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O político, que mais leg·itimn, benefi.ca, extensa, desin
teressada e exemplar influencia exerceu na generosa polí
tica conservadora do Ceará, teve por berço provincia mui 
distante, por pae cidadão de inodeotii:;sima condição, e 
sempre foi pobre de bens da fortuna. 

Si por u1n lado e.;te facto notavel honra o caracter cea
rense que, para aquilata!" do verdadeiro merito, prescinde 
de títulos nobiliarchicos e dos ouropéis da riqueza, po1· 
outro lado nã.o honra menos aquelle que soube, por suas 
proprias virtude3 civicas, conquistar ein terra estranha a 
e.stin1a, confiança e gratidão de um povo altivo, intelli
gente e emprehendedor,cheio de dignidade e destituído de 

......... bairris·mo, que amisquinha 
O patrio amor, e aÇula os vis instínctos. ( l) 

(1) Porto Aleg1·e {Barão de Santo A ngelo), '~Colombo, Vol. 2.o, 
Cant. 20. Pag. 12. •• 
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Depois de quasi 28 annos de sua morte, se1n que lhe 
reste u1n só parente em quem sobrevives3e, abria-se ago
ra a opportunidade á justiça da posteridade que é ao mes
mo tempo a da historia inflexivel. 

Tambem uma homenagem séria não é prestada conve
nientemente sinii.o uni tanto longe do tumulo, quando as 
paixõe3 amigas ou inimigas se tem acalmado sem que a 
indifferença tenha ainda con1eçado. (2) 

N ase eu Antonio Rodrigues Ferreira (3) na cidade de 
Nictheroy, capital da província do Rio de Janeiro, e1n 
1801 (4), filho legitimo de Antonio Rodrigue~ Ferreira e 
de D. Marcolina Rosa de J e~us. 

Seo pae foi praça do exercito, mas conta-se que, tendo 
dado baixa e compromettido-3e em uma que3tão de terras, 
;:;ahio fnrtivamente para o Rio da Prata, onde por muito 
ten1po não se soube mai':s noticias sua3. (5) 

Pre;;ume-se com bom fundamento que a mãe tivesse 
inorrido por e3.:;e tempo, e que o filho, reputando-se quasi 
orphão de pae e mã.e, estas duas tristezas d'alma, na 
phrase do philosopho, tive3se por mais acertado procurar 
occupação decente e1n outra parte. 

Empregou se na Côrte em uma pharmacia franceza, 
cujo proprietario era exaltado liberal: mas, quando já 
havia adquerido algu111a pratica de botica e a estima de 
l)eo patrão, é de sorprei)ft agarrado para recruta e reco
lhido á cadêa publica. 

(2) Guizot, "Sir Robert Peel, L'Etude d'Ilistoil'e Conlemporaine, 
Cap. 1.0 , pr '' 

{3) Chamou-se a principio Antonio 1\o<.lri1.prns Ferreira de Macedo; 
mas, depois de casado, tirou MACEDO, que ahás sna mulher consen'ou 
até á morte. 

(4) Em um artigo p11blicado no PEDRO 11 n. 1133 de 18 de Junho de 
1852 e desta datll elle dizia. que tinha 52 annos. Logo nasceu em 1801. 

(5) Até pouco a.ntes de sua mo1·te, esteve convencido de q11e o pae 
tinha morrido. Te\'e certeza do contrario por cuta que recP.beu sua, 
recommendando-lhe dous moços. Isto referio-me o Snr. Guilherme 
Augusto c.Je Miran<l!\ como t.endo ouvido-o ao proprio Ferreira. 



DO INSTITUTO DO CEARÁ 15 

O iempo comportava e;;3ea exce.:;sod, já depoi::> da di::;so
luçã.o da Constituinte, em fins de 1823, quadra anormal 
e penivel para os liberae.:;, então mais geralmente conhe
cidos por patriotas. 

Por cansa das idéas do patrão, o inoffensivo e joven 
caixeiro era tii.o duramente ca~tigado 1 

Felizmente a violencia durou pouco. O g·eneral Catêtte, 
a1nigo do phar1naceutico, fêl-o evadir-se pela grade da 
pri3ão, tão magrinho elle era, e refugiar-se a bordo de 
nm navio m.ercante, que estava a largar para o Hecife. 

O commandante,a quem o moço havia sido reconnn~n
dado, recomrnendou-o ta1n bem, por sua vez, ao neg·ociante 
portuguez d'aquella praça, Manoel Gonçalve . .; da Silva, 
q·üe o acolheu benevolamente em sua casa. 

Por felicidade sua, achava-se igualmente ho,::;pedado na 
me.::;n1a casa o ·negociante e consul portugnez nesta praça, 
Manoel Caetano de Gouvêa, que com eile sy1npathiRou, 
convidou-o e tron x.e-o para seo caixeiro. 

Foi a fortuna de an1bos. 
:Mal pensava Gouvêa que trazia ein sua co1npainha un1 

h01ne1n superior que lhe havia de ..;er tlo util e ::;eo ainigol 
~1al pen3ava ta1nbem o de.;venturado caixeiro que o de.~
tino o levava para a sna terra promettida 1 

E' que assim tinha de ser. 
Atirado na:; plagas cearen::;e3,como o naufrago e1n terra 

e ;tranha, vae elle ag·ora transformar-se no be1nfeitor <la 
lnunanidade, no chefe politico inco1nparave1. 

II 

Em 1825 cheg·ara1n ú e.:;ta «apita]. 
Coincidio n. :;ua cheg·;;t,da· com a. :)ecca terri vel que nesse 

a.uno n::>solou a Provincia, e c01n os sn1nmarissimo3 j nlga
tnentos dos cabeça.:; da revoluçJ.o elo Equador pela Com
roi8sií.o Militar. 

Em quanto a nntureza. em brnza fazia dizimar a popn-
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laça.o com o supplicio cruel da fome, o cadafalso levan
tado na praça publica fazia rolar inanimes a:) cabeças do,:; 
patriota.::; cearenses. (6) 

Imagine-se a impressão desanin1adora que não deve
riam causar til.o horroro.~os espectaculos á 1nente affiicta 
d'aquelle que ainda. ::;entia-3e roçarpelad lugubre..; parede.; 
do carcere l 

Parece que Oéoa e terra davam-.:;e as mãos, e1n un1 
cortejo de de3usadas torturas, como que para, por toda 
parte, atormentai-o e per.:;eguil-o. 

Era o contrarie. E' que o ho1nem só encherga da na
tureza a ~uperficie. 

Outro ter-3e-ia a1nofinado logo, teria fug·ido tal vez de 
u1n paiz s-J plantado de syrte.:> e e.:>piuho.3 ; seo anilno va
ronil, poren1, avigorou-.:;e ainda mais co1n ejsas scena.:; 
extraordinarias de pranto. 

São as:;im a:; alma:; de eleição : da propria desgraça 
sabem crêar eleinento:.; de vida t 0.:; 1ne:;1no . .; reveze.> s].o
lhes de degráos pa1·a a gloria, que nunca teriam conqui.;
tado si houve.:;:;em envelhecido no ob:;curo repou30 de 
longa pro3peridade. 

O.:; horrores inaudito:> ela nüseria foran1-lhe de nova e 
proficua escola de caridade,sublin1e e univer.ml virtude de 
que fui tietupre fervoro.:;o apo;o;tulo; o sangue das Yirtin1as 
a jor1·ar quente do patibulo feroz crêou-lhe invencivel 
repugnancia ao algoz, e foi-lhe de proveito:3a lição de 
ex.periencia para, en1 toda ;:;na vida, não con1pro1netter a 
uingnem ern e1n preza.::; teineraria~: 

III 
Quiz Deos que o primeiro beneficio <1ue tivesse de pra

ticar fo.:;:;e na pe33oa mai . .; intiina do seo bom patrd.o. 

(6) A exe~u~ão .teve togar, em Abril e M:1io de 1825, no C.u1ro DA 
PotvonA,lIOJe t>,\SSEJO Punt1co, nos scgliintes patriotas: J>adre Gonç~lo 
lgnacio de Loyola AlbuqnerquP. Mol'Ol'ó, Coronel João de .A nd1·ade 
Pessôa Anta, Francisco !\'liguei Pe1·eit·a I biapina, major L11iz lgnacio 
de Azevedo, v1llgo Bolão, e Felici:rno Jo é da Silva Ca1·apinim·a 
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A 1nulher deate, senhora respeitabilíssima, adoéce gra
vemente ·de um parto arri:;cado. 

O n1arido extremoso esgota rapidan1ente e debalde todo:; 
o.:> recur.:;os medicos, que então eram e~cassos. 

Quasi diante de nm cadaver, a gratidão e a caridade 
acordam no coração bemfa,zejo elo ex-caixeil•o da phar
macia franceza a tão piedosa quanto arrojada resolução 
de re.:;tituir a vida á quem quasi que já não a tinha mais. 

E não é para admirar tanto a teineridade quanto a 
felicidade. 

Con1 pa.:;1no geral a illustre enferma restabelece-.;e, 
g·raça.s ú feliz applicaçd.o dos ren1edio . ..; e aos inexceJivei . .; 

cuidado.:; do hnprovi.:>ado inedico 1 
Por isso um do3 n1aiore3 medico~ da França disse n'u1n 

di~cnrclo publico que na:; inole.:;tia~ ordinarias os enfer-
1neiro.:; sabiam tanto como os medicas, nas extraordina
ria.5 o.:; medicas não sabiam mais do que 03 enfermeiros. (7) 

Gouvêa então não -só grato a ta1nauho serviço, co1no 
convencido de que seria um beneficio á humanidade 
aproveitar a aptidão n1edica do caixeiro, já ;:;eo amigo, 
com e111penhos i:;eQO e do tenente-cor0nel Conrado, pre.::;i
dente da Co1n1ni5.::;lo Militar, conseguio do Protomedicato 
do Recife licença para Ferreira abrir botica ne.:;ta capital, 
e á sua custa mandou vir d'aquella praça os medicamen
to.:> nece3sario.s. 

Ferreil·a. abrio botica na 1ne31na casa, en1 que veio a 
1norrer (8); e desde logo a fortuna começou de sorrir-lhe. 

Era em 1node3tas proporçõe~ a n1e.::;ma ver;:;ão de D.es-
1nare3, que de :3imples ajudante do grande oculista Schiel 
nttingio á celebridade depoi~·da importantíssima cura que 
opéron no conde de Syracu.:;a, re.5tituindo-lhe perfeita a 
vista co1npromettida. 

('7) Conselheiro Bastos, "Medico do Deserto " 
(8) Casa terrea, de 3 portas, n. 2-l da. actua.1 PR.ACA no FERREIRA, 

antiga. MUNICIPAL, outr'ora de PEDRO 11. l'P.rlence hoje ao espolio do 
finaclo pharm aceutico cnpitào Ped1·0 Nogueira. Borges da. Fonseca. 
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As3im tambe1n a fama d:aquelle importante succe3:;0 
andou muito adiante do nome de seo ob.:>curo auctor. 

O boticario foi logo convertido em inedico, e é verdade 
univer.;almente atte3tada que nenhum outro lhe levava 
vantagem. 

Augmentava-lhe a procura, alem da confiança, a cer
teza de elle nada levar a ninguem peloJ curativoa, ne1n 
me.:;mo aos pobres pelos re1nedioa sobretudo ein ca;o de 
gravidade. . 

Sua popularidade cre3cia por actos co1Btante.:> de bene
ficencia; e a muaa popular, se1npre ex.preJ.:>iva ern seos. 
veridico3 conceito.:i, celebrisou-o em sL1a gratidão com o 
caracteri.;tico alcunha de -Ferreira Boti<:a:rio, com que 
aliás elle ..ie li.iongeava. (9) 

Um do.:> .:;eo.:; mais applaudidos acto.; foi seo ca5a1nento 
em 1827 eoni urna cem·ense 1nui pobre, como elle me.:>n10 
o dis3e pela impren~a em 1852. ( 10) 

Sua mulher, D. Franci.::;ca Aurea de Macetlo, ti:i.o de ;ti
tuidà de ben_, da fortuna quanto rica de virtude.s, era filha 
legitirna do honrado cearen.;e .To.lo Carlo.'l da Silva Car
neiro,natural de Aracaty ,donde havia~hegado ha puuco.:; 
anno:; aco~.:;ado pelo3 rig·ore;; da secca, em procura de re
cur30..;,e que agora pa~3ava a fazer parte,com toda familia, 
da e~on01nia dome;tica do philantropico e hu1nanitario 
genro. 

Ma.:> Uaoi abençôou :>ua reconhecida lnunildade, <pie 
foi parte solida para ::ma futura grande;i;a. 

(9) Al~nns espirilos pequeninos, mordidos pela. inveja ou raiva, ás 
vezes usarn.m desse ahmnha por escameo. Não assim, porem, na 
Inglaterra, onde ora o nornc de ba.ptismo, ora. o de familia, é affeclno
sa1nente estropiado 011 <liminnido pelo plVo. · Foi ass1m que 'Villiam 
P1tt mudou-se ern liILLY. John Russell em JoHONNV, Robert Peel em 
BEBBY ou Doa, Palmerston em Po1, Disraéli em D1zz1; e, tornando-se 
esses alcunhas populares. ficnm sendo de uso universl\I. Vide Sm 
Roe1mT PEEL pelo Conde de Jal'n:\c, "Revue des Deux Mondes.'' NoTA. 

(10) "Vim de minha província, Rio de Janeil'O, p:tra aqui com a 
idade de 25 annos, moço, robusto e solteiro, "aqui me casei com uma 
cea1·ense mui pobre." Trecho do seo artigo no PEl'RO 11 1.~itado 
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f V 

i."'erreira foi sempre u1n espirito convencida1uente or
deiro. 

Ninguem e1n política já teve procedimento mais cor-
1·ecto e coherente. · 

Todas as conce.isOe.:; i•asoavei::; poderia fazei· á,:; pe.Boa~, 
e as fazia muita~ vezea, meno.:S quando se tractava de 
idéas. 
~ão é que já ne.:;~e tempo tive3semoa na :Provincia pa1·

tidos politicoõ definido3 e ex.tremados, como depoi5 viémos 
a ter; mas porciue elle com uma orientação admiravel 
po3suia o. segredo de de3cobrir nos acontecimentos o fio da 
boa causa com a me.3ma certeza com que o a.zougue de:;
r,o bre o ouro. 

Deixe1nos á inargem facto3 de menor iinportancia para 
abordarmoildepreferenciaaquellequeprimeiroaccentuou, 
pode-Je dizer, firmou a:; eõcolas politica·s en1 que ainda 
hoje $0 acha dividido o paiz e u Provincia. ' 

Depoi$ da abdicação de 7 de Abril de 1831, diz o Barão 
Ho1nem de Mello, o Brazil achou-~e e1n nn1a dessas cri~es 
:>upremas, que decidem dos dei;tinos de unia nação. 
-li'racciouado3 o::; vencedores depois do succe.:;so, trea par
tidoa apparecera1n na scena política, di~1n1tando o governo 
rlo paiz ( 11). 

Bernardo Pe1·eira de Va~concellos,o rnaior g·enio politico 
tl ue o Brazil te1n tido, <lepoi:> de devotado â. causa da de-
1nocracia triumphante e encarnada no Acto Addcional, 
tun 1834, hasteou na can1ara dos deputados a ba11deira 
do 'regresso, proferindo nm do~ seos mais vigorosos di:-;
c urao:;, justificando-se : -

« Fui liberal ; dizia elle, então a liberda.de era nova no 
paiz, e.:;tava nas uspira<;ões de todos, n1a·s não nas leis, 

· (11) O Golpe ..te F.stado, na Bibliolheca Hrazileira, pag. 15'7. 
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não nas idéas praticas ; o poder era tudo ; fui liberal. 
Hoje porém é diverso o aspecto da sociedade; 03 principio::; 
democraticos tudo ganharam e muito comprometteram; 
a sociedade que entã.o corria risco pelo poder, corre agora 
risco pela de3organisação e pela anarchia. Como então 
quiz, quero hoje servil-a, quero salval-a; e por isto sou 
regressi~ta. Não sou transfuga, nJ.o abandono a causa 
que def e ado no dia do.i seo; perigo3, da sua fraqueza ; 
deixo-a no dia em que tão seguro é o seo tríumpho qne 
até o e:x.ce3so a compromette. 

« Quem sabe si, como .. hoje defendo o })Uiz cont1·a a 
de_.;organisação, depois de o haver defendido contra odes
poti.;1no e a') co1n1nissüe3 militares, niio terei algum dia 
de dar outra vez a minha voz ao apoio e á defeza da li
berdade 't O;,) perigo3 da sociedade variam : o vento das 
tempestades nem sempre é o mesmo; como hade o politico, 
cégo e immutavel, servir o seo paiz '"! » (12) 

E:;$as idéas i1ã.o podião deixar de quadrar a um e8pirito 
puro, bem intencionado e es~encialmente patriotico. 

A democracia tem certamente dous defeitos que não 
podião seduzil-o : aspira apaixonadamente a dominar 
co1n exclusivismo, e é habitualmente dominada pelos 
instinctos e paixoe.:; do momento. A julgar pela hi.8toria 
do mundo, é de todos os podere~ sociaes o mais exigente e 
imprevidente, o que menos divisoe.; e limite3 admitte, 
assim como o que mais obedece ás fantasias presentes,sem 
cuidar do passado nem do futuro (13). 

Sobreleva que Alencar, para cuja eleição senatorial 
elle havia concorrido (14), agora na administração da 
- - -- ~-----

02) Vide H arão Homem de MeHo, "Uiqn·apl;ia de IJ. I'. de Vns 
ooncellos, na H Bibliotheca citada, Vol. 2, Pag. 51. 

(13) Guizot, obr. cit., pag. 353. 
(14) Major João Hi·igido, '• Os Putidos políticos no Cea.rã, na Gazeta. 

Litteraria da Corte," Vol 1.0 Pag. 205. 
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Provincia (15), não :)Ó por corresponder â. politica demo
cratica do seo intimo amigo Regente Feijó, como tambem 
ás exigencias exageradas dos co-religionarios do Ceará, 
torna-$e severamente hostil para com aq uelles que op
punham-se a seos actos. 

De tal :)Orte que, quando Figueira de l\ilello, Ibiapina e 
Pinto de Mendonça voltam da Camara do3 Deputados dis
postos a realisarein a política de Vasconcellos, já encon
tram crêado por Albuquerque, Machado,Ferreira e outros 
o partido caranguejo em luta com o ch'imango (16), 
fuzão dos Alencares com os Castros, que já agora tinhão 
no nlini:)terio, com a par;ta da Fazenda, tam ben1 o ::;eu 
chefe Manoel do Nascimento Cast1·0 e Silva. 

Essas denominacões esdruxulas foram muitos annos de-. 
pois substituidas por conse1·vador e liberal, que ainda 
prevalecem. 

Aq uelle teve por ~eo orgão A Opposição Constitucio
nal e e3te o Semanario da Assembléa Provincial 

Até que afinal cahio a situação por u1n acto de acriso
lado patriotis1no de Feijó. 

Vehen1enteinente contrariado em ~nas con vicçüe.:;, diz o 
Barão Homein de Mello, de.:>arn1ado perante a, omnipo
tencia parlau;ientar de então e da qual o governo era 
co1no que un1a commissd.o, inhibido de fazer appello ao 
paiz, comprehendeu que não era o hon1ein da situação 
e que a sua continuação no poder era ilnproficna para o;; 
bens que desejava fazer ao paiz. 

(15) O Senado•· José Martininno de A lenc:u foi comeaco por Cal'La 
Jmperial de 23 de A~o~to de 1834, e tomou pnsse a 6 do Outubro do 
mesmo anno 

(16) O 01·. Sylvio Romero, 11n. "Revista Brazileira;Tom 6, Pag. 
213," diz que u chamango" f. palavra. Lnpi, nome de partido politico 
e "especic de rAlo ;" mas a id(·a verr1adeira que tenho deste animal ·~ 
que é ave omnivora, especje de caraca1·á (rnilvagn chimango). Vide 
Pedro M. Posse1·, "MaraviJhas <la Creação," Pag. 22. Po1· escarneo 
foi este nome posto nos "Jiberaes ., d'aquelle tempo que, em represa
lia, poseram lambem nos ad,·ersarios o de "caranguejo", cruslaceo 
de dez pernas, muito abundante nos mangues d,t nossa costa 
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Então, com e.isa abnegayã<:> que formava o fundo de 
seu caracter, tomou a nobre e elevada resolução de ab
dicar o manào suprem0, e o entregou a seus adver3a-
rios (17). 

Por Decreto de 18 de Setembro de 1837 nomêou minis
tro do imperio ao Dr. Pedro de Araujo Lin1a, depois Mar
quez de Olinda, quene3te ca1·acter a33Umi@ interinamen
te a Regencia do imperio, e chamou no dia seguinte ao 
poder 03 con.:;ervadore3, nomeando o gabinete _de 19 de 
Setembro, de que foi a alma Va.sconcello3 (18). 

Com a pasta da justiça e interino da do imperio, o gra.u
de e3tadi:;ta ex.planou o seu programma~ e de3enhou com 
franqueza 03 seus principio:i de governo. Todos os sem; 

acto3 tradu ;iam o pen.sarnento de armar a autoridade, re
const1·uir a monarchia. 

A' sua grande ob1·a dedicou todo o ardor de sua3 cren
ças. Da alta po3ição que occupava, facil lhe foi encami
nhar a victoria das novas idéas (19). 

Manoel Filizardo de Souza e :Mello (20~ é 0.)Colhido pa1·a 
inaugurar a situação na Provincia, e os caranguejos, 
como prova de sincera adhezão, fundaram o Dezeseis de 
Dezembro, da data da po3:>e do novo admini:>trador, afim 
de servir de orgão do partido e da nova ordem de cousas. 

O p1·e3idente tambem, em arrhas de sua lealdade polL 
tica, chamou para ::;eo secretario o Dr. Mignel Fernan-

- ------- ------

(17) Biographia de Diogo Antonio Feijó, "Bibliotheca'' cit Pag., 120 
(18} O gabinete de 19 de Setembro comRunha.-se, alem de Vascon

cellos, de Miguel Calmon Du Pin o Almeida (Marquez de Ab1·anles), 
FGzendll; Antonio Peregrino Maciel MontP.iro (Barão de ltamaracáJ, 
Estrangeiros; Joaquim .losé Hodr1gnes Torres (Visconde de Itaborahy), 
Mririnha; Sebastião do nego Barros, Gue1·1·a. Ainda não havia n'esse 
tempo a Presidencia do Conselho, que foi creada por dec. n. 523 de 20 
deJulho de 184.'7,nema pasta da Agricullura,creada pelo Decreto n.1067 
de 28 de Julho de 1860 e organisada por outro n. 2148 de 16 de Feve
reiro de 1861. 

{19) Biog1·aphia de B. P. de Vasconcellos cit., Pag. 85. 
(20) Nomeado por Carla 1 mperial de 16 de Outl1bro de 18~~1 . 
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de_, Vieira (21), principal proprietatio e red.actor do jor
nal, que em 1840, com a elevação do actual Imperador 
ao thronD, tomou o nome de Pedro II, com o qual ainda 
hoje ~e publica. 

A 16 de Abril de 1837 Vasconcellos d·eixou o poder de
pois de ter firmado no pajz o predominio definitivo da 
escola conservadora (22). 

No Ceará os-caranguejos firmaram tambem seo predo
minio definitivo, tendo á sua frente Miguel Fernandes, 
Albuquerque, Machado, Ferreira e outro3. 

V 

Em 1840 sobem ao poder, co1n o gabinete da M aiorí
dade, de 23 de Julho, os liberaea em todo o imperio, e 
conseguintemente os chimangos na Província. 

Mas e33e gabinete, não ob3tante ser composto dos vul
tos mais prpéminente3 do partido dominante (23), mal 
poude viver un3 oito meze3, e meno3 ainda na Provin
cia, onde a noticia chegára um pouco retardada, de 
modo que o major JoJ.o Facundo de Castro Menezes, no
meado vice-pre3idente, só pouda a3s111nir a admini3traçã.o 
e iniciar a derr·ubada a 9 de Setembro. 

03 chimangos, ape11a3 rea3sumiram o poder, publica
ram, ad instar dos cJa,-·anguejos, o Vinte e Trez de Julho, 
da data do novo ministerio. 

(21) Nomeado por Porlaria de 10 de Fevereiro de 18:'.IB, tomon posse 
no mesmo dia. 

(2"2) Biog1·aphia de U. P de Vasconcellos cit., Pa~. 61. 
(23) Este gabinete compunha-se de: Antonio Carlos Ribeiro de An

drada Machado e Silva: lmperio: Antonio Pa.uliilo LimRo de Abreu 
(Visconde de Ab~eté), Justiça ; Marfim Francisco Ribeiro de Andrada, 
.Fazenda: Aureliano de Souza e Oliveit·a Coutinho (Visconde de Se
petiba), Estrangeiros; Antonio Francisco de Paula Hollanda. Caval
canti de Albuquerque (Visconde de Alhnquergue), Marinha; e Fran
cisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque (Visconde de Snàssuna}, 
Guerra. 
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A 23 de Março 1841 já o.s conservadores organisavam 

gabinete, mas os Cllranguejos só começaram a gozar das 

doçuras do poder a 9 de Maio, quando assumio a admi

nistração da Provincia o general José Joaquim Coelho, 

depois Barão da Victoria (24). 

Dlo perfeita idéa dos desmandos da situação decahida 

os seguinte.s trecho3 do Relatorio, com que o novo gabi

nete fundamentou perante a Corôa o pedido de dissolu

çii.o da Camara do3 Deputado.::; recentemente eleita no do

minio liberal : 
« O Brazil inteiro, Senhor, se levantará para attestar 

que em 1840 não houve eleições regulare3. São irregu

larmente su3pensas (até mesmo em inassa) autoridades, 

cuja adhesii.o é su~peita ou duvidosa ; ordens com pre

venção lavradas são confiadas aos agentes, que presidem 

á empreza eleitoral, para remover ob3taculos e ünpedir 

que predomine a vontade publica; empregados publicos 

:;ão collocados na dura collisão de optar entre o sacrifi

cio da sua consciencia e o p<l.o de seo~ filhos ; operarias 

de repartiçõed publicas, soldados, marinheiros ele embar

cações de guerra sã.o constrangidos a levar á carga cerra

da, em listas que lhes são ilnpostas, um voto de que não 

tem con5ciencia; agentes subalternos da n1enor moralida

de, e autorisados para proceder como lhes a:prouver, arre

gimentan1 e armam indivíduos, cujo5 dir·eitos sã.o mais 

que conte3taveis, cuja nacionalidade me~mo é duvidosa, 

e mui tos dos q uaes, não pertencendo ás parochias, ne.o 

tem nellas voto ; estes regimentos invadem os templos, 

arrancam da~ mezas com violencia, e rasgando-lhes a:3 

vestes, cidadãos que para as compôr haviam sido cha

mados, e os substituem por outros á força; expellem do . ., 

inesmo3 templos com insultos e ameaças cidadão;-; pací

ficos, que ahi concorrem para exercer um do.3 mais 

(24} Nomeado por Carta IinperiaJ do lo de Abl"il de 18U. 
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preciosos direitos do cidadJ.o livre, qual o de eleger 
o~ seo3 representante.>. E se e3te3 regilnento3 não 
bastam, se o cidadão nlo se acobarda, a um aceno d'a
quelle.s agente.:;, obedecidos pela força armada, são ac
commettido3 os templos, profanados por bayonetas, e cor
re o sangue brazileiro t » (25) 

Po1· aviso do mini:)terio do imperio de 5 de Fevereiro 
de 1842já o governo havia declara.do que a repre.3entação, 
que se acabava de eleger, não era digna de subirá pre
sença. do Imperador, e pelo Decreto de . l.º de Maio se
guinte foi dissolvida e3.sa Camara. 

O Decreto de dis3olução, diz Abreu e Lima, que nã.o 
pode ser suspeito aos liberaes, foi lido perante a Camara 
entre 10 e 11 hora.s d'amanhã e ouvido com o inais pro
fundo silencio. Passada meia hora estavam desertas a Ca
mara e as galerias : nenhum signal houve de desappro
vação, sem embargo de ser e3ta uma medida violenta, e 
que se. empt•egava pela primeira vez depois da Condti-

tuinte. (25). · 
Emfim futurod historiadores poder d.o con1 justiça da 

po.;teridade averiguar até que ponto foi util e neces
sario ne3se periodo da infancia e da organlsação do Bra
zil que o poder fosse exercido antes por e3tadista:=; secta
rio;:; do principio da autoridade do que pelo:) partidarios de 
um liberali;;1no mais ardente e generoso do que refl.ecti-

('25) Este importa.nte documento tem a data do l.o de ltaio de 1842, 
e se enconh·n na ''Historia da Revolução de Minas", pelo conego José 
Antonio MaJ'inho, e nas "Fallas do Throno, pelo conselheh·o Pereira 
Pinto, Pag 332. 

F.' assignado por todo ministerio, composto do : Marquez de Pa1·a
naguá (Francisco Viltela Uarb:">za), Marinha; Candido José de AJ·aujo 
Vianna (Marquez de Sapucahy), lmperio: Paulino José Soares de Souza 
(Visconde de U1·uguay), Justiça; Migtrnl Calmon Du Pin e Almeida 
{Mal'quez de Ab1•antes), Fazenda; Au1·eliano de Souz!l Oliveira Couti
nho {Visconde de Sepetiba), Esh'angeiros; José Clemente Pereira, 
Guel'n. 

(26) "Synopsis ou Deducção Cbl'onologica dos Factos mais nolaveis 
da Historia do B1·a.zil," P ag. 387. 
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do, e sobretudo applicavel ás circumstancias do paiz n'a
q uella epoch.a de exaltação e anarchia (27). 

Pelo q ne diz re:;peito á Provincia, não pode 'ser mai;:; 
completa e d-esesperada a reacção.operada pelo vice-.presi~ 
dente major Facundo, ·hoje so attenuada pela exag-era
ção partidaria com1num a todo3 n'·aq uelle.3 tem·pos. 

O proprio preaidente, ~ena.dor Alencar, tev.e a condem
navel imprudencia, que lhe ia sahindo bem cara, de h· 
pe33oalmente a Sobral render a força publica que lá e3-
tava de:3tacada. 

A asaem bléa pl'ovincial, exagerando a :;ituaçã.o em 
proveito dos amigos, commetteu ainda inaior impruden
cia, votando ·a lei n. º 220 de 29 de Dezem'bro, suspenden
do por e:>paço de 31 dia~ a3 garantia~ e3pecificadas nos 
~§ 6, 7, 8, ·9 e 10 do art. 179 da Constituição .do Imperio, 
e autorisa:ndo o presidente da ·Proivincia a tomar as me
didas exigidas pe.la 1:3egur,anç.a publica. 

E a imprdn~a liberal excedeo-se tanto, penetrando até 
no lar domeatico para esganar a vida privada de uma ma
trona re:Speitavel, a ponto da vindicta pM.rticular reputa
ta1·-se com bastante rasão par:a roubar ao partido chimango 
e á familia numerosa e illustre, na noute aziága de 8 de 
Dezembro de 1841, a vida precio.sa do seo pre3timm;o 
chefe que, como quasi sempre acontece, pagou·des3a ve.7. 
bem caro o 1nal que n~o fez. 

Era, portanto, uma da.s p1"incipae3 inis3õe3 do novo ad-
1nini:itrador dai· força á auto1~idade, pondo em execução 
a lei de 3 de Dezembro, que acabava de ·ser promulgada. 

Então pela primeira vez foi Ferreira honrado com 
uma nomeação official-6. º supplente do delegado de 
policia do termo da Capital (28).,. cargo que acceitou e 
de que nunca foi demittido nem pedio demissão,chegando 
em vir1mcle delle a assumir algumas vezes o exercício 

(27) Mello Mattos, "Paginas d'Ristoria Constitucional do Brazil,' 
f>ag. 60. 

(28) Nomeado por Porta1·ia de 18 de ·Março de 1812. 
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da delegacia, e uma della:;, a 3 de Setembro de 1856, a 
ser encarregado do expediente da secretaria de policia na 
ausencia do reJpectivo chefe de policia. 

Coube-lhe tambem e;o;se anno ainda. a honra de 
exercer o n1andato de vereador da camara municipal 
da Fortaleza ; facto este n. que ::;e prende um dos episó
dio~ 1nais interessante.; da nossa historia política e da 
sua vida publica, e que por isso mes1no precisa de ser 
bem explicado, para que inexactas e apaixonadas ver
sões não tomem no futu1·0 o logar da verdade. 

Os e h~'inango.d tinhão ganhado em toda a ProYinr ia a5 
el eiçõe;:; de deputados g·eraes para a legislatura. de 18-±2, 
inas empreg·ando a mais forte compressão contra a liber
dnde do voto, como ficou demonstrado. 

Os ca,.·ang·uejos, preterido:5 em $eOs direitos, q uasi 

r.omo en1 de.:;e.5péro de causa, reunira1n-se no collegio 
central do Saboeiro, que aiias ainda não era fregnezia, e 
apurara1n a eleição, qut~ haviam figurado feita na fre
guezia de S. Mathéo:; com 1100 eleitore.;, tanto.; quantos 
erarn preciso.:; para cobrir-se toda a votação dos demais 
collegio~ da Província. 

Apurada a votação de:;ted, serião eleitos : :Manoel do 
~ ascünento, P. e Carlo~ A ugnsto Peixoto de . ..\.lenca1·, 
Vicente Ferreira de Ca:-;tro e Silva, P. e José Ferreira 
Lin1a Sucupira, Dr. Frnncisco de Salled Torre~ Ho1nem 
!Visconde de Inhomerin1,\, Dr. João Capistrano Bandeira 
1le Mell o, Tenente José Mariano de Albuquerque Ca
valcanti e Joa,1uim Ignacio da Costa :Miranda. Todo,;; 
chitnungos. 

Apurada, porem, a unica eleição de S. Mathéos, o re
sultado seria todo fü voravel aos ca·rangu,e}os : Drs. ~fi
guel Fernandes Vieira, André Bastos de Oliveil'a, Frnn_ 
cisco de Souza Martins, Manoel José de Albuquerque, 
.José Pereira da Graça (Barão do Aracati), Antonio Jo~ 
Machado, P. ee .José da Costtt BR.rros p, Antonio Pinto de 
Mendonca. 
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O presidente da Provincia ordenou, por offi.cio de 5 de 
Fevereiro -e 10 de Março, á Camara da Fortaleza que 
apura.s3e a eleição de S. Mathéo.3, e ex pedi:;.~e diplomas 
ao.; deputado~ eleitos; ma:; não foi obedecido, pelo que 
suspendeu-a, mandando jn1•amentar e empo:)sar o . .; imme
diato3 e1n votos. (29) 

Eran1 e3te.:> todo.~ ca·raguejos, em cujo nu1nero jà se en
contt•avao nome de Ferreira, e foram todo3 juramentado . .; 
e etnpo3.:;ado :;. (30) 

Logo na ~e3.sJ.o de 1. º de Abril Ferreira, no começo dos 
trabalhos, apre3entou a seguinte iudicagão: « Indico que 
0$ta Camara proceda á nova apuração para Deputados 
que tem de servir na 5. ª legí$latura, po1· i::;so que a pro
cedida pela Camara t1·an ;acta contém nota.> inexactas no 
corpo da acta da me.:ana, o que a lei não permitte; e de
poi:; de legalmente apurado.:> :le remettam diploma~ aos 
Deputados, que nella obtiveram a maioria doa votos. >' 

(29) Po1t-r.~1uA: -Devendo todas a~ autoridades da PrO\·invia pre
stl\.r <>bedien~ia ao P t·esidente, por serem subm·dinadas á vista do art. 
lo da Lei de 3 de Out11b1·0 de 183 ~. e tcmdo a Gamara da Capilal dei
xado de l/Urnprir a 01·dem que lhe for.'\ transmittida em officios ns. 25 
e 30 tlo ~o\'erno da. Provin~ia, clarv eslá q11e se ácha incursa no art. 
154 do Cod. Crim.; e pm· isto o Presidente d:t Provinei:t, usando da 
fa.cnld ide crue lhe outorga o § 8 elo a1·t. 5 da sob1·edi ta lei de 3 de Ou
tubro de 1831, suspende dita Ca.m!\1·~, q11e convocará os snpplent~s, 
que a devem substitnrr, e lhes deferirá o juramento do estylo. Assim 
se ~nrnpra. Palacio do Governo elo Ceará em 12 de l\larco de 18!2. 
José Joaquim Coelho. • 

(30) Ada ria. Sessão Extr~ordinaria de 22 de Marco de 1812.-l>i·e
sidencia rio ~nr Xavier Nog11eira. - P resenles os S

0

nrs. José Antonio 
M-achado, .João Ba.ptista da Cunha, José 'J'heophilo Rabello, ANTONIO 
Ro!>RtGURS Fe:1rnE1:tA, F1·a.11cis~o Fidelles 1·arrozo, e Miguel .loaqnim 
Femandes lfanos, o Snr P re .. idente, Fra.n.;isco Xa. vier Nogneh·a~ fez 
,·er que P"" 01-.1cm do govemo da Proviucia tinha convocado os Snrs. 
Verea.do1·es para lhes deferir juramento e tomarem posse, por ter sido 
suspensa a de que elle faúa parle: e por não compnre~er o Sec1·etario 
nomeou o Snr. l'residenle interinamente o Snr Bar1·os, e depois de 
defe1·ir juramenl.o e empossar os Snr~. Ve1·eado1·es acima mencionados 
se retiron, tornando a p1·esid.eocia o Srn·. Ml\chado, pol' ser o mais 
votado 
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Esta indicação foi approvada, procedeo-se á nova apu
ração, sendo eleitos os candidatos carangue;'os que rece
beram ajuda de custo. (31) 

Muito exacerbou o.:; chimangos esta apuração , que ain
da hoje proclamam como escandalo inaudito, sem selem
brarem que esse escandalo não passou de simples e mere
cida represalia a outros, sem duvida, maiore::;. Abyssus 
abyssum invocat. 

Nem o facto era virgem. O exemplo, os liberaes mes
mos já o haviam dado em outras províncias. 

No seo Relatorio, apre.sentado ao parlamento em 1837, 
o ministro daj ustiça Limpo de Abreu (Visconde de Abae ... 
té) já referia alguns, como o de figurar votando no colle
g-io do Lagarto, em Sergipe, composto apenas de cinco fre
guezias, 3627 eleitores 1 A votação dos districtos de Pi
ancó e ~ouza, na Parahyba, supplantou pelo numero, 
diz o ministro, O$ votos de todo o resto da Provincia, e só 
nomeou a deputaçã.o ! pelo que o governo, de sua.-.pro
pria autoridade, annulou a eleição dos Deputados dessa 
Província, como consta do Decreto de6 de Março de 1837. 
(:32) 

E' verdade que um 1nal nã.o justifica outro, mai:; sem 
duvida nenhuma o attenua muito, e tira a quem o pra
tica o direito de q ueixar-se da represália, que é um di
reito incontestavel dos que soffrem. 

Quem se1nêa ventos não deve surprender-se de co
lher tempe:;tade.:;. 

Em todo caso não devemos estygmatisar e5se passa
do, que merece antes ser levado á conta da exaltação de 

(31) Pompêo, "Apontamentos pa1·a a Ch1·onica do Cear11;' Pag. 12, 
e "Ens Est.," 'fom. 2°, Pag. 317. 

(3'2) Vide "Syslema Eleitoral do Brazil '' pm· 'FJ'anci!>co Belisal'io 
Soares de Souza. Parte, 2.•, Pag. 47. 

A eleição conse1·vadora foi annu11ada ~ela Camai·a dos Depuladoc; ; 
mas com a dissolução desla perdel'am ta.mbem os liberaes a sua. 
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tempos anormaes e do meio inculto e rl1de então predo
minante.:;. 

Virtude civica havia ahi a apreciar-e.Ha hombridade 
de cavalheiro, que não recusa o combate com armas 
branca~ e a peito de.icoberto, nem .a plena re~ponsabili
dade do.:; proprios actos .. 

Era is.')p que fazia de Fer1•eira u1n politico sing~lar e 
adoravel: .nas grande3 cri::>e3 era seo o posto mais arrisca
do; a$sim como sua palavra, quer a-5pera quer amiga, 
sempre a expre.;gã.o puris.:;ima e convencida de suas 1n

tençõe.:;, um evangelho de verdade. 
Não tinha 03 dete...;taveis refolhos de Tiberio que, ua 

phra3e de .'facito, externava nos labioso contrario do c1 ue 
guardava no coraçd.o. Alite•t in lingua p,,ornpt urn, aliu[l 
in peclore clausum. . 

Com a morte levou a certeza de que ninguem, g·rego . .; 
e troyano3, já~aí$ ou:3ou duyiqar da sua lealdade. 

Por idto o.:; amigo-:; o ido1atravam, O.:) adyer . .;ario.:; o res-
peitavam e todos o admir~va1n. · · 

VI 

Facto.; ímportau.tidsimo,:; e.:;ta vau1 proxiluo:> de coufir-
1na1·em-no ainda mai~ ne3te me1·ecido conceito,que é hoje 
a exp1·essclo sincera e espontanea de todo.:i os cearenses. 

O conselheiro J 03é Carl o.:; Peréira de Ahneida Torre:>, 
depoi5 Visconde de Macahé, repudiado dos chefes cou
servadore3 da côrte, havia por de$peito organisado o ga
binete de 2 de Fevereiro de acordo com os líberaes (33), e 
tomado a ~i a ingrata tarefa de. ca-;tig·ar por toda. parte, 

(33} O gabjnete de 2 de Ft:!vPren·o de 18 l:i compunh,i-se de: Al
meida. Ton·es, lmpP.rio; Hanoel Alves Braneo (Visconde de Caravellas), 
Fazenda A interino da Justiça; Ernesto Ferreira F'ran9a, Estrangei
ros; lel'onymo Francisco Coelho, M::u·inha. inlerino da Hue1·ra. So
bre o repudio n Almeida Torres vide Mello ~attos, "Pagina de His-
toria Constitucional do Brazil'' cit. · 
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nos antigos có-religionario.s, a nobre altivez do$ chefe.;, 

começando de di:3~olver a Cama-ra do~ Dep.utado3 (34). 
Ne.s3a~ occa~i0e3 não faltam pretextos para a de3erçã.o, 

de ~orte q ne o grito de rebeldia no olympo agrada vel

men te repercutio até a fralda da montanha. 
Ainda não era conhecida pelo nome a celebre maxima 

de Bismarck, que Silveira Martin:) perfilhou-o poder· e 
poder; ma.s o.:; seo3 e·ffeito3 fa3cinadore3 já e1·J.o a~5à.s pre

sentido.s desde entd.o. 
Alguns ca1·anguejos. aliás do:> melhore.5 serviços e 

precedente.:>, pretextando exclu..;ivi:~mo do chefe,. Dr. lvfi
g·uel Fernandes, na direcção da política, adheriran1 á 
~ituacão, alliando-se ao3 vhimangos no illusorio e ab3~r
do intuito de crêarem . u-qi partido equilibrista ou do 
meio, mantenedor do equilibrfo entre o.s existente.s. 

Contavam ·com o apoio do go~erno e do seo delegado 
na· Provincia, Coronel Ignacio Corrêa de Va:3concello:;, 

(35) já as;;ás conhecido de.sde a :5ua: p1·hneira adminiatra

çii.o, e tinha1n con:;eguintemente po1· certo o triumpho 

nas proximas eleições ·para Deputado~ Gerae;. 
Triumpharam cóm effeito (36) ; mas sua victoria, tão 

de.sastrada como a de Pyrrho, converteo-se logo em pun
gente.:; remor3o:S para elle3. pelo anathema cruel que 

lhe.s infl.ingio a opini:lo, sobratndo seo; in;:;u3peito3 allia'

dos. 
Este3 conheceram l~In tanto tarde o pr03ente grego 

(34) Dissolveo-a por De~. de 24 de Maio de 1.81 l, convocanclo ou
tra. para o Lo de .JanAiro do anno seguinte. 

(35) Nomeado por Carla Imperial de! de Novembro de 18U,tomou 
posse a 4 de Dezembro seguinte. . 

{36) For$! m eleitos dP.pntados ge1·aes pa1·a a 6 a legislatura de 18-15-
1847 quatro Jiberaes e quatro equilihristas: Or. F1·ooerico Augusto 
PampJona, llr. Joaquim José da C1·uz S~cco, P.e Carlos Augusto Pei
xoto de Alencar, Dr. Manoel Soares ila Silva Bezer1·a, Vicente Fe1·
reira. de Castro e Silva, Dr. João Fernandes Barros e P. • José da Costa 
Barros. Tendo fallecido este antes de tomar assento, foi substituido 

. pelo D1'. Thomaz Pompêo de Souza 81·aú J. 
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com que tinha sido castigada sua ingenuidade, inas cêdo 
ainda para de3pedirem-nos pelo seo orgã.o, a Fidelidade 
(37), -com o Ide-vos suissos engajaclos (38), ex.pressão que 
tornou-se celebre pela sevéra e apropriada applicação, 
com c1ue a.justiça publica acabon de desmoralisal-os parn 
sempre. 

Desde entã.o até hoje a palavra equilibrista ficou va
lendo em política pela nodoa indelevel de Macbeth, que 
nem toda ~goa. do oceano poude lavar. E' ainda uma 
injuria bem qualificada atirada ao politico leal e sincero. 

_ Quasi todo3 voltaram ao partido caranguejo e foram 
recebidos como o filho prodigo na casa paterna; sem 
embargo de alguns, que, apezar do ferrete ignominioso 
que lhes foi infiingido e que devia queimar-lhe~ a car
ne, continuaram todavia a inilitar e por fim se confundi
ram com os seos soberbos alliados, como as almas pen
nadas do Inferno de Dante-

Per·nas e coxas ·vi-as tão unidas 
Que nem leve signal dava a juntura 
De que tivessem sido divididas. (39) 

Dos saquaremas, nome (1ue então subdtituira o de va
,.anguejos (40), é judto que destaquemos, dentre o;-; que 
mais denodadamente batalharam pela boa causa, a:,; pe~

soa$ de Ferreira, que já presidia a Camara da Fortaleza, 

(31} Era este o nome em quer se bavi:\ transform~do o "Vinte Tres 
de Julho, para dar arrhas da "fidelidade" com que os "chimangos" 
esta \·am dispostos a ha \'e1·em-se com os seus a lliados "equilibristas". 
Dous annos depois ainda transformou-se em "Caal'ense", sob a redac
çâoe direcção de Frede~ico Pamp lonae Pompêo1e ainda m.antem o titulo. 

(38) Allosão aos smssos e ouh'os estran~e1ros enga1ados pelo go
verno para a guerra da Cisplatina, em 1826, e que se tornaram tão 
turbulentos <{Ue o mesmo governo teve nec(~ssidade de despedil-os . 

. Vide J. Arm1lage, "Hist. do Bi·azit", Pag. 70. 
(39) "Divina Comedia", Cant XXV, Traducção de Machado de 

Assis. 
(40) A denominação de "saquaremas/' aos ''carangueijos," hoje 

''conservadores," proveio da. seguinte circumstancia. Por esse tempo 
a.ppareceo na proyincia do Rio de Janei1·0 um celebre Padre Cêia.., 

• 
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verdadeira potencia politica, o maior ob.staculo offerecido 
ao adver.sario ar1nado até o.:S dente:;; e do Dr. Pedro Pe
reira, na redacçiio de Periquito, jornalito caricato e espi
rituosissimo, cujas pilhérias, do mais fino 8'81. attico, em 
pro.:>a e verso, valiam por settas mortíferas arremessadas 
ao inimigo commum, envolvido nas gargalhadas e recli
culo gerae3 e esmagadores. 

Os serviços deste, o partido procurou pagal-os logo 
com unia cadeira no parlamento na primeira legislatura; 
inas com que moeda pagaria os d'aquelle '? Quem ousaria. 
n1e.:;mo ensombrar aquella organi.:mçi.i.o de brilhante, fal
laudo-lhe de recompensa ao.s seos acto3 inc0s3ante.:; de su
bido desinteres:=;e e do melhor quilate civico? 

Entretanto ninguem mais facil de se contentar: dava
se por bem pago com a enorme e cre3cente popularidade 
que o envolvia prodigio.sa1nente como uma nuvem de 
incenso. 

Em Setembro de 1848 obteve elle nina dessas pagas 
na eleição de camarada Capital. 

Admini;:;trava a Província o actual senador Fausto 
Augusto de Aguiar de.:;de 13 de Maio (41). 

que se distingnio como subdelegado de polh;ia da vi lia de "Saqua
rema ". Expedinrlo uma ordem ae p1·isãc, dizia que si o réo resistisse 
"fosse morto p~ulalanamenle". Isto servio de lhema pau larga e 
acl'imoniosa discu~são contra os Jiberaes, e o nome tle "saqna1·ema•· 
tornou-se Jogo notavel e a~·reciado Como Hodrif-?ues Torl'es (Visconde 
de Itaborahy) e Paulino José Soares de Som::i (Vis1~onde de U1·ugnay) 
tinham grande p:u-entella nessa villa, e com effica.cia defendiam os scos 
parentes, e esles foram mais ou menos attendidos eni conh'aposição aos 
actos do Padre Cêia, foi a denominação se convertendo em svnonimo 
de favorecido, potentado, quo a principio deo-se aos pa..entes desse~ 
dous I?P,rsonagens poliltcos, e que depois passou ao pa1·tido inteiro, 
inclusive o do Cea.1·ã-Esta expJic&.cão é necessaria: porque a maJedi
cencia partidaria quiz ver nessa nova quatificaçào motivo injul'iosu 
pa1·a os que a abraça1·am : att1·ibuio-se-lhe a origem do ve1·ho "s:lcar, 
saquaremos," aliãs "sacaremos/' prelenção emp1·eslada aos conserva
do1·es no combate de "S. Luzia," em Minns, no qual os liberaes fo1·am 
derrotados. O nome é indígena; significa- sem peixe; de ''sagoa" 
peixe e "eyma" sem e p1·ove10 de uma lagoa no município. Dr. Ma1·tius, 
"Golss. Lmg . Braz." Pag 52!. 

(U) Nomeado po1· Ca1·ta Imperial de 5 de Abril de 184:8. 
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Ü.:; chimangos preparavam-se para o pleito com ardor 
quaai revolucionario. Era para recaiar-se, por tanto, 
grande alteração na ordem publica. . 

Ma::; na hora extrema ainda uma vez realisa-se o 'nons 
parturiens do fabuli:~ta. 

Não conseguindo da administração o apoio que.espera
vam e em que punham toda sua esperança, logo ao pri-
1neiro encontro, tocaram a. quartéis, ficando os saqua,·e
mas senhore.:; do ca1n po e da victoria. 

Ferreira foi, nessa occasião, alvo das inai.:; frenetica::> 
ovaçõe3: o povo não consentia que elle fo3.::;e a pé para.a 
ca.::ia ~ levou-o en1 braço.:; <le3de a C:l.pella do Rosario, que 
servia então de matriz. 

Mas, as3im como ha inalea que ven1 para bem, a.sshn 
ta.m bem ha bens que nos trazem mal e.;. 

Por cau5a de3sa ovacão ia Ferreira enviuvando nes:>e 
~ 

dia. 
A n1ulher, vendo-o assim agarrado pelo povo, sem sa

ber a rasão, persuade-.:>e de que queria-se as3assinal-o, e 
teve u1na syncope tão profunda, que della veio a morrer 
sete anno3 depois (42), sein que antes pode.:lse mais go
sar sande. 

Ferreira era tambe1n esposo extremoso. Nunca mais 
ca:fün-se, e de3de então trajou, até á inorte, pésado luto, 
(JUe retractava fiehnente sua alma profundamente Fien

tida. 
Aggravava-lhe essa tristeza o nunca ter tido um 1:3(} fi

lho, nem mesmc, illegitimo que podesse leg-itimar. como 
elle declarou no seo testamento. 

(42) No PEDRO 11 n. 1430 de 21 de Fevereiro de 1855 Fei·1·eíra pu
blicou este agradecimento : 

« Antonio l\odrigues Ferreira cm·dealmenle agradece ás J>essoas que 
se dignaram de obsequiai-o acompanhando ao cemiterio do Cl'ôatá o 
corpo de sua muilo preMda esposa Francisca Aurea de Macedo, e es
pera que renovarão este a~to de ci1ridade e religião, assistindo á missa 
do settmo dia, que te1·ã lo~ar sexta-feira, 23 do co1·1·ente, pelas! hm·as 
d 'amanhã, na igreja matriz desta cidade. » 
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Ora, si Lord Byron q ueixa;va-se de não só elle com o 
seos parente3 nunca produzirem sinão fruotos unicos, 
comparando-se por is~o ás a.limarias, tigre3· e leôas, que 
parem pouco (43), quanto mai~ o m·arido que nunca pou
de ser pae e gosar des.~;a. ineffavel delicia do coração hu
mano! 

Nada mais expre.:3sivo a e~te re3peito do que o prover
bio indiano: O homem só é completo quando é triplice: 
tem mulher e filhos. 

Mas Ferreira enganou-se : elle teve não um, mas mui
tis.simos filhos, todcs immortae,;,-es3e3 que se contam por 
suas boas obras, impereciveis na gratidão publica e par
ticular. 

Vll 

Outra ordem de serviços, que não 03 rneramente polí
ticos, concorreo talvez ainda mai:i para fazel-o um bena. 
merito. 

Refiro-me aos· que pre.itou como vereador 0 pre3idente 
da Camara Municipal da Capital no período não inter
rompido de 18 annos (44). 

Ent.rou para a Camara, como vimos, em fins de Março 
de 1842, e já a 3 de Março do anno seguinte os amigos, 
reconhecendo sua superior aptid<io, cederam'-lhe a presi
denciat honra de quenuncamaisfoi preterido até a morte. 

{43) Emiho Castellar, "Vidt\ de Lord Byron", Pag. 11. 
(4t) O leitor vae ver que o maior .Toào Brigido não foi justo nem 

e~a.cto quando di~se na s11a "Chronica, A Fortaleza em 1810, Pag. 29'·: 
« O serviço, por tanto, qu" se tem attribuido a Antonio Rodrigues 

Ferreira, de tez· a.linhlldo a cidade~ fica redusido ao facto de lei· con
tribuido poderosamente, em epochas posteriores, para. a obsel'vação 
d'aqoelle plAno. A ontro boticario caberia. a gloz·ia pela execução do 
traçado de Panlett sendo preciso restituir-lhe o que lhe tiraram, pua 
illustra.r o nome a•aquelle. 

Ferreira chegou ao Ceará em 1825, quando jà exí•tia.m moita~ ruas 
da nova planta. Entrou para a Camara, na qualidade de vice-presi
dente, na eleição, que se fez no governo de Fausto A. de Aguiar (1848) 
e servio de presidente no qm1triennio seguinte, fàllecendo em 18õ6,, .· 
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Neste posto Beo maior empenho consi:;tio sempre en1 
beneficiar por todos os modos o m unicipio, maxime a ca
pital, cujo aformoseamento, pode-de dizer sem medo de 
errar, é quasi todo obra sua. 

Tam bem só elle, com o grande prestigio e força de 
vontade de que dispunha, podia vencer todas as difficul
dade.:; que se lhe apt.epunham, consistentea de ordinario 
no proprio intere5~e contrariado dos amigo~. 

Facillimo a um chefe político é a.rmar á popularidade, 
preterindo o bem publico pelo privado ; diffi.cilimo, po
rem, fazer justiça contra os affecto~ do coração, e não le
vantar rebeldia nen1 clamores r 

Donde lhe Yinha e.3se segredo ·t 
E' porque naturezas ha, diz José de Alencar, que teu1 

a força de imprimirem o seo cunho n'aq uelle~ q t1e as cer · 
cam; outras se apodera1n da indole alheia insinuando-se 
nella pelo affecto, impregnando-se de sua essencia (45). 
Ma~ não tardemos em reme1norar e.5ses servicos . • 
Na secl~ão de 25 de Abril Ferreira já pedia ao Pre3iden-

te da Província que manda.:;se ao Architecto levanta~· 
nova planta da cidade, tendo em vi.:;ta a ~xistente, inas 
com augn1ento de ruas e modificaçOe3 de outras, afi.111 de 
serem convertidas em praças, que não tinha1nos ou ti
nhamos defeituosissimas. 

De pos.:;e dessa nova planta, deo começo com energia~ 
úed.icação inexce:livei;; á obra bemdita e reparadora da 
execucão . • 

Na sessão de 19 de Junho já levavn ao conhecimento 
d'assem bléa provincial a noticia da demolição quasi total 
da rua do Cotovelo ( 46), encravada na antiga Praça M u
nicipal, hoje do Ferreira, paralella ao lado do nascente. 

(45) O Til., VoJ. Jo, Pag 77. 
( 46) Essa rua, qne formava uma especie. de cotovello, donde lhe veio 

o nome, era formada de casas do Coronel Machado, negociante Marti
nho Borges, D. Anna Senhorinha. e Antonio Lopes Benevides. Vide 
Actas das Sessões de 24 de Abl'il, 2 e 19 de Junho e 11 de Julho dP 
18i3. . 
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Era tambe1n proposito seo, de que só de.aistio para evi
\ar enormes de.spezas e prej uisos, demolir igualmente o 
n.ntigo edificio da Cadêa do Crime, quando esta em 1855 
passou para a C.idêa Nova, de modo que a praça se es
tendesse até o actual sobrado do Coronel José Albano 
(47). 

Não tendo podido realisar esse intento, pretendia le
vantar no lado fronteiro ao sobrado do Coronel Machado 
um outro torreão, igual ao do lado da actual Bibliotheca. 
Publica, para nelle funccionar a assembléa provincial 
(48). 

Maa, não chegando a acordo com o Presidente Pired da 
Motta limitou-se a dar ao predio camarario a convenien
te transformação que ainda conserva, e comprou de in
telligencia com o mesmo Pre~idente, por conta dos cofres 
da Camara, 03 chamados Quartos d' Agostinha, sitos na 
actual praça Jose de Alencar, demolio-os, e sobre elles 
foi então levantado o elegante edificio d'assembléa pro
vincial por conta da Província (49). 

Na praça do Garrote, hoje dos l' oluntarios da Palria, 
fez demolir uma casa que e.stava fora. do alinhamento, 
ob3truindo a passagem franca e a vi~ta para o a.ctual bou
levard do V·isconde do Rio Branco (50). 

Mais ainda teve elle de fazer, demolindo toda casa.ria 
existente entre o~ edificio3 do Thezouro Provincial e o 
d'Assembléa Provincial, hoje propriedade da Casa ln
gleza (51), fazendo a nova praça da Sé. 

(47) Vide Actlls rlas sessões de 3 e 1'7 de A&i?osto de ld5!. 
(-18) Vide Acta citada da sessão de 3 de Agosto de 185i. 
(-19) Esses "Quartos·• foram comprados por 2:400$000, que foram 

logo pagos peJa Gamara. Vide Acta supra. 
(50) Vide a Acta tia Sessão de 19 de Abril de 18i8. Essa casa era 

de Antonio Simões Ferreira Faria. 
(51) Havião nesse espaço as seg11intes casas: 2 e umas frentes de 5 

portas de Francisco Xavier Nogueira, 1 de Manoel de Pontes Franco, 
l de D. Francisca Mendes, 4 de Be1·nardo José de Me\lo. 1 de D. Maria. 
dos Santos, l de Antonio Raposo, e 1 sobradinho com dUAS casas de 
D. Joann:., viuva de Luiz Carlos. 
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Demolio igualmente alguma.d ca~a.s de palha entre 6 

Sé e o .palacete do Dr. Jo~é Sombra, uma dellas proxima 
dó Palacio Episcopal, com um pequeno pomar. 

Desobstruidas, alinhadas e aformoseadas assim as pra~ 
ças, deo começo ao plantio de arvores pelas do Ferreira 
e José de Alencar, no centro das quaes mandou abrir 
dous cacim bões de pedra, com grande utilidade publica 
ainda hoje, dos q uaes pretendia fazer chafarizes (52). 

E tudo isto e outros muitos melhoramentos sabidos e 
que o m ittimos por desnecessario, realisou com maxima 
economia.; porque no ajuste do preço a moeda mais cor
rente era o seu prestigio e popularidade. 

Resolvida a demolição de um predio qualquer, ou o 
proprietario convinha no preço arbitrado, ou ficava priva
do de fazer mais reparos externos de qualidade alguma 
no dito predio. 
Ne~3a luta vencia sempre a Camara; i:;to é, o bem pu

blico. 

XIII 

Assim como era. devotado ao bem iuaterial do munici
pio, não o era menos á religião e ás obras de caridade. 

Em 22 de Setembro de 1848 lançou a pedra fundamen
tal de uma capella com a invocação de No3sa Senhora 
das Dóres, de quem era fervoroso devoto, no sitio en1 que 
a 22 de Setembro de 1878, 40 annos depois, foi lançada 
a pedra fundamental do magnifico templo do Coração 
de Jesus. 

Ainda hoje custa-nos a crêr que em uma cidade tão 
.~ínceramente catholica como esta, onde o nome de Fer
reira é tão querido, e5sa capella, que aliás chegou ao 
ponto de receber a coberta, não attingisse á conclusão. 

(52) Acta cit. da sessão de a de Agosto de 1854. 
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quando outra~ em condiçõe3 menos favoraveis, já ahi es
.tã.o prestando-se com .maxima decencia ao seo fim Peli
·gioso 1 (53). 

Quando o ex-pre3.idente Pire3 da 1'1otta quiz dar an
damento á obra do actual Hospital de Misericordia, co-
1neçada na pre;;idencia de Vasconcellos em 1847, reunio 
en1 palacio as pe.>.soas mais gradas da Capital, procedeo á 
uma sub.scripção (54), e só de Ferreira confiou a adminis
tração, graça:; á qual e3.se pio estabelecimento chegou 
quasi a funccionar ainda em vida do benemerito varão. 

Não meno.; se faziam sensiveis os seos sentimento:; re
ligioso3 na fervorosa devoção á S. José, padroeiro da fre
guezia, cujas novenas festejava com pompa e enthu
sia~mo de3conhecidos ne3ta terra, por i HO ainda hoje re
cordados. 

{53) Debalde o senador Jagnaribe na CoNSTITmcio n. 57 de 14 de 
Abril de 1871 bradou contra a indi1ferenca: • 

(C o Tenente-Col'onel Ferren·~, tendo assign~Jado sua existencia por 
muitos actos de beneficencia, quiz .vo11co antes de desEgal'-se da terra, 
assignalal-a por um importante serviço á religião. começando a erigil' 
a capella de Nossa Sentiora das Dores em frente da praca hoje deno-
minada. dos Voluntarws da Patria. • 

« Este acto d~ piedade christà, pi·aticado por um cidadão p1·esti
moso, que na vespera de sua morte encon lrou na população destaca pi
lai espontaneo acolhimenlo, devia ser motivo para condliarem-se dous 
sentimentos, cada qn~l mai .. lou,•avel. o de religiosidnde que tanto o 
(Hstingue, e o de hom·ar a memoria do 'fenl\nte-Cm·onel Fe1·reira Je
vnndo ao cabo n obra por el le começada. 

Assim, porem, não aconteceo ; as paredes da capella, aliás adian
ladas, não receberam mais um só tijollo de accrescimo, depois da 
morte do seo fundador ! 

Isto, porem, não é o peior: ha. ahi alguma cousa mais sen- ura,•el, 
ha crime e sacrilegio. 

Quando morreo o Te11entn-Cor. nel Ferreira, havia ao pé ela capella 
g1·ande quantidade de maleriacs, a saber : tijollo, cal e considel'avel 
porção de optimas linhas ou traves de madeira cle lei da mclh01· quali-· 
dade, ao passo que hnje nada <lisso existe! 

Chamamos a allenção do Snr. D1·. Juiz de Capellas pa1'a esle facto, 
que é deploravel e merece severa syndicancia. » 

(5i) Essa 1·eunião teve Jogar a 25 de l\farço de 1851, e a subscripção 
01·çou por cerca de 4 contos de réis, qne foram logo enlregues a Yer-
1·eira. Vide P EDl\O 11 ns. 1333 e 1H::l5 de 27 de Marco e fl de Abril 
~l~~ • 
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Ma::; onde re3plaudecia n1ais sua alma candida era na 
sacro.;;anta pratica da caridade, que soube sempre exer
cer con1 tanta r2:)erva que se tornava invariavelmente 
conhecida pela bocca do beneficiado ; porque elle com
prehendia melhor do que ninguem que em materia de 
caridade onde acaba o mysterio começa a 03tenta.-
ção (55). 

A sua 1n.1~l nuL1ca .:;e fechou ao pobra e o seo coração vi
veu sempre aberto para todo.:; 'o.3 infelize.:;. 

S.> depoi3 d3 sua morte é que ae soube ao certo quanto 
a mode3tia encobria nelle tanta virtude 1 

A quantas fa1nilias não soccorria? A quantos orphã.o~ 
não amparava? A quanto.:;, sem diatinccão de côr politica, 
não protegeo 1 

E' cedo para declinar nomes, 1nas não o é para lembrai· 
os seo.:; feito . .;. 

Entre muito~ tinha po1• devoção, todo3 o:; mezes, com
prar certo numero de bilhetes da loteria da Côrte, unica 
que havia entiio, para rapartir por 12 donzellas pobre:; as 
:;orte3 que 8ahis:;e1n (56). 

Por tudo i:Bo mor1·eu pobrd, podendo ter a.ccu1nulado 
honradamente boa· fortuna 1 (57) E'-

Que o bom r·eligioso verdadeiro 
Gloria vãa não pretencle, nem dinheiro. (58) 

IX 

~1n g·rande parte seu extrao1·diuario valimento pro
vinha da inexcedivel abnegação e1n todo . .; oa seo$ actos. 

{õ5) A lberie Segond, "Dia de S. Nunca," Traducção de Salvado1· de 
Mendonça., Pag. 120 . 

(56) Vide P1m1w n n. 1909 de 30 de Abril de 1859. 
(51) Todos os seos possuido1·, segundo seo inventa1·io, anda1·am 

p01· 1'7:50'7$2601 
(58) Camões, "Lusíadas," C. 10, E. 150. 
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Raros poderião dizer como elle: «Sou demais conheci
do, nã.o vivo, nem tenho familia que pretenda viver á 
custa da naçã.o ; ·nunca perc~bi um só sceitil que não 
fosse por meio de minha p~ofissd.o; nunca tive a fofa 
pretensão de querer figurar na scena politica; portanto, 
não sou.ganha.dor, sou devotado a meo partido por prin
cipias e sympa thias, tenho consciencia de lhe ter pre
i;tado todo apoio que me tem sido possível, com a melhor 
boa fé e lealdade » (59). 

A' excepçã.o de 6.0 supplente do delegado de policia, 
do mandato de vereador e pre~idente da Camara da Ca
pital, teve a patente de tenente coronel <lo batalh:J.o de 
1--e.serva da Capital (60), e o habito de Chri~to por 9c
casiã.o do anni ver~ario natalicio de S. Magestade o Im
perador 1 (61). 

Era ed~e o seo inaior brasão, mas nd.o a sua tnexpn 
gn"-vel fortaleza. 

Toda e:5ta provinha principalmente da ~ua snperiori
<lade natural. O mai;; era simple.s accedsorio. 

A rnedida do valor dos homen;;, diz H.uy Barbo . .;a, não 
é arithn1etica, $enão 1noral : e.:)tá na per.,onalidade, a qual 
se aprecia menos pelas acções do que pela influencia. 
Diz-seque o;; q ne escutavam a palavra de Chatam sen
tiam haver al guina cousa inaii; bella no ho1nem do que 
a~ mai:j bellai:; cousas que elle fallava. O' Ióle, como 
atinaste que Hercule.:; era Deu:=;'? Porque era fital-o e sen
tir-me feliz. Quando eu encontrava Theséu, queria. 
vel-o dar batalha on g·uiar o carro impetuoso ; ma:-; 
Hercules não demandava confronto, conquistava, appa-
1·ecendo. São assim as alma:; de eleição : suas victoria::> 
dão-se por clemonstra<;ã.o de s11pP.riori<h1df', não por ~ru-

(59) P r.oRo n cil. 113B de 18 de Jun.ho de 1852 
(60) Nomeado po1· Oec. de 17 de Setembro de 1852. 
(61) Nomeaclo pol' Dec. de 2 de Dezembro de 1854. 
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iar de bayonetas; triumpham, porque a ~ua·chagad·a al
tera· a face dos acontecimentos (62). 

Ontro.s poderiam ter 03 me.smo3 serviços, o:> me~mos 
merecim·ento3, e até me3mo melhores dote3 physicod (63), 
ma3 não conq ui3tariam a3 m:e3ma~ victoria~, si lhe3 fal
tas3e essa superior iniciativa. 

Aconteceria a elle.> o me:;mo que áq uelle he?\)e de que 
fa.lla Voltaire, na sua H enriacla, brilhando na ratagua-r
da, mas eclip3ando-se na vanguarda:-

Tel brille au second rang 
Qui s' eclipse au primier . 

.lt'aziã.o-no até grande e re.3peitado, o que ~m rnuito.; é 
motivo de profundo_, de3go.:1tos,-certo~ ímpeto.:; de cola
ra com que costumava ca3tigar O.i defeito.::; dos ami
gos ; porque todo.> afinal reconheciam que e.::>se não era 
o fundo do seo caracter, aliás naturalmente doce e ama
vel até para com as proprias criança.:;, só irtt~r.i vel por 
amor do bem e do proxitno. 

Seria defeito de temperamento~ 

Não sei dizer qual é mai~ sacro3anto ex~mplo, 
Se Christo quando chama a si os peq uenino3, 
80, quando incendiado em impetod divino.s, 
Ex.pulsa e azorraga o.s vendilhõe.:; do templo. (64) 

.Mas chefe.s de partido ha, dbr, José de Alencar, que no 
intere.;.:;e de sua ambição, servem-se do talento prostitui
do de um insig·ne tratante, com quem se atrelam e con
vivem na maior familiaridade, como amigo3 ~ campa-

(ô2) ''Discurso funebre,. ào ~ena.dor J. ílonifacio. 
(63) Ferreir~ era. feio: um tlo11co baixo, magro, moreno. narigudo, 

caballo qu:i.si a escovinha, tra1ava. mal, e era. in..:epuavel de uma lu
neta de ouro que não tirava do olho direiLo, e o afeiava ainda mais. 
Era tambem um tanto fanhoso como Gambeta ou J. de Al~ncar. 

(6i) Guerra. .Junqueiro, "A morte de O João• Introdução," Pag. 3i. 
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dres. Pensam elle3 que inais tarde, quando deitarem fóra 
es:;e torpe instrumento, podem lavar a mlo que o mane
jou ; mas enganam-se que essa lepra moral da corru
pção não ha lexivia que lhe apague a macula (85) . 

Semelhante conceito, aliás justissimo, jamais poderá 
attingir a Ferreira. 

De certo que um partido politico não é, não pode ser 
como a impo.ssivel Republica de Platão, toda composta 
de bons; mas nessa dura contigencia me.sma de lidar 
com gente peior1 nem a propria maledicencia chegou a 
attribuir-lhe familiaridade com quem não estivesse mui
to na altura de merecel-a. 

E estes eram raros. 
Todos os mai.:; guardava1n-lhe re.3peitoda distancia, 

que nunca ousavam transpór. 
Co-religionarios de elevada posição, serviços e mere

cimentos, deputados gerae.s me.sino.~, vião-se muitas ve
zes de3cobrir-se quando elle apparecia, e t1·actal-o c01n as 
inai.:; scelectas distinccões . . 

Era e . .;sa uma da::; provas mais evidentes da sua supe-
rioridade natural. 

O leão não é o rei do.:; auhnae.s porque ~ej a o mais f e; 
roz ; nenhum ao contrario 1nais generoso. 

E' porque deve sel-o; é porque, si não fosse, sei·ia 
universalmente acclamado; é porque, si não quizesse, 
abrigariam-no unanimemente a acceital-o. 

Ferreira tinha plena consciencia de si, e os que o~ cer
cavam ainda conhecião n1elhor o seo valor. 

X 

E' chegada a opportunidade de abordar o facto <1ue 
1nais de~gostos talvez tive . .;se causado a Ferreira em toda 
:;ua longa vida politica. 

-------
((15) "Guera·a dos Mascates,'' Vol. 2. Pag. 143. 
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Acabava de ser promulgada a lei de 19 de Sete1nbro 
de 1855, que dividio as províncias em circulos eleitorae:; 
de um só deputado e incompatibilisou a magistratura. 

Era uma verdadeira conquista da idéa liberal, a cujo 
l:lerviço o marq uez de Paraná, pre3idente do conselho de 
mini;:;tros, poz seos talento.:; e grande prestigio. 

fato vem para dizer que a victoria foi arrancada aos 
co~religionarios vencidos, mas não con'' encidos. 

Euzebio de Queiroz, o chefe mai~ enlinento do partido 
con3ervador ~1a Côrte, tocára á postos contra a invasão, 
e vira-se no momento acercado de toda a deputação cea
ren.se. 

O succe.Bo repercutio na Provincia co1no triumpho li
beral; e, si ni'i.o o foi em ::;ua tota.l con~eq uen.r.ia, tal vez 
não fo.:;.:;e ;:;incl.o porque a morte :; u ppri1nio logo depoi~ 
da li.:)ta do.; vivo.:; o chefe do gabinete, sub::;tituido pelo 
marquez, depob duque de Caxias (66), que apenas não 
exagerou a victoria contra o seo partido. 

Mas o seo deleg<lido n~ Provinciu., Dr. Pae3 Bar1·ett<> (tn:, 
manteve·:-ie1npre til.o inteira. neutralidade na ud1nini.':itra
çii.o, que })Or mais de uma v·e7. chegou a 1nerecer louvoref: 
da imprensa liberal, ein uma quadra climaterica, em 
que seo3 antece.:;.:;ore . .; não haviam esra1)ado <la nuii.:; de~
abrida opposição. 

Edtavam marcaclas a~ eleiçõe:; pritnaria:; i)ara 3 de 
Novembro, na:; q nae:"; deviam-;;e apre-)entar os conser
vado :e.5 ((i8), contando son1ente ~om os seo;; proprio:; re-

\66) falleveo o nnrqueT. de P a1·aoá a 3 de Setembl'o de 1856, mas, 
tendo nnfermado g1·a,·emente desde 23 de Agosto,o m:u·quez de C1'xías, 
minísti·o (h g11e1·ra., as.sumio interina.mente neste di:\ a presidencia do 
conselho e effe;;Li vamente n'aquelle. 

(o1) Fra.n~is )O Xavit!r Paes Barreto f.>i nnmeado por Carta. Imperial 
de 1:5 de SetembM tle 185:>, e tomou posse a. 13 de Outubro seguinte. 
Tendo deixado a administracão a ~ ele Abril de 1856, para toma1· 
assent.o na Camlr..L tcmpot"<Lri:\, reassurnio-~' a 11 de Outubro do mesmo 
anno. 

(68) Data desse tempo a dênominação de "conservadores pa.ra. os 
"cara.ng-uejos, dllda por Euzebio de Quefroz quando no seo monu
mental discurso de 16 de Junho de 1855, geralmente conhecido po1· 
"canto de cysnP.," porque foi o nlli mo que pronunciou digno de seos 
creditas d~ grande orador, combateo peJa "conservação" da Je~islação 
vigente contra as innovações do govemo, qne pregava a ·'Conciliação". 
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curaos, e.3303 ine.;mos enfraquecido3 por estemporanea::; 
candidatura-$ de amigos, animados pela possibilidade de 
exito em uma pequena circumscripçã.o eleitoral. 

Tani bem em tempo algum o partido conservador deu 
tão má copia de si, não pelo que succedeu na:> eleiçõe.:i 
prin1arias, porque não se pode lançar á sua conta o san
gue derramado nas parochias de Sobral, S. Anna e Im
peratriz, mas pela de3organisaçã.o que já lavrava no seo 
proprio seio, sem explicação rasoavel. 

N à.o fallemos dos assassinatos e da practica de outros 
g·ravea crimes, que todos condemnamos ; mas a luta in
cruenta pela victoria no terreno legal é inais do que 
prova de vitalidade, é o exercício de um direito pelo bem 
cmnmum, e que ninguein deve tentar supprimir na vida 
do3 partidos, sob pena de supprimil-os tamben1. 

E' inui bello certa1nente sonhar com algum alento par
lamentar onde o povo pode;:;.se exercer seus direitos sem 
violencia e onde as opiniíle:> mais diver;:;as se pode.-3sem 
conciliar sen1 discussão ; na practica esse idéal admiravel 
não seria sinão a univerl)al indifferenca e a e:Scravidü.o .. . 

nuiver.-5al. Em toda parte onde existe um corpo elei-
toral e uma acção que se governa á si mesma, .querer 
acalmal-a e adormecel-a é querer annullar seo poder. Ao 
contrario, onde quer que as iustituiçõe.3 e os costun1e.:; 
1nn.nte1n a actividade de::>:sas lutas beneficas, grande3 fal
tas podem commetter-se, ma3 nõ.o sJ.o irrepa1•avei:-i, e o 
futuro não está perdido. (69) 

Não me arreceio das lutas apaixonadas, costu1nava di
~er J. Hudsel; é no meio das chammas e aos ruded gol
pes que ferem a bigorna retumbante, que a liberdade 
recebe sua forma, a cousciencia a sua força. 

Ma::; a luta fratecida,sein fomento de un1a idéa generosa. 
que nome pode ter? E' a decomposição pelo egoísmo. 

(69) Duvergier de Haul'anne, antigo minislro ele Lni7' FeJippe, <•1\te
morjas sobre o Suffragio Universab. 
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Foi e3te o triste espectaculo que deo então o partido 
conservador. 

O.; liberae3 em summa mal poderam arregimentar suas 
forças e dar combate3 em tre.s districtos, Aracati, Batu
rité e Sobral; mas apenas ganharam no primeiro e vié
ram afinal a perder nos dou.:; ultimos. (70) 

No3 outro.s di3trictos o caso ainda foi peior p~ra os con
servadore3, porque a divergencia travou-se entre co
religionarios, parentes e até irmã.os. 

No Crato o Dr.André Ba3to.:; salvou-se acceitando qua
si á ultima hora a eleição de supplente do Dr. Jo:;é Vi
cente Duarte Brandão, com prome~ . .;a formal de na le
gislatura seguinte der-lhe cedida a deputaçd.o. 

No Icó, o Dr. Francisco de Araujo Lima derrotou o pri
mo,candidato da chapa,Dr.Raymundo Ferreira de Arau
jo Dima, e fez-.:>e eleger, cedendo a supplencia ao Dr. 
Gerva~io Cícero de Albuquerque e Mello. 

Na Granja, o Dr. Sebastião Gonçalves da Silva, juiz 
municipal do termo, contra a chapa do partido, elegeo-:;e 
deputado de combinação com o Rvd. vigario da Viçosa, 
P.e Jo3é Bevilaqua, que foi eleito supplente. 

Nem .mesmo a eleição do Dr. Miguel Fernandes cor
reo placida no circulo de S. João do Principe e Sabo
eiro, onde tinha sua familia. O mano, Dr. Maq.oel Fer
nandd.) Vieira, apre3entou-se tambem candidato, e só ce
deo mediante o acordo de ser eleito supplente, e na se
guinte legislatura deputado, como aconteceu. 

{10) Pelo districto do Aracati foram eleitos: conego Antonio l>into 
de MAndllnça, depul:\do, e Or Hypolito Cassi;\110 Pamplona, sup
plente; pelo de B lt1u-ité forarn à. camara em duplicata.: os conset'\'a
dores, Or. Domingos José NogueiL-.i Jagn:iribe, deputado, e o vigari
Raymundo Fr:\ll~isco lliheiro~ supRlente; P. os liberaes. Dr. Thornao 
Pompen de Souza Brazil, deputado, e Dr. Vicente Alves de Paulz 
Pessoa, supplen te ; pelo de Sobral houve tambern duplicata: conse1·a 
vadores, Dr Francisco Domingues da Silva, deputado, e Coronel José 
Camillo Linha.res, supplente; e liberaes, Or. João Felippe d:i CLrnh& 
Bandeil'a '1e Mello, deputado. e conselheiro José Martiniano dfl Alen
c&r, supplente. Foram 1·econhecidos os conservadores. 



DO INSTITUTO DO CEARÁ. 47 

Na capital foi onde a tempestade mai5 se agitou. 
O Dr. Pedro Pereira apresentou-se em competencia com 

o Dr. Machado, candidato da chapa. 
Contava com dous elementos: a patuléa formada de 

de3go~tosos, que o competidor havia levantado na suâ 
recente chefatura de policia da Província, e a confiança 
em que Ferreh-a, quando não o apoiasse,não guerrearia o 
seo antigo companheiro de luta contra o equilib1"is1no. 

Ferreira envidou todo3 031neio3 conciliatorios para dis
suadil-o de tã.o de~arasoada preten3ão, mas debalde. 

Pedro Pereira recu3ou até a SUJ)plencia com compromis
so formal de t01nar as3en"to por dous annos. 

Ou tudo, ou nada t 
O que fazer em tal caso? O politico é um machinista 

exposto a todoa os perigos sobre a machi na de fogo e aço 
que o conduz. Eu queria ver no seo logar os çritico.s que 
o condemnam. (71) 

Não era do caracter de Ferreira a duvida, a incerte
za, quando se tractava do cumprimento do dever. 

Já havia esgotado todo.:; os recur3os d'amisade ; re.sta
va-lhe somente a luta inevitavel. 

Pedro Pei·eira exagerou-se demais crêando o Sol, jor
nal joco-sério, em que procurou mettel-o a ridículo, 
sua arma predilecta e aterradora. 

Ferreira limitou-3e a salvar o candidato da chapa ; 
mas, si perdôou a3 injurias, gratuitamente atiradas,nunca 
poude olvidar a ingratidão; porque esta, como diz Ta
eito, podemo3 calar ; não está, porem, em nós esq uecel-a. 

Não menos amarga foi-lhe a scena inq ualificavel de 
indisciplina do seo partido, outr'ora tão arrigimentado e 
cheio de abnegação. 

Üd seos amigos mai:) iuti1nos acreditaram que d,ahi 
~e originára a molestia terrivel, que levou tre.s annos 
a minar tão precio3a ex.istencia. 

(11) P hi\arete Chasles, (<A Psycologia Sncial)), Pag. lv. 
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XI 

Ferrei1•a fallecou á~ 9 horas da noute de 29 de Abril 
de 1859, victima de asphixia lenta devida á aneurisma 
da aórta pectoral, na idade de 59 anno~. 

Teve a morte do justo. Talis vita finis fta. 
Quando a inedecina declarou-se impotente para sal

var-lhe a vida (72), tractou de salvar a alma. 
Depois de receber todos os sacramentos da Santa Ma

dre Igreja Catholica A postolica Romana, conheceo que 
approxirnava-se-lhe o momento fatal : pedio uma vela ac
ce3a e que com elle repetissem o nome de Jesus. 

Tinha dado a alma ao Creador 1 
De3de que tornou-se publica a noticia de 8UO. agonhi, 

o pateo da casa ficou intransitavel de povo até o outro 
dia á tarde, quando sahio o enterro. 

São indescriptiveis as manifestaçces de pezar que du
rante o trajecto lhe eram prod)galisadas. 

Era uma verdadeira procissão, extraordinariamente 
e oncorrida por todas as classe~, :::em <lü;t~nr~ãc de. politictt 
de posição social, de idade nem de côres. 

O f'eretro foi conduzido a principio pelos vereadores da 
Camara, depois pelo.3 officiae.:; superiores da Guarda Na
cional até á matriz ; desta ao cemiterio pelo pre~idente 
da Província, chefe de policia (73) e pe;)soas gradas. 

O corpo teve ::;epultura perpetura no antigo cemite
rio de S. Casimiro, çonhecido pelo do Croatd, na confor-
1nidade da lei provincial n.º 874 de 16 de Setembro de 
1855, que lhe concedeo esse i)revilegio . 

. 
('12) P1rnno 11 citado n.o 1909 de 30 de Abril de 1859. Foram seos 

medicos Pssistentes llrs. Manoel Mendes da. Cruz Guimarães, José Joa
qu.im Gonçalves de Carvalho e Joaquim Antonio AIYes Ribeiro, que 
na vespera conferenciaram com o conselheiro Fi·ancisco Fl'eÍl'e Alle
mão e 01·. Manoel FerrElira Lagos, Presidente e membro da Commis
são Scientilica; e s110 <·onfess01· o Vigario João Felippe Ribeiro. 

(73) PresidP.nte D1·. João Silveira de Souza, chefe de policia D1·. 
Ahilio .José Taval'es da Silva. 
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Todos 03 có-religionario3 mais graduado:; tomaram 
luto por 8 dias em demon.straçilo de pezar. 

Vinte e um anno3 depois, tendo a S. Casa resolvido 
demolir o ce1niterio de S. Casimiro, passou seo3 re5tos 
mortae.s para o novo cemiterio de S. João BaptistH, com 
a possi vel solemnidade. (74) 

Acharn-3e elle3 depositado;; no inau3olêo da S. Casa no 
novo cemiterio, do lado direito da Capella, andar supe-

(1 l) Eis como o conselheiro J~stellita, Vico-Provotlot· da S. C:Lsa, 
se exprime sobre essa tra~ladação no ~eo Relatorio de 1880 a 1881, pu
bli~ado no CEARE~SE n ° 31 de 2 de Abril de 1880 :-

« llesolven 10 a Meza a demolição do antigo cemiterio de S. Casimi-
1·0, em vista do seo esta.do de r11ina.s e pt•cfü.nação, om q110 se :.chava, 
tracta a Commissào nomeada de eregir no novo cemiter10 um decente 
jazigo para nelle set·ern t•ecolhidos \>s os,os que de seo solo foram ex
trahidos~ dest.nando-se deposito de.)onte o perpetuo para aqnelles que 
forem revlamados pelos inler~ssados, qu~ a isto l.iverem diroito, le
Yanttntlo-se a. p:Lr d'aquelle jazigo nm maosuleo pal'a serem recolhidos 
os ossos do benemerito ·Antonio Rodrigues F'errefra, qao lanto hon
h~u em diversas lcgislalut'êlS a r.adeii·a de p1·esid,rnte da Camara Mu
nicipal da Capital, e a. quem tanto se deve pelos melhoramAntos, que 
emprehendeu e realisnu, e que muito ha contribuído para distin~u1l·a 
de muitas outras capitaes, que, :\ falta de um cidadà1) tão p:ilr10ta e 
desinteressa.d, onão tem a sua edificação a belleza e real~e, que aqui se 
observa » 

O CEARENSB n.o 83 de 13 de Abril de 1881) é ainda mais explicito: 
<• Honlem pela. manhã teve log~r a trasladação fios ossos exhumados 

do :intigo cem1terio de l> 8. Casenairo» e depositados ll:\ Capella d~ 
S. João Baptista para O$ mausolêos mand~.dos constrnil' para esse 
fim pela Mesa Regedora. da. S. Casa de Miset·kordia 

1< Depois de celebradas as. missas e mai~ cet·einonias religiosas fo
ram conduzidos á 1uão pelos membl'os das Irmandades, q11e compa
receram ao a(}lo, os caixões que continham os ossos, sendo aquelle 
em qno se a~havam os restos mol'taes elo Tenente C01·onel Antonio 
RodriguP.s Ferreira levado pelos Srs. Exm.o Cl)Oselheiro André Au
gLaslo de Pad11a Fleury, Dr José Julio de Albnqnerqne Barros, Dr. 
José Pompeo de Alb1tque1·que Caval~ante, Vice-Provedor inte1·ino, e 
João Cordeiro, presidente cfa Camara Municipal. 

<e Ao acto compareceram os Exm.09 Srs. conselheiro Presidente da 
Provincia, Bispo Oiocezano, Vigario Geral. Cura da Sê, Varios sacer
dotes, seminat·istas, as frmandades do Rosario e do Livramento, a 
Mesa Administrativa da S. Casa e alguns membros da respetiva Con
fraria. 

« O acto terminou às 8 horas d'amanbâ ~ 
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rior, onde lê-se: Tenente Coronel Antonio Rodrigues 
Ferreira e sua Familia. 

XII 

No dia 15 de Maio de 1859 reunia-se o partido con

servador para eleger quem, na ausencia do Dr. Miguel 

Fernandes, que se achava na Côrte, deveria substituil-o. 
Foi eleito o Coronel Machado. (75). 
Começa agora a obra meritoria da gratidão publica. 
A Camarada Fortaleza mandou collocar na sala das 

se3sõe5 o seo retracto a oleo (76) ; mudou o nome da 
praça, em que elle morava, de Praça Municipal para 
Praça <lo F e'rreira (77) ; pedi o á assem bléa provincial 

e obteve autorisaçã.o, para despender até 5 contos de 

·-·------ - -----
(75) Eis a Cil•ctdar sobl'e a eleição : 
«ILL"4. & SR -Tendo fallecido no dia 29 do mez proximo passado o 

nosso prestimoso amiS'o e dedicado pa1·tidario, o tenente-coronel An
tonio llodrigues Ferreira, sendo indispensavel q11e um.l pessoa se en
carregue aqui na capital de s~lisfazer as requisições e pedidos, que 
vierem dos nossos corl'egionarios do inleriol" da pl'ovinma, e que re
presente provisoriamente o partido caranguejo, na ausencia do Dr. 
Miguel Fernandes Vieh-a, nosso verdadeiro chefe, enlendel'am os nos
sos amigos, que eu me devia encarrega•· de tão honrosa. missão, em 
consequencia do que me dirijo á V. S., em quem rr.conheço dedica
ção ás idéas d'este partido, afim de que niio só acceite o oft'ereci
mento que ora, como me ajude a trazer ao nosso pal'lido a mais 
completa. unidade. 

Não ignora V S. o que vale a uni d ade em qualquer co1·poração, e 
quanta força e importancia virã ella dar ao partido a que penlen
cemos. 

Tenho toda a espennca, pois, de que V. S. approva1·á estll idéa., e 
com o seo valioso auxili"o me,ajud~rá a eJevar o partido ao maior grão 
de prosperidade, que é de desejar. 

V. S. pode conla1· em seu serviço com todos os meus esforços, e de 
meus ármgo~. Sou-De v. s .-Arni~o Obrigado e Criado,-Jos:E AN
T-ONIO MACHADO.-Cea1·á, 1.6 de maio de 1859.-(PEDRO n de 18 de 
maio de 1859.) · 

(16) Actas das sessões do lo de Junho de 1871, de 17 de Março e 
de 10 de Dezembro de l 816. · 

(77) Actas das Sessões de 12 e 13 de Outubro de 18il~ 
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réis co1n um mausolêo no cemiterio de S. João Baptista 
{78), e finalmente no1neou uma commi:;.são central na 
Capital, incumbida de promover a acquisiçã.o de meios 
para levar a effeito um monumento na Praça do Ferrei
r·a, á con::;trucção do qual deveriii.o applicar-se aq uelle~ 
5 contos de réis (79) . 

Es.;a commi.:;sã.o compunha-::;e dos Ba1•õe.:> de lbiapaba e 

de Aq uiraz, Visconde de Cauhipe e Dro. Manoel Fernan
des Vieira e Pauhno·Nogueira Borge.:; ·da Fonseca, mas 
nunca fnnccionou, a principio por .se acharem na Côrte, 
como deputados geraes, 03 2.0

, ·1.º e 5.º membroo, depois 
1>or morte dos 3. º e 4. º. 

Ei=5 o varão cuja vida me propuz a esboçar. 
Que elle tinha faltas, quem ousará conteotar? 
Quem não as terá'! Perfeito só Deus. 
Ninguem na:5ce sein defeitos, disse Horacio; o melhor 

é o que menos os tem. N am vitiis ne1no sine ·n.aseitu1•; 
otpt!mus ille cst qui minimus urgetu1'". {80) 

Mas delle pode-se bem dizer: 
Sua vida pri \•ada foi tnn curso de caridade para os co

raçüe3 pi.edo.i03 ; 
Sua vida publica uu1 <"ur;o;o de politica para o~ verda

tleiros patriota.;. 

(18) Aclos das ~essões de 16 de Abril e de 21 de Julho de 1876, 
e lei provrnciat n. o 1~5 de 26 de Setembro de 1813, :u·t. 16 § 38 

(19} Acta da sessão de 8 de Jn)ho de 1876 
(80) '·~alyra" 3 a, Pag 20· 


