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Breve estarão perdidos, para a chronica da cidade 
da ~'ortaleza, dados importantes, que se encontrão nos 
livros do antigo senado da camara, sobre o seo desen
volvimento e progresso. O rr.octo. por que se forão pro
jectando as suas ruas a configuração, que a povoaçãc1 
teve primitivamente ou foi adquirindo, e as modificações 
que foi soffrendo, são curiosidades, que interessão aos 
que costumão julgar da actu3lidade pelo que foi o pas
sado, aos que desejão saber que causas induzirão a er
ros ora reconhecidos. 

Além da má lettra, com que estão lançados o< as
sentos do senado da Fortaleza, já agora bem dificeis de 
decifrar, e da tinta, que vae cedendo á acção do tempo, 
a pessima conservação dos p;ipcis nos archivos da pro
vinda e o despreso, em que geralmente se tem os livros 
de CH!adura feia, concorrem para que dentro em pou
cos annos não reste cousa alguma dessas antigualhas e 
para que se ignorem as origens desta aprazivel cidade, 
destinada a ser uma das mais populosas do norte do 
Brazil. 
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Ha questões mesmo, que ficarão sem uma solução. 
Tem-se pretendido, por exemplo, que a forma correcta 
da Fortaleza veio de um plano que fez adaptar o finado 
Antonio Rodrigues Ferreira, um dos mais zelosos pre· 
sidentes da camara municipal. 

Da leitura das actas da velha corporação se vê que 
o grande serviço prestado por elle, como presidente da 
camara municipal algumas vezes, consistio no empenho, · 
com que fez observar o plano da cidade, quando qual
quer desvio o podia comprometter; mas que este plano 
foi obra do tenente coronel de engenheiros, Antonio José 
da Silva Paulet, ajudante de ordens do Governador Sam· 
paio, isto ha quasi 1 oo annos. 

Para salvar do esquecimento estes factos, faremos o 
transumpto do que se encontra nos livros alludidos e outros 
documentos, e bem assim do que a tradição conserva e 
nos foi attestado por testemunhas occulares. 

Os edificios mais antigos da Fortaleza são o-quar
tel e fortim de Nossa Senhora d' Assumpção, no local em 

•• 
' 

que os hollandezes projP.ctarão uma fortaleza, de que nos. , irl 
falia Candido Mendes, e que te,·e o nome de Schoonen.; 1, 
borch, em honra do. então governador hollandez ~e Pef 1 , 
nambuco. Desta fortificação, que não chegou a realisar-se<; 
possue o auctor uma planta mui curiosa com indicações 
do lugar do desembarque dos hollandezes em Mucuripe 
e outras até Maranguape e Villa Velha. 

Este fortim dominava a barra do rio, que elles cha
mavão Marajaitiba ou antes 1\1attas de Palmeiras, por isto 
que o planalto que ficava a margem direita do regato 
era povoado de Catolezeiros F.sse regato se encontra 
tambem, pelos tempos adiante, com os nomes de fpojuca, 
Telha e ultimamente Pagehú. 

Sobre topographia esse documento graphico de 1649, 
não fallando de outro de 1637 referrnte à barra Siará, 
é o maios curioso da nossa historia. 

O croquis indicado dá o alinhamento da nossa costa 
desde o cabo Mucuriba (Mucurive, Mucuripe) até a barra 
d'aquelle rio (ltarema), casa do indio chefe Carajá. 

Projectando-se para o sul indica as paragens seguintes: 
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1 -Aqui chegamos primeiramente com as nossas 
embarcações e ancoramos na b~hia Mucuriba. 

2-Visitamos este lugar para desembarcar a nossa 
gente mas o não achamos capaz por causa da arreben
tação. 

i-Aportamos aqui com as pequenas embarcações. 
(Porto de Fortaleza, ao sul do arrecife). 

4-lsto é um porto capaz para barcos. 
5-Aqui se achavam os indios quando desembarcá

mos. 
6-Aqui fizemos o nosso quartel sobre o monte 

Marajaik. (Onde agora estão o quartel e passeio publico). 
7-Ribeiro chamado Marajaitiba (Mana de Pal-

meiras). 
8-Forte Schoonenborch. 
9-Armazem. 
1 o--Caminho para o monte ltarema. 
1 •--Ribeiro chamado Tipoig. 
1 2-Rio Ceará (ltarema). 
11-Velho forte chamado S. Bastião (barra do lta-

remai. 
1 +--Casa do velho Cara já (chefo indio). 
1 5-Casa de Francisco Aragibá (indio chefe). 
1 6-Ribeiro chamado lgatú (Picú ?). 
1 7--Ribeiro chamado Piraocai (Pirocaia). 
18-Caminho que vae para o Ceará. 
1 9-Pequena lagôa chamada lmboena Ponga (Po-

r<111g;1 ba ). 
20-A lagoa grande chamada Monduig (Mondubiml. 
2 1-Rio chamado ltapeba (Siqueira) . 
. !2-Caminho para aldeia chamada Pirapedoba. 
2 3-Ribeiro chamado ltarema lgesab. 
24-Quartel do Commissario Hendrick Van Han1 (e1n 

!taquara). . . . . 
2 5-Aqu1 os mineiros começaram e d'ah1 uraram 

mineral junto ao monte ltarema (serra de Maranguape). 
26-Roças de Mandioca e milho. 
27-Pequena fenda onde os mineiros disseram exis

tir mineral. 
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28--lsto é a grande fenda (boqueirão de !taquara). 
29-lsto é o monte chamad<J ltarema (serra de Ma

ranguape). 
;o-Isto é o monte chamado Maragoa (Maranguape). 
Nesse fortim residia o commandante do presidio, que 

·em começo foi a unica autoridade nesta região. 
Havia ahi uma capella, que foi reconstruida, como 

tudo mais, no fim do seculo passado, pelo padre José 
Rodrigues, residente na So/edade (Soure), que tudo offe
receo ao rei sem retribuição. 

Havia a um lado, uma laranjeira, objecto de venera
ção publica, á qual punhão uma sentinella e chamavao 
de-S. Gonçalo. 

Pela fachada de léste, as aguas do mar chegavão até 
onde agora se acha o sobradinho n. 0 29, que foi de Ber
nardino Pacheco, sendo J'ni que se fazião os desembar 
ques e desembarcarão os hollandezes em 1949. 

As aguas do oceano lambião as encostas do pla
nalto hoje do Outeiro, abaixa do qual ag0ra se encontra 
todo bairro da praia. 

Em 1b1 7, ·as marés ainda chegavão até o sobradinho 
indicado. Existia alli uma casinha, com uma bonita caja
zeira, junto a ponte de madeira que havia no lugar ora 
chamado Chafariz, em consequencia de ter alli existido 
um, começado em fevereiro de 181 i e concluido em se 
tembro desse anno 

No sitio occupado até pouco tempo pela casa em 
ruinas do Sr. Guilherme Miranda, agora n. 0 da rua Senna 
Madureira, em frente ao muro do palacio do governo, 
havia um cajueiro, tambem celebre, que servia de açou· 
gue da villa. E' delle que procede o nome da rua, cuja ex
tremidade occidental vae ter á praça do Ferreira, rua que 
foi em começo estrada para Arronches. 

O almotacé da villa mandou derribar esta arvore. 
Oprondo embargos o capitão mór Antonio José Moreira 
Gomes, allegando ser ella o morador mais antigo da po
voação, seguio-se uma demanda que deu occasião ;i Rela
cão da Bahia m2ndar conservar o venerando cajueiro, • 
que assim veio a morrer de velho. 
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Do ponto dessê cajueiro transferio-se a venda da 
carne para o local occupado agora pela casa da finada 
mãe do Dr. Paulino N. Borges da Fonseca, n.o 20, na ex· 
tremidade norte da rua Boa Vista, ora Floriano Peixoto. 

Foi este açougue a origem da edificação que se fez 
na àla em frente, desde antes de 1810. O matadouro trans
ferio-se para o local onde existia o sobrado de José Maria 
Eustachio Vieira, antigo caixeiro de Moreira, edificio que 
passou ao dominio do commendador Luiz Ribeiro e acha-se 
a;sora transformado em-f'alaciu r,·uarany. 

A edificação que se seguio immediatamente depois 
da do quartel, residencia do commandante do presidio, foi 
a de Aldeiota, P')Voação de indios no sitio conhecido por 
este nome, nas immeJiações de PajehlÍ. Mais tarde os 
adventicios, portuguezes e mestiços, começarão a edificar 
pequenas casas de barro e telha, ou choupanas de carna
hubas, ci margem direita e esquerda do regato lpojuca. 

Na curva, que faz este ribeiro, os indios co!locaram 
sua igreja, precisamente no terreno onde agora está a 

cathedral. 
Este velho ternplo, para onde farão transferidas as 

imagens existentes em uma capel!a da barra do Ceará, 
Vi!la Velha ou Mathias Pacheco, foi demolido no começo 
do secculo XIX pelo vigario Antonio José Moreira. Con
rado, em 1825, lhe tirou par;e das madeiras para fazer 
o pontilháo do lugar Chafariz; outros lhe tirarão o res
tante par;, a igreja do Rosario. 

Quando os indios se passaram de Vi!la Velha para o 
seo novo domicilio de Aldeiota, conduziram nos hombros 
o pelourinho, que era n'aquelle tempo uma decoração 
das villas, sinão o signal de cathegoria do povoado e 
collocaram-n·o a 50 passos ao lado da egreja. 

E' tambem mu.ito antiga a ermida do Rosario e 
ao lado desta a casa que servia de Paços do concelho e 
acha se agora convertida em palacio da presidencia, por 
troca com o senado da camara em 3 de Janeiro de 1809 

por outro predio com terraço olhando para a ála orien
tal da rua ora Senna Madureira; nelle residirão os go
vern'adores terceiros, pois que os segundos moraram n'um 
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pequeno sobrado de madeira em frente a ii:reja actual da Sé e os primeiros, no qu;irtel do Maraja1k; na troca voltou a fazenda real a quantia de 1:368$668 réis. Esta casa, ora palacio do governo, consistia primeiro do lanço que fica do lado da ermida. 
Desde o fim do seculo passado ja existia, mais ou menos, casas de taipa, a ála oriental da rua dos J1ercadoret; hoje Conde d'Eu, a qual se extendia desde o pre. dio na extremidade norte n:• 45, até o sitio de D. Anna da Costa. depois conhecido por sitio do Gouveia. Em seguimento estava o sitio ."1arinhas, na visinhança da lagôa denominada outr'ora--Garrote, actualmente Parque da Liberdade. · Essa denominação--Marinhas suggere uma idéa: Este sitio foi outr'ora occupado pelo mar? 
Foi incontestavelmente e bem assim todo valle d•! Pagehú e por elle até mui longe, as terras superiores. Os vestígios são os mais evidentes. Si na épocha, a que nos referimcs já lhe não cabia a denominação, é força admittir que esta lhe vinha do te,mpo em que começou a ser frequentado 
Este sitio entrou 11a sesmaria concedida nu Ceará. Felippe Coelho, como descobridor das terras que ficavão nas immediações da Fortaleza. a obteve em 1663. Com o levantamento <to sólo e o consequente afastamento do oceano, que se observa no Ceara, 1lfarinhas, ha 24q annos, deve ttr sido effecfr;amente m"rinhas. Não é lugar aqui para mais longos desenvolvimentos desta questão. 
Constituía um suburbio da vill.i o engenho de Ber nardo José Teixeira, no sitio justamente onde se fez o açude da provinda. Era este um lugar de distracção e r'•sseio da gente bôa da terra. 
Deste homem conserva a tradiÇão uma triste memo ria. Refere se que teodo perdido uma demanda, que sus. tentara com a administração de S. José, por extremas de sua terra, recorrera para a ultima 1nstancia (Rclaç<1o da Bahia) e achava-se cm Lisboa, quando soube que tinha tido confirmação a sentença profenda em favor do santo 
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patriarcha. Tomado de remorsos, se suicidou. Consagra 
ainda a super~ição ·a memoria de outro castigo tremendo, 
em consequencia da sacrilega demanda. 

O official de justiça que citou o santo, conhecido por 
Pedro Mentira, morreo de lepra em razão deste enorme 
peccado ' 

O que, porem, se encontra nos documentos é que 
Bernardo Teixefra era um homem civilisado, boticarip e 
pessóa de estima da villa. 

Figuradas as cousas mais antigas, vamos dar uma 
idéa total do que foi a villa da Fortaleza, no ·período do 
governo de Luiz Barba Alardo de Menezes, o qual co
meça em 2 1 de Janeiro de 180 J e termina em 19 de março 
de 1812. 

Para a parte superior da cidade, temos consultado os 
anti11os.livros do senado, e para o bairro da praia, abaixo 
das barrancas, a planta levantada pelo capitão de fragata 
Giraldes da armada portugueza, de ordem deste gover
nador 

Acerca de uma e de outra, te1nos recolhido as tra
dições mais criteriosas e ouvimos, na mocidade, alguns 
contemporaneos, já mui raros. 

li 

Barba Ala1•1lo. Fortins. -Incremento tla povoação. 
Con1111tn•cio tlirecto. ~'abricas. População. 

O governador Barba Alardo não só levantou a pri
meira carta da província, que se conhece, depois das 
plantas da barra do Ceará feitas pelos hollandezes, e 
conservadas por Barl;eus, no seo precioso livro sobre o 
governo Nassau, como mandou estudar o porto da villa 
da Fortoleza pelo capitão de fragata Francisco Antonio 
Marques Giraldes, que tirou a planta delle, aliás a per
spectiva da povoação, olhada do mar. 

Este trabalho foi mais tarde repetido pelo governador 
Sampaio e existe no archivo militar do Rio de Janeiro, 
para onde foi rem.ettido. 

• 

1 
• 

/ 

\ 
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Do. importante documento de Giraldes, existente naquellc archivo, nos extrahio um,1·copia o distincto cearense. capitão Antonio .\merico . .\ elle devemos a exactidão com que estamos habilitados a figurar a cidade de en, tão, na sua parte mariti111a. 
Trataremos desta prim .. ira parte, depois da sup.erior, que demora na barranca fronteira ao mar. . Em .lfucuripe, existia no pequeno promor.torio, face occidéntal, extremidade norte, um fortim que servia de vigia. Seguião-se a este, os fortes de S . .lotlo ·do Principe, Carlut,i. e Be1·narde,r, OL1 como diicm.outros, S. Bernardo. Ao lado do forte ('arlot<1, para o nascente, havia uma· casa construida de pedra, qu.e servia de quartel, e ao Lido desta um;; menor que fazia de appendice, ser. vindo para paiol de polvora ,\Jem destas, nenhuma editit.::ação mais se en\.:Ontrava 11!1 pec1t1cno promontorio. O quartel de Jlucunpe, mandado edificar em 27 de maio de 180I pela junta de fazend", e concluído em 6 de sete1nbro de 1802, custou 545f)qri:' réis; o que não era mui pouco naquella épocha '~º''1p!etavãÍJ o systema · Je fortificações da costa, , que ali·,, erão bem. frageis, pois que parte dos re:luctos ou ·•.~ rtins era Je madeira, outros peque11os re(it1Ct\JS para () t-i:_1entc, t)s quaes inài-caremos. _ . 

No extrenio tje .. tfl1t'Urt/Je á beir;1 cl';1gtid encontr.'.!, va-se um frondoso joaseiro do qual ficüu memoria por ter sido muito rempo o abrigo e o ponto de reunião dos pescadores. Todo promontorio estava arborisado e na encosta do poente existia uma fonte d'agua potavel, que as areias já soterraran1. -
Na enseada, em que se acha actualmeute a PDVOa· ção cham:ida de ;\1ucunpe,. encontrava-se uma unica ha. bitação, com uma rorta no oitão e duas pequenas ja. nellas na frente 
A praia era despovoada d'a.hi por diante na direcção da villa, apenas se encontrando, na barranca ao norte antes de confrontar com o recife, seis easas de palha em alinhJmento e trez outras dispersas na baixa. Dava se a esta região o nome de Prainha, Ao norte destas résiden-
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cias ficava' uma ponte de desembarque, ao lado desta 
um pequeno reducto, construido de madeira, cheios os 
vãos de areia, um verdadeiro entrincheiramento coro duas 
peças de pequeno, calibre. 

Para se ter um iaéa exacta desta região, figure-se . 
que não existia a esse tempo os morros que hoje ob
struem a sitio conhecido por Papi; que a barranca, sobre 
que está situada a ermida da Prainha, corria livremente 
para o sul; -que finalmente erão .verdad,eiros Sdlgados os 
terrenos em que foi ~úificada a alfandega actualmer.te 
em ruínas e as ruas que lhe correm pelo fundo e pelo 
lado do mar. 

Ainda na primeirà' admini~tração do senador Alencar, • 
o engenheiro francez J. f'. Seraine fazia aterramentos 
nessa ·região. 

Pois bem; precisamente onde está agora o predio do 
conselheiro Araripe, n. 0 1 da rua do Chafari~. existia 
uma casa que se chamava da Prensa, mais ou meríõs, 

• onde se fez mais tarde a Alfandega primitiva· servida pelo 
trapichr indicado. · . . 

Este trapiche era em frente a casa que edificou o 
inglez Ellery, n. 0 15 da rua da Alfandega. Atraz della 

. collocou-se um morro onde foi mar navegado por suma· 
cas que demandavão o trapiche da Carreira do sul. 

Na barranca, um .pouco ao sul do alinhamento do 
actual seminario, havia duas casas, uma dellas de appa· 
rencia soffrivel. . · · 

Logo abaixo da casa de.. Prensa havia outra· para 
recolher alvarengas r a estes dois predios reduzião-sé 
os que servião para o trafego do porto. 

Em conclusão, formavão a vista do mar, desde a ' . 
ponta do Afucuripe, casas pequenas e choupanas na praia 
e sobre as dunas em numero total de .J7, sendo a ult!· · 
ma o pequeno paiol da polvora, na extremidade norte, 
loc31 hoje occupado por um angulo do Passeio Publico. 

O fortim da cidade estava na erninertcia ao. lado do 
quartél. · . · 

A elle é que succedeo a fortaleza actu~I, da qual já_ 
. cogitava Barba Alardo recolhendo os donativos do cos· 
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tume. O capitão mór dos lnhamuns, José Alves Feitos:i 
subscreveo para ella, na sua administração, 700$000, acto 
de generosidade que lhe valeo o habito de Christo. 

Esta obra foi mandada começar no governo de Sam-• 
paio, em 1 2 de outubro de 181 2 e concluio se em 1 i 
de agosto de 1822, sempre com donativos, que só em 
dinheiro prefiserão a som ma de 16: 1 oi.$267 réis. 

No periodo de, sua edificação, as aguas lambião a 
face que fica para o mar.. . 

'Vivião ainda na nossa mocidade, nesta cidade, pes
. sôas que presenciaram os trabalhos. 

Foi justamente_ no tempo de Luiz Barba Alardo, que 
o bairro maritimo da villa começou a ter algum incre 
menta, pois que foi elle o creador do commercio directo 
da capitania, até então reduzida a permutas coin Per
nambuco. 

Já pelo alvará de 1 7 de Janeiro de 1799, separan
do o governo do Cenra do de Pernambuco, se lhe tinha 
permittido fazer commercio directo com Portugal. 

Em 1809 conseguio este governador que negocian
tes da villa mandassem o primeiro navio a Londres, com 
productos da terra e amostras de algodão. 

Foi a galera-Dous amigos, á qual seguirão-se outros· 
navios. 

Elle deu todo impulso ao plantio do algodão e man
dou ao governo amostras de tucum e croatá, suppondo 
poder tornai-os artigos de exportação. 

Em maio de 181 1, estabeleceu se na Fortaleza a pri
meira casa estrangeira de commercio directo, . sendo seo 
fundador o irlandez William Wara, que veio para isto no 
bergantim inglez Soph1a e B-rthse. 

O algodão exportado .no seo tempo regulava de 16 
. a 1 7 mil arrobas por anno. 

Barba Alardo fundou na Fortaleza uma fabrica de 
louça vidrada (no Outeiro), e conseguio productos tão 
bons, dizia eUe ao conde de Linhares em· ofticio df 3 1 
de agosto de 1809, como os da Bahia. Hoje, porem, não 
se conhece o lugar onde essa fabrica existio. Natural· 
tnente succuivbio á falta de consumidores; pois que a po-
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pulação da provinria apenas de 1 50 mil almas, como elle 

calculava, _ estava grandemente dispersa pelos sertões, 

que não se communicavão com a Fortaleza mas fazião 

• seo commercio exclusi1·amente pelo porto do Aracaty. 
A população da 1·illa aa Fortaleza, di~ia o governa-

. dor Barba Al;irdo, em urna memoria dirigida a0 rei em 

18 de agosto de 1 814, não excedia de ; .ooo habitantes .. 
Assegura, porem, o viajante inglez Henri Kaster, que 

esreve na Fortaleza de 16 de dezembro de 181 o a 8 de 
janeiro de 1811, que tanto quanto elle podfa julgar ella 

não excedia de 1.200 habitantes. 
Este viajante dá o embarque e desembarque neste 

porto senda feito corno até muito 'depois, isto é, na -ca· 

beça de trabalhadores que entravão- pelas on'das 1 

No anno de 1810 sahirão do porto da rortaleza: 
Com destino a Pernambuco-sumacas Triumpho do 

mar, Galeão, Athlante, S. Romão e Thiumpho. 
Com destino a Inglaterra - Brigue Gaveão, escuna Li

geira, dita Flor de Maio, galera Alardo de Menezes. 

Esta ultima foi tomada no Canal por dois corsarios 

trancezes de Dieppe 
Todos elles carregaram ;.;85 saccos de algodão com 

1 1.271 arrobas. 
lll 

])isposições do solo. Valle 110 Pagehú. Ha1·rote e 

f,a~oinha. Planaltos. Extincto laga111ar. Martim 8oaro•. 

Antes de darmos uma idÇa do que foi, em 181 o, a 

villa de Fortaleza, na sua parte superior e no tocantf a 
seos arruamentos, não será fóra de proposito fallar da dis

posição dos terrenos ou da conformação do solo, que ella 

começava a occupar e veio a abranger annos depois, ad
quirindo uma frente de quasi 2 kilometros, com fundo 

igual, não incluindo as irradiações ou transbordamentos, 
na.direcção de Mucuripe, Cocó, Mecejana, Palha, Serri
nha, Arroncpe~ e Soure, cuias es.tradás estão ladeadas de 

habitações, ás vezes em alinhamento e continuidade .. 
O vento, que vinha de longe, na tarefa de dar· à 
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costa do Ceará a· forma rectilinea, que um dia reinará, alinhando-se por elle, incumbia se de aterrar os /agamares do perirrietro da futura cidade, lançando sobre elles uma quantidade enorme. de areias e fazendo-os perder o seo primitivo caracter de marinhas 
A ~ste poderoso instrumento das transformações pa .terra deve a Fortaleza o assento, que lhe coube. 
A conformação do solo, ao começar a povoação, era mais ou menos esta: 
O ribeiro do Pagehú dividia em duas zonas distinctas as terras immediatas á tortaleza de N. S. da Assumpção: na margem direir,a, o p)analto, conhecido por Oiteiru da Prainha; .ao lado opposto, terrenos ligeiramente accidentados, onde se acha agora a maxima parte da cidade. Estes erão, á sua vez, divididos em outras duas zo. nas, como mostraren1os. 
O ribeiro Pagehú corria em uma baixada ou valle, que naturalmente inundava em suas grandes cheias. Este vali e ~stá represent;,do por toda largura da antiga rua Oi· reira dos Mercadores, moderna Conde d'Eu Na parte inferior, parallela ao ribeiro, edificou-se a ála oriental desta rua e sobre a. quebrada, que dava accesso para .os lerrenos da esquerda, a ála fronteira. . . · . Dão testemunho disto a casa da Ribeira e os edificios contiguos, os quaes, aproveitando ·a rampa, assobradarão na frente, 
Dois tributarios do Pagehú cortavão os terrenos da margem esauerda, dividindo-os em duas collinas ou lombadas, que "co.rrião no mesm" sentido, a saber: o carrego de Lagoinha e o do Garrote. . 
Destas duas lombadas, os pontos culminantes erão: na do sul, o local em que erjstio o theatro Tha/iense, hoje sobrado n.' 112 , da rua Formosa, actual Barão do Rio Branco, na do:norte, a posição occupada pelo hospital de Misericordüi e edificios, que alinhão com aquelle. · Esta ultima em.inencia," ao tempo em que o terreno da cidade estava a nú, se destacava tanto que o viajante inglez Koster diz que a. fortaleza e paiol da· polv<ira es· tavão situados sobre uma montanha de areía. · 
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A.'baixada, corrego ou valle do norte, servindo de (jes
a{lUadouro dP Lagoinha, indica que esta represa )!Sleve 
em communicação com o mar e foi mesmo uma dependen
cia delle. Hoje, està quasi extincta e no local della se 
construia uma praça. .. . . 

_As aguas de Lagoinha, aproveitando a baixada,. qlle 
as·areias lhe deixavão, escoavão-se por ella, .atravessando,. 
na rua do Senador Pompeo, o terreno da ca3a do tele· 
grapho n. 0 80; na rua Formosa, o do sobrado n ~-72; na 
rua da Palma, actual Major Facundo o do sobrado da 
kelaç1'ío n." 28. . 

. D'ahi, inclinando para léste, passavão ~o becco do 
Mercado e penetravão no ribeiro Pagehú, ao lado da-€:1sa 
n.0 45, antiga residencia de Conrado. · · 

A. estrada de Jacarecanga cortava esta baixada, que 
.se conservava 'empre · humida. Pessôas conhecemos àin· 
da que, em passeio para a'luelle suburbio, o atravessarão 
tirando o calçado. 

· No grande inverno de 1819, .ainda se estabeleceo 
uma corrente, que perman.eceo algumas semanas. • 

Na secção do sul, o carrego do Garrote. vinha cahi r 
na lagôa deste nome, em communicaçãe com Pagehú e 
hoje também ameaçado de desapparecer. Este carrego 
atrav-eSsava a ruJ <to Senador Pompeo, no sitio ora oc· 
cu pado pela -casa n. 0 21 l;- que foi de 'Jacob Cahn .. 

Elle ainda tern o leiio de~obstruido na sua parte in· 
feriar. ' · 

Si nos fôra · licito penetrar nos domínios da 'ciencia 
e occupar-nos de um passado prehistorico, explicaríamos 
o facto de, por toda patte, se encontrar agua de melhor 
qualidade, perfurando o solo da cidade; mostraríamos que 
primitivamente estiverão em absoluta continuidade, for-

. mando um só e e.xtenso banhado, lagôas, ribeiros e col-
linas, da. que temos !aliado. ·. .. 

Em principio erão massas ingentes de areia, sopradas, 
dia" e noite, pelo rijo surste a· levantarem. constantemente 
o fundo desse banhado; depois as ilhótas, .que emergião 
e se dilatavãq sém cessar. Um dia, as aguas divididas e 

.subdiYididas se acharam reduzidàs a duas unicas pareei" 
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las, e continuava a alluvião; nuvens de areia córrião sempre pela superficie do sala! 
O ambito dos dois reservatorios foi diminuindo mais 

e mais e chegou a vez das aguas só se escaparem das suas prisões pelos dois corregos indicados. 
Erão estes, pois, ainda a obra do vento! 
Rondando mais á direira ou mais ;\ esquerda, elle 

tinha consentido nessas depressões do solo. que separavão 
as duas collinas do Tha/iense e da Miserícordia, para vir sobre ellas opportunamente. 

la assim mui adiantada a obra da natureza, quando sobrei eio o homem e lhe d is.e: Pára ! 
· Obscuros soldados expedidos do Hio-grande-donorte.. com Martim Soares, emissarios e precursores, sem o saberem, d'uma dvilisação que despontava, vierão lançar sobre o dorso das duas collinas os fundamentos 

de uma cidade, fadada, quem sabe a que destinos! 
Houve ter:ipo em que S<' suppoz que a cidade tendia a dilatar-se no planalto Qiteiro, sitio aprnzivel, com uma vista esplendida sobre o oceano, bafejado de uma brisa constante. 
Neste supposto, o governador Sampaio influio para que se edificasse a rua .'\11mp~1i1), do plano do engenheiro f)aulet, a primeira em que se cmpreg0u exclusivan1er1tc o tijolo, condemnando-se a taipa. -
-"las alli a jazida -das aguas estava à maior pro fundidade ou erão estas menos abundantes, por isto que o terreno é de fcirmação mais antig~. 
Força foi, por 'tanto, vêr preferida a região ao occidente do Pagehú, e- com empenho tal, ~ue não ha duvidar que, em 80 annos, este bairro da ,cidade tinha como divisa de um lado o ribeiro indicado, de outro o Jacare

ca11ga. 
. Taes disposições do solo dividem a cidade mui na-turalmente em trez bairros: 

Bairro da Praí.11, entre o r11ar e as barrancJS: 
Bairro do Oiteiro, <Í direira do Pajehú e 
Bairro do Commerôo, à esquerda. 
Não se faria nenhuma injustiça em chamar este 
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ultimo-o bairro de Martim Soares, do nome do chefe, 
que o começou. 

IV 

A rruainento antigo.' Subsidio das agoasardentes Pa
lacio. illercado. Patibulo. Estradas. Cémiterio . 

• 
Para darmos um idéa exacta do que foi a Fortaleza 

e seu município eni 181 o, temos· necessirlade, rrpetidas 
vezes, de recorrer a factos anteriores ou de ir adiante 
desta epocha fazendo menção de outros que esclareção 
a situação. 

Em JO de julho de 1808, a camara fez um adjuncto 
da nobreza e do clero para. pedirem ao principe regente 
que elevasse a Fortaleza á cat~egoria de cidade. A po
voação era entretanto mui insignificante para merecer as 
honras reclamadas. 

As ruas existentes erão: . 
Q_uarfel-em seguimento ao quartel de linha, rua, da 

qual ·algumas casas existem ainda, que não forão recon
struidas. · 
. Parece ser a mesma, que nos antigos documentos se. 
encontra com o nome de rua da Cadeia; pois que a ca
deia era no quartel, cuj0 alinhamento ella tinha, correu.
do á leste da praça do Concelho. 

Praça do Concelho-formada pela matriz á leste e. 
por uma phalange de casas em frente a ella, tendo pelos 
fundos a rua do Quartel ou da Cadeia. . . 

·E' nesta phalange de casas, que existio a primitiva 
casa de camara; é desta praça, que nos falia Koster, quan· 
do diz· 

· «A cidade do Ceará está edificada em meio das areias 
em for1na de quadrado, com quatro ruas partindo da 
praça. Tem ainda uma longa rua, que segue uma dire
cção parallela ao lado septentrional da praça .. 

Esta rua era a das Flores, qúe cortava obliquamente a 
da Bôa-Vista, mui frequentada por causa dos açougues 
e dava sahida para o matadouro e para Jacarecanga. 

A praça, de que falia o viajante, deve ~ntender·se a 
• 
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da lei e uzança portugueza, isto é, a praça .em que es
tava o pelourinho, symbolo dá villa ou communa e cujá 

· erecção importava dizer que esta se tinha inaugurado. 
Nas villas portuguezas o pelourinho era sempre 

n'uma praça, que constituia uma especie de Forum. 
Em frente a essa linha' de casas, que já desappare

ram totalmente e das quaes em 1850 ainda existiam ai, 
gumas, inclusive um pequeno sobrJdo de madéira, esteve 
a 50 passos da matriz o pelourinho, que por provisão· de 
16 de novembro de 1818 se mandou collocar na praça 
Uarolin~. 
· A" esquerda, na linha, que vae do angulo da thesou· 

raria ao da matriz, estava a po/é, outro instrumento de 
supplicio. No sitio desta havia uma excavação perigosa 
para· os 'transeuntes, que a- camara mandou entupir pelo 
povo, em 18 1 o, congregando-o para isto. 

Por traz da matriz corria o sitio e casa do negociante 
portuguez, sargento mór Antonio Francisco da Silva, 
predio este que foi convertido em Pa!acio epi9Copal. 

Ainda em frente ao quartel se encontrava a c;àsa e 
sitio do naturalista Feijó, agora dos herdeiros de Manoel 

· .. · Franklim do Amaral e outros 
Havia uma fonte neste sitio, que ·foi convertida em 

aguada publica, em J I de julho de 18-1 L em virtude de 
transferencia feita por Feijó á camara em 1 1 de Julho de 
1812. Para. isto. se fizerão algumas obras, que existiram 
até pouco tempo .. 

· Mais tarde os adquirentes do predio se apoderarão 
de·tudo, privando o povo do uso dessa fonte, sem inde
mnisar a fazenda. publica, que ·fez a despesa das constru
cções e a camara municipal, que tinha a propriedade de lia. ~· 

Direila dos ,lfetcadores-marginando o regato Pagehú, 
com frente para o mercado actu<il. Esta rua, começando 
na casa n ° 45, interrompia-se no beccü até poucó t~mpo 
conhecido por l'ocinho e continuando para o sul, chegava 
até a chacara de D. Anna da Costa Porto (sitio Gouveia). 

Na ála opposta havia sobre a barranca, no lugar 
que hoie é praça interior ~o mercado, uma casa de re-
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sidencia· de'·Antonio da Costa Souza, a qu~I foi desapro
priada em 1818 quando se quiz fazer essa obra. Em se-. 
guida para o· .sul, encontrava.se a que servio de residen
cia dos antigos governadores e 'em 9 de janeiro de 1809 
passou a pertencer a camara,. por troca feita com a que 
serve actualmente de. palacio do governo. 

Este predio ora pertence ao coronel Victoriano Au· 
gusto Borges, com numeração de 4 l · Celebre por ter 
servido primitivamente de palacio dos governadores e 
após isto de Paços da camara, onde tuncdonava igual· 
mente a junta da fazenda, ·mais celebre se. tornou por 
ter servido para a commissão militar, tribunal de sangue, 
que mandou ao patibulo, em abril e maio de 182 5, os 
patriotas padre Gonçalo, Pessôa Anta, lhiapina,. Bolão e 
Carapiriima. Pertenceo primitivamente a Raymundo Viei
ra da Costa Delgado Perdigão, que o alugava aos go 
vernadores 'por 40$000 annuaes, como se vê de uma acta 
da camara de q de fevereiro de 18 IJ. Parece que. ao 
tempo da iroca já era do Estado. . . 
· A edificação desta casa, ora palacio, ·custou a vida a 
t 6 indios, que tiravão barro para ella, junto á fortaleza. 
Cahio·lhes pnr cima uma barreira. · 

Deste predio passou-se a camara para o que oq:upa 
actualmente, obtidá depois da independencia, por com: 
pra ao negociante Francisco José Pacheco de lVledeiros. 

Em seguiménto para o sul, encontrava-se a casa de 
morada de José Pacheco Spinosa, .quasí no mesmo· ali
nhamento sobre a barranca e nenhuma mais até a travessa 
agora d'Assembléa 

Seguia-se o .palaci9 do governo, pledio que foi do 
capitão-mór Antonio de Castro Vianna, comprado pela ca· 
mara á junta de fazenda em 1802, por intP.rmedio ou com 
a garantia do capitão mór José Alves Feitosa e transferi
do, como dissemos, aos governador.es em 6 de janeiro 
de 1810. 

Para haver este predio, a caniàra tinha creado um 
imposto que se chamava subsidio das agoas-ardentes, o 
qual consistia em 4$000 por cada pipa que se. impor
tasse. 
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A primeira' casa da camara foi um máo ·predio, na 
praça do Concelho, ora praça da Cathedral, em concertos 
sempre que se dava aposentadoria aos ouvidores. Foi ven
dida em 4 de janeiro de 180; ao professor regio Avila por 
71 $000 e tinha sido edificada pelo governador Manoel 
Francez, do qual se queixava a camara do Aquiraz em 
1728, dizendo que elle allegára ter gasto cerca d.e 400$000 e para pagar se, se ficara com o imposto do talho das 
carnes. 

·completavão esta rua algumas casas em frente ao sitio de D. Anna da Cosia, das quaes ainda existem al-gumas já muito arruinadas. . 
Rosario-por traz da ermida deste nome, da qual exis

tem ainda algumas casas. 
Praça de Palacio-que <lava sahida para o terreno 

que forma agora a praça Carolina da qual algumas casa' desalinhadas seguião na direcção da rua do Monteiro. 
Monteiro-pequena fila de casas que cortava obli' 

quaménte o eixo da rua hoje do Major Facundo em frente 
á casa n. 0 74. 

Becco das Almas-travessa que ficava ao lado esquer
do de Antonio Francisco, hoje palacio episcopal. 

Rua das Flores-com alinhamento um pouco ao norte 
da actual. 

Boa-Vista-por traz e ao occidente da rua do Quar
tel, de cujos predios alguns exi;tem ainda. Era nesta rua 
das Flores que existia a casa da Inspecção do algodão, 
onde estão os predios actualmente com numeração 
3 1; etc. 

Rua da F'ortaleza-Linha de casa que corria parallela 
á fortaleza na direcção mais ou rrienos da rua actual da 
Misericordia. · 

Não havia até então um mercado publico. A pequ~
na e a grande permuta se fazião em lojas e vendas que 
se encontravão na rua Direita dos Mercadores e na do 
Rosario. Foi em 181 2 que a camara mandou que no pa
teo da casa de suas sessões cercado de madeira, em meio 
do qual havia um telheiro, se estabelecesse uma feira. 
Nesta estacada e na face, que olhava para a praça Ca-
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rolina, hoje praça José de Alencar, se collocou um por
tão por onde se entravá para o mercado, das 6 horas 
da manhã ás 6 da tarde. Em janeiro de 1814 resolveo 
a camara fazer uma casa para ribeira, restaurando para 
isto o imposto de 4$000 sobre pipa de agoas-ardentes, 
medida que justificou, fazendo escrever na acta da ses
são que não se podia chamar oneroso este imposto, por 
isto que todo o seo peso cabia com igualdade sobre os 

·bebedores, podendo os vendilhões augmentar-lhe o preço, 
por quanto. aguardente era objecto de luxo e causa de 
crimes. 

Em abril desse anno os capitães-mores Dourado e 
Castro tomaram a si a construcção do edifício, empres 
tando o primeiro 1 :200$000 e incumbindo-se o. autro 
da administração da obra. A planta foi do ajudante de 
ordens do governador, tenente coronel Antonio José da 
Silva Paulet e servio de mestre o portuguez Antonio Si
mões, que deo começo aos trabalhos em 1b1 5. 

Este edifício foi inaugurado e entregue definitiva
mente ao publico em 1 2 de setembro de 1818, mandando a 
camara fazer inscripções em honra do juiz de fóra José 
da Cruz Ferreira, do governador Manoel lgnacio de Sam
paio, de Lourenço da Costa Dourado e Antonio da Silva 
Castro. 

Sobre o portão que dá para a praça Carolina po-
serão em caliça o seguinte: 

Em 12 a praça pelo Cruz fundada. 
Em 15 por Sainpaío edificada. 
Sobre o portão que fica ao lado opposto: 
Aqui Dourado e ('astro permaneção. 
Cidadãos generosos nunca esqueção. 
Foi tambem depois de 1810, que a fortaleza de As

sumpção tomou a forma que hoje tem. Deve-se ao gover
nador Sampaio e ao architecto Paulet.. Suas obras forão 
começadas em 12 de outubro de 1812. Derarn-se nomes 
aos seos 4 balu;,rtes: ao do nordéste de N. S. da A ssum· 
pção, ao do suéste de S. José, ao do noroéste de D. João 
e ao do sudoéste de Principe da Beira. 
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Em frente ao mar collocou-se uma lapide com estes 
dizeres: 

Informem montem me -derisêre carinae, 
Nunc arcem magnum respectu pavescunt: 
Hic me Sampaius, sexto regnante Joanne, 

Fundavit pulchrnm; Pauleti re!ulget. 
Armis rne fartem civilia dona 

Muris me !orlem reddunt stipendia Regis. 

No lugar occupado pelo predio n. 0 ;o da rua Formosa 
estava o matadouro; e não longe o açougue, na extre
midade norte da rua Boa-Vista. 

Era lugar de execuções capitaes a praça actualmente 
jardim do Passeio Publico e continuou até 1825. D'ahi 
se passaram para o campo d' Amelía, lugar occupado. agora 
pela Estação da Estrada de Ferro. · 

Nesse tempo, as cabeças dos justiçados andavão a 
· metter medo ás populações, conduzidas d'uns _para ou
tros termos, como se. vê do dorumento infra: 

•Pela presente portaria ordeno ao juiz de fóra da 
villa da Fortaleza que assim que esta lhe fôr apresenta
da encarregue ao alcaide ou meirinho da mesma villa de 
conduzir á .villa de Sobral a cabeça do réo Semeão de 
Freitas, que entregará ao juiz ordinario da villa de So
bral, que della fará o que no officio junto lhe ordena a 
superiora junta de justiça de Pernambuco. Outro sim, 
ordeno ao capitão José Henrique Pereira, que para a dita 
execução nomeie um official inferior ou arvorado com 4 
soldados para acompanhar o mesmo meirinho, nesta de-· 
ligencia, cujo auxilio será dado assim que o juiz ordinario 
o requerer. Villa do Aracaty, 18 de outubro de 1804. 
João Carlos Augusto Oeynhausen• .. 

·No mesmo lugar existia o paiol de polvora, 1ue foi 
mudado para a rua actual Pedro li e ultimamente para 
o Croatá donde removeram para Lag.oa-funda. 

A Cadeia publica era no; baixos do quartel de linha 
e sobre ella funccionava a junta da Fazenda publica, até 
que se passou, em janeiro de 1809, para a casa adquiri
da pela camara na rua Direita dos Mercadores. . . . 
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Completavão a cidade as estradas, que partipo para 
diversos pontos; a. de Merejana e.Soure, como actual 
mente; a de Arronches, pela travessa . do Cajueiro; a de· 
Jacarecanga, pela rua do Senador Alencar; a do Cocó, 
por um lado do sitio de Antonio Francisco. · 

Em 181 o tratou-se de fazer um cemiterio em segui
da á matriz, lado <lo mar; mas esta obra, para a qual o 
vigario da parochia pedia cons~ntimento, parece não ter 

·sido levada a effeito, continuando as- inhumações no in
terior das duas pequenas igre·jas. 

Era isto", pois, no ponto de vista. material, a povoa
ção que já em 1808 aspirava aos fóros de cidade. 

V 

. Iêó, Aracaty e Sobral comparados. Povoamente do ., 
Ceará. Mineração. flantio de canna. Os mdios. Criação 

. de gados. Escravos Commercio com Pernambuco. 
. . -. 

· A julgar pelo que informava Luiz Barba Alardo ao 
governá em-seo"officio de 18 de abril dt 18.14, a Farta'.· 
leza estava muito .menos· ac!iantada qu~-- outras povoa: 
çoes da çapitaf: · . 

.. O lcó: dizia elle, era a situação mais rtca e agrada
vel do Ceará. Suas rendas mtinicipaes erão de l l 5$07 5 
réis, emquanto as da Fortaleza não passavão de 1 ;4$360 

·réis; a.populáÇão,de seo termo era de 17.698 individuas· 
quando a do termo desta, incluindo Mecejana, Sou
.re e Arronches, viUas de indios; attingia sómente a 13:)76. 
No lcó havia, alem de bôa casa >ie càmara, quatro igrejas, 

· inclusive a matriz que dizia o governador ser uma dás 
mai~ ricas da capitania. A Fortaleza contava apenüs as er
midas do Quartel ~ do Rosario e a matriz, que não estava 
acabada nem .se concluio até ser derribada, para edificar-se 
a éathedral. . ~ · • 

O Arac·aty ,coniinha nos seus muros· uma popula, 
ção de mais de 2.000 almas, sendo dç ;.131 a do seo ter
mo e freguezia .. Apurava. uma grande renda municipal,. 
tinha quatro templos, casa de camara ~ melhor, mais . às-
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seiada .e mobiliada da capitania; casa de inspecção do 
algodãó, melhor que a da capital ; um açougue magni-

. fico, dizia elle, o melhor que tinha visto. Erão dignas 
tarnbem de attenção n 'aquella vil la as casas dos princi
paes negociantes, feitas a moderna. Como ficavam na rua 
principal, de grande estenção e largura, faziam uma per
spectiva muito agradavel. Estes negociantes, em numero 
não pequeno, erão não só os mais ricos, como os mais 
polidos e bem educados da capitania. 

Sobral já era tambeni um povoado muito notavel, 
a freguezia continha 14:620 habitantes, 

Comprehende-se facilmente porque outras povoa
ções tomaram a dianteira á capital. 
· Foi no periodo da invasão hollandeza que o interior 
d? provinda do Ceará começou a ser povoado e conhecido. 
Seo nome era então-região do Jaguarive. ·O Ceará pri
.nitivo, ou como dizião-a costa de 1\1ucuribe, foi a pti 
meira região que recebeo povoadores portuguezes e de 
raça crusada; mas os receheo em menor quantidade. 
. Familias, que fugião ás vexações da guerra ou cor 

dão adiante. dos invasores, estabeleceram-se nos sertões 
aa Bahia e de Pernambuco e d'ahi se. disseminaram pelo 
Ceará. Continuando sua marcha para o · interiQr, os nos 
erão os caminhos que seguião, pois que outros não havia. 

O nome Ceará, vem do outro Cear;í no Rio-gran
de-do-norte, cujos indios vierão para aqui com os pri
meiros missionarios A· palavra Ceará primitivamente se 
escrevia Siard, que queria dizer-cyri claro, para distin
guir de outras qualidades de çaranguojos 

Assim foi que pelo riacho da Erigida vierão povoa
dores para as terras do Araripe, emigrados da Bahia por 
Cotinguiba ou de Pernambuco por via de Penedo e Porto 
Calvo Pelo rio. do Peixe vieram .os povoadores do lcó e 
alto Jaguaribe, procedentes de Parahiba, Pernambuco, 
etc. Finalmente o baixo Jaguaribe, o littoral do Ceará .e o 
valle do Acaracú receberam povoadores das costas de Per
nambuco, d~ Parahiba e Rio grande-do-norte. 

E' desta ultima procedencia principalmente a popula
ção do norte da provinda. 



A corrente de immigração para o sul, occasionada 
pela guerra, continuou por outras caus:is, algumas de · 
natureza permanente. 

Logo em 1711 começaram os boatos da. existencia 
de grandes jazidas de ouro nas imm~diações do Araripe 
e em 1753, não obstante cautellas tomadas pela autori
dade, era consideravel a accumulação de av~ntureiros 
nos terrenos do Salgado. · 

·o governador de Pernambuco màndou postar em 
Missão.velha uma força númerosa. commandada por Jero
nymo Mendes da Paz afim de obstar as deson,lens e os 
contrabandos em prejuízo do quinto. · 

Houve trabalho de mineração na Fortuna, Barreiros,. 
Mangabeira,. Morros-dourados e muitos outros. pontos. · 

Quando, pela Ordem de 1 2 de setembro de 17 58, 
se mandou dispersar essa gente, sob penas severas, já 
não havia mais um pedaço de terra devoluta n'aquellas 
paragens e a povoação congregada applicou-se á agricul
tura e á criação de gados. 

Ficavão á pequena distancia as serras e brejos do · 
Araripe, terrenos dos mais ferteis e irrigaveis do Ceará, . 
que coqtinuaram a attrahir povoadores; e veio o plantio 
·da canoa de assucar para tornar permane.nte a immi-
gração. . . 

Foi alli que começou para o Ceará a industria as-. . 
sucare1ra. 

Accrescente-se a isto a excellencia dos campos· para 
a criação dos gados, e eis. como em 181 o já existiam o.a 
bacia do Jaguaribe 59:628 .pessoas, outros tantos consu 
midores e productores para o commercio do. Aracaty. 

. As demais ribeiras da provinda, segundo o recen
seamento de então, coniinhão apenas 66:240. habitantes, . 
sendo que parte do norte fazia quasi todo seo commercio 
com o Maranhão. 

E' preciso não esquecer uma circumstancia, que dá 
idéa mais completa'âo movimento immigratorio no sul do 
Ceará. 

A população de origem americana é menor alli do . 
que no norte. O.s índios forão ·quasi exterminados nas re-

• • 
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. giões do Jaguaribe pelas guerras que tiveram entre si e 
principalmente pelas barbaras e incessantes correrias dos 
capitães-móre< de entradas, em quanto que no norte a 
protecção dos jesuitas os tinha feito poupar. . · 

Era, pois, o Aracaty a praça de commercio que se con
stituio e. devia constituir-se primeiro. Aventureiros por
tuguezes para ahi affluiram, por via de Pernambuco. 

Este ponto marítimo era justamente o que se ligava 
aos fócos maiores da população, formados no interior 
pela invasão e enriquecidos pela industria, que se podia 
~xplorar n ·aquella epocha -a criação de gados. As mar
gens do Jaguaribe erão caminhos, que conduzião ao lcó, 
S. Matheus e lnhamuns; as do Salgado, seo affluente, a 
Lavras e Cariry; as de Banabuiú a Quixeramobim, etc. 

A Fortaleza, ao contrario, achava-se isolada na zona 
dos taboleiros, em communiração com o littoral sómente, 

·não alcançando suas relações para o interior mais que Ba-
turité, Canindé e Uruburetama. . 

O producto unico desta região era o algodão. A ou
tra o tinha na mesma quantidade, accrescendo os gadosiiõ 
que deixavam muito mais, visto como pelo porto do Ara
caty, exportava. o xarque. o couro, a sola e a camurça; 
pelo interior suppria os açougues de Pernambuco e da 
Bahia . 

. A criação do gado bovino se desenvolveo mui rapi· 
damente na bacia do Jaguaribe. Em 1647 já dalli sahião 
700 bois para supprimento do exercito de João FernJn 
des Vieira. Em 1719, indivíduos havia que possuião mais 
de +mil rezes.nas proximidades do lcó. 

No Aracaty, antes da secca de 1792, xarqueavam-se 
annualmente de 20 a 2 5 mil bois; e pelo seo porto sa
hião de 2 5 a 10 mil couros salgados, de 50 a 60 mil mdos 
de sola e vaqueta, 10 a 11 mil couros de cabras, 2 a l 
mil pellicas brancas (camurça), que costumavão fabricar 
nos sertões. Tudo isto dava para manter na praça uma 
importação de fazendas, que ·antes de 1792 já era orçada 
em 400:000 crusados 

A cultura do algodão, que já existia no valle do Ja
. guaribe, depois da secca augmentou consideravelmente, 
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de sorte que a exportação de 1794 foi avaliada em 16 a 
18 mil arrobas. · · 

Era lambem consideravel o commercio que fazião 
n'aqueUes sertões com as zonas assucareiras de Pernam· 
buco e Bahia, ministrando·lhes bêstas de carga e cavalga
duras de raça, excellentes para viagens e para mover en· 
genhos. 

O governo de P!Jrlugal, .que e'm tudo se ingeria, 
prohibio formalmente (1761_) a entrada de muares na ca· 
pitania, · mandando que fossem motiol os que de· então 
por diantr se introduzissem· e fossem apprehendidos os 
que se encontrassem. Na sabedoria do governo porui
guez esta 'medida fatia-se necessaria para que se não 
extinguisse a raça cavallar. Só em 1764 achou que as
sim ·não era, permittindo a criação de muares, com · cer
tas cautellas é verdade. 

Foi' este commercio pelo interior com as duas pro
vindas, que deu entrada á grande parte dos escravos afri
canos que a capitania veio a possuir. 
· Até' 181 & não tinha havido importação directa da 

ltcosta d' Africa: · 
··· Segupdo o lestemunho do governador Sampaio, os 

que tinhão vindo, por via de Pernambucu, .de 181 3 a t 817 
andavão ~mente por 3 52. 

O gover~dor solicitou para o Ceará, em fe~ereiro 
de 1818, a gr~a de poder importar escravos·d'Afrira como 
se tinha .c!!l)Cedido á capitania do Pará. N.ão foi . porem 
concedida; pois· que elle mesmo, em outubro do anrio · 
seguinte, commu1ucava ~o gúverno que havendo entra® 
aqui o cuter Sirene, procedente da ilha Bôa-Vista do ar
chipelágo. de Cabo-verde, com 30 .africanos, tirados. da. 
costa d'Alrica, donde era prohibido exportar segundo o 
alyará de 26 de janeiro . de 11!18, elle os tinha apre
he:idido, !Jlandando processar os introductores. . 

Até <1 promulgação do alvará de .• 7 de janeiro de 
1799, que, separando o Ceará da capitania de Pernam
buco, lhe deo permissão para negociar directamente com 
a metropole, todos o:; n~gocios da Fortaleza e· Ar.ac<1ty 
erão exçlusivamente com .a praça de Pernambuco. 



108 Dó INSTITUTO DO C:l!àRA 

Esta emancipação do cqmmerdo, porem, si bem que 
limitada, não deixou de encontrar opposição e dividir 

· os .animos· na capitania .. Os que tiravão proveito do com· 
mercio· com Pernambuco, fizerão manifestações, que não 
forão adiante pelo respeito talvez em que era tida a au
toridade! 

Em 4 de fevereiro de 1800, o vereador da Forta
leza, João Manoel Casimfro reclamou que· se havia pro· 
palado na villa que elle e alguns officiaes da camara não 

· tinhão querido assignar ~ma carta que o capitão·mór An- .. 
tonio de Castro Vianna minutara para o senado, agr~de
cendo a separação da capitania e a permissão concedida 
para negociar directamente com ·Portugal. Assim, ·dizia 
elle, q uerião indispql-o com os superiores ! , 
· . Targini, em uma representação ao rei, falia de nç

gocia111es do lcó, que. se 1nostravão mal satisfeitos com a 
concessão e parecião combinados com os de Pernambuco 
para annullar tamanho favor. ·· 

O Aracaty, que não podia fazer, com as mesmas van· 
tagens, o commercio directo com Portugal pela natureza 
do seo porto, coQtinuou enfeudado á Pernambuco. Man- . 
teve, porem, a ~ua primasia á ·mercê da im)lossibilidade 
em que se achavão as povoações do Jaguanbe de enca· · 
minhar seos produçtos ao porto da Fortale,za,. 

Accresce'ntando-se a tudo isto q~e a ,pnipria cultura 
'do algodão só se desenvolveo no município da Fortaleza, 
depois do alvará de 27 de maio de 1803, que reduzio a 
metade os direitos de entradas .e sabidas de todas mer
cadorias e que até antes o algodão, obrigado ao int.erposto 
de Pernambuco,. supportava um frete mais pesado que' o 
do Aracaty; tem-se em conclusão a som ma de motivos 
pelos quaes era este ainda, l!O tempo de. Barba Alardo, 
um mercado muito superior ao da Fortaleza e a .razão 
mesmo .. porque tambem o lcó, quasi na confluéncia do 
Salgado, lhe estava superior em riqueza, populaç4o e 
desenvolvimento material, embora aqur fosse a séd·e do 
governo, do fi1nccionalismo da capitania, da força pàga, 
etc. 
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VI 

Carolin11: Alinhamentos novos. Pontos de.referencia. 

·Ó alinh3)1lento da Fortaleza, tal q.ual se vê. hoje, {;~r
tada em quadras regulares, alinhando pelos quatro pon
tos cardeaes e de modo que o· ar circule- perfeitamente 
e o mar sirva de vjsta a extensas avenidas é obra dos · ·. 
tempos coloniaes. . 

Constituida a ·cidadl' acompanhando sua prim~ira 
rua· {Nova ou Direita ·dos .mercadores) as sinuosida~es do 
regato pajehú, as que se projectaram até o tempo de 
Sampaió forão seguindó ó máo caminho ou nascendo 
tortas. :· · . 

Ainda hoje se observa esta falta, comparando .a _ci
dade 'que se -estende ao poente do Mercado com a parte · 
antiga, que se tem. procuratjo corrigir ou cuja irregula· 
ridade se tem coqseguido illudir, em grande parte, tra-
çando . outras ruas. . . 

Em sessão do senado da Camara, .de 11 de oovem
bro de 1812, se assentou de pedir, e pediose effectiva
mente, ao governadôr que mandasse· fazer uma planta 
para a edificação da êidada na parte do oéste da praça 
-Carolina, visto que só havia uma para ·o lado de léste. 
· · · Foi. esta a origem do alinhamento actual da Forta· 

leza_ Q engenheiro Paulet executou o 1rabalho e forão 
presentes. á camara em 1 5 de máio de 1S11 duas plan-

. tas, uina das qtiaes entendia com o oéste d'essa praça, a 
out(a modificava o .plano já estabelecido pa'ra a parte 
oppos.ta. ~m 'virtude desta, o boticario Bemarde José 
Te1xe1ra tinha lançado os fundamentos da velha rua <lo 

. Sampaio, em honra do governa:dor, por traz da do!. Mar
. -cadorc•; ru.11" ·tanto .tenuiô , esquecida e Só muito tempo 

depois adiantada . com_, algumas casa& de melhor. appa · 
renda. A forma quadrangular foi adoptada !lesde então 

. pela camara; que a mantinha com cuidado. 
A praÇà da Caro1ína, actualmente pr~ça José de 

·Alencar (Mercado), era um pateo sem ·edificação. regular 
que demorava ao poente da casa da i:amara, pateo c.ercado 

- ~.·_' 

·: 

-
~ .... 
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de madeira no centro do quat havia alguma edificação 
má e incorrecta. 

· Conclui da a obra do. mercado, alinhou-se pela frente 
deste a ála da Boa-\"ista, hoje Floriano Peixoto, que corre 
parallela. . · 

Nesta ála edificou o capitão mór Castro.a casa n. 0 24, 
em que residio o finado Paes Pinto, e para o norte o ne· 
gociante Nunes occupou uma esquina, abrindo caminho 
da praça para o matadouro . 

. · Foi pois a frente do mercado, que servia de linha 
de referencia para todas as que se· projectaram. Em ou
tubro de 1814, já estava em começo a rua da Palma, 
hoje do major Facundo, incumbindo-se de sua abertura 
ou traçado o dito boticario Bernardo José Teixeira que 
foi r()r isto louvado pela camar>, como benemerito. . 

O serviço, portanto, que se tem attribuido a Antonio 
Rodrigues Ferreira, de ter alinhado a cidade, fica redu
zido ao facto de ter contribuido poderosamente, em 
epochas posteriores, para a observação d'aquelle plano. 
A outro boticario caberia a gloria pela execução do. tra
çado de Paulet, sendo preciso restituir-lhe o que lhe ti· 
raram para illustrar o nome d'aquelle. 

Ferreira· chegou ao Ceará em 182 5, quando já exis· 
tiam muita5 ruas da nova. planta. Entrou para a camara 
na qualidade de vice-presidente, na eleição que se fez 
no governo de Fausto Augusto de ~guiar ( 1 b48) e servia 
de presidente no quatrie·nnio seguinte, faUecendo em 1856 . 

. A ála em frente ao =reado estendeo-se até prender-. 
se á antiga rua da Bôa vista, pois que aproveitou-lhe os 
poucos eclificios ficando como um prolongamento della 
Encontravão-se em 1825, na linha que corre em tente ao 
palacete da i\ssemblêa e ao antigo Gabinete de leitura, 
uma casa do capitão-mór. Barbos~. outra d~ Manoel· Fran-
cisco da Silva e duas do coronel Machado. . 

Foi depois de 1 !121 que se edificou o sobrado n.•· 14 
que tem frente precisamente para o palacete indicado. 
Para fazer estas casas e as do fundo, com frente na rua 
Major Facundo, foi de mister demolir a velha rua do 
Monteinf; que as cortava obliquamente. 
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Firmaram. o ·alinhamento-o sobrado. actualinente 
Casa da Camara, que foi de Francisco José Pacheco de 
Medeiros (Pachecão), edificado antes de 1824; o sobrado 
do coronel Machado, alinhado por esse outro em 182 5; 
e finalmente o edificio do Ensino mutuo, hoje Guarda 
Civil, que Belfort mandou construir ein 1828. · 

Pela rua da Bôa vista, pob, alinhavam-se todas as 
ruas que correm do sertão para o mar; pelo sobrado de 
Pachecão, a rua Municipal; pelo· sobtado de Barbosa, a 
da Assembléa; e pela casa de Nunes, a do Sellador· Alen
car (nome moderno). 

A rua das Flores, que fecha ao nascente com a ca
pella do cemiterio ·na extensão de quasi dois kilometros, 
é antiquissima. Muitos annos levou a ser alinhada não se 
podendo de todo corrigir os seo~ vicios primitivos; a 
frente da Sé lhe ficou de esguêlha. O que se poude 
fazer foi illudir o defeito para quem estiver á distancia. 

Eis, pQis, como se fez a cidade mais regular do norte 
do imperio. 

VII 

Pobreza. Opiniáo ele Ferdinand Denis. D~rramas. 
Litigios. Pescado. 

Era pobrissima 'à sede. da capitania até· o governo 
de Barba Alardo, que tomou a si promover o seo rom
mercio externo e dar impulso á agricultura nos rnunici
pios visinhos. 

Alguns factos dão idéa das condições em .que ella 
se achava. · · 

Em 1798 o governo de Lisboa- m~ndou que a ca
mara procedesse a uma finta para o estabelecimento de 
mestres de ofticios, de um medico, de um cirurgi~o, etc, 
os quaes devião chegar no primeiro de junho do anno 
seguinte 

Naturalmente não podião ser grandes cousas; 1nas a 
camara a~sustou-~e com os hospedes annunciados e para 
tratar do assumpto convocou os Republicas da villa, de pre-
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ferencia á nobresa, clero, e povo mixturadamente, como 
de oútras vezes. 

Desta importante deliberaÇão damos integralmente o 
processo verbal. · 

cAos 14 dias do mez de maio .de 1799 annos, nesta 
villa da Fortaleza de N. S. da Assumpção, capitania do 
Ceará grande, nas casas dos Paços do conselho della aon· 
de se achavão o juiz presidente Manoel Lopes de Abreo 
Lage (Licenciado) e procurador do conselho e republicas 
para assentarem o que havião de responder âs ordet1s di· 
rigidas a rste senado sobre as fintas para este. estabeleci
mento, de um medico, de um cirurgião, contadores e idra
los tsie) e sendo-lhes lida as copias de ditas ordens, cu. 
jas ordens são de 21 e 27 de outubro de 179!s, as quaes 
sendo lidas, forão de parecer que depois de agradecer á 
S. M. o beneficio que queri<' fazer aos povos desla villa 
e seo termo, principalmente para o estabetecimento de um 
medico e um cirurgião, por . haver destes maior preci
são do que de idrauculos e ipographos (sic) se respondesse 
a S. M. que muito a seo pesar se não pode fazer um im· 
posto ou finta sufficiente para o mesmo estabelecimento· 
em razão da pobreza, a que estão reduzidos os povos de
pois da calamitosa secca de 92, que grass<;>u em toda esta· 
capitania, cuja se coadjuvava muito mais com a do se. 
nado, por quanto sua casa é da taipa, indecente e quasi 
·de todo arruinada (é a que foi vendida ao professor Avila, 
em 4 de janeiro de 1803), alem de não ter mobilia.de qua· 
!idade alguma e de Ih.e ser necessario para as funcções 
mais pulllicas, como a presente, pedir trastres empresta
dos, por não ter o mesmo senado patrimonio sufficiente 
para as suas competentes despesas para poder contribuir 
para a felicidade publica, por meio de obras de que esta 
villa e seo termo padecem a mais urgente necessidade e 
que quando elles tivessem possessões sufficientes as de
sejarião esgotar em beneficio de uma decente casa de ca
mara, cadeia, mobilia e pontes, de que tanto necessita 
para conservação da autoridade do senado, para punição 
dos deliquentes e para commodidade do commercio, por 

• 
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serem·os objectos que devem occupar a 'prirrie'ira consi-
deração do senado•. . . . 

Em 1805 .. foi que está corporação pôde .jcomprar 
18 cadeiras. Antes disto possuía l archibancas, ou ban 
cos de madeira com encosto, uma meza coberta de panno 
encarnado com couro de carneiro no meio, ornado de 
franjas ama relias.' Datava esta mobilia de 1799. 

A villa estava· sempre ·a braços com a penuria e a {:a
mara, incumbida de prover a subsfatenda publica, . em: 
pregava. todas. as medidas. ~m uso n'aquelles tempos de 
violencia e ignorancia. 

A venda da farinha era regulada pela camara que 
a tomava onde encontrava, em todas as crise~. 

Em dezembro de 1799, estando ancorado em'Mu· 
. curipe o barco Bom Succesjo e suspeitando-se que nelle 

quizessem carregar farinha, a camara mandou intimar ao 
mestre que não conduzisse mais que o necessario para a 
'tripulação, pena de io dias d.e cadeia e 12$000 réis de 
multa. 

A verdadeira historia do Ceará seria sem duvida a 
d~s suas seçcas, dizia Ferdinand Denis. 

Não seria inteiramente assim, tratando·se dos· tem· 
pos modernos, mas até 181 7 miseria é quasi o exclusivo 
objecto das chronicas da terra. O pão era a primeira 
preoccupação, o cuidado de todos, tão escasso e fallivel 
era elle. . 

Durou issC\ muito tempo. 
. . Notalnós que ainda em abril de' 181;, seguindo para 
'Angola na sumaca S. José dois infelizes que ião cumprir 
pena de degredo, a camara, .que pata v.iagem delles tinha 
foito despeza n~o pequena com dois pares de grilhões lhes 
mandava dar i$260 .réis para meio alqu_eire de farinha e 
um sacco; unica provisão para tão longa· viagem! • 

. A Cdrne era vendida ~o povo com preço taxado, que 
regulava fresca q6o por arroba, fai~ndo a camara effe-

. ctivo o ·supprimento, ora por derramas;· ora por con.,trà· 
-cios. -·. ..~-·,. ·- ., · _ -, -,-

A derrama era uma obri~ação;, que se impunha aos · 
criadores de gado de talhar c~r!le no açougue exclusivo 

• 
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da camara, a preço fixo, distribuindo-s( por elles os 
dias do. anno. Todos os fazendeiros desde Cauhype até 
Canindé vinhão obedecer :i ordem do. senado; e que o 
não fizessem 1 

Em abril de 1812, pouco depois da posse do go: 
vern~dor Sampaio, deo-se u111 conflicto por amor disto, 
que. tornou este governador irreconciliavel' com o po· 
tentado da terra, sargento.'mór Antonio Jose Moreir3 
Gomes. · 

Tendo este sahido na derrama, excusou-se. della, 
r,omo já fizera em julho de ·1808, allegando e prevale
cendo-se de priviregios da bulia da santa cruzada, que 
dizia eximil-o; mas realmente, por despeito para com o 
juiz de fóra .l"sé da Cruz Ferreir:i, que tinha annullado 
um contracto firmado pela cama ia coin um. amigo de 
Moreira, para talhar carne a 1$200 por auoba. . 

Foi isto origem de uma ilivisão na villa, e pela pri
meira vez se ouvio a palavra--partido-que era quasi 
um motivo de devassa! 

As pescarias e consumo do peixe, tudo estava re· 
guiado de um modo vexatorfo, ficando as pescado.res 
reduzidos a uma condição quasi servil e prevalecendo 
sempre a lei do maximum, que passava por verdade eco-
nomica n'aquellas eras. . 

Para tr:insportar o leitor áq!lelles tempos, aqui trans
crevemos· alguns artigos das posturas de 26 de outubro 
de 1 81 1. · 

, 1.0 Que todos os . jangadeiros serão obrigados to 
dos os dia.s a ir pescar com suas jangadas ao mar e- isto 
a horas competentes, salvo quandó' o tempo fôr tal, que 
elles cte força não possão ir ao m,ar, debaixó das penas 
de 10 dias de cadeia, cada um dos jangad'eiros>. 

•2." Que, para execuÇão deste. artigo primeiro, ele
gem e determinão que um dos jangadeiros de mais porte 
e capacidade seja ca.bo, a quem ·todos ns outro' janga
deiros respeitar~o e obedecerão, como otficial de justiça 
ficando este cabo obrigado • fazer sobreditos jangad~iros 
irem pescar ao mar, assim ·como pertence tiiní~em ·a este 
cabo decidir, si os vent0s e os tempós são favoraveis ou 
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SOLDOS 

Governador a.nnualmente 1 :600$, ajudante de ordem 
240$, secretario. 240$, naturalista Feijó, em commissão 
712$, sargento-mór de milicias de marinha do Jaguaribe 
e Siará ; 12$, ajudante dito i44$, escrivão da vedoria 
de· guerra 100$, alferes de milícias de marinha .. ;0$700, 
sargento idem 19$200. 

Capitão de infantaria da guarnição mensalmente 
19$700, tenente 11$, alferes 10$, cirurgião-mór ;o$, ca
pellão 10$, sargento 2$560, furriel 1$600, soldado 1$280, 
tambor 2$400. 

Alferes de milícia, mensalmente, 2$560, sargento 
1$600. 

·1.• Tenente CO!Jlmandante de artilharia, mensalmente, 
15$000, sargento ;$600, furriel ;$000, cabo 1$920, tam
bor-mór 2$400, soldado 1 $600. 

SALARlOS 

O administrador da obra do quartel. e fortaleza (te
nente Torres) tinha diariamente 1$000, mestre de car
pinteiros 640, official idem 480, mestre pedreiro 400, 
servente 160, dito· tirador de madeiras 80 réis. 

Os estafetas tinhão por viagem, ida e· volta, para 'o 
Crato 6$000, Aracaty 2$500, Pernambuco. 20$, lcó ou 
Acarahú 4$, Missão-velha 5$500, Serra . dos Côcos ou 
An1eiroz 4$800, lnhamuns 5$800, Quixeramobim 3$400, 

. Monte-mór 1$750, Timonha 5$670 
Entre nós, quem quizer .decifrar o passado, adqui

rindo noções da vida c.olonial, não se deve eximir de re
volver os archivos dos antigos senados · 

Em torno da autoridade edil encontrará a descoberto 
para serem estudadas, debaixo de muitos pontos de vista, 
as populações, que entravão para a vida civil, sahindo 
das selvas, e as que vinhão de. longe aggregar-se a ellas 
pelo direito de conquista, fazendo valer sua superioridade 
de casta, e predominando pelo ascendente do se'u adian-
tamento moral. · 
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Estudados com paciencia, os archivos mumc1paes 
dão ·perfeitamente para se reconstruir ·a sociedade de 
outr'ora .. Não faremos tanto, mas, referindo-nos aos factos 
que estão ao nosso alcance pela leitura dos documen· 
tos encontrados na camara da Fortaleza, tentaremos dar 
a .feição d'aquelles tempos, no tocante· ás· instituições e· 
costumes, como temos querido fazer em relação ao des.-
envolvimento material· da colonia. · · 

Educado pelo clero n<i superstição e na· obediencia ; 
passiva, sem noção alguma da vida exterior, em verda
deiro sequestro n'um canto desconhecido da ierra, o 
povo do Ceará vivia n'uma vida abjecta e servil. O rei 
era um. mitho e o seu delegado na capitania participav• 
do culto que lhe tributavão. Não tinha limites o terror, 
que infundia sua ·colera e os homens se habituavão a uma 
continua prosternação moral. 

Abaixo do gov~rnador estava o magistrado, vindo 
d'alem mar, para fazer fortuna expoliando os seus juris
diccionados, juiz meio raposa, meio lobo,. com ares de gran
de senhor. 

Quem vivia em contacto com o povo erão as suas 
camaras envolvidas em todas as cousas da cida.de, com 
extensas attribuições em materia de politica. 

Infelizmente, compostas de homens ignorantes e aco· 
bardados, nem sempre servião á bôá causa, que lhes 
estava confiada, . sua visando o rigor das disposições odio-
sas das ordenações e leis portuguezas. . 

O individuo Jesapparecia e o· trabalho era uma ou!· 
torga das camaras ou senados. ' 

· Nenhuma arte ou officio se podia exercer sem per-
missão, isto por largos annos. Ainda em sessão de .8 de 
fevereiro de 181 2 se accordava qúe ninguem trabalhasse .. 
de·carpina, pedreiro,. sapateiro, ferreiro, alfaiate, marci
neiro; etc ... sem licença, pena de multa. Para obtel-a, 
Cll' artistas fazião exame perante o respectivo juiz de officio. 
Só em. dezembro de 181 3 se lhes deixou liberdade inteira, 
continuando todavia, por muito tempo, . as corporações 
de officio. · · 



, ' ' 

. Em janeiro de 1815 .ainda se nomeavão juizes e es· 
.:rivães dos. officios _de alfaiate, éarpina, sapateiro e,· pe- · 
d reiro. 
. ' A. s vezes a licença para trabalhar era com tempo 

. limitado. Assim, em 1804, concedeo-se uma á Josepha 
Maria de Jesus para trabalhar no seo tear e vender o 
que fizess~.! 

Policia edil. 
ciaes. Lntos. 

. IX 

Aposentadorias. La vom•a .. Festas offi-
• . . 

A _antiga Camarada Fortaleza fazia, em corporação, 
à correição das lojas, vendas e açoug~es,. acompanhada 
de seo almotacé. Nos 'registros de 18<i6 -encontra-se a 
nota infra, que não deixa de ter seo interesse para os 
que das cousas procurão deduzir os ~oméris. · . 

< •••••• nesta·villa.da Fortaleia. ae Nossa Senhora da 
Assumpção, capit~nia do Ceará grande, nas casas da ca-

• 

. mara, dr lias sahirão em correição o juiz presidente e 
mais offidaes da camara e ·corren~o todas as lojas, não 
çondemnando a pe~sôa alguma por se achar tudv cor
rente,··sõ se indo ao açougae a- \têr e rever os pesos 
achou-se o açougue indigno de· q·ue se ·cortasse carne . 
nelle por se achar ,o cêpo e tarimba com uma grande 
porquidade êm cimá da. sanguêra' da mesina carne e da .. 
mesma torma a rasa cheia da mesma porquidade, pare-: 

• des e chão, e igualmente· fazendo-se· da cádeira em quê ' 
se assenta o Almontacé igualmente tarimba.qe sé bater 
carne <!m cima, ·que -achava muito porca:~ por estes mo .• · 
rivo~ o mesma seliado condemriou o ditacontractador em " 
6$000 réis para as despezas do . senado•. . . 

·~ . A forma dos seos despachos era ás ve_zes i·n_sole9te'. 

, 

, • . .A João Joaquim, que réqueria nâo'se sabe o que,Jlespá· _. - , 
chava i11def!rindo-·- por ser falto de verdade. · 

1• · Competente para .obrig;ir a . termo de bem vivc!i", .• · · 
fazia os' pa,çienres su.bscreve~em às ,,m~iores ignOOiiQiâs. 
. · . O professor reg10 da v11la se md1spoz com os . ve
r-eadores, quasi ·todefS portúguezês, pof lhe' terem reousa· 
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do attestado para receber seos vencimentos. A camara o 
fez assig11ar o termo seguinte : 

, Aos 2 7 do mez. de novembro de 1802 em vereação 
da camara e senado desta vi lia, mandou o presidente della 
e mais vereadores, por ordem dos lllustrissimos Senho-· 
res governadores interinos desta capitania chamar á sua 
presença o pardo João da Silva Tavares, mestre de gram
matica latina desta· villa, para àssignar termo na presença . 
de todos de viver d'aqui em diante com ·paz e quietação, · · 
conforme as leis do reino e costumes, de ·que deve fazer 
profissão. E sendo vindo o .dito Joãu da Silva Tavares, 
pelo dito senatlo lhe foi dito, que para occorrer ao so
cego e tranquillidade publica perturbada pela lingua dif
famadora, li!lertinagem e pessimos costumes, 111ovend.o 
ainda Jelle João da Silva. Tavares o justo castigo que pcir 
elles. merecia, o advertião de não continuar mais no exer 
cicio de mexeriqueiro, enredador e perturbador do publico, 
magistrados e republicas, pondo fim a dissolução de sua 
vida e assignando termo de viver como bom vassallo de 
sua Alteza Real e bom visinho desta villa, sob pena, si 
o contrario praticar, de ser na conformidade dá. lei exter
minado para os lugares de Africa, alem das mais. penas, 
com que os seos delicies aggravassem a primeira; o que 
sendo ouvido pelo dito João da Silva Tavares prometteo 
mudar de cooducta debaixo da dita 'pena e assignou com 
u mesmo sena'do este termo para a todo tempo constar 
da sua emenda ou recaleitração, confl'rme o disposto pelo 
regimento do mesmo senado e leis do reino• · . ' - . . . . 

A este teJ'lllo seguia-se uma longa contestação entre 
a camara e o professor, que era de -0ma teimosia sem 
li1nites. A camara negou·lhe ainda attestados e elle aggra 
.vou para o prinéipe ! . 

· Na concessão deste recurso; a camara as~istida por 
ºum assessor que tomou para a causa, prendeo o aggravan· • 
t~ porque {diz o auto) estando o termo de aggravo. já la
vrado e em meio o .mesmo professor entrou com palavras 
impetupsas· e menos· decentes ao respeito que devia ao ~e
nad"~" dizendo que dava de suspeito o escrivão~ por rliztli 
que o insulta vão com o tratamento de· pardo, mostran<fo 



• sAr arrogante e desobediente; e finalmente por ter alteado 
. as vozes sem o respeito devido. 

Tavares andou muito tempo em brigas com os ve
readores, até que finalmente se conciliar.'!o. . 

Er.'!o muito u.sados, na ·camara, os térmos .de bem · 
viver. Em dezembro de 1805, ella fez assignar id~ntico a 
Manoel José Ribeiro. . 

Tambem conhecia do ctime de injuria, tomando um· 
11ssessor, a quem pagava de 640 a 1$6ob .réis por cada 
conselho. · . 

Promovia a aposentadoria dos . magistrados, desi· 
gnando a casa que devião tomar e fazendo·lhes a despesa 
que regulava $6.oo réis por mez! · ' . . 

O celebre missionaria frei Vida! teve igual favor, quan
do •eio ao Ceará: Em dezembro de 1790 a· camara desi· 
gnou para.a residencia delle a casa do alfaiate Salvador, á 

· rua do Quartel. 
Tratava .da abertura e conservçãô dos caminhos, 

e obrigava os camponezes a plantar mandioca e· cereaes 
diversos, sob pena de multa e cadeia. 

Uma po~tura de março de 1801 impunha a cada · · 
lavrador a obrigação de apresentar annualmente em ca
mard J<r cabeças de passaras de bico red0ndo. Esta per
seguição, que aliás era feita por todas as camaras da ca, 
pitania aos papagaios, p;erlquitos e maracanãs, deixa ver 
que o numero destes passaras era então maior que actu~ 
almeote. 

Promovia as manifestações de regosijo ou de pesar, 
graduando-as pela sensibilidade do governador. · 

. Em março de 1812 por occasião de nascer um filho 
ao infante D. Pedro ·carlos, successo glorioso que lhe foi 
communicado em officio pelo governador, expedia editaes . 
para que a população o festejasse com luminarias, trez 
noites consecutivas. · · 

Em abril de 1816, sendo-lhe egualmente communi· 
.. cado o decreto, que deo ao Brazil o titulo de reino, em 
testemunho publico da reconhecida gratidão por tão ·alta 
mercê, ordenou que em acção de graças se expuzesse o 
Santissimo Sàrramento na matriz da vi Ha no dia 12 de 
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maio e se offerecesse a Deus o sacrificio de uma missa can. 
tada, em que se pedisse a conservação do principe re
gente e sua familia, devendo officiar trez padres, haver 
sermão e Te-Oeum, presente a camara encorporada aos 
republicos. Os habitantes da vil la· tive rã o que illuminar 
suas casas nos dias 1 1, 1 2 e 1 i. 

Quando se lhe communicou a noticia da morte. de 
D. Maria (15 de junho de 1816), o seo sentimento, agora 
de pczar, não foi menos vivo. Mandou que todo povo 
da villa e districto vestisse lucto rigoroso p0r seis mezes 
e alliviado por seis. Attendendo • que a pobreza e os es
craVos não podiam satisfazer rigórosamente este dever, 
permjttio que os homens trouxessem nos chapeos e as 
mulheres na cabeça qualquer retalho preto. Os que se 
recusassem a este acto de piedade e demonstração de 
magua, teriam io dias de cadeia, cada vez que. fossem 
encontrados sem o distinctivo ! 

Nas audiencias geraes dos corregedores. solemnida
de a que comparecia todo mundo official, vinha a ca
mara em corporação ouvir os proviinentos e advertencias 
do magistrado .. Lavrava-se de tudo um termo, que era 
assignado por ella e pelos republicos, os respublicos, como 
se ençontra nos manuscriptos do tempo. 

Tem seo i11teresse o termo de urna dessas audie11cias. 
Damos o excerpto do que traz a data de 6 de feve

r·eiro de 1808: 
. . . . . . . Primeiran1ente perguntou (o ouvidor) de 

quem era esta villa e como se denominava. 
Responderão que de sua Alteza Real o Principe re

gente, Nosso Senhor e que se deno1ainava villa da For
taleza de Nossa Senhora da Assumpção. 

. ·Perguntou se· esta camara tinha Ordenações com 
todos os seus livros. 

· Respondeo que sim. 
Perguntou mais, se esta camara tinha cofre .para 

seus rendimentos e da mesma forma de orphãos, cada 
um com suas trez chaves. 

Respondeo que si~. 
Perguntou mais, se nesta vi lia havia alguma pessôa 
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poderosa e revoltosa, assim .secular, como ecclesiastico, 
que perturbe a quietação do povo e execuções da justiça. 

Respondeo que não. · . 
Perguntou mais, se nesta camara havia alguma pos

tura ou posturas, que carecessem dereformar ou accres< 
centar. 

Hespondeo que adiante requererião, si tosse neces· 
sa rio, etc. 

X 

Vigarios. Conflictos. Jioreira. Eleições. Ensh10 .Pu
blico. Sevicias e pr-emios. 

A-monotonia da vida colonial, sem embargo dos 
habitos de subordinação e respeito da populai;ão, que
brava.se pelos conflictos que se levantavão nas regiões 
officiaes. 

Targini paz-se em divergencia com Bernardo 1\lanoel 
e lhe fez curtir muitos dissabores, combatendo, como chefe 
do serviço de fazenda, as despeza• que el!e ordenava, 
para que o naturalista f<'eijó explorasse as salitreiras do 
norte da provincia. O governador morreo púr esse tempo. 
Era um velho beato, que massava as autoridades com 
tirada; infindas ·em forma de çathecismo. · 

As escolhas de vigarios para a freguezia sempre. pro
duziã() brigas, resistindo o occupante ao successor · no
meado, tomando a camara partido por um e finalmente 
·intervindo o povo.· 

Em 27 de julho de 1797, a camara, em consequen
cia de requizição do povo, dirigiu-se á autoridade eccle
•iastica pedindo que não consentisse em ser restituido ao 
curato o padre Felix Saraiva Leão, que tinha sido de' 

. posto, mas o fizesse retirar da capitania. Nomeado, "to
davia, em agosto desse anno, a camar!l teve· que oppor-se 
a isto, sem que podesse obstar a posse, que effectiva
mente teve lugar em novembro, occasionando· d.esordens. 
A camara o communicou ao principe e ao governador, de 
quem parece não obteve satisfação. 
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Era candidato da cama.ra o antigo parocho da fre. 
guezia Antonio José Alves de Carvalho. 

Em 1 798, procurando prover-se no curato o padre 
João Francisco "Rodrigues da Costa, que para isto se diri· 
gio á Lisbôa, a camara ainda se declarou contra ellé. 
O nomeado foi outro de nome Luiz José, quando ella 
pedia a conservação de Claudio Alves da Costa, então 
ém exercido. 

Em 1800, outro vigario foi nomeado-o padre José 
Felix de Moraes. Vindo tomar posse a camara lhe escre
veo pedindo da parte de sua Alteza Real que se retirasse e 
não prejudicasse a paz e sócego em que vivia o povo com 
o seo parocho ! 

A nomeação finalmente do padre Antonio José Mo· 
reira póz fim a estes conflictos. Este paro~bo foi membro 
do primeiro governo provisorio e deputado á constituinte 
de Lisbôa. 

Outra intriga, que dividio os animos, foi a de, Anto
nio José Moreira Gomes com o juiz de fóra Cruz Ferrei
ra em. consequencia da derrama e contracto de açougue, 
intriga, em que se envolveo Sampaio, a quem Moreira af 
frontou com sua soberba e altivez. 

Este portuguez, o mais rico e influente da terra, 
foi capitão-mór de ordenanças do termo. · 

"Era sargento-mór em 1801, quando vagou o lugar 
por fallecimento de Antonio de Castro Vianna. Appare
cendo a disputai-o, em camara, onde se devia fazer a pro
posta, "foi apresentado em segundo lugar,. sendo em pri. 
meiro Gregorio Alves Pontes e em terceirp lgnacio Bar
roso. 

O governador annullou a proposta, pelo facto de ter 
· o povo tomado parte nella e se procedeo a uma outra 

e111 20 de novembro de 1 802, sahindo em primeiro lu
gar Gregorio Alves Pontes,-por 'er da maior nobreza; 
christandade e âesinteresse, manço, quieto e pacifico, e 

• alem disso. morador na villa; segundo lgnacio Barroso de 
Souza, morador na villa, cheio de probidade e de;honra; 
terceiro Jeronymo Fernandes Tabosa, homem quieto e des-
interessado, morador no termo. · 



Foi nollfeado o primeiro, mas por sua morte, em 
181 o, Moreira voltou a disputar o lugar, como da, maior 
importa,ncia n'aquelles tempos, Apresentados, elle ,em 
primeiro lu'gar, Francisco Alves· Pontes, e Tabosa e111 
segundo e terceiro, o governador Barba Alardo o es· 
colheó. , · · ' . , , 

Foi Sampaio quem o derribou, fazendo cassar-lhe a 
patente. a pretexto de não ter apresentado confirm?ção 

. em tempo e de se ter ausentado sem licença. Não lhe 
valeo ter enviado de Pernambuco sua carta de confirma
ção e uma licença e ter, ido ao Rio de Janeiro solicitar 
reparação da injustiça de Sampaio. · 

Em 9 de maio de 1 814, . a camara, depois de muita 
· hesitação, fez uma proposta que o governador exigio 
· ~endo em primeirq lugar Antonio José da Silva Castro, 
valido do governador, que ambicionava o lugar'; em se

. gundo Lourenço da Costa Dourado, . rico negociante ou
tr' ora do Aracaty, onde já' tivera a mesma patente ; em 
terceiro o .sargento-mór Josil Agostinho Pinheiro. 

~·oi este Castro, instrumento do governador para a · 
queda de Moreira, quem, ganhando a estima deUe, fêl-0 
proteger a· su·a familia dando-lhe muitos empregos re
tribuidos, origem da sua fortuna politica e .começo de 
vida puQlica. · · 
· Os parentes e adher"1lt~s de Moreira, dessa epocha 
por diante, acharam-se em constante divergencia com 
esta familia que tanta preponderancia veio adquirir na pro-. . 
v1nc1a. · . . 

Moreira acabou ás mãos de um escravo, em viagem 
para uma de suas fazendas, no sertão de Canindé, em 
11\21. . 
, A prata, possuida pela Sé, foi presente delle •. Era 
sogro do finado coronel José Antonio Machado, sro an· 
tigo guarda-livros, que se fez tão notavel, depois de 1824. 
. Vamos accrescentar ao nossg quadro uns traços do 
ensino publico da· Fortaleza; em 1810. . 
• Havia então trez cadeicas mantidas pelo Estado. Era 

ptofessor de latim o padre João Rufo da. Costa de Freitas, 
com 30(1$000 réis de vencimentos. Tinha sido nomead.o 
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para o Aquiraz em 1792, e foi removido para Fortaleza. 
em 1810 para succeder a João da Silva Tavares Occu
pava a cadeira de primeiras lettras do sexo masculino 
.!Daquim Bernardo de Mendonça Ribeiro com 80$000 réis, 
nome~do pelo governador em setembro de 1808. Final
mente regia uma cadeira de meninas, criada por Barba 
Alardo, rvlaria Gertrudes Ferreira. 

Os primeiros mestres regios eram nomeados em Lis· 
bôa pela Meza censoria, ém nome do rei, que lhes as· 
signava a provisão. De ordinario, a meza expedia ordem 
ao ouvidor, para fazei-os examinar e prover por um anno, 
enviando para Lisbôa o resultado do exame. Em vista 
deste, passav<f-se. titulo por seis annos. Os vencimentos 
erão recebidos na junta de fazenda do Recife, pelo ren
dimento do subsidio litterario ou das. carnes verdes ou 
de ordem desta na prol'edoria da fazenda do Ceará, pelo 
mesmo rendimento. Havia o ensino de latim e o de ler e 
contar. · 

Algum tempo esteve a -cargo do bispo Azeredo Coi
tinho. a inspectoria dos estudos, no bispado de Pernam
bu.co, fazendo elle a nomeação de professores e erão es 
tes pagos pelo cofre do seminario de Olinda. 

O ensino daciuelles tempos se resentia da cruelda 
de, que era peculiar aos homens de governo, e andava 
associada a toda idéa de mando. Os paes de familia cor
rigião seos filhos, seviciando -os a chicote; os mestres 
fazião outro tanto por delegação delles e con~enso uni
versal. A escola inspirava horror aos rapazes e não era 
de balde. Além do castigo usual da palmatoria e outros, 
havia o que se chamava-tomar a cavallo. · 

A"s costas de um rapaz, posto de quatro pés, ligavão 
o paciente e lhe flagellavão as nadegas com disciplina 
ou chicote! · 

Erão os effeitos da maxima um vóga-LitterCl! non 
intrant sine sanguine. · 

· Toda sorte de estimulo tinna por base a violencia 
e os maos tratos. Havia apostas e o premio do vencedor 
era bater o vencido ! 

Fazião-se presentes aos discipulos, que se distinguiam 
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em alguma couza e conststram estes. em um perdão 
de certa quantidade de palmatoadas, que de futu·ro lhes 
viesse a, caber. · 

Estes títulos erão ás vezes transferíveis! Finalmente 
os mestres estabelecião o antagonismo entre os rapazes, 
dividindo-os em 1'roia e Grecia e os dois partidos se 
palmatoavão arguindo-se. Vencedor considerava-se aquelle, 
que mais bolos dava no seo rival e nisto consistião as 
glorias do combate, · · 

Era assim que os moços se habituavã.o a causar dô
res ~ afflicções a s~os semelhantes; tornando-se duros e · 
crue1s. - _ • 

A escola fundava a c~deia, dispondo ao crime, que 
· erà uzual r1aquelles tempos de grandes. porem falsos 
pundonores. · . 

· Frequ'entavão a escola o·rdinariamente rapazes de mJis 
de 1 2 annos, por is tu que as creanças não resistirião a tão 
duro regimen. 

E os mestres, entretanto, bem pouco sabião, salvo 
os de latirn, materia que se estudava com muito ardor, 
tendo-se em conta de erudito quem vertia. os classicos, 
bem que os não entendesse. 

XI 

)Iodas. •'olgares. Novidades do tempo. 

O luxo ainda não tinha transposto o oceano, aguar 
dava o dia do superfluo. A esthetica do colono devia pare
cer·se com as drcumstancias da terra e nl'm podia haver 
gosto apurado, faltando os confrontos. 

Apenas os altos funccionarios e os negociantes que 
fazião as tardias viagens de Pernambuco, ou por via des
ta praça podião receber alguns artigos de l .isbôa, da
vão-se um tratamento mais esmerado. 

Da metropole vinhãt> casacas de panno fino preto e 
a7.ul, que servião uma vida inteira e nos primeiros 'tem
pos do Ceará erão descriptas nos inventarios, passando 
ac» herdeiros do primeiro adquirente 



DO INSTITUTO DO CEARA 

Tinhão uma lapéla endurecida a ferro e a posponto, · 
a góla levanta.la até meia cabeça, e mangas tão justas 
que· comprimião os braços. As casacas azues tinhão gran
des botões dourados. 

Uns calções abotoados junto aos joelhos dando en
trada por um alçapão, meias de sêda, sapatos de entrada 
baixa com fivellas de ouro e prata, collete abotoado, 
acima dos peitos, gravata de ml'io-lenço envolvendo o 
pescoço, chapeo alto, bengala de castão de ouro e um 
rabicho, · completavão a toilette de um personagem do 
tempo nos dias de festa. 

A classe immediata e a gente grada (no diario) ves
tia rudaque; especie de casaca de ábas curtas e robissão 
de duraque ou li/a. Os pobres fazião-no de xi/a e d'bu-. 
tras fazendas de menos valor . 

Usavão tambem a paqueta e o ti1nâo; em c't>rtas occa· 
siões, o capote de barragana, fazenda de lã aspera e es
péssa de quadros encarnados ou azues, ou de·ambas as 
côres combinadas. · 

Trazião botas de cano alto ou simplesmente sapatos 
de entrada baixa. 

O chapeo uzual era de baiêta preta chamado-dé 
Braga. Tinha as abas arqueadas, a copa alta, no fundo 
um diarrie.tro tamanho, que erão terriveis as encapei/ações. 
Davão a e;te chapeo o nome de bibio. Outros da mesma 

. fazenda, com abas longaE, erão. do uzo da gente pobre 
Os meninos das ·familias abastadas vestiâo sungas, 

accumulação .de jaqueta e calções em uma só peça que 
os pobres faz1ão de xi/a. . . 

Xila era um algodão liso fino,· com quadros azues, 
de padrões diversos, fazenda mui popular e para toda 
sorte de roupas. 

- Os criadores de gado nos sertões, alguns em visita 
a villa, trazião ordinariamente o uniforme da profissão 
-gibão, perneira~. guardapeito,. luvas e chapéo, tudo 
fabricado de .pelles bem corridas, macias e tratadas çom 
esn1ero, ás vezes coin bordaduras e pospontos, que pro
duzião bom effeito pelo gosto e arte. 

Koster e Ferdinand Denis nos deixarão a estampa 
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desses personagens, já hoje encontrados sómente no alto 
sertão, como relíquias dos tempos coloniaes. · 

Viajando a cavallo, os homens montavão em .seHas 
chamadas gln•/es, com duas saliencias atraz e adiante, 
de sorte que não era facil .arrancar dellas o cavalleiro. 
Algumas erão ricas e primorosa.inente trabalhadas em 
velbulina e 1narroquim, bordadas a retroz, acolchoadas, 
arreiadas de prata e com grandes estribos, trazendo so· 
bre·ancas de couro de onça para os ricos ou de gato 
montez para os pobres. • · 

Todos estes lux0s erão p1ra os dias de missa e festas 
. de egreja. . . , 

As senhoras ricas tambem fazião vir de Portugal 
suas'roupas de gala e as meninas.: guardavão em tudo, 
salvo as proporções, os uzos das mães. · 

As;im erão já, no vestir, o que fallandc dos senti· 
1nentos, os criticas modernos chami!o-mulheres peque· . . . ninas. 

Vesiião setim, nobreza, veludo, sarja, tuquim, cabaia 
e no ordinario gut'ngáo e chitas da /nd;a .. 

, Era uma peça de valor o chamado silué, capa longa 
de durguete (f,zenda de sêda) com punhos e gola deve
ludo. ºEm um inventario antiquissimo encontrámos um si· 
loé, qué foi dado em quinhão á herdeira da defunta an
tepossuidora 

Usarão. de um ló, preso a um pente enorme, que , 
erd um como estandarte fincado iobre uma montanha de 
cabellos, formada no alto da cabeça e mui estimada sob· 
o nome de cócó. O ló servia de véo, cahindo sobre uma 
parte do rosto e prolongando-se pelas costas até os tor- . 
nozellos. Substituião-no em certas idades, pelo lençol de 
cacundé, de matâmes e de rendas e os havia de preço ele-
vadissimo, obtidos no paiz. · . . . -Usavão lambem mantilhas de gaze ou escum1/ha de 
côres vivas, postas sobre os hombros. · 

Calçavão sapatos de ·ve/butina, com fivella de ouro 
sobre meias abertas ·presas por fitas, que se enlaçavão 
nas per1a•; chinelas de marroquim, camurça, etc. O cou. 
ro de polimento não existia. 
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Ao pescoço trazião cordões de ouro, collares, gargan
tilhas e riquififes ou cordões de ouro cheios de etnble
más e enfeites; pendentes das orelhas, grandes brincos, 
argolas_ ou placas; nos dedos anneis de peso chamados
memortas. 

As mulheres. da classe immediata vestião xila, guin
gáos (chitas de ziguezagues), chitas federaes ou douradas. 
As mais pobres trazião saia e cabeção, as da ultima cam·acta 
vestião algodão,· por ellas mesmo tiado e tecido. O fuso e· 
tear erão então por toda a parte. · · . 

Montando, as senhoras uzavào de saias de ganga c'u 
·de fazendas· de preçcs, compridas e abertas para se pode
rem arrimar aos dois estribos. Usavão de sellas com um 
grand_e bico recurvado a que davão o nome de sel/ins e 
estavão em uso tambem as andilhas, sella, que perrnittia 
á equitante estar voltada para um lado, com os ctois pés. 
sobre· uma mesma travessa. 

Enormes chapelinas con1pletavão o costume. 
Na Fortaleza, alem das festas religiosas, havia os 

arrumamentcis de tropas, o beija-mão no dia de annos do 
príncipe; os jantares e reu1iiões cjo governador, os bailes, 
que consistião em representações intermeiadas de dan
ças e cantos. 

. O povo tinha seos folgares, rudes, como elle. 
Alguns cahirão em desuzo: o papangú, procissão cor

navales.ca; o pagé, representação de scenas ·da vida sei
. vagem, na qual fazia de protogonista uma serpente que 
acabava as mãos dos indius; o batuque, dança africana; 
o fandango, scenas do mar; as touradas; as corridas á 
argolinha; as d1nças de corda nas ruas e. praças. 

Os instrumentos usados pelo povo (alguns h.oje bem 
raros) erão ·a viola, a guitarra, a· rabeca, o machinho, 
etc. • 

As festas de egreja e quaesquer oinrag do mano não 
dispensavão o tiro de roqueira ou de bacamarte, etc. 

Os ciganos, que, formando bandos numerosos, vi
nhão arranchar-se junto ás villás e povoados, os ouvido
res, missiona rios e visitadores,. fazendo sua entrada,· com . 



numerosas cavalgadas, erão successos. O povo se movia 
a vêr estas cousas. . 

A predica dos missionarios deslocava as populações 
• do sertão, que vinhão formar grandes abarracamentos, 

onde elles se. a<:havâo, pa·ra se entregarem aos exercidos 
religiosos mais estravagantes, resar, fazer pazes, peRiten
cias, etc. Os frades aterravão-n'os CQm,ameaças de castigos 
tremendos, na o.utra vida, e lhes causavão uma impres
são· que resistia á accão do tempo. Ficavão doidós os 
'pobres de espirito, ,e QS assassinos limpavao se de suas 
culpas, conféssllndo-as e rem'indo as com . flagellações á 
çlisciplina. · · . 

. Assim era a vida, ha 70 .annos e :emol-a esboçado, 
ás vezes com· minuciosidade, par:i aproveitar aos que ço-
meção a és.crever sobre costumes. . . • · 
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