rnrlo1· s 11 ccecle 11 o co 1·011PI Manoel 
.lgnaL:i0 ele Sarnpaio, 1·i xoso e rnào, enfeza.do, c ioso da 
s I1 a autoridade, violento, e cm cxt.ren,o se rvil ao 1·ei e
aos g randes da Càrt e. . 

No seu govemo, ,i,~u-se o 1110 \' imcnlo eepublicano · 
ele Pernaml)II CO (·IG dr! rnaI·çu 'l 8·l7), qII, : t.c,·e uma fraca-e 
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, rnpc1·cursão na vi ll a do Crnt.n. O seminarista J_osé 
Martiniano de Alencar, com sua familia e a lguns ami-

_ gos, llse1·,11n all i uma manifes taçã-o mais ousada do que 
perigosa ,\ caLBa ela realesa , e fo i isto parte para afro
zes perseguições, não só n'aque lla villa como em outros 
pontos da capitania. 

Este gove1·nador impoz ü cidade nasce nte o seu ali
nlrnmenlo obse l'vado até hoje, reedificou a fo1taleza de 
i'l . S. da Assumpção, P.rigiu a casa do mercado, e ou-
1 ros edificios . 

·Fechou a serie dos governadores n capitão de mar 
. e guerra Feanciseo Alberto Robim, avàro, devoto e pol

t1•fto, que fez n ma teistissima figura. 

JVI:ovime:n. to co:n.sti t-u.cio:n.al. 

No go verno de Robim, os amigos de Sampaio, 
, despei lados pelas a ttenções que aquelle dispensava a 
se us antagonistas da capital, adheriearn ao movimento 
pot·tuguez, qcie deu lugar à reunião do congresso de 
Lisbôa, e à l.ran s fnrm açãn dos governos das capitanias 
bras ile iras em jd'ntas administrativas, sob a influencia 
dessa assembléa. 

Duas rnvultas success ivas da forç;a de linha na ca
, pital, fiseram Robim passar o governo a uma junta or
ganisada pelos constitucionaes, c0m a de nominação de 

.governo temporario (3 de no ve mbrn ·182'1) e sob a presi
_dencia do commandante da força de li.nha, Francisco 
Xuvier Torres. 

Es te governo se converteu em outro chamado
provisorio, nom eado pelos eleitores, que tinham sido 

.convocados para escolherem seis deputados ao congres
_so de Lisbôa. 
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Ir::i.deper::i.der::i.cia. 

A invasão de r-racleit·a de Portuga l pelos fran cezes 
o])rigou o principe regente, que depoi s f0i D. João VI, 
a dei xar a Europa e rn ·1808, vindo estabelecer a sua côr
te no H.io de Janeiro, em qua nto Portugal ficava na ir~
mediata dependencia da In glaterra, e sua popnlà,_:;flo 
sob a tyrannia deste alliado. 

Reduzido virtualmente à pl'Ovincia do Brasil du
rante o protectorado ing_lez, e empobrecido pela liber
dade do comme rcio da ~ colonia, favor arrancado à fra
quesa do príncipe pelos seus protectores; o antigo re i
no revoltava-se contra a ordem de cousas estabelecida, 
e queria sobre tudo rehaver a s ua colonia, collocada, 
desde '18·15, em igualdade hierarchica, com o titulo de
reino do Brnsil. 

Foi n'es tas condições, qne rebe ntou na cidade do 
Por to (21~ de -agos to 1820) o movimento que produ ziu o 
congresso de Lisbôa, e o pl'Oj ec to de um a constittiição 
para a velha monarc hia. 

Esta assembléa convulsionou as provincias beasi
leiras, e apoderou-se do governo de Portugal, e m q uan
to, no Brnzil, os ' velhos go vernadores s uccumbiarn à re 
volta dos consfüucionaes, sendo uccedidQs por j un
tas _governativas, e cornmandantes de armas da sua 
parcialidade. · 

Como meio, e n tretanto , de annullar a preeminencia 
adquerida pelo Brasil, e restaurar os monopolios, o 
co ngresso forçou a re tirada do re i para Lisbôa (24 de 
a bril 182'1). · 

D. João se decidiu à reemig ração, pelo receio de 
vir a pe rder aq uella córôa; mas, não tendo confian ç_a 
na subserviencia do povo brasileiro, pretendeu acau
tellar seus domínios do Brasil, fasendo-se substituir no 
Rio de Janeiro por seu filho, o principe D. Pedi·o. 
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Esta medida ateo11 as rivalidades , parecendo ao· 
co ngrnsso que · d'est'at'te ficava implic itam ent0 reco
nliecida a autonomia do Bra sil. 

A in sis tenc ia delle c-1111 arrancar do Rio de Janeiro a, 
n. Pedrn, feriu a s11sceptibi1idade do príncipe e tom u11-
o caractel' de um confli c to; e quando o velllo rei , em• 
coacção, convei o cm l'aser a concessão ao partido co n
slitucional, j à os hon~e ns de. estado do Brasil se Li
nllarn apode rad o cio cspiriLo de se 11 filh o, para ind11z il -n 
a nm_a res istencia f'orn1 .J L 

Do despeito de D. Pedro, da .irnpoliLica do congrns
so, fascn do viol encia à vontade des te com a imposi 
<;1io de um regresso fo rç;ado, e da sua exautoraçno , 
fin alm ente, qu anto ao go \·e I·no da,; prn vincias, que lhe· 
l'uram a1Tancarl as, 'rnsu I Lnu a: ai lia nç;,1 cl elle com o par-
Li do, qI1e co 11 sp i rava parn a emaneipaçii o _cte flniLi va ct o· 
13ras i l, j à mui adiantada pelfas l'rnnquezas ·co rnm e1·
ciaes conr~edidas pelo rei , pelo contF.cto co m os povos
snl-arnericanos, e pelos prccecl enl es de uma admi nis-
1.raçüo qunsi auLonoma. 

Ji1 em ·lü de feverni rn , TJ . Pedro tinha convocado, 
11111 a assemllléa ele prnc urndo1·es el as províncias para se 
rortiüea1· na opini ;io p11blica contra os ataqu es do con-· 
g1·esso, e por dec1·eLo dfl :1 de julho Linha co nvocado 
urn a co nsli tuin Le ex pressamente parn estabeleeer as 
bases da uni ão dos dous .paize::;, q uando novos co nílictos 
..:om a eo nslituiute ,porlugueza, o decidiram à cl ecla ra
Çi'IO de 7 de setemlJrn ele ·1822, que constituiu acto fo t·
rn al de sepat·ação elos dou s puizes. 

J\'o Cea1·ü, nnde a causa nacion al ti nha partidi st as
on sa ctos desde ·1817, u,; l r.s acontecimentos produziram
grande exeitação, sendo mui ag itncta s as duas eleições, 
e os pátri otas 1'01·n 111 além çla medid a, com irnpaciencia, 
desusada, prnc larn ái1do (-16 de outub ro) a indepfrnden-· 
ei a, no Ice\, po,· occas íüo de Sl·) r-e un irem n'aqm<l.la dl la, 
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os eleit.Mes do su l da provincia. AprísiÕnados pela 
ro t'\-,a pttbl ica e libertados pelas armas, à sua vez apri
sionaram aqnella n'um combate no lugar Forquil ha. 
Depo is organisarnrn um governo temporarjo, que à 
r·rünlc de um rxercito de homens do campo e mal ar
mados, depoz, na Fort_aleza, o go.ve1;no existente, de ori
gem p01·tugueza, e se apo'derou da acl ministração. 

Nenhuma ideia havia ainda elo facto occorrido em 
Jpi ranga . 

'frislão , uni dos perséguidos de '1817, que jasêra 
111uit.o tempo nas cadeias da l3ahfa, alliando•se a Fil
_gueirns, o chefe r ealista d'aquelle tem_po, foi o factor 
principal deste movimento, e com o seu novo am igo · 
fi cou dominando a próvincia, em quanto o partido de-· 
cahido procurava rehabilitar-se na estima do príncipe, 
p roteslando-lhe a sui1 adhesDo. 

I\✓-1:arc·ha de Ca:x.ias . 

O successo Linha torn ado os patriotas mui ousa-· 
dos e inquiétos, e parn logo os dons chefes resolveram 
acceder a pedidos ' da província do Piauhy, que recla
mava soccorro cor,trn Jofto Jo -:é da Cunha Fid ié, portu 
g1.1ez., comrnandante das armas, que deixando Oeiras , 
cu m urna força rnspeilavel reprimia os independentes , 
qne ousavam revoltar-se contra Portugal, e fasia uma-
excul'são mil ilur pela pro vín cia. 

Est.e offlcial , n' um comtjnte empenhad,-; 110 l ugar 
c;cnipapo (-13 de nrnrr;o '1823) Linha infli;ddo uma derrota· 
aos independ ent es , na qual ti ve ram CP,1·ca de 200 L10-
mens mortos al'ú rn prisionei ros. Jà e·qlão fasia parte 
dos combat.enles uma f'o 1·r;a de l inha e mi líc ias enviada 
elo Cearà, sob o mando do major Luiz Rudr_igues Cl1a-·· 
res , em dezemb1·0 de '1822. 
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Um dos primeil'O.~ act.ós du,; dous cliefes patriotas 
_,empossados no goverrio da Fortaleza, foi decretarem 
uma expedição ao Piauhy, P- no dia 29 de março deixa
-vám a capital em marcha sobre aquella provincia, tocan

. do •na vi lia elo Crato, parn .onrle ordenavam que con-
ve'rg issem as milicias da 'provinciá. 

Bandos de l10mens dei campo, mal armados, sem 
. disciplina e mal aprovisionados moveram-se de todos 
os pontos. com mandados por officiaes, que não tinham 
noções do serviço militar, e quando os dous chefes 
passarn.m revista a seu exercito na fronteira do Pi,rnhy 
.(Varzea-da-vacca) nos· primeii·os dias de .i unho, não dis
punham, sinão d'uma massa informe, sem organisação 
militar, à guisa ele um povo nomade, invadindo territorio 
inimigo. 

Entrementes, Fidié, como que duvidando do s11c
.cesso ele suas :-1rmas, recolhia-se à villa opulenta de 
Caxias, onde era numeroso e forte o partido portuguez . 

Ahi o foi encontrnr o exercito do Cearà, em nume r·o 
approximado de 6:000 homens, limitando-se a algumas 
escaramuças e a. um assedio que terminou pela capi tu
lação do '1° de agosto, pela qual o chefe portuguez se 
entregou a Filgueiras com todo seu exercito jà mrnt.o 
reduzido . 

A exigencia de soldos, que fiserarn os expeclicio
,narios, lançando primeiramente um~ contribuição sobre 
.os habitantes de Caxias adhesos à causa de Portuga l, 
no valor de ·100 contos, e depois e nviando a S. Lui7. 
uma commissi'í.o p:wa. Jrn.ver· quantia s npe1·io i· do gover
no, alli installaclo, produziu conflictos, e aggravarnm 
malquerenças originadas c;la .occ'Jpaçilo militai·, tornan
rlo impopulares os patriotas cea re nse,;;. 

O peioÍ· de tudo foi que o successo d'esta expedição 
militarisou de certo modo o partido independente e o 
governo da província, dispondo às lutas armadas, e 
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' fundando um regímen quasi pretoriano, em vespera de 
acontecimentos, que in:iportavam a quéda delles. 

:R.epu.b1ica d.o :Equ.ad.or. 

Ao trnnspor novamente as fronteiras da província, 
os independentes recebiam a noticia da dissolução da 
consfü-it'int_e, golpe de estado (12 de novembro), que de
via entregai-os às inãos dos adversarias, que tinfiam 
combatido pela bandeira portugueza e constituíam agora 
o partido do príncipe, dissidente da causa nacional. 

A sorpresa foi seguida de uma initação grande, e 
ao espil'ito elos expedicionarios se communicou a re
volta, qL1e lavrava entre os patl'iotas da prnvincia. 

A camara de Quixeram.obim, em uma reunião de 
povo da villa, tinha proclamado a exautoração de Pe
drn I e a quéda da sua dynastia, lembrando a organi
sação de um governo especial para o Cearà. 

Uma deputação do se io della, de que fasia pal'te 
principal o padrn Gonçalo, foi ao encontro de Filguei
ras e Tristão, que no seu orgulho de conqLlistadores 
acolheram esta tentação como uma esperança de re
habilitação e successo. 

A província, no entanto, tinha estado anarchisada 
e quàsi acéphala, pelo enfraquecimento do governo 
provisorio, e dissidencia de alguns d~ seus membros; o 
que déra em · resultado apoderar~se do poder o parti
do antipatriota, apoiado no commandante da força de · 
linha Fran.cisco Pelix de Carvaiho Couto, que se tinha 
declarado por este. 

Era grande a transformação, _ quando, nos u ltimos 
. dias de fevereiro, Tl'islão e FÜgu,eiras se recolheram 

à capital; aquelle assumindo seu luga1· na junta do go
verno, este o com mando dás armas. _ 
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Os patl'iotas proc1u·at·am ílrm!ll'·•Se no pode i·, alli
ando-se aos de Pernarnbn c.o , que tinham aberto luta 
com o gove·rno imperial, e publiGarnm (-1 de abril) a pri
meira gazeta política du. provin c in, . de todos os ntodos 
dispondo à resistencia. 

A 14 de abril, chegava ao porto do Gearà o prirn ei
l'O presidente nomeado-Pedro Jose da Costa Banos; e 
t'oi o signal , para começar a l uta. os· pol'tugu.ezes e 
nacionaes, que fol'm avam o partid o chamaclo ant.i-patl'io -
1.ico, ou corcnndci, se amotina1·arn , cl e'puseram o gover-
1t0 provisorio , e fiser am o ncwo presidente desembal'- . 
ca t· na noi te de 15 o tornat· posse à mesma hora, ern 
LJUanto Filg ueiras, qne vinha- de set· 11onrnrido comman
dante de armas pelu irnpcradot·, com seu collega Tri s-
1rw, se re fu giava em Ál'ronc hes , em plena revolta. 

Costa Barros, ern pessoa, negociou urn arrn:1jo ,.;0111 
o,; rnvoltoso.s, e e:-;tes vo ltaram cl capital rrn de abri l). 

0 moclw; v ivencl-i, po1·ém, Ulli'Oll uperrns alguns di as . 
A chegada de um emissario dos pat1·iotas de Penwm
buco, as medidas de segura.nça qu e tomava o -pres"ide11-
le, a de;cconfianr;a e o odio dos dous grnpos prnduziram 
mui cêdo um segundo rn mpi mento. 

Os pntl'iotas l'eti rnrnm-se para a ,·ilia do Aquirnz , 
onde trntarnm de reunit· trnpas; e, em quanto i s to se 
passava, Chaves, official de linha, nomeado para com-
1nanda1· esta fol'ça na cupi°taJ, prnndia a t.odo s os ch efes 
e nuLot·idndes corcundas, desat'mando complet.am enle u 
pl'esidente (26 de abril ). 

Os rebeldes, don,; dias depoi•s, senhore:1ra111-su da 
c idade, depondo e t':isendo embar,~ar o del<'g tdo do im
perador com torlos os presos políti cos . 
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G--u.erra ci -vil. 

D'este momento a guerra civil esta,·a declarada, e ' 
os dous governadores tealaram de organisal' a resisten
cia, pedindo soccoLTOS a Manoel de Carvalho, chefe re
belde de Pernambuco, mandando vit· armamento dos 
Estados-Unidos, e tudo dispondo para os combales, 

Em 8 de junho, Tristüo proclamou à provincia, con
vidando-a a resistir ao imperador, e pot· Loda parte foi 
recusada a constituição oITerecida por estl'\, pedindo-se
lhe a convocação de uma nova constituinte. 

Finalmente, em 26 de agosto, foi solernnemente ju
rada a republica, n'um congresso de 455 el eitores , de
clarando-se a província um estado da Con{ede1·ação do · 
Eqiiador, proclamada em Pernambuco, Tristão o chefe 
delle, e Filgueiras commandante de todas as forças da 
republica. 

Todo o sul da provincia estava em armas, e a agita
ção era poe tocla parte. 

Em setembrn, Filgueirns paz-se à frente de uma 
força, que devia faser juncção com outras. que se reu
nião no Crato, para escoltar até o Recife os deputados 
el eitos, na província, para um congresso, que alli fôrn 
convot.::1do, e Lambem parn retomar, na Pa.rahyba, o 
rnajol' Chaves, que, mandado em missão especial a i\1a-
11oel de Carvalho, no seu traj ecto, tinha sido preso . 

Collocaclo à frente do pequeno exercito, que lhe 
e:;Lava preiJarado, e untes de encetar u marcha, li'ilguei
ra,; Leve de reprimir uma revolta no Jardilll, onde dei
xou matar, a piw, numerosos prisioneiros, em desfor
ço ele barbal'lls assassinatos e rnubos, perpetrnrlos nos 
pal.l'iotas indefesos. 

O exercito experl. ieionario foi pouco além dos li
mites da prnvin cia. Depois de rnorlircros combates em 
Picada, 1'abolei1·0-gl'ancle e Umm·y, no primeiro dos · 



quaes perdeu um corpo inteirn de explorndores, em 
numero s uperior a ·l90 homens, mortos a feno frio; re
trocedeu para u Icó, e d'ahi contramarchando para o 
Crnt.o, rela margem do Salgado, bateu~se enearniça- . 
damente no Joazeiro e ])Bssão- Vélha, e recolheu-,se 
.àquella ultima villa, que, na ·sua .ausencia, tinha sido 
tomada pelos imperialistas, saqueada e em seguida 
.aba ndonada. Foi o ultimo combate o de Batateiro, 1~as 
suas imm edi,u,;ões. 

As atrocidades commettidas pelos dous partidos 
armados eram a porfia; os prisioneiros ordinariamente 
passados pelas armas. No combate de Missão-Velha, 
·! 7 imperialistas foram fuzilados. 

No Crato, se dispersou o exercito republicano, fi
,ca ndo de possE: da villa a força de linha, commandada 
po r Canut.o José de Aguiar, e retirando-se em deban
dada para lado opposto do Arnripe o comrnandante em 
chefe, o ex-constitllinte Alencar, e quasi todas as sum
.midades r-epubliccinas, que fasiam parte delle. 

Em quanto Filgüeiras lutava, no interior, com os 
imperialistas , Tt·istão era preven ido de que Chaves, li
bertando-se . no Recife sob condição de faser a contra
revo l uçfttJ no Cearü; desembarcava no Aracaty. 

Deixa em consequencia a capital aos cuidados do 
coronel José Fehx de Azevedo e Sà, seu substituto, 
.invéste do commando das forças restantes o coronel 
Anto nio Beserra de Menezes, com ordem de suffocar 
uma revolta em Uruburetama, e vae tomar à viva for
ça o Arncaty, contra .o qual faz jogar a artilharia de 
.campanha. 

Mas, ao mesmo tempo, apresen tava-se no porto 
.da Fo1'1.aleza, lord Cockrane, com uma pequena força 
naval, accordava-se com José Felix e apoderava-se do 
,governo, proclamando a concordia dos cearenses e 
offerecendo-lhes uma annislia em nome do imperador. 
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Tristão não quiz retroceder, e recusando todo con
selho e pl'otecção para pôr-se a salvo, dispoz-se a 
continuar a guerra civil no interior, reunindo-se ao 
exercito de Filgueiras, cuja desmoralisação não co
nhecia. 

Marchando pela margem direita do Jaguariibe, em 
S. Rosa, foi quasi abandonado de seus officiaes, e quiz, 
todavia, combater. Trahido ila luta e envolvido p3la 
grande massa dos imperialistas, deixou o campo no 
ultimo momento, e, na fuga, foi assassinado pelo~ que 
o perseguiam (31 de outubro 1824), ficando seu ca
daver, muito tempo, insepulto, e exposto ás contumé
Jias e profanações de seus inimigos. 

O ultimo feito d'armas; triste e luctuoso, d'es ta 
Juta fraticida foi a capitulação das tropas republicanas 
de Pernambuco, que retirav&.m sobre o Cearà, cogitan
do tambem d'uma juncção com Filgueiras. Extenua
dos, sangrando dos combates 'quasi diarios, esfaima-

. dos e desilludidos de todo auxilio por parte de seus 
co-religionarios do Cearà, os brnvos pernambucanos 
viram-se inteiramente cercados, e tiveram de render
se, no luga r Juiz, ao coronel Lamenha, que os seguia 
desde Pernambuco, e lhes assegurava uma annist.ia, 
que, para Canéca, Agostinho Beserra e Lazaro de Sou
za Fontes, foi traduzida em morte alirontosa no patí
bulo. Só pot' terem fugido ·em caminho talvez por con -
nivencia de Larnenha, escaparam os outros chefes . 

Ft.eacçâo. 

Feriam-se os ultimas combates no sul da provincia, 
e jà começava a reacção, tanto mais terrível, quanto o 
epilogo da guerra ci v·il confundia-se com os prolegome
nos d'uma secca. O inverno de -1824 foi pessimo, e o de 
'1825 nenhum. 
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Foi trip\J_ce, pois, o tlagello, que pésou sobre o 
Cearà n'esta qw,dra dP. ámarguras-a guerra, a fome e 
a péste. · 

· Bandos, ao prihcipio, de fanaticos, que matavam, 
espancavam, prundiani ou fasiam fugir os pedreiros li
·vres, depois simplesmente de malfeitores e famintos, 
que curavam da: subsistencia pela força; um recrnta
ménto barbaro, cujo resultado forçoso em a morte pela 
varíola na viagém de rnai', ou na Cisplatina pelo .ferrn, 
pelo cançaç.o, oü pelo l'rÜ\ sà por cen tesimos voltando 
à patria os proscriptos; execuções e' rod,as de pào, de
lações, pt'9cessos, mil flagellos, ernflrn, assaltaram a 
popL1laçito. 

No lcõ, os chefe3 irnpet'ialist.as, formaram urna 
commissão de guerra, e mnndaram solemnemente fu
zilar, no pateo dn camara municipal, a quatro patrio
tas (novembro de '1824), entidades aliàs mui secunda
rias no movimento. 

O goYerno imperial não subscreveu/ nem os com
promissos tomados em seu nome por Lflmenha, nem 
os q.ue tornou o lord, alto personagem a seu serviço. 

Fez o prnsiàente deposto reassumit' o governo (1 de 
dezembro), e para logo succeder-lhe José Felix (12 de 
janeiro '1824), não deixando a aque!Le, sinão o tempo 
prnciso para, n'L1m t.t' iste documento, indicar as victi
rnas, cujas c11beças deviam cair. ' 

José Felix devia, em expiação de suas alllança·s 
com Tristão; · e para elidir a memoria .destas, fase,· de 
simples referendado na dictadura militar, que ia se
guir-se. 

Em .22 de abril, dava começo ao jL1lgamento dos 
repu])licanos uma com missão - militar presidida por 
Conrado Jacob de Niemeyer, carvalhist.a, outr'ora em 
Pernambuco, qne devendo d,Lr arrhas t.arnbem da sua 
conversão, peSOLl llOl'l'iVelmente sobre o partid_o venci-
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ct~, e consLit.n iu-se pelo LetT01· o unico po•d;er' ex_ístcn t'e' 
na provincia . 

Em meio do flage!lo da secca, e quando a fome c, - · 
rneçava a lan çar suas garras ::;obre á ·populn:çã:o, fornm ' 

. passados pelas annas, na Port.aleza, o padre Conça lo· 
lgnacio, de L oyo Ii1 A lb11q11erque e Mello Mororó, secre -· 
tario da republica, e anLigo redact.o r du Diario do Go-
1,e1·1io do Ceará; eo co ron el João de Andrade Pessoa Anta ,: 
c l1eJ'e liberal da Granja (30 de abril '1826J; Francisco lHi- · 
guel Purnira Ibiapina, chefe do serviço ele fasenda da ; 
i-epu blica \7 de maio; ; major de Milícias L11iz Ignaci o ' 
de Azevedo Bolão, preso em S. Rosa (Hi de maio), e o' 
Lenente-coronel el e milicias Feliciano José da Silva éa
rap inima, mineiro, antigo secretario de Hobirn (28 de · 
tnaio). 

Muit©s outros eslarnm co ndemnados ü mesma p e-· 
na, cíuando o gove t:no iml)f!l"ia l accordou orn suspender · 
as execuções , fasendo aeceitar en ,bargos e subjeital-os' 
ao seu conhecimen to . 

Seguira·m-se c0rnmuLaçües , q11e sepat"c1ram para· 
sempre da província a muil.os patriotas, e_só ern 20 de 
junho de ·1826 deu por .finda a sua rn1 ssfw o tribunal, 
de sangne, começa.ndo a vo lt.a cio govern o civil. A
I,r·ovincia ago nisava. 

A secca tinha clevasta'do l1 orTi ve lmente, rl e pal'ce
r ia com a variola . Os cern i Le ri o::; regorgi Lavam, e as 
e:; tradas estavam semeadas de cruzes, ass.ignal:rndo o 
chão, qu e consumia os restos aos qne sncc11rnbirarn à; 
fome, à pes te e à guerra ! 

Sómente o grande D. Homualdo, depoi s aI·,;ebispo, 
da Baaia, se tinha lP-mbrado de socco 1Tet· o C1~arà, pro

-movendo, no Parà, uma avultada subsc1·ipção, que foi, 
pessim:imente appl,ieada. 

Mas o orgulho de algun s, e a piedade de poucos,., 
j à trasian 1 di,·ididos ns ve nce.clo l'es. 
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S~te de abril. 

A tamanho desastre succcc:le 11 a atonia dos espil' i
'tos. Longo tempo se descurou de tudo, q1.ie apl'ovei
·t.ava ao progresso mo1·al e material, lan çando i-aizes nos 
,.ertões a prqrn tencia dos hom e ns abas lados, e rn ui ti-
_plicando-::;e os crimes individnaes. · 

O partido vencedor, dividido, disputava e ntre si os 
lu gares da representação e da governança, e nenhum 
be.neficio recolhia a província das novas instituições, 
sendo estas, ao contrario, rnot.ivo de maiores desace r
tos, attenta a ignorancia das classes, mes mo as ,11 ais 
-e levadas, para interpretai-as. 

Foi nos rumores, que p1·ecedernm i1 abdicação do 
-imperador, que resurgiu a imprensa jo rnalistica, afo

·,gada em sang1ie em 1824. Apparecera,n, em scena, 
.qu:tsi ao mesmo tempo , tres publicar;ües des tinadas à 
:polit.ica pe rsonalíssima de e ntão, Lo.-Jas pessimamente 
di rigidas . 

O ensino publico Linha sido intei1•a rnente esque
c ido, a adminislraç.ão da jus tiça fasia-s e pelos proces
sos obsolétos de -Portugal, a industria não ti.nha rece
bido impulso, e o cornmercio continuava nos antigos. 
moldes da co lonia. 

O movimento de 7 de ab ril de ·1831 fez como que 
accordar o esp iri ta publico, e a execuçfto do Acto ad
dicional, mais tarde veio metter a província na posse 
de si mes ma, t·evivendo as questões de rnelhornm e nto 
moral e material, que tinham tido s;eu inic io com os 
pl'imeiros governadores, e ag uardavam um grande ac:1 -
mini s tràdor, para terem as prim eiras soluções. 

Foi este o senador José Martiniano de Ale1rna r, 
empossado em outubro de 1834: 

Antes , porém, que o Cearà se encarnrnl1asse nas 
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vias do progl'Osso, causas aocumuladas dev iam trazer 
ainda graves pel'turbações da ordem, rntardando os 
_beneficias da lib,ordade. 

Seg-u.n.d.a gu,erra civil.. 

A abdicação do imperador trouxe a rehabilitação 
dos rebeldes de ·L8'17 e '1824. 

Retiraram-se da scena politica ·os dominadores de 
outr'ora, ou dese1·taram para os vencedores. 

No sul da província, onde as agitações tinham si
do mais violentas, e os odios se conservaram mais 
vivos, a t1·ansição pal'Oceu uma oppo1·tunidade para 
vi nganças, ,t ê então impossíveis. 

Os reactores de ·1825 tinham se dividido, O coro
nel Joaquim Pinto Madeira, que tinha acarretado com a 
maior responsabilidade nas perse.guições de então, 
agora, ão lado do ex-constituinte vigario do Jardim, 
Antonio Manoel de Souza, era o representante mais 
legitimo do imperialismo, e por tanto, o · adversaria 
mais exposto às vindictas. 

O velho partido da republica tinha feito cai.i'sa com 
os dissidentes, e de tal modo andava acêêza a intriga 
local, que as populações dás duas villas do Crato e áo 
Jardim, em antagonismo desde a separação d'este ul- . 
timo termo, se tornaram inimigas acerrimas. 

Immedia tamente, que constou a quêda do impera
dor (6 de junho ·183'1, os velhos l'Opublicanos se amoti
naram, depuseram o ouvidor da comarca, e a diversos 
funccionarios, qu·e lhes eram su·speitos, e se ajusta
ram para faser ·toda violencia aos adversarios, · Uma 
devassa, contra Pinto Madeira e seus amigos, teve co
meço no Crato. 
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Foi ern rnsislen cia a um mandado judieial, expt•
clido d 'alli, que se insurgiu a vi lla do .lardin1. 

O vice-presidente, q Úe governava a prnviT1cia, ti 
nha condescendido com o~ vencedores, e o presidente 
.J osé Marümo , nomeado depois de 7 de abl'i l , era um 
dos matadores do bri5adei rn M~noel Joaquim Bu1·bo;1,. 
em 18'17, para ser menos condescendente. Tornando 
posse em 8 de dezembro de '183·1, declarou- se pelo~ 
amotinados do Crato, despresando todas as queixas 
dos seus adversarios, e tornando desesperada a si t.u a·-
ç i"w cl'estes . · 

Prnvenindo qu e o ouvido1· intn1s0 mandasse alli 
prend er a Pinto l\'Iaclei ra e seus parciaes, comr> amea
(;.a \·a, a·camara do .Tat·dim organisou uma força para in 
n 1Clir o Crnto, investi 1.1 aq uelle chefe do com mando del
ta, e poz em susto toda comarca, quasi ao mesmo tem
po que, na villa i nimiga, se fasia outrn tanto para é•. 

pri süo ele Pinto l\fa.deira : ' 
O _ exernito corcunda, deixand o o .Jardim, a 17 de 

dezembrn, bateu os legalistas no Bu1·ili, e no dia se
guinte occUROU o Crato, cuja popu l açfw fugiu espavo
ri da. 1-teforçado com novos contingentes, avançou so
brn a villa do lc() , onde se accumulavam foJ'f; as man
rh1das pelo presidente, .rnas l'oi batido no l ugat· Varzea
alegre ('16 ele feverniro) e retroced eu . 

Entrw as forças legaes t.oma1·am a o!Tensiva, av:i n
t,a nclo em t.res columnas sobre o Cariry. Uma destas 
l'0i batida na Barbalha ('lü de fernreiro), retirand o 
soli 1·e Lavras, onde estava o quartel goneral. O elide. 
della, col hido às rniios por 11111 piquêle, fo i assassinado. 
L:úm outrns, no lug·nr Pavão, o os cadaveres, atirados 
,\O rio, :foram ex.hibil'-se ü fo1\;a , all i cm inacção. Ou
tra colurnna .rnl.rocerleu do lugar Limoeirn, depois d 'um 
li ge iro tiroteio . 

Os rebeldes, solJcrbus. de,;l e 1·csu l tado e preven.du , 
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que o exercito el e Lavras avançasse, vo!Laram à sua 
idf\a de occupaf' o Icó. Pinlo Madeirn e Anlonio l\fa,, 
11oel, à frente de uma forçl'l talvez de 5:000 homens, 
111vesLiram aquella vi lla ua manhã el e 4 de abril, to
rnando-a e perdendo-a, no mesmo dia, cm uin novo eom
liate en,penhado por ro·rças l egali stas, que ci. t.1 1·de sus
pendernrn sua reLir-ada, e volt:l!'an1 s11 1Jre os rebeldes, 
jà dispersos pelas rnas , e earecid ns de rnuni(;iío . l\1aís 
de ·100 cadaveres ficaram desta lt1 l,1. , 

O prnsidenLe chegou ao thcat 1·0 ela c:,rneficina seís 
dias depois, e resol veu persegLLir os rebeldes no fóco ' 
111 esmo da rebe lliãr1. Avançando co rn todas as forças 
reu 1,ídas, deu-lhes batalha em Missão-velha (22 de ju~ 
11110), e os disperso11 à metnilha. Preceele nlernente , em 
co mbate parcial, Linha sido morto um dos cabec ilhas 
da r-evolta no luga1· Cobra ('13 cl e junhoJ, e posLcri o1·m e11r. 
Le dcrnm-seoutrns : em 30clejunl1o enl re as t'orçnsao 
mando ele Canut.o e José íla1,Las Tlotlléa, auxiliar de 
Pinto Madeirn, em S. João, no t.cnnn do Rio-elo-peixe; 
em S. Cathnrina a '15 rfo j11llrn ; no Hrejo a 25; em Caca~ 
ré a 29. 

A revolta eslnn1 lll1JL"la, mas palpit ava, quando, em 
/4. ,.,e setembro, o prnsirlcnle passon o cornrnando em 
cli cfe das t'ú1·ças ao brigadeiro PNJroLabatuL, quc: tinha 
cll r,gndo ao Icó, enviado elo :ti o de .fane.irn com um 
co 1·po pouco num eroso, rnas bem 01·gan isado. 

• :b~,:Le genera l conclemno u a concl uu t;i do governa 
prnv incial, c a dos seus an 1igos, e se pt·op o7. .J pacificai' 
a 1·cgifio, promett,rndo segurnn ça de vida aos rebeldes, 

No dia '12 de outubro, Pinto Made i1·a e /111tonio Ma~ 
noel, com cerca de 1:000 hom ens, l'oram-sc-.lhe apre• 
sen lar no seu acampamento do CorrcnLinilo, e o gene~ 
ra l , para salvai-o do fú1·01· dos vencedores, os fez se~ 
g11i1· para Pel'llamb11c,1 , prntendendo· q11 e o president!:J 



. -d'aqtrnlla província us fhesse apresentai· ao governo no 
Río de Janeirn. 

A conductft do general o perdeu na estima cios 
vencedorns, tornando-o vicLirna ele accnsações as mais 
v íolentas e injuriosas. 

A revnlt.n. n;i.n se i1·1·adio1.1 alem dos limi tes do Jar
d im , abrn11 g1:ndo Miss;\o-vellrn, Barba lba e Milag rns . 

Houve ainda l evantamentos em S. lYiatheus, e no 
R io-do-peixe, da Parahyba. 

Os antigos co-reli g ionarios de Pinto Madeira, no 
. rns to da p1·ovincia, assislirnm impassiveis a esta luta 

i;:1u1 grenta, q1rnnrlo nt10 intervinham pelo governo. 

'"I'yra.n.n..ia. j -u.diciaria. 

A luta aberta com Labatut dividiu o;; vencedore:; , 
.. e prnduz iu p am O'l vencidos uma div~rsüo salutar. Sem 
a ínter·posição delle, nãu se póde prevo1· atê onde iri a 
a t·eac(;ão. Es te incidente poz termo às dovastações, e 
fez convergi!' para a pessoa do general grn nd e parte 
das malquerenças da quadra. 

L: tbatnt foi 'demittido :wintosarneste; mas jà tinha 
desarm ado rl e todo aq uella parte da prnvincia, e os 
p r-ews, qu,! ench iam as cadeias !')Ublicas, acbavam
,;e ern melho rns condi ções de defesa. 

T odavia, nrw aprnveitou a sua promessa de amni,s
t i a, rl'es ta vez, por que, além da esquivanr~a do gover
n o í rnpe1·ial, começava um despotismo novo e mais p e
r igoso com a reforma da legislação criminal, que en
trava 8111 execução . 

Em '16 ele dezembrn de -1830, tinha s ido abrogacla a 
velha lei penal das ordenações porluguezas; e prnmul 

. gado, em 29 ele novembro de '1832, o cod igo de insl.nrn-
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ção criminal, que creou ojul'y, e investin os juízes ele 
paz ele attribui ções as mais perigosas. 

Os ensaios da nova legislação foram abusos de to
do genern , e crearam na provincia a anarchia judicial, 
com todos os seus pel'igos para a segurança indivi 
dual. 

Pela inaugtll'ação cio jury e pela invesf.iclurn daquel
les jnizes electivos 11'! jurisdicção c t·iminal, as locali 
dades desprenderam-se demasiadamente dos centros 
de governo, ficando à mei·ct; elos mais aucla.ses ou dos 
mais poderosos . Então, o juiz constituiu-se um fla
gello e causa primordial ele crimes espantosos. 

Até a segunda rnforma (3 ele dezernbro de ·184-1), o 
seu desenfreamento p'rodJziu um regimen de verdadei 
ro terror. A autoridade criminal andava envolvida em 
quasi todos os crimes, aliàs mais numerosos, que 
nunca, ora fasenclo victimas, ora expiando as sua 
malversações às mãos elos assassinos. Bandos de 
malfeitores talavam a prnvincia, de ordinario ao se'rvi
ço ou sob protecção dos juízes, algumas vezes ma
tando a estes. A' anarchia s uccúmbiam grandes e pe
quenos. 

O jury de Quixeramobim, ('15 de março de -1834) 
presidido por Antonio Duarte de Queiroz, condemnou 
à morte Estacio José da Gama, assassino de um pa
~ente daquelle, e antes de 21' horas, o infeliz · era infor
cado, não lhe aproveitando nenhum recurso da lei. 

No Crnto, Pinto Madeira, condemnado ü morte a 
26 de novembro do me'smo anno, n'um jury presidido 
por seu inimigo José Victoriano Maciel, era fuzilado 
t res dias depois; e logo a 5 de dezembro, José Maria
no, um dos seus sequases, tinha a mesma sorte, pe
recendo na forca, sem que nem a um, nem outro apro
veitassem os recursos legaes . 



Prescindindo de fasel-os julgal' pelo cr imB da re
,·olta, os vencedores faslrlo-no s morrer por assassina 
tos occorridos duranLc ella. 

Pinto Maddr::1 Linfla andad u, luLlu te11Ipu, preso por 
PernarnlJuco e l\farnni1ão. H.ern ettidü pàrct o Crato pc
I0 prnsidente \ lenca t·, com n1.11o ernsa esco l ta co rnman
dada pP, lO seu ajudan te do 01·dens, fo i execul:-irlo poy 
es ta, e corn ass isLuncia d 'aquelle . 

Ainda, na mesma Yilla , !'oi l ev,Ldo it fo rea (30 ele j :i.-
11 ei1·O de J 8361 Joií.o ?IIar Lins da Silrn, que se salvo11. 
v isivel rn enLe, pur trama elo j uiz executor, o qual prntel
lou o snpplicio e o CY i tou , pretc:-;.landu t.er-se qnebrn
do a corda. 

Em S. MaLhe11 s, era Ian11Jern conclemnado it morte 
.Jo:-to André Tei xe ir.1 :\-l cnde ':, e negacam-se-llie todos os 
recursos, de,·cn do s11a s,il ,; açüo a um porl crn~o du 
jm'l110. 

Emflm, o assnssina tn j uridlco, e a ,·ing:;n ça indivi
dual, ao mesmo Lernp o qu e as .a lJso.lv i<,i'.-;es escandalo-• 
,;as, p 1·oclnz i1 ·arn lanl.os cri.rnes na pr:ov i nci a, corno a 
guel'ra Ci\·iJ lll nis in te nsa; 1.; foi es te o acolhimento 
feito it l ei, co n.i q11 u se preLendia acrescer üs libcl'da
des publicas, n ' 11111 paiz qu e l é ontüo havia estado i1 

discrição dos go\·cmos . O de,polismo d'esLos, por 
tanLo, ,·eio :l parecer n,enos c ruel, do que a a11an;l1ia 
re inante. 

O IJ1·.1do das vit5Li mas l'ez i n Len·i t' o governo; mas, 
por algum tempo :ii11cla , o jut'y l rouxe erguido o cada
falso n ;t 'provi 11cia. 

i\'[ui l.os caplivos, qu e ,1lle11tn I·a.IT1 ou se dc lbtderam 
G<rnl.ra seus senhorn;;, l'ora rn enl'orcnd, ,s sem 11 enhu-
111u p iedade nem ·rncmso, dr.i xanclo so l) n') tuclo impres
siio durndór,1 a exucução, na crwital, ao mes mo tem
po 122 de oululJ1'n rnmJi ele se is cscra rns inn oc1.;ntes 
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ou cu lpados, que t'asiam parte da tripolaçr10 do brigue· 
L ciurci, a qual, em l'f'Volta, tinha morto o respecli \·o· 
capit:'i o; espectaculo barbaro, de qu e não dei xou ex
emplo a velh a cap it::i nia. 

Qu.é da dos abrilistas. l'\/.1:aiori
dade . 

Logo em seguimento à paciflcar_;flo cio Cat' i1·y, o an
tigo co rnmandante em chefe das !'orças legali sta.s rnaj::>r 
Francisco Xavier Tones, à frente da trnpa amotinada, 
tent'ou, na capital, depor o pl'esictente José ]\[ariano ('10 
de novembro '1833). 

O pt·esidente, q ue lhe succedeu , Lenenl.e-col'Onel 
lgnacio Correia de Vasconcellos, teve necessidade de 
transportar-se até a villa do Crato (janei ro de ·l834), on
de a ordem publica corria perigo. Grnpos de parti
distas de Pinto M.adeira ameaçavam novas desordens, 
e em novembro u!Limo, um dos seus caud il hos, José 
Machado do Nascim ento, tinh a atacado a povoaçüo de 
Missão-velha, tom ando-a e rl ebanclanrlo u111 uestaca rn en
to de 'I• li nha. 

finalmente, o senador AlencM, cle1Tadoirn pl'Bsi
rl ente ela si tuação abri li sta, tem de lutar contra a fero
cidade dos potentados cio inter ior da prov i11 cia, a quem 
pretendeu domar, rasendo iJerscgu il-os por todos os 
meios a se 11 alcance, notadarn ente os Moirút1::;, famil ia 
que se Linha crrnstituiclo u111 te I·rn I· no norte ela pro
vinda. 

SemprP. do agitações, os nove annos, Lfu e prec8-
dernm à declarar,;fto de maioriclu !e do irnpet·ado r, co n
slituirnm toda via um pcrioclo de ges ta ção . 

No meio d'esl.a atrnrd1 ia, exr:-cuta,·a-.-e o At: lo Acl
dicional , que Linha al,1rgaclo a cspltc, ra de acçi'10 das 



-pt'ovincias, e o eminente adrní11ic;t1·n.do1· lançava os fun
.damcntos do progresso moral e m::tte1·ial do Cearà, en
saiando, com grnnde intui ção do fut.Llro, qnantos me
lho1·am ,,1 ntoc; a prnvincia rn ais Uu·de vei11 a considerai' 
corno indispensaveis à sua c ivilisação. 

Vias de co111mu nicaç1io e tl'an sport.e., instituições 
de crncl it,J, lavourn, co lonisaçii.o, posto.,, açudag·em, 
aclimação de animaes, associação de capitaes, enca
namento d'agua potave l e il111111inação para a cap ital , 
t.udo emfim, quanto se tem reali sado em meio seculo, 
ou se tenta ainda realisar, fo i por elle inici..1do co11; 
11111a precisão e pe1·spicacia aclnrirnvel·. 

Nos seus trabalhos, po1·ém, veiLl SLll'prendel-o a 
tJuéda do rngent.e Feijó, e por t.a11 t.o rio.e; seus arnigos 
polit.icos. 

Urn numeroso pa1'tido de opposi 1>"ír1, qL1e sua po-
111.icrt rtc repressão tinha cre:1do, L.tn\,,.uido-se - nas v ia? 
to1'LL10sas da reacção veiu retardar a .,11;1 obrn . 

Os trns presidentes, que llie s,tcL:cdernm, occupa
-ram-se quasi exclusivamen te ela es tir'pação elo partido 
qLte cleix.ava o governo, senrlo C[Lle os dous ultimas ti' 
ve 1·am tarnbem que att.ender il guerra civil, qlle,; do 
Pianhy, se prnpagavà ao· Ceà"rà pela linl1 à diviso1·ia ela 
Tbiapaba. · · 

Os balaios, fa11:1Licos e embrutecid os camponezes 
cl'aque lla província, e elo Marnnhão, q1.ie se batiam, 
ha lon gwtempn, com a autor.idade, em fl ns de '1839 se 
approx.imaram cio ·cea1·à, em bandos pe1·seguidos pela 
Co 1·ça ao mando do coronel Cid. e de outros, q11e n~o 
-Jh~s davam quartel. · 

As t i;opas elo Cearà, Lrnt.anclo-os do mesmo modo, 
co rno horneris fora da ki, lhes lisernrn mal.ança crnel, 
em Bebedo1\ Frecheirns, Buriti, Momlrnba e Conten
das. A lu'ta perpetuava-se pelo desespero , em que 
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eram , coll bcados os perseguidos, suspeitanêlo-se novos 
inimigos, onde não havia, sinão gru pos de fam ili as , 
que fugiam ás vexaçõe~ elos legalistas. 

Proseguiam as co rreri as, quando a declaração du 
maio ridade do imperador (23 de - julho -1840), mudou 
a face dos acontecimentos, fazendo voltar ao governo 
da província o se1rndor Alencar. 

Os sem; adversarias o receberam com as nrmas 
nas mãos. 

A força occupada ainda na perseguição elos balaios, 
e mandada recolhe r à capital, obstino u1se -e m conti
nuar suas malversações . 

Para chamai-a à obediencia, o presidente foi obri
gado a di1·igir- se -à villa de Sob ral; mas, recolhendo
se alli par te cl'aquellas tropas ; insurgiu-se sob u com
mando ainda do major Torres, e atacou-o na sua pro
pt'ia reside ncia, seguindo-se um combate, que durou 
toda noite de '14 de dezern brn de -1840, e só terminou 
pela fuga dos revoltosos . 

Dez dias depois, a villa elo Arncaty era tarnbem in
vest.ida por um nume1•030 bando de opposicionistas ela 
villa <.!e S. Bemarclo, e mpenhand..o-se um combate, elo 
qual res ultarnm seis mo1tes e numerosos ferimentos . 
Tres dias apoz, a povoação ele Cascavel foi igualm en
te investida por elles, havendo cinco mortes . 

A revolta ergueu o collo tambern no Icó, Quixe
ramolJ im e Baturité; mas, aos p rim eiros movimentos ; 
o prnsidente oppoz forças respeitaveis, que contiyerarn 
os arnot. in uclos. 

Apenas, porém, começava a pacificação gernl da 
prnvincia, a rnlirnda elo prime iro rninisterio elo joven 
imperador (23 de marçn ·184'1) fe·z os rebeldes da ves
pern assumirem o governo ela provincia, dando ensejo 
a uma reacção espantosa. 



-V-i:n.ga:n.ças politica.s. :FC..eforma 
j u.diciaria . Sêcca. 

Foram t r emendas as vingança,: , qu e ,:;e. seguiram 
~t quéda dos amigos do presidente Alencar, sendo mais 
notavel o recru tamento, qne não distinguia n em eda
des, nem coll ocaçüo social ; os espancam entos em di
versos pontos da prov íncia, e finalm ente o assassinato 
do v ice-pres iden lq João Facundo de Castrn Menezes, 
chefe liberal da provín ci a, e do ri cb propri etari o José 
Simões Branqu inho, em Cascave l. 

U ma s L1 spei la ele que a v iu va de F'acnn do eal guns 
parnntes meciitava rn v in gar-se na pessoa ci o pres iden
te, bl'i gadeiro José Joaquim Coelh o, pro du ziu um pro
cesso, que os reteve n as p r isões po1· nrni Lo l.ern po . 

Os opposicionisLas tent.ai·arn urn a revu lta, da q ual 
a 1·iUa ci o Ex ü devia ser o fóeo; e o pres id en Le c l1 ego11 
a pà1•-se a caminllo, p ara ir fose r-lh es !'rente. Pan l o
go, pol'érn,, diss ipou~se t odo r eeeio pot· 1.c 1· faltado ao,; 
co nspiradores o apoio ela po p ulação . 

Começava, entre tanto, a execuç;lo da .l ei ele R de 
dcze mlJt'O de '181.-1_, qLLe reorgnni so u a polic ia rl o irn pe
ri o, em ord em a·· armar o gove rn o ele grnndes meios de 
co rn p ressf\o . Os age ntes, ele sua norn eaç;5o, íl cava111 
aecurnulando fun cções judiciarias. 

Os abusos, em comei;o cles:.a l t:i, ,·.,r :1rn eo mpen 
sados soffri velm ente, quan do os ad rnini sl-.i-ndores da 
p ro vín cia, adquerindo , à me1·có della, 11 rn a i nfluoncia 
dec isiYa sob rn os part idos, emp rnh en clera m acn bat' co m 
os potentados do interi or , pe l'seguin do-os a Lodo t rn n.se; 
poli ti ca salutar, qu e se I nati g urou co m o go vern o do 
01·. I gnacio Fean ci sco Si.l ve i rn da Mot l ti. 

Mas os desentimentos dos prnp1·ios vt;ncedores 
entrn si, em co nseq 1.1 encia da pl'Oeura excess iva dos 
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cargos e distin ções , a rmaram , como de oul rns vezes , 
a uns contra outros , res ulta ndo q ue foram e nsang uen
tadas as eleições de 1844. 

Era a primeira vez l[LW se dava este escandalo. 
Nas ruas do Aracat.y houve um combate mortifern 

en trn os que concorriil.o às umas . 
A sêcca de '1845 veio como que cha mar a attenção 

da [)Opulação para outra ordem de in Le res ses . Este 
tlagello determinou somente um a emi gração po uco 
num e rosa do interior para o litoeal , e a perda quasi 
total dos gados da província; o qu e obrigou parle da 
po pul ação a occupar-se da agricullura, de ixando a 
c riação, que tinha sido a indus tri a q uas i e xdusiva do 
Cearà. 

Após esta sêcca, começou o plantio do café e da 
canna para o comrnercio es trangeirn . 

Não se de ram obitos pela fome , apesar de sernrn 
escassos os recnesos, com que o governo 
cias mandaram soccorrnt· a população. 
phi ca, porém, fez muitas vic timas. 

I:n.i:l~e:n.cia. d.a i mpre :n.sa. 

e as p rn vin
A febre t1·-

C>s cri-
mi:n.osos. 1'1.1:ortici:n.ios e lei

to:r.a.es, 

A acção co mbinada da au to ridad e e da imprnnsa. 
q1 1e J'oi como uma valvula para os odios iÍ1di viduaes : 
e , l maior diffu s ão do ensino opecarnm nos costumes, 
º µarLi t· de ·[850, uma transforrnaçã.o se ns ível e o des 
arn1amento dus su rtões. O ass ,1ss inato e as violencias 
de todo genern, com que os pod erosos , muito te mpo, se 
tise ram temer, quase d~sapparece rnm, pa rn darem lu
ga,. a outras manifestaçi5es da índole do cearense, a1·
de nf.e e predi s posta aos pe ri gos e i1s ave ntL1ras . 
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A política foi, algum tempo, o ' l.errnnü exdusi vo 
pa ra exercitar-se a SLia actividade; e disto res ultu1 1 
mu ita desordem nas eleições de 1852 a '1860. 

Depois, esta exubernncia de vida como que se 
converteu n'uma pai xão pelo trabalho, e veio levantar 
o nível mor:11 da popt1lação. 

A riqueza publica recebeu grande impulso, de '1854-
por diante. O co mmercio se dil atou consideravelmen
te, estabelece ndo-se relações mais frequen tes en Lre a 
For-taleza e os grandes mercados europeus. 8111 '1854, 
ccinrnçou a navegação à vapor para Pernambuco, em 
·1860 para o Maranhão, e e m 1866 parn Liverpoo l. 

A exportação e impo t·tação a pre·sent.avam a ugmen
to consideravel em '1875. 

Algumas cifras exprimem o seu desenvol vimento. 

E xpoi·tação directa 

'1845 valor offlcial. 222:4-6-18000 rs . 
1875 /( (( 3.260:379U000 e, 

Impoi·taçãó direc tci 

1845 valor official. 108:6458000 rs . 
1875 (\ (( 2.882,841S000 (( 

F"o:i;n.1..laçã.o . 

:i 775 .-Varnhagen attribue ao Ceará , n'es te a rrno, 
uma população de 34:000 habitantes. 

:1808.- 0 recenseamento, procedido pe lo govema
dor Barba Alal'clo, apresen tot1 '125:878, se ndo 

Na bacia do Jagnaribe. 78:779 
No resto da capitania. . . . . . . . '•7:099 
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O governadoe, porém, achava clificientes·os arrola
mentos, e opinava que a cil'ra total era de '150:000. 

L'10.-Pisarro deu a populaçrw da capitania, n'es
te anno, como sendo de ']30:000 habitantes. 

181.2.--0 recenseamento, procedido pelo governa
dor Sampaio apresentou '.!4-9 :285, divididos assim : 

Na bacia do Jaguai·ibe, . 8'1:907 
No resto da capitania . 67:373 

181.9.-0 desembargador Velloso pretendia que, 
n'este anno, havia 20'1:·170, 

1835.-Os ai·rolamentos pat·ciaes do preside·nte 
Alencar consignaram 240:000. 

·/857 .---:rrabalhos identicos , na administração do 
Dr. João Silveira ãe Souza, deram 486:208. 

1.860. -O senador Pompeu verificou a existencia de 
504:000. 

'1872.-0 recenseamento do governo achou 721:686. 
A cresce.ntando para as deficiencias evidentíssimas 

d'este algarismo, a quota mínima de '10 por cento, co
mo na Belgica e outros paizes, onde a contagem se l'az 
com mais exact idão, acha-se, em 1872, uma população 
nunca inferior a 793:854. 

Acceitando este calculo , e adaptando a regra de Mal
thus; que uma população, com meios regulares de 
subsistencia, duplica em 25 annos; chega-se à conclusão 
de que a população do Ceará , em 1875 era de 900:000 
almas, nunca menos. 

O Cearâ foi assolado pela febre amarella em '1851 , 
e pelo cholera em ·1862, perdendo desta vez cerca_ de 
·U :000 habitantes . Ainda em 1864, est.a epidem ia grassou 
em alguns pontos ela provincia, com intensidade me
nor, e caracter mais benigno. 

FIM . 





APPENDICE. 

G-o-vern.o d o C e ará. 

A. lé ci invasün Llos hollancl c::,es . 

Pedro Coelho de Souza (co mc\;aJ 
2 J\iat•Lin s Soares Moreno \( 

;3 _lV[anoel de J3 riLLo Freire (( 

4 Es Lovão de Campos (( 

.j Mar t ins Soares Moreno (( 

(j Dom in gos rJa Vei ga Cabral (( 

p 13ar LhoÍOmeu de Bri Lto (( 

N li p1·imeif'ci eJ;pn lsüa da.~ hallctndezc:;, 

8 fü; tevão de Campos Moreno (') 

() 

IÚ 

H 
·12 
·13 

Descle ci seguncla eJJJJiil8ãa elo, ho llanclczes nté. ci 
creação clci primeil'n v'illa . 

Al varn de Azevedo Bo Lel ho (começa\ 20 _\f aio 
.Diogc Coel ho de Al buquer-
q ue (( 

,João de Mel lo ele Gusmão 11, Dezbr0 

João Tavares de A lmeicl;\ (paton Lei 24 Març;o 
,Jorge Cor re ia da Si l va (actos desde) 2 1 J ullto 

rno:1 
'lüOQ 
'161:~ 
·16'1.!í-
'1024 
tG8 I 
·1637 

1644 

165!, 

·1060 
1663 
-1667 
167 1 

(' ) Parncc q ue EsLevão de Campo:; roi cap i tão-mür 
do Ceará po r del ega~;ão do governo cio ~'[aran l1ft0 , antes 
ele AI varo Bol.elho, que veiu occupar o Cearü por pari.e 
dos 1·esLaurndorns de Pern ambuco, após a cap i lul a•:fto 
do Recife. 



·J/• n cnLu Co rreia de l•' iguei-
rndo (acto co nhecido) 

-1 5 Sel)astião de '11. (actos desde•) 
16 Bent.o dl:l Maccdn F'urias (< 

·J 7 Tlrnm é Cabral ele Olival 
·18 .Fernã o Carrilho 
J !J Peclrn Le lou ,, 

20 ./ o1io de Frnitas Cunila 
'2-1 AnLonio Pinto Pereirn (< 

22 Frao c iseo Gi l l.1ih ei1·0 

2-1 Novb t'º '1674 
25 Setbr0 1678 

8 Novbr 0 ·1682 
12 ;Janeiro 1689 
22 Fever0 'lô94 
1 Dezbr0 -J H95 
!) OuLbr0 '1696 

'~ Novbr" 'IH98 
.. . N(lvi) ru '16!)9 

ne7Jois dei c1·cacüo ela p1·imei1·a v illci. 

2:J ,loq;;e de Ba r ro s Lei te (posse) 23 .Dezbr0 

24 ./oão ela J\foLl.a (acLos desde) 25 Dezbr0 

25 Gabri el da Si l va Lagos (posse) 7 ./aneiro 
2ü 

·1702 
1704 
•[70ti 

l•ranci sco DuarLe el e Vascon-
cel los 

27 Placido de Azevedo l•a lcão 
28 
2D 
;30 

M.anoel ela l;onseca Jaim e 
Sal 11ado r Alves el a Silva 
~[an oel F t·àncez 

:{l João Baplisl.a l•'u rt.ado 
:32 Lion el de Abreu L i 111a 

:m Domin ;,;·os Simi:ícs .fot·dão 

34 Francisco Xi menos el e Aragão 
3i'> João el e Tei \'e Ha1Tclo de Me-

nezes 
::io Frnncisco da Costa 
37 Pedro de Moraus ~ [agall1 aes r( 

38 Luiz ljuaresma Dourado 

::l!J Fram;isco X.avi er de .Miran-
da 1.1.enl'ique <( 

40 João Ballhazar ele Quevêdo 

Homem de Magalhfws 

2i', Agosto '17-10 
8 Outbt·0 ·17'13 

30 AgosLo ·J 7'15 
·l J\'ovl)ro ·17'1 8 
a No vbr 0 172-J 

·H .l ,1n c iro 1727 
:! F u,·ur0 ·! 73 1 

H Man,,:.o '1735 
7 Selb t'º ·l 739 

2 Feve1·0 ·J 7fi3 
7 AgosLo ·1746 

'10 Oulbt'º ·1748 
·J !J Agosto ·175'1 

22 Abt'il ·1755 

H Janeil'o 1750 



4-1 

!;'2 

lúl 

Antonio José V ie l o 1' i,m 1, I1or-
ges ela li'onseca /p11sse) 2r:i Ab t'i l 
João B apLi sl a de Aze l' edo 
Coil.inh0 l\lnntau r y (( 10 l\fai o 
Luiz ela MoLl.a Ft!O e Torres 9 Novbro 

Depo-is rle ~epctnlclO O Cecirâ, dei capitanici f!C1' Cll 

de Pr:rnmnbu.co. 

li!,. Bernarclo
1
1\fanocl d,: \';1 :;t:0 11-

,175ü 

'178'2 
'1789 

cellos !po;;scJ 28 :--;e II ,r" ·I 7\IV 
Mj João C,1.rlos ,\1.1g11,:;Lo t.l e Oc)·-

au sc n e Grc w enliri11rg, tlep,, i :.; 
1na1·q 1iez d,, /l, 1·,1c; ll y ·18 Nu ,·1!1·•• ·i8(),l 

4,G L 11iz I3: irl.,a \l:11 ·r!11 d,.: Mc11 e-

zr.s (( '2 1 J:1n r·i rn 
!,7 Manoel I g naci, i ,.k S,unpai o l\) 1\L u·,_; 11 
48 franc isco AI burlo l'co iJi 111 1:; Jn 1110 

Cov1,:RN0 Tlc~I P0fL\ IU 0.-M«jo r Fra1 1ci .,,:n Xa
vie r T orres, P., At11·ia11 0 ,l o . .:;ú Lia l , v ig ari 1 .\n loniu 
José i\rornira, José J\nt.onio J1fa1:liari o, r1[ari ann 
Gomes da Si l va, MUL·cos J\nLonio I: r·i t.:io, u 11 v iclor 
.J osá H.ainrnndo ci o Paço de Po riJem !J :trbosa, 0. [-Jen-

1808 
·18 12 
·I 8:lO 

riq11 e José Lia! (p11:-;se/ 13 .Julho 'l820 

Gov 1m'.'IO PROVI SOR I O.--- José R aimundo do Pa
ço ele Po 1'1Jem Barbosa, P., pacl1·e F1·,rnc 1sco Gon
çalves Pinh eiro de Magalh ~cs, Ma1'ia110 Go 111 cs du 
Silva, José el e Ag rüllét Ja rd1111, e fo,;é de CasLro o 
Sil va (po ;;sii) '15 Janeiro ·1822 

GOVEHNO T~'. ,lfPOHAL\10. - .lo s t~ Pere ira Fil g u t:i
ra;; , P . , padrn José Joaquim Xaviei' So lJrn i1·u , .l oa
quim Felicio P into 2le ,\lrn oirl a e C:1,;1. 1·0, Fl'anc is
co Fernand es Vieir;1, e padl'C A 11t1,nio Manoel de 
Souza (pusse) 2:1 .lan eirn ·182:-l 



GO\" l-:H:'1u PHOV ISOH IO.-Pcidl'l~ Franc isco Pi
➔ tl1 e i rn .Landim, P., Tristfi o G0n1.,ah ·e;; Pereira de 
Alencar, Joaquim Felicio Pin to ele Alm eida e Cas
tro, padre Vicente Josê Perei ra, e Miguel ,\ntonio 
dn 1-\.ocha Lima (posse) 4 Março ·182:3 

Prnsidente da Hepublica-Tristf.\o 26 /\gostu -1824 

P1°es identes (posse) 

·l Coronel José Felix. de A zcvcuo 
e Sà 

2 Coronel Antonio el e Salles N u
nes Berford 

3 Marechal de cam po iVIanoel Joa
quim Pereir~ da Si lva 

1, José Mariano de i\lbuquerr1ue 
<..:avalcante 

5 TenenLe-coroneJ l gnacio Cor
reia de Vasco ncellos 

ü P. e José Martiniono de Alencar 
7 Capitão Manoel li'elisard o de 

So uza e Mello 
8 Bachare l João · Anto nio dl• Mi

randa 
9 Bacharel Franci sco de Sou za 

Martins 
'10 P. 0 Jose Martiniano de Alenca1· 
H HrigadeiroJosé Joaquim Coelho 
12 « · Dr . José Maria da Si l-

va Bitancourt 
13 · Tenente-coronel Ignacio Correia 

'13 ,Janeiro 1825 

4 Feveréi rn '1826 

6 A !) ri 1 '1829 

8 DAze rnbro 18,l l 

26 Novembro '1833 
ü Outub1·0 183!, 

1ü Dezembro ·1837 

15 Feverúi 1·0 ·l 839 

3 b'evereiro ·1840 
20 01 1tu 1J t·<1 ·1840 
U Maio '1841 

2 Abril '1843 

de Vasconcellos 4 Dezembro '181,4 
11, Dr. Casimiro José de Moraes 

Sarmento '14- 0111.ubro ,rn;,.7 



;_> 

Pnsidl'n l es (posse) 

·15 nnctinl'el Fausto Auguslo de 
Aguiar ·1:3 l\Jaio '1848 

'lG Bach:'.lrnl Ignacio Fr·n ncisco Sil
vei rn da :\[oll;n 

·17 Ik Joaquim Marcos de Almei
da !lego 

18 Dr. Joaquim Vi lella de Castro 
Taval'es 

•J9 Pad l'e Vicente Pires da Motta 
20 Bacharel Fr::incisco Xaviei: Paes 

Barreto 
2·1 Dr, João Silveira de Souza 
22 lfacharel Antonio lVfarcelli no Nu

nes Gor,çalves 
23 Dr, Manoel Antonio Du,1rf e de 

Azevedo 
24 Bacharel José Bento da Cunha 

e Figu eiredo Junior 
25 Bacharel Lal'uyelle llodrigues 

. Perc•irn 
2ü Bacharel Francisco Jgnacio Mar

condes Homem de Mello 
27 Tenente-cornnel João de Souza 

l\'Iello e Alvim 
28 Bacharel Pedrn Lefto Veltoo;o 
2() cc Diogo Velho Carnlcan-

te de A.lbuquerque 
30 Desemhm·gador Joiio Antonio de 

Araujo Freitas Henriques 
31 Bacharel José Fernandes da Cos

ta Pereirn Junior 
32 Barão de Taquary (José Antonio 

Calazans Rodri gues) 

'!6 Novembro ·1850 

6 Julho '185·1 

28 Abril '1853 
20 Févereiro '1854 

13 Outubro ·1855 
27 Julho 1857 

7 Outubro ·185() 

6 l\Iaio ·186-1 

5 Maio 1862 

li Abril '1864 

'10 Junho ·1865 

G Outubro ·J86G 
'l6 Outubro ·1867 

27 Agusto '1868 

2G Julho 186H 

20 Jan eiro -18i'l 

2() , Junho 1871 



ti 

Pi'esidenles 

33 João Wilkens de Mali.os 
Y• Desembargador Franc isco de As

sis Olivejrn Maciel 
85 Dr. Franci sco Teixei ra de. ü 

3U Dr. Heraclito de AI P.ncastro Pe
r eira da Graça 

37 Desem1Jargado1· Frarn;isco 
Farias Lemos 

de 

38 Desembargado r Caela 11 0 l~slel-

(posse) 

·12 · Janei ro ·1872 

7 Dezembro ·1872 
·1:3 Novembro '18G3 

23 Outubro ·1871, 

22 Março '1877 

lita CaYalcant.e Pessoa -lO Janeirn 1877 

39 Conselhei l'O Jo:10 José l<'e rreira 
de ,\ guiai· 

40 Dr. Jo,,é Julio de Albuí]uerqu e 
Ha n ·os 

41 Conse lh eiro Andre :\u p;1 1slo ti, : 

Pactu a Fleury 
42 Senador Pedro L eão Velloso 

43 Dr. Sancho de Barros Pimentel 

41, Dr. Domingos Antonio Jlayol 
/~5 Dr. Sat.yrn de Souza Dias 

l1-G Carl os Honor io Benedicto Ottoni 

47 Conse lh eiro Sinval Odorico de 
Moura 

48 Dr, Miguel Calmon du Pin e Al-

23 Novembro 1877 

/j. Março ·l 878 

2 Ju!Jw ·1880 
·1 Abril 188'1 

22 Março '1882 
·12 Dezembro ·1882 
2·1 Agosto '1883 
·12 Jull1n ·1884 

·19 Fevereiro ·1885 

meid:i ·l Outubro ·1&85 
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