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VINGT-UN ROSADO & AMÉRICA ROSADO

ALGUNS SUBSÍDIOS À SAGA QUASE
CENTENÁRIA DA ABOLIÇÃO
MOSSOROENSE
Este livro resultou, principalmente,
de uma pesquisa feita, em fevereiro de
77, pelos autores, na Biblioteca Pública
de Fortaleza e no Instituto do Ceará, a
cuja acolhida são agradecidos.
Este livro é dedicado aos funcionários da Biblioteca Pública de Fortaleza e a Mauro Mota, José Antônio Gonsalves de
Mello Neto e Carlos Studard Filho, e ainda a Pedro Franco da
Silva, Adêlita Maria da Costa Antunes, Maria da Conceição
Costa e Maria de Fátima Souza, funcionários da ESAM que,
fora das horas de expediente, tiveram a gentileza de datilografar
os seus originais e a Francisco Canindé Queiroz, Maria Emília e
Maia Pinto pelo estímulo que deram à sua publicação, e também
a Joaquim Crispiniano Neto, que nos ajudou a traduzir a Carta
de Joaquim Bezerra da Costa Mendes.
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A História da Abolição Mossoroense tem em Raimundo Nonato da Silva e Walter Wanderley dois apaixonados estudiosos.
Estes subsídios devem muito ao seu estímulo.
AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, A DALVA STELA, EDUARDO CAMPOS, OTACÍLIO
SOARES, VERÍSSIMO DE MELO, HÉLIO GALVÃO, MANOEL RODRIGUES DE MELO, OSVALDO LAMARTINE,
NILO PEREIRA, LUIS DA CÂMARA CASCUDO.
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I
“AQUI NASCEU A ABOLIÇÃO”
Ao então Prefeito Vingt Rosado, sugerimos, em 1953, que
prestasse uma homenagem à Loja Maçônica 24 de Junho, mandando afixar na sua fachada uma placa com os dizeres: “Aqui
nasceu a Abolição”.
A leitura dos documentos conhecidos sobre a Abolição
Mossoroense convencera-me da justeza da iniciativa.
Alguns anos depois, um eminente e querido amigo, o Cônego Francisco de Sales Cavalcanti discordara da nossa tese, ao
afirmar: “Não há fundamento, portanto, para se apregoar, com o
têm feito muitos desconhecedores da história, em Mossoró, de
que partiu da Loja Maçônica “24 de Junho” o movimento abolicionista. Nem, ao menos, Bezerra Mendes foi maçom”.
Voltamos, hoje, às velhas trincheiras, para a defesa da prioridade da Loja Maçônica, prioridade que nem de longe diminui
a participação de Joaquim Bezerra da Costa Mendes na liderança do movimento. Liderança feita de sacrifícios e de devotamento total à grande causa.
João Batista Galvão, em artigo transcrito em o número 57 do
“Boletim Bibliográfico” de setembro de 1953, sobre o Centenário
do nascimento de Romualdo Lopes Galvão, destacou a importância
do casamento daquele líder da Política e do Comércio de Mossoró
com Dona Amélia Dantas de Souza Melo (Sinhá), filha de José
Damião de Souza Melo, para o movimento de 83.
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1882.

O consórcio fora em Fortaleza, no dia 05 de dezembro de

O movimento abolicionista no Ceará estava em franca ascensão e José Damião de Souza Melo era figura de destaque
entre os que faziam o “Libertador”.
Romualdo e Amélia viajaram pelo vapor “Pirapama”, que
atingiu à barra de Mossoró no dia 24 de dezembro. Traziam duas
criadas e no mesmo vapor viajava Ricardo Vieira do Couto ("O
Libertador", 22.12.1882). No mesmo dia, 50 cavalheiros foram
recepcionar o "ditoso par", no Porto de Santo Antônio.
No dia seguinte, 25 de dezembro, o casal é homenageado
com um baile no salão da maçonaria. A festa, "em que se abriram
em risos de candura e amor todas as belas flores de Mossoró",
transformou-se num acontecimento que marcou o início da
Campanha Abolicionista em Mossoró.
Foram libertadas a escrava Herculana, da Viúva de Irineu Soter
Caio Wanderley, e uma outra escrava do Português José Maria Vieira
França, por iniciativa de Joaquim Bezerra da Costa Mendes.
O venerável da Loja Maçônica “24 de Junho”, Frederico
Antônio de Carvalho, também “Agente Consular de Portugal”, devassando o íntimo pensamento que tinham no coração todos os
convivas, propôs: que pelo regozijo de que estavam possuídos e
pelas atenções devidas ao festejado par, e em comemoração desse
dia lembrava a idéia de fundar-se uma “Sociedade Libertadora”.
A festa terminou ao alvorecer do dia 26, mas a data para a
instalação da “Sociedade Libertadora Mossoroense” já estava
escolhida: 06 de Janeiro.
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Entre 26 de dezembro e 06 de janeiro houve um outro baile
na casa de Romualdo.
A seguir, reproduzimos uma reportagem enviada de Mossoró no dia 7 de janeiro de 1883 e publicada em o “Libertador”
de 13 de janeiro.
“Mossoró, 7 de Janeiro de 1883.
No dia 24 de Dezembro último chegaram no vapor “Pirapama”, à barra de Mossoró, penhorados pelo mais urbano tratamento a bordo dispensado pelo seu distinto comandante e seu
digno imediato, o nosso prezado amigo o Sr. Romualdo L. Galvão e sua inestimável e interessante esposa a Exmª. Sra. D. Amélia de Souza Melo.
Seguiram na mesma tarde para o porto desta cidade, onde
desembarcaram às 5 horas e 1/2 da tarde.
Aí os aguardavam mais de 50 cavalheiros, cada um mais
pressuroso e solícito em abraçar e felicitar a feliz chegada deste
ditoso par.
Não podiam deixar de ser cordiais e sinceras as ovações
que receberam. – Não eram hóspedes desconhecidos.
Aquele era o moço laborioso ativo e honrado, que tem sabido conquistar, à custa de seu trabalho e acrisolada honradez,
uma digna posição, gozando, nesta e em outras praças, bem merecido crédito e a estima dos que o conhecem.
Aquela era a menina, viva e encantadora, festejada e querida da nossa sociedade que, há 6 anos, foi completar sua educação longe de nós e que, hoje, volta rica de graças e de invejáveis
dotes d'alma, adquiridos na distinta sociedade Cearense, em cujo
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seio fora-lhe infiltrado n'alma o santo e puro germe da virtude
que caracteriza e orna a respeitável esposa cearense.
Depois de uma pequena demora no porto, desfilou essa caravana até a cidade, onde o festejado par encontrou, em sua residência, abraços e afagos do grande número de famílias que os
aguardavam.
No dia 25 fora-lhe oferecido, no salão da “24 de Junho”,
um esplêndido baile, onde se abriram em risos de candura e amor todas as belas flores do Mossoró.
Reinou a mais grata cordialidade.
Na animação e no entusiasmo do prazer, lembraram-se os
sócios da “24 de Junho” de dar uma prova, ao ir e sua inestimável consorte, do apreço em que essa sociedade os tinha.
Cotizaram-se entre si e obtiveram a carta de liberdade da
escrava Herculana, pertencente à viúva Wanderley.
A carta foi entregue à graciosa esposa do nosso amigo, que
a entregou solenemente à feliz redimida, animando-a com palavras de ternura e conselhos de amor.
Concluiu a sua doce missão, abraçando-a e beijando-a.
Isso o fez (disse ela) porque tem a convicção de que o beijo
da convidada na fronte negra da infeliz não manchava seus lábios. – Foi esse o beijo, o selo sublime que firmou a liberdade.
Não parou nisso.
Nova e maior devia ser a manifestação de tanto júbilo e
foi! O venerável da loja “24 de Junho”, o Sr. Frederico Antônio
de Carvalho, agente consular de Portugal, devassando o íntimo
pensamento que tinham no coração todos os convivas, propôs:
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que pelo regosijo de que estavam possuídos e pelas atenções devidas ao festejado par, e em comemoração desse dia lembrava a
idéia de fundar-se uma “Sociedade Libertadora”.
Em seguida a essa idéia que foi abraçada e calorosamente
aplaudida por todos os presentes, o Sr. Joaquim Bezerra da Costa
t1endes, distinto cearense e negociante neste lugar, por si e seus
amigos também presentes, libertaram uma escrava ao honrado
negociante português, o Sr. José Maria Vieira França, que estava
na festa, seguindo-se, na entrega da carta, as mesmas ovações e
as mesmas cenas de ternura e fraternidade.
E assim essa festa toda do coração findou -se ao alvorecer
do dia seguinte, ficando todos certos de comparecer no dia 6 de
Janeiro para marcar-se o dia da instalação da Sociedade Libertadora de Mossoró.
Este dia foi também escolhido pelo Sr. R. L. Galvão para
manifestar o seu agradecimento aos amigos, que tanto se esmeraram em suas grandiosas demonstrações.
Houve um baile em sua casa, onde fez as honras a sua interessante esposa que a todos deixou maravi1hados pela sua graça
e amabilidade.
No dia 6 não foi mais a festa do amor, das flores, da harmonia e da valsa, foi a festa do dever e do sentimento – a festa
d’alma!
Quisera poder e saber descreve-la, mas é um impossível,
por isso limito-me somente a transcrever aquela ata de sua feliz
instalação.
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II
A ATA DA INSTALAÇÃO DA SOCIEDADE
LIBERTADORA MOSSOROENSE
PUBLICOU-A O “LIBERTADOR” DE 18 E 19 DE JANEIRO DE 1883.
VAI TRANSCRITA, PELA PRIMEIRA VEZ, PELO SEU
ALTO SIGNIFICADO HISTÓRICO:
“ATA DA INSTALAÇÃO DA SOCIEDADE
LIBERTADORA MOSSOROENSE”
Aos seis dias do mês de Janeiro do ano do nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil oitocentos e oitenta e três, nesta
cidade de Mossoró e casa das sessões da Câmara Municipal, aí presentes os sócios instaladores da sobredita sociedade abaixo inscrita,
sob a presidência interina de Romualdo Lopes Galvão, fez ver quais
os fins da sociedade, e, que tendo submetido à confecção os estatutos que devem reger a mesma ao consócio Ricardo Vieira do Couto,
os quais oportunamente serão apresentados à apreciação dos sócios
para serem discutidos e aprovados.
Em seguida tratou a assembléia geral de proceder à eleição
dos membros que deverão compor a Diretoria da mesma sociedade, principiando-se pelo respectivo Presidente; o que submetido à consideração dos membros presentes foram unânimes em
9
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que fosse Presidente o consócio Joaquim Bezerra da Costa Mendes, da mesma forma foram eleitos os seguintes:
Vice-Presidente: Romualdo Lopes Galvão
Orador: Dr. Paulo Leitão Loureiro de Albuquerque
1º Secretário: Frederico Antônio de Carvalho
2º Dito: Astério de Souza Pinto
Tesoureiro: Manoel Benício Guilherme de Mello
Procurador: Manoel Cyrilio dos Santos
Diretores: Capitão Antônio Filgueira Secundes,
Luiz Carlos da Costa, Miguel
Faustino do Monte, Joaquim de
Oliveira Torres, Aristóteles
Alcebíades Wanderley,
Antônio Fernandes Júnior e
Alexandre Soares do Couto.
Eleita por esta forma a Diretoria, tomou assento nos respectivos lugares, declarando o seu Presidente instalada a “Sociedade Libertadora Mossoroense”.
Em seguida o Presidente concedeu a palavra aos oradores que
quisessem dela fazer uso, inscrevendo-se os seguintes Senadores:
Dr. Paulo Leitão Loureiro de Albuquerque, Luiz Carlos da
Costa, Genipo Allido Genuíno de Miranda, Miguel Faustino do
Monte e Frederico Antônio de Carvalho, os quais proferiram
discursos análogos ao ato, tocando algumas peças, nos intervalos,
a filarmônica.
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Em seguida pediu a palavra o consócio Francisco Gurgel
de Oliveira, dec arou solenemente, na presença da assembléia
geral, que, para testemunhar o regosijo que lhe despertara a inauguração da Sociedade Libertadora Mossoroense e os sentimentos
livres e humanitários de que se achava possuído naquele momento, considerava, daquela data em diante, livre a sua escrava Tereza, mulata de 32 anos, entregando, nesta ocasião, ao Presidente a
carta de liberdade, a qual era do teor seguinte:
“Por este título, por mim assinado em regosijo e comemoração da instalação da Sociedade Libertadora, que hoje se inaugura nesta cidade, dou plena liberdade à minha escrava Tereza,
mulata de 32 anos de idade; satisfazendo assim os deveres que
me impõem os verdadeiros princípios da humanidade e os preceitos da caridosa sociedade a que tenho a honra de inscrever-me
como sócio instalador.
Cidade de Mossoró, 6 de Janeiro de 1883. Francisco Gurgel de Oliveira”.
Em seguida à leitura da presente carta, leu o Secretário um
ofício deixado nas mãos do mesmo Gurgel de Oliveira, de José
Lopes Albino, negociante em Pernambuco, no qual oferecia a
quantia de cinqüenta mil réis para auxiliar a libertação dos escravos, que ela tão justa e denodadamente tomou a si o caridoso
empenho de conseguir; levado pelos mesmos sentimentos humanitários e caritativos, declarou o consócio Romualdo Lopes
Galvão que dava plena liberdade a sua escrava Luzia, parda, de
45 anos de idade, matriculada neste município a 20 de Junho de
1872.
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Em seguida o 1º Secretário, Frederico Antônio de Carvalho, pediu a palavra e propôs para sócios beneméritos, pelo rasgo
de filantropia e caridade aos sócios: Francisco Gurgel de Oliveira, Romualdo Lopes Galvão e ao cidadão José Lopes Albino,
aqueles pela liberdade de suas escravas e este pela generosa oferta da quantia de cinqüenta mil réis, cujos atos considerava de
grande valor; o que foi aprovado unanimemente.
À vista do que o mesmo Presidente declarou encerrado o
ato da instalação e ordenou que se inscrevessem na presente ata
os sócios instaladores, assim como se expedissem os Diplomas
aos sócios beneméritos mencionados na presente ata.
Do que tudo para constar mandou lavrar esta em que assinam com a Diretoria e mais sócios instaladores. Eu, Frederico
Antônio de Carvalho, 1º Secretário, a escrevi:
Presidente: Joaquim Bezerra da Costa Mendes
Vice-Presidente: Romualdo Lopes Galvão
Orador: Dr. Paulc Leitão Loureirú de Albuquerque
1º Secretário: Frederico Antônio de Carvalho
2º Dito: Astério de Souza Pinto
Tesoureiro: Manoel Benício Guilherme de Mello
Procurador: Manoel Cyrillo dos Santos
Diretores:
Capitão Antônio F. Secundes
Luiz Carlos da Costa
Miguel Faustino do Monte
Joaquim de Oliveira Torres
12

www.colecaomossoroense.org.br
Aristóteles A. Wanderley
Antônio Fernandes Júnior
Alexandre Soares Couto
Sócios instaladores:
Francisco Gurgel de Oliveira
Antônio P. de Albuquerque
Antônio Ferreira Borges
Manoel Artur C. de Azevedo
Idalino Alves de Oliveira
Francisco Alves de Oliveira
Conrado Mayer
Ricardo Vieira do Couto
Vigário Antônio J. Rodrigues
João dos Reis Guilherme Filho
Alexandre dos Reis
Pedro Celestino B. Tinoco
João Filgueiras
José Gabriel
Alexandre de Souza Nogueira
Manso Valente Cavalcanti
Durval Fiuza
Francisco Romão Filgueira
José Gomes Cerqueira
João Jarde1ino Mendes
Genipo Allido G. de Miranda
Augêncio Virgílio de Miranda
Henrique C. Lopes Galvão
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Francisco Nogueira da Costa
Sílvio Policiano de Miranda
José Paulino C. de Oliveira
José Carlos de Noronha
Francisco Nonato Cavalcante
Manoel Francisco de Oliveira
Bento Borges
Pedro Virgolino Freire
João Damasceno
Francisco Amâncio
Francisco da Costa Santos
Antônio Chaves de Oliveira
Francisco Gomes Pichoso
Libânio da Costa Pinheiro
Moisés N. de Freitas Costa
Raimundo N. de Freitas Costa
Plautílio Rufino P. Bandeira
Laurentino Caranha
Luiz Justino Gondim
Galdino Leite de Oliveira
Francisco Manoel
Manoel Pereira Júnior
Manoel Maria Vieira França
Francisco A. M. de Miranda
João Malonguinho.
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III
A DIRETORIA DA SOCIEDADE LIBERTADORA
MOSSOROENSE
É-nos possível, agora, reconstituir, de maneira correta e completa, a Diretoria da “Libertadora”:
Presidente: Joaquim Bezerra da Costa Mentes
Vice-Presidente: Romualdo Lopes Galvão
Orador: Paulo Leitão Loureiro de Albuquerque
1º Secretário: Frederico Antônio de Carvalho
2º Secretário: Astério de Souza Pinto
Tesoureiro: Manoel Benício Guilherme de Melo
Procurador: Manuel Cirilo dos Santos
Diretores: Capitão Antônio Filgueira Secundes
Luiz Carlos da Costa
Miguel Faustino do Monte
Joaquim de Oliveira Torres
Aristóteles Alcibíades Wanderley
Antônio Fernandes Júnior
Alexandre Soares do Couto.
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IV
O ROL DOS ABOLICIONISTAS
Ei-lo, baseado na ata da instalação da “Libertadora”, e em
ordem alfabética.
Antônio Chaves de Oliveira
Antônio Fernandes Júnior
Antônio Ferreira Borges
Antônio Filgueira Secundes
Antônio Joaquim Rodrigues
Antônio Pompílio de Albuquerque
Alexandre Soares do Couto
Alexandre de Souza Nogueira
Alexandre dos Reis
Aristóteles Alcebíades Wanderley
Astério de Souza Finto
Augêncio Virgílio de Miranda
Bento Borges
Conrado Mayer
Durval Fiusa
Francisco Alves de Oliveira
Francisco Amâncio
Francisco Antônio Martins de Miranda
Francisco da Costa Santos
Francisco Gomes Pichoso
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Francisco Gurgel de Oliveira
Francisco Manuel
Francisco Nogueira da Costa
Francisco Nonato Cavalcante
Francisco Romão Filgueira
Frederico Antônio de Carvalho
Galdino Leite de Oliveira
Genipo Álido Genuíno de Miranda
Henrique Clementino Lopes Galvão
Idalino Alves de Oliveira
João Damasceno de Oliveira
João Filgueira
João Jardelino Mendes
João Malonguinho
Joaquim Bezerra da Costa Mendes
Joaquim de Oliveira Torres
José Carlos de Noronha
José Gabriel
José Gomes Cerqueira Carvalho
José Lopes Albino
José Paulino Campos de Oliveira
Laurentino Caranha
Libânio da Costa Pinheiro
Luiz Carlos da Costa
Luiz Justino Gondim
Manuuel Artur C. de Azevedo
Manuel Benício Guilherme de Meio
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Manuel Cirilo dos Santos
Manuel Francisco de Oliveira
Manuel Maria Vieira França
Manuel Pereira Júnior
Manso Valente Cavalcante
Miguel Faustino do Monte
Moisés N. de Freitas Costa
Paulo Leitão Loureiro de Albuquerque
Pedro Celestino Barbosa Tinoco
Pedro Virgolino Freire
Plautilo Rufino Pinto Bandeira
Raimundo N. de Freitas Costa
Romualdo Lopes Galvão
Sílvio Policiano de Miranda
Esta poderia ser a Lista Oficial dos Abolicionistas de Mossoró.
Sessenta e um Abolicionistas.
Mas não podemos deixar de acrescentar-lhe os nomes de:
Aderaldo Zózimo de Freitas
Francisco Fausto de Souza
João Severiano de Souza
Lindolfo Montenegro
Odilon Abdolino Pinto Bandeira
Ricardo Vieira do Couto
Salvador Bráulio de Albuquerque Montenegro, por haverem
sido citados pelo historiador maior de Mossoró, Francisco Fausto
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de Souza, em trabalho transcrito por Luís da Câmara Cascudo,
no seu “Notas e Documentos para a História de Mossoró”.
A Ata do dia 30 de Setembro é fonte histórica insuspeita para adicionarmos, também, os nomes de:
Alcibíades Dracon de Albuquerque Lima
Alfredo de Souza Melo
Almino Álvares Afonso
Francisco Pinheiro de Almeida Castro
José Damião de Sousa Melo
Maurício Olegário do Rego Farias.
D. Amélia de Souza Galvão projeta-se como uma doce heroína da Abolição de Mossoró. A reportagem do “Libertador” de
13 de Janeiro de 1883, transcrita neste livro, e, ainda, o trabalho
de João Galvão justificam este registro.
A quinta reportagem de Almino Afonso, publicada no “Libertador” a 29 de Outubro de 1883, nos sugere a inclusão de
mais um nome, Joaquim Nogueira da Costa.
Rafael Mossoroense da Glória era o Presidente do Clube dos
Spartacus.
Eusébio Beltrão era proprietário de uma barcaça que transportou muitos escravos libertados para Mossoró.
Da Sociedade Interservil, fundada por Almino Afonso em
Areia Branca, a 10 de Outubro de 1883, faziam parte:
André Cursino de Medeiros
Antônio Bento dos Santos
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Antônio do Vale Loureiro
Carlos Francisco de Mendonça
Firmino do Vale Loureiro
Francisco Pio de Mendonça
Geraldo Guilherme de Melo
Jeremias Gomes Galvão Guará
João Félix do Vale
João Francisco de Borges
João Francisco de Mendonça
João Henrique do Rego
José Antônio Freire de Carvalho
José Gomes da Costa
José Francisco de Mendonça
Lauriano Ângelo da Silva
Manuel Francisco Duarte
Manuel Tomaz Pereira
Raimundo Gomes Galvão
Raimundo Nonato Cavalcante.
Até prova em contrário, foram noventa e oito os Abolicionistas de Mossoró.
Há alguns nomes da Ata da Instalação da “Libertadora”,
como os de:
Francisco Gomes Pichoso
João Malonguinho, que devem estar truncados.
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OS SÓCIOS BENEMÉRITOS DA “LIBERTADORA”
Eram três e foram propostos por Frederico Antônio de Carvalho, na sessão de 06 de Janeiro:
Francisco Gurgel de Oliveira
José Lopes Albino
Ronaldo Lopes Galvão.
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V
ONDE FOI INSTALADA A LIBERTADORA
No baile oferecido a Romualdo e D, Amélia, no dia 25 de
Dezembro de 1882, plantada pelo venerável Frederico Antônio
de Carvalho, nascia a “Sociedade Libertadora Mossoroense”.
A sua instalação verificou-se no dia 06 de Janeiro de 1883,
na “Casa das Sessões da Câmara Municipal”.
A reunião foi dirigida, em caráter interino, pelo abolicionista
Romualdo Lopes Galvão.
O presidente, Joaquim Bezerra da Costa Mendes, e os demais diretores foram escolhidos pela unanimidade dos presentes.
A Câmara Municipal de Mossoró funcionava, naquele tempo, no edifício da Cadeia Pública, no mesmo em que seria proclamada, a 30 de Setembro de 1883, a Abolição dos Escravos de
Mossoró.
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VI
MOSSORÓ SE CONGRATULA COM A LIBERTAÇAO
DE ICÓ E BATURITÉ
Eis a notícia que o “Libertador”, de 12 de Abril de 1883, publicou:
MOSSORÓ – recebemos dessa cidade o seguinte telegrama:
“Parabéns ao Ceará pela libertação do Iço e de Baturité”.
“O movimento libertador em Mossoró cresce e toma as maiores proporções”.
“Cada dia o escravo se converte em cidadão”.
“Mossoró liberta-se: breve todos serão iguais”.
“Viva a liberdade” !
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VII
JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA MELO E SUA POESIA A
SERVIÇO DA ABOLIÇÃO NO CEARÁ E EM MOSSORÓ
Souza Melo, da imprensa Abolicionista do Ceará, era o José
Damião de Souza Melo, da História de Mossoró.
Homem de inteligência e sensibilidade, colocou a sua Poesia
a serviço da nobre causa da Abolição, no Ceará e em Mossoró.
Encontramo-lo, repetidamente, em o “Libertador”.
A 25 de Março de 1883, sauda Icó e Baturité, no dia que ele
chama da "Ressurreição".
A 22 de Abril, ei-lo, novamente, poetando na inauguração do
Clube Abolicionista Norte-Riograndense.
A 24 de Maio, homenageia a “metrópole da abolição”, que
era Fortaleza.
Aos 06 de Julho, volta-se para o jangadeiro cearense.
Na edição de 30 de Setembro, que o “Libertador” dedicou a
Mossoró, José Damião de Souza Melo publica “Ao Acarape do
Rio Grande do Norte”. É uma poesia que Francisco Fausto de
Souza transmitiu de memória Luiz da Câmara Cascudo, mas de
modo incompleto.
Almino Afonso declamou-a, depois do seu discurso, e ela foi
distribuída aos que estiveram presentes a festa do dia 30.
Há cerca de 60 anos, divulgou-a, no seu texto completo, “O
Mossoroense”. Pela raridade do exemplar do jornal de Jeremias
da Rocha Nogueira, ela vai aqui reproduzida.
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Ao Acarape do Rio Grande do Norte
MOSSORÓ LIVRE!
(30 de Setembro de 1883)
O quadro é negro! Que os fracos
Recuem, cheios de horror!
A no’s herdeiros dos Grachos,
Traz a desgraça valor!
............ A Liberdade
He, como a hydra, o Anteo;
Se no chão rola sem forças,
Mais forte do chão s'ergueo!
Castro Alves.
Como a heróica Fortaleza,
Banhada d'alva lustral,
Lê dos Céus na redondeza
A sua glória imortal;
Mossoró, entre neblinas,
Bebendo as auras divinas,
Que perfumaram Jesus,
Lê também sua glória imensa
Na eterna Bíblia da crença,
Nas epopéias da Luz!
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Fez-se grande e humanitário,
Nas lutas do redimir!...
Quando os ecos do Calvário
Foram lá repercutir!
E erguendo-se altivo e forte,
Qual novo Atlante do Norte,
Carregando um céu azul,
Deixou cair de seus ombros
Estre1as, raios a assombros,
Para os Tiranos do Sul!
Mossoró, vasto horizonte!
Cujas glórias e porvir
Não pode hirsuto Charonte
Na sua estige afundir!
Força hercúlea, que prosterna
A feroz hidra de Lerna,
Quando infesta o seu palmar!
Bastilha d'Esparciatas,
A quem o Rei dos Piratas
'Inda não pode arrasar!
Ao rugir dos teus 1eões,
Nas selvas da humana raça,
Partem-se férreos grilhões,
E o jugo se despedaça!
Retumba um eco funéreo,
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Na Barbaria do Império,
Do Amazonas ao Prata!
Tremem da Corte os Nababos,
E horrorizam-se os escravos,
D'um Governo escravocrata!
Ouvem-se gritos avaros
Do magarefes aos bandos,
Soltando os prantos amaros
Dos crocodilos nefandos!
Turba multa, que corveja
A pátria que s’espoteja
No cepo da Lafayette!
Que, à laia dos carniceiros
Esconde os trinta dinheiros
Dentro do frígio barrete!
Tu riste desses servis
De fementido programa!
Que querem deste país
Fazer um vasto Haceldama!
E, olhando, como os Romanos,
Para os corrutos Sejanos,
Que tinha em Cáprea Tibério,
Das lições de patriotismo
As Bestas do Cesarismo,
Aos Incitatus do Império!
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Menosprezaste o poder
Dos déspotas filibusteiros;
Que em ferros timbram reter
Um milhão de Brasileiros!
E, qual condor de asas grandes,
Erguendo-se sobre os Andes,
Mandaste os teus libertados
Arrojar, como Espartanos,
A cara desses tiranos
Os ferros todos quebrados!
Agora, avante! marchai,
Riograndense do Norte!
A Província libertai
Do olvido, desonra e morte!
Jurai no punhal de Bruto,
Como a Lucrécia de luto,
Vingar a Orfã do Império!
Que jaz após de roubada,
Como eterna condenada,
Dos Ladrões ao vitupério!!!
Eia, vibrae, como sóis,
Os vossos gladios febris,
Evocando esses Heróis,
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Que vingaram seu País!
Que um dia, como os bandidos,
A fugir espavoridos.
As sombras de Juarez,
Vereis sumir-se nas campas
O horrendo espectro dos Vampas
O Ditador calabrês!
Então sereis Brasileiros
Duma pátria libertada
De Verres e Farinheiros,
De saques, à mão armada!
Dessa pilhagem maldita,
Que um governo em comandita
Fez d'execranda memória!
Pilhagem cruel e amara,
Que a Montenegro mandara
Para os infernos da História!
Então, cantando as proezas,
Direis, após o extermínio,
Como arrancastes as presas
Àqueles lobos do Hermínio!
E para infâmia do açoite,
Que aos cofres deram, na noite
Daquela grande escalada,
Direis enfim aos vindouros,
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Que vingastes os desdouros.
Da Grande Ressuscitada!
Depois, surgindo na História
A Semi-morta Cativa,
Sereis cobertos de glória,
Os filhos da rediviva!
Então, nas Cortes abertas,
Vendo as cadeiras desertas
Das Bestas de Balaão,
Dareis da pátria os assentos
Aos gloriosos rebentos –
Os netos de Camarão!
Sim, então, vereis o arrojo
Do gênio provincial
Rasgando os crepes de nojo
Da Tribuna Nacional!
Então, em vez dos bastardos
Ecos servis dos Boiardos,
Tereis a flor dos talentos
Nalgum vergo das montanhas,
Em catadupas estranhas,
Alagando os parlamentos!
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Riograndenses, é hora!
Expurgae dos pátrios céus
O abutre que vos devora
Os seios de Prometeus!
Envolvei da peste a raça
Nas espirais da fumaça,
Do patriotismo no incêndio!
E arrojae na imensidão,
Os ventos da maldição,
As cinzas do vilipêndio!
Que o dia Mossoroense,
Que proclama, em desagravo: –
Que um povo, que se pertence,
Não tem mais um só escravo!
Seja o prenúncio brilhante,
De que uma raça gigante
Há de cavar negro abismo
Ao Chacal d’estranhas matas,
Que infama, com suas patas,
A terra do patriotismo
Semi-deuses das florestas!
O Sinai da Liberdade
Sauda, por boas festas,
Ao Tabor da heroicidade!
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Sim, a excelsa Fortaleza,
Contemplando a irmã Princesa,
A quem abraça e sorri,
Envia um beijo de sol
À nova Sebastopol
Dos Livres do Potengi!
Avante! Povo de bravos,
Nas lutas contra o J A G U A R!
Que quem liberta os escravos,
Pode a Pátria libertar!
Lembrai-vos, que o impossível
É sonho, quimera incrível,
Aonde existe o querer!
E que, na Brasília História,
É este o lema da glória –
INDEPENDÊNCIA OU MORRER!!!
Ceará – 30 – Setembro – 1883
Souza Melo.
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VIII
CLUBE ABOLICIONISTA NORTE-RIOGRANDENSE
EM FORTALEZA
Papa jerimuns residentes em Fortaleza fundaram, o Clube
Abolicionista Norte-Riograndense, a 22 de Abril de 1883, nos
salões do Hotel do Norte, para auxiliar a Abolição da Escravatura
no Brasil e, especialmente, no Rio Grande do Norte e Ceará.
Eis como o “Libertador” de 20 de Abril anuncia a sua próxima instalação.
Rio Grande do Norte – Temos prazer em abrir espaço ao apelo da colônia Riograndense do Norte, residente nesta capital, que
nos pede a publicação do seguinte convite:
“Os Riograndenses do Norte, abaixo assinados, confiando na
abnegação e patriotismo de seus concidadãos, residentes nesta,
seus subúrbios, vilas e cidades vizinhas, em nome da terra pátria,
os convidam a todos a comparecerem no Domingo vindouro, 22
do corrente, a 1 hora da tarde, nos salões do Grande Hotel do
Norte, para o fim de fundar-se uma Sociedade Libertadora Riograndense do Norte, no intuito de auxiliar, por todos os meios
possíveis, a abolição da escravatura no Brasil, especialmente
naquela e nesta província.
Convidam-se todos e ninguém sem distinção, senão o que
provar que o merece por atos de patriotismo.
Brancos, pretos, ricos e pobres, fidalgos artistas, se por acaso
ai alguns há dessas espécies, todos são convocados em nome
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dessa Província, da sua terra natal, para vir inscrever seu nome
no livro de outro, da glória e da imortalidade.
Artistas, moços do comércio, jangadeiros Riograndenses, vós
todos que saís exilados, vinde todos!
Vós tendes abraçado a grande causa do Povo Herói do Norte, a
grande causa do Povo Cearense, por glória vossa e honraria dele!
Vinde também por honra desse povo e por glória de vossa
terra, deixar vosso nome esquecido no cadastro iluminado e glorioso da Emancipação total do Povo Cearense, como humilde
homenagem do povo irmão do Rio Grande do Norte.
Fortaleza, 19 de Abril de 1883.
Antônio Alves Brasil
J. Fernandes
Bacharel Almino Álvares Afonso”.
Que os ilustres signatários do patriótico convite plantem a
semente da liberdade em terreno abençoado e colham preciosos
frutos em favor da pátria que estremecem, como Brasileiros dignos e merecedores da pública estima – são nossos votos.
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A 23 DE ABRIL O “LIBERTADOR” REGISTRA
A SOLENIDADE DE FUNDAÇÃO
Clube Abolicionista Riograndense do Norte – Ontem, a
uma hora da tarde, num dos salões do Grande Hotel do Norte,
reuniram-se os Riograndenses residentes nesta cidade e resolveram, como fora anunciado, fundar uma sociedade libertadora,
destinada, em primeiro lugar, a redimir os escravos daquela província e, em segundo lugar, a auxiliar a libertação da Fortaleza.
Convidado para presidir a reunião, o Sr. Tenente Coronel
Antônio Pereira de Brito e Paiva, tomou este o lugar que lhe
competia; e, obtendo a palavra, expôs o fim da reunião, em frases eloqüentes,o nosso ilustrado amigo Dr. Almino Álvares
Afonso, que terminou por aclamar a Diretoria do Clube Abolicionista Riograndense, do Norte que ficou assim composta:
Presidente – Tenente-Coronel Antônio Pereira de Brito
e Paiva
Vice-Presidente – 1º) Luiz Florentino Pereira do Lago
2º) Pe. Francisco de Souza Navarro
3º) Dr. Francisco das Chagas Souza Pinto
Secretários – 1º) Joaquim Fernandes
2º) Antônio Alves Brasil
Tesoureiro – José Damião de Souza Melo
Orador – Dr. Almino Á1vares Afonso.
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Aprovada, unanimemente, a escolha da Diretoria do Clube, o
digno Sr. Tenente-Coronel Paiva agradeceu a honra, que acabava
de receber dos seus comprovincianos, e disse que, para provar a
sinceridade com que abraçava a causa da redenção dos cativos,
declarava livre, como se de ventre-livre nascesse, a sua escrava
Carlota.
Bravos e palmas abafaram a voz do orador.
Em seguida, o Sr. Dr. Almino, após palavras de entusiasmo e
amor pela idéia que naquele momento congraçava todos os corações, declarou para o lugar de 1º secretário do Clube, prometendo-lhes acompanha-los na luta, que naquele momento se encetava em favor dos escravos.
Aplaudido por todos o digno moço; – deu o Sr. Presidente a
palavra ao Sr. Justiniano de Serpa, que era nome da província do
Ceará e, particularmente, como representante da Sociedade Cearense Libertadora, saudou eloqüentemente à província vizinha,
na pessoa de seus filhos ali agremiados, fazendo votos sinceros
para que o Rio Grande do Norte, colocando-se ao lado do Ceará,
se tornasse mais digno ainda do respeito do governo, da estima
das outras irmãs e da gratidão da posteridade.
Seu discurso foi breve, porém entusiástico e muito aplaudido.
Falaram, ainda, os Srs. Epaminondas Jácome e Alfredo de
Souza Mello, talentosos estudantes, que receberam muitas felicitações, recitando uma mimosa poesia o Sr. José Damião de Souza Mello.
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Às quatro horas da tarde, dissolveu-se a reunião, tendo havido muita ordem e retirando-se os convidados cheios de gratas
recordações da festa.
Nossos aplausos e felicitações aos iniciadores da idéia e a todos os irmãos da província vizinha.
Que possam colher muitos louros são os nossos ardentes e
sinceros votos”.

AOS 12 DE SETEMBRO, O “LIBERTADOR” DIVULGA
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O MANIFESTO DO CLUBE SOBRE A LIBERTARÃO
DOS ESCRAVOS DE MOSSORÓ NO DIA 30 DE
SETEMBRO
Libertação do Mossoró – O movimento abolicionista, que
cresce e se avoluma por todo o país, faz honra ao nosso patriotismo e estado de civilização.
Por toda a parte tremula vitorioso o estandarte da redenção e
todas as classes sociais se dão pressa em vestí-lo de flores.
Quase todas as províncias do império se empenham em dar
cabo da negra instituição, que tantos males tem produzido e cada
dia que passa assinala mais uma vitória da luz contra as trevas,
da civilização contra a barbaria.
A idéia tem em cada brasileiro patriota um invencível batalhador e a atitude agora assumida pelas sociedades da Corte, que
era o mais forte baluarte da escravidão, ascende em todos os
corações bem formados o júbilo consolador e o entusiasmo patriótico que hão de um dia erguer esta nação.
Há, porém, uma província no império que não quer esperar
pela palavra do governo, nesta questão: - é a heróica província
do Rio Grande do Norte.
Alí a idéia abolicionista, depois de produzir incêndios de patriotismo, vai produzir tempestades de libertações.
O dia 30 de Setembro vai tornar-se para os ilustres Riograndenses do Norte uma data imortal.
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E a nobre cidade de Mossoró, declarada livre de escravos
nesse dia feliz, se tornará, por sua vez, a princesa da província
vizinha, o Acarape de sua história.
Sentimos o maior entusiasmo ao transmitir ao país essa grata
notícia.
O Rio Grande do Norte heroifica-se admiravelmente, e são
dignos das bênçãos da pátria os seus filhos que o engrandecem,
perpetuando seu nome na história.
O manifesto, que em seguida publicamos, é pregão da imortalidade da nobre e simpática província.
Honramos as nossas páginas com a sua publicação, e recomendamo-la à consideração do país.
A libertação de Mossoró é um brinde à civilização do século.
Pois bem. Nós agradecemos, erguendo a mais entusiástica saudação à heróica província do Rio Grande do Norte.
Aos Libertadores e Abolicionistas Cearenses a Todas
as Sociedades Emancipadoras do Império.
Quem lapidem reprova,
verunt adeicantes, hic
factus est in caput anguli.
A pedra rejeitada pelos edificadores
tomou seu assento no vértice do edifício!
O Clube Abolicionista Riograndense do Norte tem a honra
de comunicar à Imprensa do país, à Libertadora Cearense, aos
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Abolicionistas e todas as emancipadoras do Império, e especialmente à desta ínclita Província, que a Província mais pobre e
humilde de todas, a mais esquecida dos cuidados oficiais, a mais
vitimada ao egoísmo dos grandes e cruciada dos males de toda a
espécie, das secas e seu pasmoso cortejo de calamidade, sem
letras, sem propagandistas, sem oradores, sem Imprensa, quis ter
a glória de ser a segunda desta nacionalidade que desfraldasse
aos quatro ventos do mundo culto o pendão auriverde da Liberdade, emancipando, espontaneamente, cidades e Municípios!
Não é que, efetivamente, não haja talento e patriotismo naquelas valadas e charnecas; mas as qualidades brilhantes e as
virtudes superiores dos seus naturais são, por hábito e costume,
acintosamente espezinha e preteridas pela Administração antipatriótica do Governo desalinhado do Império.
A Imprensa de lá arroja e manda à consciência nacional as
duras apóstrofes e os queixumes acerbos de suas incompreensíveis injustiças; mas o Governo não tem atenção para elas; despreza os reclamos Riograndenses e profundos desgostos, que
travam seus filhos.
Nem um se pode distinguir socialmente, porque neste grande Império só o Governo é tudo; mas ele não noticia de que o
Rio Grande do Norte seja uma circunscrição do Estado!
Entretanto, os Riograndenses são eminentemente pacíficos
e amantes da ordem; transcendem, muitas vezes pela inteligência, e outros abnegam-se loucos pelo bem da pátria: é assim que
respondem à ingratidão do Governo à fereza da Administração
Pública.
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Agora mesmo, a pequena e rústica cidade de Mossoró, situada à beira do mar, a mais comercial da província, a cidade festejada pela evolução concêntrica dos povos interiores do Rio
Grande, Ceará e Paraíba do Norte, ergue-se e levanta-se de entusiasmo e vem pedir à Grandeza Cearense um talher no seu
banquete liberal de civilização!
Os bons Mossoroenses deliberaram solenemente emancipar
sua cidade e seu município, dealbá-la de luz, coroá-la das auréolas do progresso e inscrever seu nome generoso no cadastro da
imortalidade!
Nós, os Riograndenses, hóspedes da comunicabilidade gentil do povo Cearense, sentimos uma doce ufania, uma grata exaltação de espírito, ao participar aos seus mais nobres e aos denodados Libertadores Abolicionistas de cá, .......... recebem a onda
azul...., do Rio Grande, o ........ das Florestas dos caboclos, puderam, antes que os ilustres terrantezes das Províncias fidalgas e
onipotentes, dizer à admiração de todas as Províncias,que foi o
Rio Grande do Norte quem teve honra de ser a segunda do Império a inscrever no Livro auriverde da História do futuro o diploma do amor universal libertando suas cidades, imediatamente depois, ao flanco do Povo Cearense, consagrando a grande
Lei da Humanidade, a Lei da Igualdade humana:
Ommes uno nomine ab hinc illic, apellabuntur homines!
Todos lá, desde hoje, terão um nome só: nenhum deixará de
tê-lo, ninguém será mais coisa, todos se chamarão Homens!
O seguinte ofício, que se dignou de fazer-no a Sociedade Libertadora Mossoroense, no-lo certifica; nós regosijamos de co41
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munica-lo à Libertadora Cearense, pelo seu ilustrado órgão na
Imprensa e às outras saciedades abolicionistas da Província e do
País.
No dia 30 de Setembro será declarado Livre Município de
Mossoró, no Rio Grande do Norte, e a manhã do dia seguinte
dourará com o sol da Liberdade aquela primeira cidade do Império depois das cidades cearenses!
Promovemos, por subscrição entre a nossa colônia e os seus
amigos, os meios de fazer um modesto brinde àquela formosa e
rústica cidade.
Confiamos, e com muita razão, no desprendimento dos bons
cearenses; e pensamos que assim como os 511 jangadeiros de lá
que aqui se hospedam, se orgulharam de concorrer para fechar a
porta dos verdes mares bravios desta terra, das lendas da pátria,
enfeixadas num floco de espumas e boninas com os nomes de
José de Alencar e de Iracema, outros Rio grandes vieram despender o maremoto e os rijos bramidos das suas belas almas em
prol da Liberdade, no Acarape, na Fortaleza e nas outras formosas vilas e cidades, merecendo por isto o estigma da maledicência oficial e o exilamento destas plagas generosas; podiam bem
pedir-lhes o concurso de seu primor e gentileza para holocaustar
um mimo e uma hóstia de amor ao povo Riograndense do Norte, representado na alegria e no júbilo do Mossoroense 30 de
Setembro!
A nossa expectativa, que se limitava quase a coisas nenhumas, foi coberta já pela galhardia e cavalheirismo de muitos
corações fidalgos!
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Mais tarde e oportunamente se estamparão nas crônicas da
glória e da abnegação os nomes todos deles!
Por agora pedimos venia para recomendar à dileção pública,
à estima cearense e a todas as associações humanitárias a beleza
e a glória do procedimento da cidade Mossoró e seu Município!
A libertação dessa pequena parte do Rio Grande importa
quase a libertação da Província.
Os mares de lá ficarão também fechados, a mercadoria negra não tornará mais nunca a poluir e manchar a onda plumbea e
verde daquele oceano também poético e bramoso!
Os requeimados jangadeiros Mossoroenses têm conspirado
no grande concílio da civilização, enlaçada com o amor da humanidade, que nunca mais a sua piroga se1vagem atirará entre a
vaga oceânica, à fúria dos negreiros, nenhum homem escravo!
Está feito, está dito!
Podem bem os grandes cearenses ufanar-se de que a porta
Capena da sua direita fica guardada pelas legiões indomáveis
dos Brasileiros civilizados de Mossoró, a cuja frente se acha,
neste momento de glória (e o declaramos para sua ufania), o
Cearense Joaquim Bezerra da Costa Menezes, que é lá o RIOGRANDENSE DO NORTE Deocleciano Ribeiro de Menezes
no Acarape!
Somos irmãos, marchemos para a História.
Eis o ofício:
“LIBERTADORA MOSSOROENSE” – 17 de Agosto de
1883 - Ilmºs Srs. - Com o mais nobre orgulho e satisfação intima, temos a honra de participar aos dignos membros do “Clube
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Abolicionista Riograndense do Norte”, que foi nós definitivamente marcado, em sessão de 15 do corrente, o dia 30 de Setembro, para a libertação completa desta cidade e Município. A
grandiosa e humanitária idéia, que tanto tem distinguido os filhos dessa heróica Província do Ceará, o seu patriotismo
admirável nos causou tal emulação que criamos, também, no dia
6 de Janeiro do corrente ano a sociedade Libertadora Mossoroense.
“Ela renegaria o berço donde procede se por mais tempo dilatasse o completo resgate deste Município”.
“Comunicando-vos esta resolução, a nossa sociedade se
congratula com os seus nobres e leais companheiros do Clube
Abolicionista Riograndense, fazendo votos para que, quanto em
breve, desapareça de todo o Império a nódoa mais infamante do
Século 19!
“A Sociedade Mossoroense pede ao Clube que cumprimente, em seu nome, a Libertadora Cearense e as demais associações abolicionistas. Deus guarde a V. Sª, Ilmºs Srs. membros do
Clube Abolicionista Riograndense do Norte”.
“Joaquim Bezerra da Costa Mendes” – Presidente
“Frederico Antônio de Carvalho” – Secretário
O Presidente do Clube – Tenente-Coronel Antônio Pereira
de Brito Paiva.
O Secretário - Joaquim Fernandes
O Advogado - Bacharel Almino Álvares Afonso.
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O “CEARENSE” DE 30 DE SETEMBRO DIVULGA UMA
PEQUENA NOTÍCIA SOBRE O CLUBE
Mossoró – O Clube Abolicionista Riograndense do Norte
comemora hoje a emancipação total da cidade e município de
Mossoró com uma sessão solene nos salões do Reform Clube,
ao meio dia.
O POETA JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA MELO, QUE ERA
“MINISTRO DA FAZENDA” DO CLUBE, PRONUNCIA UM
DISCURSO NA SOLENIDADE DO DIA 30, EM FORTALEZA. PUBLICOU-O “O LIBERTADOR”, A 02 DE OUTUBRO.
Alocução proferida na sessão solene do Clube Abolicionista Riograndense do Norte, no dia 30 de Setembro.
SENHORES
O “Clube Abolicionista Riograndense do Norte”, reunido hoje
sob os auspícios do seu benemérito Presidente, o ilustre Sr. Coronel
Antônio Pereira de Brito Paiva, cuja ancianidade veneranda e respeitável simboliza as gloriosas tradições da pátria que a ele, como a
todos os seus dignos consócios, serviu de berço – soleniza neste
momento do século uma das mais brilhantes conquistas da moderna civilização – a vitória incruenta da Liberdade.
Sim, meus senhores, enquanto os abutres do escravagismo,
que ainda infeccionam o céu azulado do Cruzeiro, esvoaçando
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por sobre as cúpulas de S. Cristóvão, procuram difamar e denegrir a honra nacional, salpicando de lama as estrelas do pendão
auriverde, e fazendo dele a mortalha que deve envolver o
cadáver da pátria – um povo irmão, que pelas raias, que lhe traçara a carta geográfica, se diz pequeno, mas a quem a história
do patriotismo e a natureza deram o nome de – Grande – levanta-se como a águia gigante das serranias, e pairando por cima
daqueles corvos que grasnam, confunde a terra estas alimarias
do despotismo, por este só grito imortal que sintetiza a epopéia
duma geração – Já somos livres!
E tendo, senhores, chegado até nós este brado ingente, que
hoje fazem retumbar nas esferas os filhos da briosa cidade de
Mossoró, vimos responder aos ecos do laureados libertadores,
que mergulhados num infinito de hosanas e deslumbramentos,
daqui se avistam, como deuses, cingidos de nuvens de ouro no
Oriente da.glória!
Contemplemos pois, com os olhos do espírito. esplêndida vitória dos artilheiros dessa nova sebastopol do abolicionismo, que
como a Rainha das nuvens arrebatou com suas garras de fogo do
seio virgem das florestas da pátria a monstruosa serpente escravidão!
O Clube Abolicionista Riograndense, sentindo-se neste momento cheio de ufania, pelo feito glorioso de seus ilustres compatriotas, cuja aurora redentora prenuncia as auriróseas claridões
que a humanidade aguarda na ante-manhã do dia universal da
civilização – vai nos arroubos do entusiasmo enviar, nas maravilhas da eletricidade, saudações de amor e admiração ao patrio46
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tismo das almas gigantes, que ali ressurgem miraculosas como
as sombras dos sepulcros dos Heróis!
Saudemos, pois, meus Senhores, a montanha sagrada do heroísmo, o Tabor da redenção Mossoroense, iluminado hoje pelo
reflexo dos trovões e relâmpagos, que reboaram das fragoas
deste Sinai da Liberdade Americana!
Viva o heróico Mossoró livre!
Viva a homérica província do Ceará!
Vivam todos os Libertadores Brasileiros!
Viva o Clube Abolicionista Riograndense do Norte!
Enquanto o sol e o mar em cantos preludiam
Ceará e Mossoró já livres triunfantes.
Sorri-se Deus no azul, anjos se gloriam
E abraçam-se no espaço os dois irmãos gigantes
S. Mello
MAIS UM POE'I'A DAS COMEMORAÇÕES DO CLUBE,
NO DIA 30 DE SETEMBRO (O LIBERTADOR – 03 de
outubro de 1883).

47

www.colecaomossoroense.org.br
S. LIBERTADORA
Poesia recitada na sessão solene do Clube Abolicionista
Riograndense do Norte, no dia 30 de Setembro.
AVE MOSSORÓ!
Lançai os olhos no mundo
Que novo quadro de heróis!
– Um povo surge gigante
Das cinzas de seus avós!
O brado da liberdade
Dos lábios da mocidade
Rebenta-se em tempestade,
Em barricadas de sóis!
Moços, um sonho grande
Tem suas realidades!
Nunca se perde no nada,
Não é quimeras ... vaidades!
- É a voz do firmamento,
A alma do pensamento
Que à semelhança do vento
Não tem volúveis idades.
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Mossoró sonhou um dia
Um sonho imenso – profundo
E agora se engrinaldando
Entra p'ra o palco do mundo!
Com uma voz de mistério
Cheia de nobre critério
Pelas quebradas do império
Soltou seu grito fecundo!
Mossoró diz às nações
Seu heroísmo e valor;
Ergue no viso da glória
Do Nazareno o – primor!
Oh! salve as terras do Norte
Que em pugilatos com a sorte
Despreza o terror da morte
Nestes combates de amor!
Ceará, 28 de Setembro de 1883.
J. Fabrício
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IX
A BATALHA DE 10 DE JUNHO
Libertando 40 escravos, no dia 10 de Junho de 1883, a Libertadora Mossoroense o fazia a quase metade da nossa população escrava, que era de 86, segundo a carta de Joaquim Bezerra
da Costa Mendes a João Ramos.
Eis como o “Libertador”, de 13 de Junho, noticia o fato:
Libertadora Mossoroense. – É com grande desvaneci mento, que cumprimentamos hoje a magnânima Sociedade Libertadora Mossoroense!
Naquela nobre Província, tão altiva de independência e liberdade, e tão miseravelmente esquecida pelo brutesco desalinho e egoísmo do bastardo Governo, que desorganiza o
Pais,ainda não medrarão de todo as idéias avançadas.
Entretanto, já ela começa de levantar-se e enobrecer-se de
seu motu-própio.
Essa é a verdadeira honra, a verdadeira glória! Por d'avantes
Riograndenses!
Vingae-vos, libertando-vos!
A cidade de Mossoró vos dá o mais heróico exemplo.
No dia 11 do corrente, na jubilosa festa de confraternidade, a
Libertadora Mossoroense fez um auspicioso brinde à civilização, quebrando as algemas e grilhões de quarenta cativos.
Foram quarenta cidadãos restituídos à glória da Pátria, quarenta pergaminhos de Luz!
50

www.colecaomossoroense.org.br
A Sociedade Cearense Libertadora se congratula com seus
vizinhos irmão do Sul e, rogando – lhes bênçãos, os corrobora e confirma nesse propósito inabalável de marcharem pelo
caminho do bem, para o grande congresso da civilização universal.
O Libertador abre suas colunas à Libertadora Mossoroense!
Honra e glória à Cidade de Mossoró!
Viva a Liberdade!
“CONSTITUIÇÃO” DE 15 DE JUNHO, REPETINDO O ENGANO DE “O LIBERTADOR” QUE INFORMAVA QUE A
DATA DA LIBERTAÇÃO DOS 40 ESCRAVOS DE MOSSORÓ TERIA SIDO 11 E NÃO 10 DE JUNHO.
Libertadora Mossoroense – De um telegrama
Mossoró para a “Libertadora Cearense” consta que no dia 11
do corrente foram restituídos à pátria e à liberdade 40 vítimas
do cativeiro, por aquela patriótica associação!
Registrando este fato, saudamos a nobre população daquela
heróica cidade.
Honra e glória aos Mossoroenses.
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X
“O MOSSORÓ, LIGADO COMO SE ACHA AO CEARÁ,
NÃO PODE TER OUTRO SENTIMENTO QUE NÃO SEJA IDÊNTICO AO DA TERRA DA LUZ”
Outra vez a linguagem de Almino na “Gazetilha” que o “Libertador”, de 21 de Julho de 1883, publicou.
GAZETILHA
Mossoró liberta-se – Na sessão respectiva publicamos hoje
o quadro das últimas libertações de escravos chamamos atenção
dos nossos leitores.
O Mossoró, ligado como se acha ao Ceará, não pode ter outro
sentimento que não seja idêntico ao da terra da luz.
A capital do Rio Grande do Norte, que pouco tem feito na luta gloriosa da luz contra as trevas, que criou uma sociedade libertadora e julga ter cumpri do o seu dever, – bitole a sua norma de
conduta pelo procedimento digno e patriótico da heróica cidade
de Mossoró.
Aqui no Ceará deu-se o mesmo fato; o Acarape precedeu a
capital, mas em pouco tempo toda província se transformou em
uma grande fornalha que está reduzindo acinzas a nefaria escravidão.
Que no Rio Grande do Norte aconteça o mesmo, é o nosso
mais ardente desejo.
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XI
UM JUIZ SOB SUSPEITA
Luiz da Câmara Cascudo, em seu “Notas e Documentos para
a História de Mossoró”, página 201, afirma que , o Dr. Alcebíades Dracon, “inicialmente suspeito de escravocrata, era abolicionista convicto, alforriou seus escravos sem condições”.
A acreditarmos em “O Libertador”, a suspeição durou uma
semana.
A 04 de agosto de 1883, o jornal cearense dirigiu um apelo
ao Juiz de Mossoró. Mas a 11 do mesmo mês fazia justiça ao
honrado Magistrado.
Ao Sr. Dr. Juiz de Bireito de Mossoró, Alcebíades
Dracon de Albuquerque Lima.
“Não ouças mais, pois és Juiz de Direito Razões de quem
parece, que é suspeito”.
Decididamente quem possui escravos, não pode deixar de
ser considerado incapaz de julgar bem contra eles!
É parte e interessado, desumano e cruel!
Temos sabido que o Ilmº. Juiz de Direito de Mossoró com
outros seus colegas, estão criando embaraços à libertação do
município!
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Da ilustração e probidade do Sr. Dr. Alcebíades, esperamos
outro procedimento e, por isso, e que lhe dirigimos daqui, em
nome da civilização, estas duas palavras, que S. Sª receberá,
como um preito que rendemos às suas virtudes cívicas e administrativas!
Confiamos que o conspícuo magistrado não desdirá dos predicamentos, bondade e Justiça, que sempre lhe reconhecemos!
S. Sª bem sabe, que é honra e glória fazer justiça, sobre ser
um dever do magistrado, que sente que o é!
O escravo não vale mais que um tostão; e é um vexame, que
o século já não perdoa, avalia-lo por 100$ e 200$ rs.!
O Norte emancipa-se; e nós não toleramos por cá aos filibusteiros do Sul!
O Mossoró não deve encontrar resistência para libertar-se,
na banca daquele que a lei colocou para proteger os escravos
que legalmente são órfãos!
Não aflija a essa – Res miserabilis; cumpra o seu nobre dever e
conte com a admiração da História.
“Dr. Alcebíades Dracon – Temos o prazer de comunicar ao
público que o Dr. Juiz de Direito de Mossoró continua a portarse com a isenção judiciária, que lhe reconhecíamos”.
Por um momento, um nosso ilustre e dedicado amigo pode
enganar-se a respeito da imparcialidade desse magistrado nos
negócios da libertação municipal de Mossoró.
Ele nas transmitiu seus sustos, como agora nos transmite as suas
seguranças.
Bem haja!
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O nobre Dr. Juiz de Direito de Mossoró, bem sabe será o
primeiro juiz de direito de outra província, que terá a suprema
felicidade de ver declarar-se livre seu município e sua comarca.
Lembramos a S. Sª que ponha a coroa na sua cabeça; e, colocando-se à frente da ínclita mocidade Mossoroense, sacuda de
sobre os flancos dessa nobre cidade e sua circunscrição jurisdicional as asas do corvo imundo da escravidão, e rasgue para
sempre essa demonial túnica de Nessus!
Viva Mossoró, a magistratura e a Liberdade”!
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XII
“QUE SEJA O MOSSORÓ O ACARAPE DO RIO
GRANDE DO NORTE”
Eis o Editorial de “O Libertador” de 04 de Agosto de 1883.
À nobre e leal cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte.
Surge et ambula!
“Levanta-te, e caminha”!
Chegou a vossa vez; é a hora da luz; estamos no berço das
alvoradas!
O Rio Grande do Norte deve acordar; porque tem obrigação
de crescer, e necessidade de nobilitar-se!
Quem é Riograndense, que sinta bem isto, e atenda ao fogo,
que flameja e borbota nas suas artérias!
Por que somente eles serão os últimos Brasileiros?!
Somente eles não poderão resgatar-se da injúria do esquecimento administrativo, para serem grandes, para serem notáveis?!
Acaso não arde o espírito Riograndense; e o coração de lá
não bate com violência, na pujança dos sentimentos patrióticos?!
Como há de esquecer-se de si a terra que disputou o berço de
Camarão, a pátria de Frei Miguelinho?!
Acaso pereceu e apagou-se cedo o sangue dos Andrés Albuquerque e dos outros ........... da Liberdade, que beberam na
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mesma taça do infortúnio a ...... do patriotismo, encarcerados
nas masmorras da ....... tempo em que tempes ..... a divina aspiração da Independência?!
Onde estão os heróis que desciam das serras, e galopavam
pelas valeiras?! Onde estão os descendentes dos que desfilavam
ã frente das multidões patrióticas, levando o povo para o campo
marcio da glória?
Onde estão os que se propagam de Pedro Mendes, de Jaguarary, os fortes que defendiam suas montanhas e os seus mares?!
Porventura aqueles sóis não aureolam mais aquelas cabeças;
e aquele poente não tem mais nenhuma testa morena, nem raios
de saudade?!
Por acaso os filhos daquela nobre terra tem degenerado tanto, que já se não lembrem de que noutro tempo eram denodados?!
Por que vai tão de rastos a bela cidade dos Condes, e um povo, que tem amor e inteligência, não pode se levantar?!
Por que razão a filha das serranias e das imensas campinas,
que se aboninam de flores, de pérolas; a princesa das silvas, a
dona das florestas infinitas não há de acordar ao hino universal
da civilização, que a chama para a festa da humanidade?!
Por que razão não há de vir o Riograndense do Norte assentar-se neste grande banquete do último quarto do século; onde
se levanta e triunfa a razão convencida e a divina lei da grande
civilização?!
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Não pode haver mais escravos no Norte; e a Província que se
ufana de trazer por apelido o nome do Norte, o nome de Grande,
não pode continuar a ter escravos!
Riograndenses do Norte, vingai a vossa Pátria!
Vós sois também grandes; vós sois, igualmente, patriotas!
Não há que distinguir entre o nosso e o vosso patriotismo: abracemo-nos!
Na luta de honra, em que está empenhado o Ceará, nós esperamos que os bons Riograndenses do Norte se alegrem, se alvorocem e andem pela nossa jornada!
Riograndenses, é tempo de acordar; é tempo de vindicar do
olvido o nome de um povo nobre e valente que sabe lutar pela
honra, pela vida e pela Liberdade!
Riograndenses, o Ceará liberta-se; e seria uma grande lástima ficar sitiado pelas muralhas da escravidão, ao norte e ao sul!
Riograndenses, o povo Riograndense não é menos gentil
nem menos magnânimo que os filhos de cá!
A velha história, a história pátria rememora a vossa galhardia, a vossa abnegação e o esplendor de vosso patriotismo.'
Se outros vos não fazem justiça, nós, os Cearenses, vos simpatizamos, e temos muita honra de levantar-nos ao vosso lado,
ao sol, ou sob a sombra das alamedas, no convívio comum da
glória!
Façamos como os filhos de Esparta: atiremos na gruta do
Talgets os aleijados do egoísmo; eles são secularmente tiranos!
Riograndenses do Norte, a vossa Província é bela, vasta e ubertosa!
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O Vale do Ceará Mirim, que não temeria o confronto dos vales, que verdejam e caracolam entre as montanhas da Suíça; o vale
de Mipibú e do Capió, as várzeas imensas dos vossos sertões dilatados; as salinas do Assu; as palmeiras do Apodi; as alterosas serras que enquadram os flancos da vossa nobre pátria; a fecundidade
do solo, a doçura do clima, um quer que seja de ameno e encantador que se encontra no agreste da vossa incultura, tudo diz que vós
tendes muito futuro e muita grandeza para vir!
Riograndenses, levantai-vos, vingai a honra de vossa Pátria!
Que seja o Rio Grande do Norte quem primeiro s. redima ao
lado do Ceará!
Conhecemos muitos de seus filhos!
Na capital, os Almeida e Castro, Brandão, Bonifácio Pinheiro, Tinocos, Barbosas, Souto, e outros nomes ilustres!
Em Mipibú, os Ribeiros Dantas, e outras notáveis famílias!
Ceará Mirim, Apodi, Mossoró, Imperatriz, Patu, Portalegre e
S. Miguel, têm muita nobreza, muita pujança de sentimentos
abnegados!
Pois bem: Riograndenses do Nortes, libertamo-nos, libertai-vos!
Vossa primeira cidade, a princesa do comércio, dos vossos
triunfos, deve libertar-se já!
Mossoró, a formosa aldeia marítima, a bela vizinha, nossa
irmã, da direita do Atlântico, não deve consentir que o último
sol ve 1883 ainda vá bater na sua face escrava!
Mossoroenses, a glória vos convoca para o seu campo: nenhum Mossoroense deve fugir ao Cardito da glória!
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Podeis ser grandes; porque razão teimais em continuar a ser
pequenos!
Que seja o Mossoró o Acarape do Rio Grande do Norte!
A escravidão é a pequenez, a desonra de um povo!
Jesus ensinou a Liberdade; o Brasileiro deve ser livre; e o Mossoroense, digno de sua pátria, não pode continuar a ter escravos.
Que é que perdeis? O vosso escravo é vosso patrício e irmão
segundo a Natureza!
Ele será vosso amigo; trabalhará livremente, e a alegria de se
achar vosso igual, no direito civil, multiplicará suas forças, sua
capacidade produtiva!
Mossoroenses, dignificai-vos do amor e da admiração do último quarto do século; imortalizai-vos libertando-vos!
Nós pensamos que a Pátria do Dr. Almino, que é um bravo
das nossas fileiras, honrará o nome dele, conquistando a sua
própria glória!
Ele é nosso dedicado amigo; nós o amamos, e vimos dizer-vos que o Mossoró deve proclamar-se livre!
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XIII
“O ÚLTIMO DOS GRACOS” ATACANDO
Podiam ser querelas políticas, podia ser a ala mais radical do
abolicionismo contra a mais moderada, mas a verdade é que dos
acusados pela correspondência, data da de 11 de Agosto de
1883, Antônio Pompílio de Albuquerque, Manso Valente Cavalcante e Genipo Alido Genuíno de Miranda eram fundadores da
“Libertadora”.
Mas, vale a pena ouvirmos “O último dos Gracos” em o “libertador”, de 30 de Agosto de 1883.
Vê-se que ao articulista faltava a serenidade necessária para
julgar.
“Mossoró, 11 de Agosto de 1883
Srs. REDATORES DO “LIBERTADOR”
Prestarão V. Ss. grande serviço à causa da Liberdade, dando
publicidade a estas quatro linhas mal encadeadas, mas úteis;
porque ficarão sabendo os que lerem o seu patriótico e ilustrado
jornal, a boa e louvável disposição dos briosos mossoroenses, que
honram sua pátria, como também o alvitramento e a negregura de
uns escravocratas desalmados que ainda por aqui existem e que,
todavia, apesar da avareza e ruindade com que nos abocanham,
terão de ver em breve este heróico município livre!
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Esta cidade, que tem sido, desde a exaltação do atual quixotesco governo, alvo de quantos caprichos se têm agasalhado nos
cascos dos capangas do Amaro Bezerra, por não terem conseguido amolgar o independente eleitorado do Município, há de
provar aos imortais Brasileiros das outras cidade nacionais, que
aqui também há coragem, hombridade e patriotismo.
Esbofaram-se os miseráveis negrófagos para embaraçar a
marcha triunfante e pacifica da nossa Sociedade Libertadora,
que foi sempre assoberbando as dificuldades, que se antolhavam, contanto que conseguisse o seu fim, como de fato o tem
conseguido; porque, quer queiram quer não, o dia 28 de Setembro vai assinalar a data da grande luz; e o sol que raiar, então,
não deixará de ser mais brando e mais claro. A música entoará o
hino da Liberdade, as suas estrofes ardentes repercutirão nos
vivas do povo; e as aves acordadas nos carnaubais, soltando os
seus trilos, respirarão outro clima; e o telégrafo saudará, no entusiasmo do júbilo do povo, aos Libertadores Cearenses, que nos
deram o exemplo, e nos provocaram para a glória bem como aos
negreiros do sul, por piedade havemos de acordá-los, ao espocar
das girândolas de foguetes e aos brados proclamadores da Igualdade e da Liberdade.
Negreiros do sul, e os nossos mofinos representantes ficarão
então sabendo que não recua, ante ameaças, uma cidade que se
proclama livre, nesta nobre pátria, que eles se não recordam.
Rebaixem muito embora, como já covardemente o fizeram,
de 2ª para 3ª ordem, sua Mesa de Rendas, criem promovam todos os empecilhos ao desenvolvimento do e cio, fechem o porto
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de Mossoró aos navios do mundo civilizado, inutilizem as águas
do nosso rio; ponham tranqueiras a toda nossa comunicação
possível com as outras províncias, e disparem contra nós administradores negreiros e imorais, mandem-nos um patoteiro qualquer; como um Targino Nogueira, um devasso e notório, que descaradamente reside com sua amásia, dissoluta e sórdida, na desgraça da Repartição pública, que ele avilta e que cada vez mais desce
na corrente da imundície pela dissolução desse
administrador; persigam-nos com um negreiro vilão e infame, como o atual Promotor Genipo, que é também o infeliz curador geral;
façam, enfim, quanto quiserem e puderem, todas as picardias.
Mossoró será declarado livre, em toda a extensão de seu
Município, no dia imortal de 28 de Setembro de 1883!
Mossoró deliberou aceitar o gracioso diploma da civilização,
que lhe ofereceu o Libertador, para que fosse o ACARAPE do
RIO GRANDE DO NORTE!
Não se compreende, e o dizemos muito a nosso prazer, que três
CEARENSES, únicos de quantos residem por cá, Antônio Pompílio
de Albuquerque, Luiz Alves Pedrosa Napoleão e Mansos Cavalcante, se tenham levantado, onde flutua a bandeira negra, para embargar-nos o passo e ajudar aos malvados que nos impeçam.
Eles não deviam fazer isso; mas, enfim, assim como a bandeira
internacional cobre a carga, temos para nós que o nome cearense tem
o direito de cobrir a tristeza dos procedimentos deles.
Deus há de ser servido que eles, com outros de conhecemos,
não cheguem finalmente às do cabo, nem nós arrastem a algum
destempero de ocasião.
63

www.colecaomossoroense.org.br
Seja como for, a 28 de Setembro, Mossoró será livre, custe o
que custar.
Felizmente, temos juízes incapazes de proferir-se contra a
Liberdade!
O Ilmº Juiz de Direito, Dr. Alcibíades Dracon é, francamente, justo e amigo das idéias civilizadoras já libertou escravos e,
ainda, tem mais 2 para batizar no Jordão da Liberdade, a 28 de
Setembro!
O distinto Dr. Paulo, muito digno Juiz Municipal deste Termo, é, igualmente, respeitador das leis e amante do progresso;
ele sabe conciliar a Justiça com a civilização.
São digníssimos; e a libertação de Mossoró está escrita e já
não há homem nenhum que possa embargá-la!
Viva a Libertadora Cearense!
Viva o Rio Grande do Norte!
Viva o Mossoró!
Viva a Liberdade!
O último dos Gracos
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XIV
28 DE SETEMBRO, A PRIMEIRA BATA ESCOLHIDA
PARA A LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS
28 de Setembro foi a primeira data escolhida pa ra a Libertação dos Escravos de Mossoró.
Pelo menos, no período de 11 a 17 de agosto, esta foi a data
fixada para a grande festa, numa homenagem, decerto, à Lei do
Ventre Livre.
Mas, na sessão de 15 de Agosto, houve a decisão final: O Dia
da Libertação seria 30 de Setembro.
Eis como o “Libertador”, de 31 de Agosto noticia a primeira
escolha, isto é, 28 de Setembro, embora, l6 dias antes a Libertadora já se decidira por 30 de Setembro.
A cidade de Mossoró e 28 de Setembro.
“A civilização aí vem”
J. DE ALENCAR
“Bela pátria de tantos dos nossos amigos, formosa irmã das
irmãs de Iracema!
Nós ouvimos o eco das tuas melodias, o canto harmonioso e
sideral das auras beijoinicas, que embalsamam o teu céu de esplêndido azul!
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Sentimos o rozagar dos teus vestidos, recamados de abelhas
doiradas; e vimos a tua cabeça engrinaldada das tulipas e açucenas do teu chão tapesado de esmeraldas!
Rugitava o vento, e ciciava nos leques verdes dos teus palmeirais!
Às tuas plantas vinha esflorar-se a vaga azulada dos teus rios
mediterrâneos; e as naiades gentis, e a mãe -d'água dos caboclos
vinham rolando aos nossos ouvidos as pocemas amadiosas dos
teus fortes!
Tu és a Princesa das vastas savanas, das dilata das campinas, onde aljofra-se da luz do sol oriente a honina, que enfeita a
opulêncía das tuas pradarias!
O sabiá das tuas palmeiras vibrava as volatas Tirolianas dos
teus camponeses!
Ouvimos as alegrias juvenis e encantadoras das tuas donzelas morenas!
Repercutiu-nos, no sangue das artérias, o fogo amoroso do
teu entusiasmo!
Quem pode dizer que tu, a bela cidade rústica, que se abeira
do mar e galanteia com as ondas oceânicas, não tem riquezas de
afeto, não tem a pujança do gênio e não reflete a luz e os primares do patriotismo dos teus filhos tostados do sol?!
Quem pode negar-te o mimo gracioso das formas retilíneas
da civilização, do irrepreensível perfil do teu progresso?!
Tu vais precipitar-te nas águas do grande lago, donde flui e
borbota o rio de ouro do amor universal!
Rústica Irmã, bela amiga, recebe o amplexo dos nossos peitos!
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Arde neles a chama sagrada, o bálsamo ideal, a resina cheirosa do puro sentimento da admiração!
Oh! Nós te admiramos, nós te amamos muito; porque tu és
grande, tu sabes amar a humanidade!
Tu não tens, ainda, a imensa teia dos trilhos de ferro; não fumega, percorrendo o solo dos teus domínios, o cavalo de fogo!
As tuas charnecas e as tuas valeiras ainda não acordaram do
sono secular, que te entorpecia; e já advinhas as magas delícias
das festas da inteligência e do bem social!
Tu entras na grande associação dos que pelejam pela felicidade humana; vens tomar o teu posto, predestinado pelos fados
divinos, no banquete das floridas alamedas!
Estamos em plena Grécia!
Esparta é a bela rainha e tu te assentas no convívio igualitário da liberdade!
Enovelam-se as nuvens do céu, prateando os teus horizontes:
há, aqui, o princípio de um nascimento de auroras; quase que
geme o primeiro rumorejar de um povo que se levanta para uma
Pátria Livre!
Começa de sentir-se o estremecimento das tuas brancas alvoradas!
A Alcyone, a grande ave dos sentimentos saudosos, está soltando uns pios não desalegres e as notas que rolam retumbam na
voz dos ventos e das bafagens, imitando, patrioticamente, o nobre canto dos guerreiros!
Parece que vemos levantarem-se as legiões multitudinárias,
que vêm render preito ao bom princípio: estamos nas florestas
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sagradas, onde a virgem cabocla, fingido outra Velêda, vem
cortar, com a foice da civilização o pescoço do grande Demônio!
Ah! A Taboiar Mossoroense bem sabe, como as 1ágrimas
servem para civilizar a Pátria de seus pais!
Queridas crianças, nós vos mandamos de cá um ósculo de
respeito as vossas mãos puras e generosas!
Nós vimos, como elas arregaçavam os cabelos dos velhos
matutos; e como a vossa boca se esfrolava de rosas, beijando a
face deles, que são vossos pais; enquanto a lágrima cândida
bruxoleava na concha azulada dos vossos olhos benditos, dizendo: “Papai, liberte eles”!
“A mãe nos ensinou, que o bem é universal; que todo o ser
inteligente é obrigado a amar a seu semelhante, pela igualdade
original da natureza”!
O Pai se sorria, nesses momentos; e beijava as; nossas testas,
e apertava aos seus os nossos cabelos!
“Mas, agora, a Maria e a Josefa, que todos os, dias nos dão
água para o rosto; engomam os nossos vestidos; põem as flores
nos jarros, que cercam nossos toucadores; que se sorriem conosco; que nos amam como irmãs; que são nossas amigas, choravam ontem, ao por do sol, desoladas e tristes; porque são escravas do pai”!
Elas diziam que: – Serão nossos dotes! E nós dizemos ao
Pai, que não aceitaremos um noivo, que pretenda receber esses
dotes!
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“Nós também somos Brasileiras; e é uma vergonha que só as
escravas se ufanem de saber trabalhar; temos nojo dessa nossa
fortuna”!
“Decididamente, a mulher Cearense, a virgem que se entusiasma da lenda de Iracema, a divina criação de um talento, que só
pede meças aos que existiram no mundo grego, ou no mundo
romano, capaz das lendas homéricas, ou indianas, é muito grande; coroa-se de luz; tem nos cabe-los o brilho dourado do sol, a
tez amorenada do crepúsculo das tardes, um seio de graça e os
olhos purpurinos; é muito formosa e rica de patriotismo; mas
nós sentimos, na admiração que lhes devotamos, que temos sentimentos iguais aos delas”!
“A sua superioridade nos escandece; mas não nos acabrunha”.
“Pensamos que podemos ficar bem ao lado das irmãs de Iracema”!
“Ah! Se algum irmão do Pai tivesse querido fazer como José
de Alencar, quanta Moema bonita, quanta virgem selvática teria
imortalizado, na literatura, as campinas, as serranias e as florestas de nossa Pátria”?!
“Basta de vergonha”!
“Se o pai disser que eles não merecem a nossa comiseração,
nem a nossa benevolência; porque sempre nos respondem com a
ingratidão e com a arrogância dos fracos que querem parecer
fortes; diremos, que isso é produto da escravidão em que viveram: nunca foram educados, nunca tiveram afetos humanos; não
sabem as leis nem os princípios da cordialidade e da justiça”!
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“Feras, criadas entre homens, perderam o original sentimento da natureza generosa; têm ao peito os sentimentos do ódio:
tudo lhes parece contrário; e eles vingam-se, abusando da liberdade”.
“Mas nós é que não devemos continuar a criar feras; nós devemos tratar o homem de igual para igual, civilizando-o”.
“O povo mossoroense deve libertar-se. A 28 de Setembro,
aqui não deve existir um só escravo do Município”!
******
A mulher forte falou por nós; a sua doce e terno filosofia
é sacrossanta e adorável.
Mossoroenses, andai depressa: todos os sentimentos, todos os instintos vos chamam para a glória!
Sempre tratastes bem os escravos; eles vos amarão; e se,
por ingratidão, não vos amarem, maior é o vosso dever de andar
mais depressa!
Vós não o fazeis pela esperança de vulgares recompensas!
Que vos importa a vós, que os forriados sejam ingratos?
O homem de bem cumpre o seu dever; e, forte de sua consciência, afronta destemido os deuses e as dificuldades!
A cidade de Mossoró deve renascer para a liberdade, como a
Vênus afrodita do seio das espumas!
Quando a última réstea do sol Brasileiro de 28 de Setembro
deste ano dormir nas nuvens do ocaso, como um colapso de flores, a vossa bela cidade deve estar envolvi da de luzes, arcadas e
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boninas, festejando o grandioso acontecimento, rejubilando-se
da sua própria grandeza!
O escravo acabou; e agora começa a idade de ouro da regeneração!
O Rio Grande do Norte nunca foi servil, nem covarde: e
Mossoró, a sua cidade Princesa, arrastando o paludamento selvagem pelas várzeas e montanhas que a torream, tem obrigação
de vingar seu ilustre renome!
Bela cidade comercial, nós te saudamos; nós te rendemos o
nosso antecipado feudo, pela coragem e magnanimidade dos que
te habitam!
Brasileiros Mossoroenses, nos, os Cearenses, vos, conjuramos para esse dia de luz, para esse dia radiante de louvor sem
igual!
Nós vos dizemos que o jangadeiro Riograndense do Norte,
que se multiplica por dezenas na nossa terra, cons pirou com o
jangadeiro Cearence, que os quatro paus de sua jangada não
levariam mais ao seio do mar essa mercadoria negra!
Compatriotas! Vingai o renome de vossa Província; fazeivos realmente grandes!
Quem pode resistir ao convite da glória?
Entrai nos faustos salões tapetados de folhas verdes e dos arcos triunfais da nova Cidade; propugnai unânimes pela causa da
civilização!
Mossoroenses, viva por vós o dia da luz, o dia imortal de
Mossoró, o dia do Visconde do Rio Branco, a águia divina da
liberdade”.
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XV
O CALENDÁRIO DA VIAGEM DE AVIINO
Almino viaja de Fortaleza a Mossoró, no vapor Pirapama.
Essa famosa viagem é noticiada pelo "Libertador" de 16 de Setembro.
Libertação de Mossoró – No regresso do Pirapama, dos
portos do norte da província, deverá embarcar para Mossoró o
nosso distinto e ilustrado amigo, Dr. Almino Álvares Afonso,
que vai representar a Sociedade “Cearense Libertadora” e “Clube
Abolicionista Riograndense do Norte”, na grande festividade da
libertação de todos os escravos daquela cidade e seu município.
A 19 de Setembro outra notícia:
Dr. Almino – Hoje, deve embarcar no vapor costeiro Pétutpatna o nosso ilustrado amigo, Dr. Almino Álvares Afonso, que
vai representar, na grande solenidade da libertação do Mossoró, a
Sociedade “Cearense Libertadora” e o "Clube Abolicionista Riograndense do Norte”.
Feliz viagem, desejamos ao ilustre amigo.
“O Cearense”, de 20 de Setembro, dá a relação dos passageiros do Pirapama.
Passageiros – Saídos para o sul, no vapor costeiro Péltapama:
Dr. Almino Álvares Afonso, Alfredo de Souza Melo, De Lacey
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Wardlaw, Joaquim José de Aguiar, Luiz Francisco de Miranda,
José Joaquim de Holanda, sua senhora e uma filha.
A 19 de Setembro e a partida do Pirapama, pelo qual viajam
Almino, De Lacey Wardlaw e Alfredo de Souza Melo.
O Piraparna tocaria nos portos de Aracati, Mossoró, Macau,
Natal, Paraíba e Recife.
Ele tinha chegado a Fortaleza no dia 14 de Setembro.
Partindo a 19, chegara à Barra do Mossoró no dia 21.
Almino e sua Comitiva são recebidos na Barra por Frederico
Antônio de Carvalho, Ricardo Veira do Couto, Romualdo Lopes
Galvão e muitos outros. Pernoitam todos no Porto de Santo Antônio.
A 22 de Setembro encontram-se em Mossoró.
Notícia de “O Libertador”, de 28 de Setembro.
Dr. Almino – De um telegrama que temos a vista, consta
que foi recebido em Mossoró, com todas as demonstrações de
afeto e apreço, o nosso prezado amigo e consócio Dr. Almino
Álvares Afonso.
Os libertadores Mossoroenses, acolhendo assim o ilustrado
representante das sociedades abolicionistas do Ceará, conquistaram-nos mais um título à veneração que lhes consagramos.
De 22 de Setembro a 8 de Outubro, Almino permanece em
Mossoró. Nesta data, viaja para Areia Branca. Lá permanece nos
dias 09 e 10 de Outubro. Nesta última data nascia a Sociedade
Interservil dos Trabalhadores do Mar.
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Notícia do Libertador do dia 09 de Outubro.
Dr. Almino – Por telegrama recebido ontem de Mossoró,
consta que embarcou no vapor “Pirapama”, com destino a esta
capital, o nosso prezado amigo Dr. Almino Á1vares Afonso.
Tendo cumprido dignamente a honrosa comissão de representar as Sociedades Liberdoras desta capital, na libertação do
Mossoró, ele volta coberto dos louros que colheu e abençoado
por todos que lhe consagram amizade e consideração.
Seja, pois, bem vindo o ilustrado moço que sempre se distinguiu por sua dedicação à causa da Pátria e da Liberdade.
Almino deve ter saído de Areia Branca, no mínimo, no dia
10 de Outubro. Pois chegara a Fortaleza no dia 14, conforme
notícia o Cearense de 16 de Outubro.
Pirapama – Este vapor costeiro, da companhia pernambucana, que fundeou em nosso porto no dia 14 do corrente, regressa hoje às três horas da tarde para o Recife, tocando nos portos
do Aracaci, Mossoró, Macau, Natal e Paraíba.
Passageiros – Entrados dos portos do sul no vapor Pirapama: Dr. Almino Álvares Afonso, Dr. Wardlaw, A. Olindino Pinto Bandeira, João Mendes P. Guerra, Hortença de Alencar Sampaio, 3 filhos e 3 criados, Benedito Gonçalves Silveira, Henrique de Alencar Araripe e sua Sra.
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XVI
A “CHAVE DE OURO”
A “Chave de Ouro”, que estava no “Libertador” de 10 de Novembro de 1883, era a certidão de Ricardo Vieira do Couto de que
o número de ordem dos Escravos matriculados atingira, em Mossoró, a 433 e que, posteriormente, houvera baixas e que, “presentemente, não existe um só escravo neste município e comarca”. E
que, ainda, todos foram livres sem condição alguma.
Chave de ouro – Eis a cópia autêntica da Certidão da Estação Fiscal da Mesa de Rendas Gerais de Mossoró, passada por
seu Administrador, afirmando pela fé pública que o Rio Grande
do Norte já tem um município livre.
“Certifico que, no livro da Matrícula Especial dos Escravos
deste Município de Mossoró, vê-se que o número de ordem dos
escravos matriculados atingiu a Quatrocentos E TRINTA E
TRÊS (433); e que nas respectivas averbações estão dadas as
competentes baixas a todos os escravos, compreendidos em ditas
matrículas, sendo certo, portanto, que, presentemente, não existe
um só cativo neste Município e Comarca; podendo mais certificar que todos foram livres sem condição alguma.
E por ser verdade, passo a presente, em que me assino.
Mesa de Rendas Gerais de Mossoró, 29 de Setembro de 1883.
O Administrador
Ricardo Vieira do Couto”
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XVII
OS PRESENTES DO CEARÁ À FESTA DE MOSSORÓ
A notícia está no “Libertador” de 24 de Setembro de 1883.
Há alguns informes curiosos. O livro de atas de Libertadora
Mossoroense, “primorosamente encadernado”, foi uma dádiva da
“Libertadora Cearense”. O “Clube dos Libertos” enviou uma pena
de ouro e a "Libertadora Estudantil" um “primoroso tinteiro”.
Os maestros Simplício Montezuma, Pedro Gomes e Herculano José de Almeida compuseram hinos para a Sociedade Libertadora Mossoroense.
Na Ata do dia 30, Almino faz referência aos tinteiros dourados e azuis. E, também, menciona 03 hinos: o 1º, letra de Almino e Simplício Montezuma, o 2º, de João Evangelista de Medeiros, música, e a letra de Paulo Albuquerque, e o 3º, letra de Frederico Antônio de Carvalho e música portuguesa.
Eis a notícia:
A Cidade de Mossoró – O nosso prezado amigo Dr. Almino
Álvares Afonso, que foi em comissão assistir ao ato da redenção
do 19 município que se liberta na província do Rio Grande do
Norte, não levou as mãos vazias.
Não somente os libertadores cearenses, mas, também, diversos cavalheiros desta capital, cumularam-no de presentes para a
nobre cidade de Mossoró.
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O Exmº Sr. Dr. Satiro de Oliveira Dias subscreveu 100$000
e a este valioso donativo se reuniram outras contribuições que
perfizeram a soma total de 400$000 rs.
A “Libertadora Cearense” mandou à sua irmã um livro especial e primorosamente encadernado para se escrever a ata da
libertação de Mossoró.
O “Clube dos Libertos”, no mesmo pensamento, ofereceu
uma magnífica pena de ouro.
A “Libertadora Estudantal” fez presente de um primoroso
tinteiro.
As sociedades “Fraternidade e Trabalho”, “Perseverança e
Porvir”, também, depuseram suas preciosas oferendas no altar
da liberdade, para darem solene testemunho de seu apreço à
Mossoró.
Os Srs, Sebastião Mestriaho e Joaquim Cahn enviaram
suas saudações nas ofertas que fizeram à nobre cidade.
Os maestros Simplício Montezuma, Pedro Gomes e Herculano José de Almeida compuseram belíssimos hinos que dedicaram à Sociedade Libertadora Mossoroense, para que ela soleniza-se com um novo cântico a sua brilhante vitória em favor da
Liberdade.
Por esta forma significaram todos os corações generosos
a importância que ligam aos seus irmãos do Rio Grande do Norte, e pela voz eloquentíssima do seu orador, o nosso amigo Dr.
Almino Álvares Afonso, eles fazem traduzir os sentimentos
mais íntimos de seu apreço e veneração ao povo que se enobrece
pelo mais esplêndido dos cometimentos sociais.
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XVIII
A ATA DA SESSÃO DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 1883
É válida a reprodução, no seu texto integral, da Ata da sessão do dia 30 de Setembro, porque a sua divulgação repetida foi
responsável por alguns erros.
Publicou-a o “Libertador” de 21, 22, 23 e 24 de Novembro
de 1883. Ei-la na íntegra.
Ata da Libertação do Município e Cidade de Mossoró,
pela Sociedade “Libertadora Mossoroense”.
Ave, libertas!
Deus salve a Liberdade!
Aos trinta dias do mês de Setembro, do ano do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil, oitocentos e oitenta e três,
nesta cidade de Mossoró, Província do Rio Grande do Norte, no
Paço da Câmara Municipal, aí reunidos, pelas 12 horas da manhã, inúmeros cidadãos dos seus Distritos e dos municípios vizinhos, bem como todos os da mesma cidade, convidados pela
Sociedade – Libertadora Mossoroense, para o humanitário fim
de declarar livre e emancipada esta bela porção da terra Americana, onde já não pode medrar a planta exótica da escravidão,
que envenerara, por tanto tempo, nossas valadas e serranias,
esterilizando e exaurindo a vitalidade e a abnegação do patrio78
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tismo Riograndense; tomou assento na mesa, ricamente decorada com pedras de cristal e de mármore, tinteiros dourados e
azuis, em que a matéria é superada pela primosa mão de obra, e
por Livros Simbólicos, nitidamente encadernados, tais como a
Bíblia Santa, Camões - os Lusíadas, Littré, Alfonso Esquiros e o
Corpus Juris; tendo em cima uma Hasta, quebrada, e, em uma
salva de prata,o anel de ouro (annulus aureas), que o Imperador
Justiniano concedeu aos Libertos, como símbolo da Liberdade; a
qual mesa estava colocada no Salão de honra, cujas paredes refulgiam e se aperolavam de todos os adornos e quadros brilhantes, de sua Majestade o Imperador José Bonifácio, de Eusébio de
Queiroz, de Nunes Machado, de Camarão e de Rio Branco, além
de outros emblemas, que engenhara a fantasia patriótica do Povo, nobremente representado pela Comissão Diretora, composta
dos distintos cavalheiros, Romualdo Lopes Galvão, José Paulino Campos de Oliveira e Aristóteles Alcebíades Wanderley;
entre o sussurro festivo e confraternal das populações convocadas para aquele prazo dado da glória, vibrando no espaço os
ecos das músicas marciais da cidade, postadas no pórtico do
vasto Edifício, no pavimento térreo e no terraço superior, ao
lado do salão, onde se reunia o Congresso, tangendo as mais
elétricas harmonias, tomou assento, repetimos, o Digníssimo
Presidente da Sociedade Libertadora Mossoroense, Joaquim
Bezerra da Costa Mendes; o qual, declarando brevemente o intuito daquela augusta Assembléia do Povo, convidou com gentileza ao muito Ilustre Juiz de Direito da Comarca, o Dr. Alcebí79
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ades Dracon de Albuquerque Lima,para que se dignasse de presidir aquela notável Festa da Liberdade.
Assumindo a cadeira presidencial, o nobre Juiz de Direito
solicitou, com expressões delicadas e cavalheirosas, o beneplácito popular, para declinar de si essa tão subida honra, que, segundo entendia, devia caber ao conspícuo cidadão, colocado por
seus pares na presidência da Sociedade.
Reassumindo a cadeira, o Sr. Presidente foi servido de convidar, para substituí-lo ao digno Juiz Municipal, Dr. Paulo
Leitão Loureiro de Albuquerque, benemérito orador da Libertadora; e, dispensando-se este, rogou, ainda, ao ínclito Presidente
da Câmara, Romualdo Lopes Galvão, primeiro Vice-Presidente
da Mossoroense, que também declinou tão subida distinção,
ficando, enfim, na Presidência da mesa o ilustra Presidente da
Libertadora.
Em seguida, convidando a tomarem assento ã sua direita aos
Srs. Dr. Juiz de Direito e Delegado de Polícia, à esquerda o Presidente da Câmara, o Dr. Juiz Municipal, Promotor Público; aos
lados as diversas comissões das Libertadoras do Ceará, Pará e
Pernambuco, do Assu e Vila do Triunfo; bem como a todos os Diretores da Mossoroense; colocando-se nas bancadas fronteiras as
Exmas. Sras. das principais famílias, declarou aberta a sessão o Sr.
Presidente, indicando ao digno primeiro Secretário, Frederico Antônio de Carvalho, Vice-Cônsul de Portugal, a dar conta das felicitações, que, porventura, se tivessem dignado de fazer à Libertadora
de Mossoró quaisquer outras Sociedades Abolicionistas.
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Imediatamente, leu S.S. Ofícios congratulatórios, da Libertadora Cearense, das Cearenses Libertadoras, da Perseverança
e Porvir, da Sociedade dezenove de Outubro, da Artística – Fraternidade e Trabalho, do Reform Clube, do Clube dos Libertos,
do Clube Caixeiral, da Sociedade Tuti Quanti, da Libertadora
Estudantal, da Redentora Acarapense e do Clube Abolicionista
Riograndense do Norte, todas do Ceará; do Diário do GramPará, do Clube Mascatti, e da Sociedade Vinte e oito de Setembro, todos da Cidade de Belém; da Libertadora Triunfense e da
Libertadora Assuense, do Rio Grande do Norte; da NorteRiograndense, e da Sociedade Acadêmica, denominada – Caixa
de Pedro Pereira – que se fez representar por seu sócio honorário, Dr. Almino Álvares Afonso, todas da Província de Pernambuco; os quais Ofícios vão transcritos abaixo desta.
Então, proferindo o Sr. Presidente um eloqüente discurso, no
qual se demonstrava a sublimidade e a glória da Emancipação,
com arroubos de frenético patriotismo, pairando deslumbrantemente, pela paixão e pelo gesto, na altura de um verdadeiro demolidor da barbacã e dos gaviões pesados dos castelos senhoriais dos negreiros, proclamou, eletricamente – LIVRES – a Cidade e Comarca de Mossoró, no Rio Grande do Norte!!
Romperam, de novo, as músicas; estrugiram no ar girândolas
e girândolas de foguetes; retumbaram palmas e vivas, e os gritos
frenéticos da multidão eletrizada!
Era um delírio de entusiasmo, a polarização do amor patriótico!
Feito, a custo, o silêncio, levantaram-se de pé as crianças
brancas e loiras, e as virgens morenas mais belas, como um ban81
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do de faisões dourados, que no solene reboo baixassem das regiões do céu ou surgissem do ninho das auroras, cantando e gorgeando os Hinos da Redenção e o bardito da Liberdade!
Era mavioso e adorável aquele virginal concerto: a Sibila Riograndense do Norte sentia, por sua vez, em seu peito apaixonar-se e
arder o – Deus in nobis – do fogo sagrado do patriotismo!
A cada estrofe que se repetia, a cada volata dos hinos libertadores, soltando brados à maneira de rugidos, a multidão bramariuvava: havia um deslumbramento no povo!
A mocidade entrava nos segredos profundos do amor de sua
nacionalidade; e a velhice discreta renascia das cinzas do
passado, para ajoelhar-se, balbuciante de júbilo e de complacência, diante das grandezas do presente, ébria do patriotismo de
seus filhos!
Cantaram-se três hinos: o primeiro, uma poesia do Dr. Almino e canto de Simplício Montezuma, o grande maestro cearense; depois, outro de João Evangelista de Medeiros, também
cearense, residente no Mossoró, com poesia do Dr. Paulo, distinto Pernambucano; e logo um terceiro, oferecido pelo 19 Secretário Frederico Antônio, com música portuguesa, sendo todos freneticamente aplaudidos!
O Presidente deu a palavra aos Oradores inscritos.
Falou o Dr. Paulo Leitão, orador da Mossoroense; e, arrojando-se com o fogo de sua convicção, ilustração e talento, encantou o auditório!
Depois, o ínclito Libertador Dr. Alcebíades Dracon, Juiz de
Direito, com a circunspecção e firmeza, que o caracterizam, en82

www.colecaomossoroense.org.br
tre vivos aplausos, denunciou ao mundo civilizado, que ele se
sentia feliz, por ser o primeiro Magistrado da primeira comarca
livre do Rio Grandedo Norte!
Subiu logo à tribuna o Riograndense, Dr. Almino Álvares
Afonso; e falou, como é seu costume, quando chama por ele a
Deusa da Liberdade, iluminado do incêndio do entusiasmo, com
que manifesta o seu amor à Pátria!
Orou, então, o cearense, duas vezes neto do Rio Grande do
Norte, Dr. Francisco Pinheiro de Almeida e Castro, que soltando
os vôos da imaginação de sua idade manceba, aureolou-se de
simpatias e fez transbordar de júbilo o coração do Povo!
Seguiu-se na tribuna o jovem mossoroense, Alfredo de Souza Mello, filho do Português Brasileiro, José Damião de Souza
Melo; e, com o rosto incendiado de sangue patriótico, arremessando-se juvenilmente sobre a consciência e as simpatias de seu
auditório, satisfez e surpreendeu a todos!
Chegara a vez dos velhos Professores da mocidade; falou,
então, o Sr. Luiz Carlos da Costa, manifestando a sua dileção às
idéias do Progresso; e proporcionou novo prazer à Assembléia,
que o escutava!
Tomou a mão o 1º Secretário da Libertadora, Frederico de
Carvalho, que recitou uma poesia mimosa, recebendo multitudinários aplausos!
Recitou outra linda poesia o jovem Paraibano, Lindolfo Albuquerque, saudado pelas simpatias populares!
Seguiu-se na tribuna, com soberbo entusiasma, um distinto
moço Pernambucano, Maurício Olegário do Rego Farias, sus83
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pendendo o auditório pelo verdadeiro sentimento com que recitou estrofes poéticas do santo amor do nosso País!
Coube a palavra ao ilustre hóspede da terra mossoroense, o
Dr. Wardlaw, Ministro Evangélico dos Estados-Unidos.
S. Sª, posto que não conheça bem os torneios da linguagem
portuguesa, discorreu, toda via, nobremente, revelando a fecundidade de seu pensamento e elevada ilustração, congratulandose com o Povo da América, pela redenção gloriosa de Mossoró!
Ele disse que lhe dava parabéns pelo modo pacífico de sua
Liberdade; uma vez que, sendo a sua pátria o ninho clássico de
todas as liberdades civis, contudo não se conseguira sem derramar oceanos de sangue, apagar do solo dos Estados-Unidos a
nódoa secular da escravidão!
Todos o bem disseram!
Cumprimentou, depois, ao heróico Município, como a um
começo de pátria livre, o distinto jovem José Gomes de Cerqueira Carvalho, fazendo, entre aclamações, votos sinceros pela libertação total da Província e do Império!
Falou, em seguida, Odilon Pinto Bandeira, festejando a Liberdade com palavras cordiais e arroubadas, que resumavam poesia!
Neste momento, apresentou-se um espetáculo novo: era a
aurora do amor da Pátria, que cintilava nos olhos negros e na
fronte branca e gentil de uma menina de 9 anos!
A linda Mossoroense, Joana Emília da Costa Mendes, filha
mimosa do ilustre Presidente da Festa, mostrou bem que é um
rebento condigno de seu magnânimo pai, o exímio Libertador, e
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de sua preponderante família cearense, sempre, e em todos os
tempos, libertadora!
O discurso inocente e singelo da bela criança traduzia e revelava a mais doce idealidade da filha da mulher forte!
Encontrou e arrancou palmas e lágrimas! Falou como um anjo!
Dulcior est pulchro si vest in corpore virtus!
Muitos outros oradores inscritos apresentaram seus discursos, pedindo vênia para não recitá-los, em vista da hora adiantada que era.
Foram eles os dignos Libertadores, Francisco Gurgel de Oliveira, Ricardo Vieira do Couto, Capitão Antônio Pilgueira Secundes, Francisco Romão Filgueira, Salvador Bráulio Montenegro e Astério de Souza Pinto, por si e por seu condigno irmão,
Dr. Francisco das Chagas de Souza Pinto, atual Secretário da
Relação da Cidade da Fortaleza.
Apresentaram, também, seus discursos, a Exma. Sra. D, Maria Filgueira Secundes e as lindas jovens Justa Nogueira da Costa e Francisca Soares do Couto.
Terminados os discursos, tocaram, por fim, as músicas arrebatadoras peças marciais de seu repertório; e, congratulando-se
com to dos os convivas da Liberdade, pela felicidade e glória
deste dia, encerrou o digníssimo presidente esta Sessão imortal,
entre a pocema patriótica das multidões reunidas, reentrando-se
todos alegres para suas casas.
E, para constar, em todo o tempo, mandou lavrar a presente
Ata, escrita pelo Pernambucano Maurício Olegário do Rego
Farias, no impedimento momentâneo do 1º Secretário, ditada
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pelo Dr. Almino Eivares Afonso, por ordem do mesmo Presidente; a qual vai assinada por toda a Mesa, pelos Comissários
das Sociedades e por todos os cidadãos presentes que o quiserem fazer. Eu, Mauricio Olegário do Rêgo Farias a escrevi.
XIX
“O SERTÃO VEM NESTES MOMENTOS FAZER
VISITAS AO MAR”
No seu estilo poético, Almino Álvares Afonso antecipa aquele conceito da fitogeografia de que a Caatinga, na região de
Mossoró, vai até o Litoral.
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XX
“O CORREIO DO NATAL” EM EDIÇÃO ESPECIAL
CONSAGRADA AO 30 DE SETEMBRO
“O Libertador”, de 04 de Outubro de 1883 dá notícia desta
edição.
Ei-la:
Correio do Natal – Esse nosso distinto colega da imprensa
do Rio Grande do Norte transcrevendo em sua edição especial
de 30 de Setembro, consagrada à libertação de Mossoró, escreveu as seguintes palavras, que, agradecidos, reproduzimos:
“É com a mais ingente satisfação, que nas colunas de honra
de nosso periódico abrimos, hoje, espaço à transcrição do primeiro editorial do Libertador do Ceará, nº 198, de 12 do corrente, em que o ilustra colega cearense, em linguagem fluente, sedutora e repassada de nobres cintilações e dos mais elevados
conceitos, busca em sua verve despertar os brios do Rio Grande
do Norte na sustentação da majestosa e sacrossanta cruzada da
redenção dos cativos”.
Se nos é bastante honroso o conceito que merecemos ao ilustre colega do Libertador e o apelo que faz aos patrióticos sentimentos dos briosos Riograndenses do Norte, não será menos
honrosa a aquiescência dos apelados, de que já têm eles dado
provas assaz exuberantes e inequívocas desde o início da grande
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evolução emancipadora, em o nobre e heróico empenho de derruir a negra Bastilha da escravidão.
O Rio Grande do Norte não deixará, por certo, quando couber em suas forças, de acompanhar sua briosa irmã, a heróica
província do Ceará, e de secundar seus esforços nesse tão
nobre quanto humanitário empenho, que, felizmente, já o vai
sendo de todo país.
O lábaro da redenção, tão alto hasteado nas ameias da Fortaleza, tem-nos apontado a ro ta e a todos cabe o sagrado dever de
a seguir.
Nesta marcha ascendente, cujo triunfo glorioso nos aguarda
em um futuro próximo, temos a mais firme convicção de que o
Rio Grande do Norte, o berço de Camarão, a pátria de Miguelinho, de André de Albuquerque e outros mártires da liberdade,
saberá honrar a memória destes distintos patriotas e glorificar-se
glorificando-a”.
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XXI
DISCURSO DO PRESIDENTE JOAQUIM BEZERRA
DA COSTA MENDES
Não seria o presidente Joaquim Bezerra da Costa Mendes,
valoroso comandante da arrancada abolicionista, homem de
muitas letras.
A carta que escreveu a João Ramos, em 28 de maio de 1884,
prova-o suficientemente.
O discurso que vai a seguir transcrito deve ter sido redigido
por Almino Álvares Afonso.
Publicou-o “O Libertador” de 14 de Dezembro de 1883.
Discurso do Sr. Joaquim Bezerra da Costa Mendes
(do Ceará), Presidente da Libertadora Mossoroense, na
festa da libertação de Mossoró.
SENHORES!
Raiou, enfim, o dia imortal, por nós tão desejado, em que o
Mossoró se congrega para a grande festa da liberdade!
Ressoa na voz dos ventos e repercute no espaço o júbilo inaudito e fervido da Igualdade que chega!
Banhada nas águas lustrais do batismo da civilização, dormia ontem livre nesta abençoada Cidade a noite divina que arrastava pelo céu o seu fino manta bordado de estrelas!
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Neste belo município já não existem escravos: a escravidão
não envergonha mais na nossa terra o lar da família; aboliu-se
essa abominável e nefanda instituição dos velhos tempos!
Devia ser assim; porque a consciência que é o princípio de todas as luzes como o temor de Deus é o princípio da sabedoria, nos
dita e ensina que um homem não pode senhorear o outro homem!
Nenhum princípio político-social poderia sobredoirar, por
mais tempo, o falso direito da propriedade servil!
Na plenitude da razão social tem o homem para os fins da
coexistência comum, a saber faculdade de modificar as coisas e
os elementos para o preenchimento de seus destinos.
Mas o Rei da criação renega de sua natureza sublime quando
aceita e afaga o pensamento material de sujeitar ao luxo do seu
egoísmo o seu semelhante, que é, igualmente, a imagem de Deus!
Seria um direito sanguinário e opressivo esse que se arroga o
suposto senhor sobre pretendido escravo!
O espírito humano, gerado para o aperfeiçoamento, não é
susceptível de amoldar-se algemas da escravidão, por mais que
declamem por ela os carniceiros sensuais, que se ensoberbecem
despejadamente proclamando que são senhores!
Por infortúnio de nossa Pátria, há muito quem alardeie, sem
corar de vergonha de horror, que é proprietário de seus irmãos
que pode vende-los a quaisquer tanganhões e recoveiros, que
vão almoedá-los no Sul!
E, todavia, a obra da redenção dos cativos é um feito civilizador, progressivo e humanitário!
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Ela conchega os homens, produzindo a celestial harmonia,
que arrebata e encanta de felicidade ao menos uma vez sobre a
terra, abalando as vísceras mais sensíveis do coração e as idéias
mais puras da inteligência!
Nós acabamos de chegar do país hediondo da escravatura; e entramos de repente nos climas iluminados da Liberdade!
O Rio Grande do Norte acorda; a velha Taba dos Mossoroenses glorifica-se e coroa-se de flores!
Sentimos bater, desencontradamente de entusiasmo, nas paredes
do peito, o coração que se sobressalta desta santificada alegria!
Este é o dia solene da munificência do povo, o dia sacrossanto e auspicioso da Pátria, o dia imorredouro e original do Rio
Grande do Norte!
Liberdade, Igualdade, Fraternidade, nós vos saudamos!
Nós abrimos de par em par, para receber-vos, as portas dos
sobrados da cidade e nas várzeas e postigo das cabanas!
Nós nos libertamos por nosso espontâneo esforço individual!
Conosco militou somente o povo; e, embora nos contriste a
vileza dos outros, não podemos ser censurados por deixar atrás
de nós, sem luz e sem consolo, as consciências negreiras, onde
não medram patriotismo nem caridade!
Extorçam-se e rujam: a Liberdade veio; a civilização triunfa!
Pelejava por nós a Providência do Altíssimo, a quem rendemos, neste dia augusto e interminável, a intrínseca homenagem
de todos os afetos nobres, aqui congregados, em nome do amor
universal, para glória da humanidade!
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Neste momento indelével o mundo civilizado também nos
contempla!
A Comarca de Mossoró está Livre, Livre!
E, em nome do povo Mossoroense, eu tenho a satisfação indizível de proclamá-lo!
Viva Mossoró!
Viva a Igualdade humana!
Viva a Liberdade!
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XXII
DISCURSO DO DOUTOR ALCEBÍADES DRACON DE
ALBUQUERQUE LIMA
Aqui vai transcrito de o “Libertador”, de 11 de Fevereiro de
1884. E é documento que se divulga pela primeira vez em Mossoró.
Libertação de Mossoró
Discurso do Doutor Alcebíades Dracon de Albuquerque
Lima
Senhores,
Há dezoito séculos, quando vinha ser anunciada ao gênero
humano a sua redenção, os mensageiros desta fausta nova, reconhecendo a sublimidade do benefício que tinham de anunciar,
iniciaram a sua missão, entoando: “Glória a Deus nas alturas, e
paz na terra aos homens”!
Educados nas sublimes doutrinas do Evangelho, os filhos da
livre América quando, depois de titânicos esforços e da mais
paciente perseverança, ligaram o novo ao velho mundo, pela
mais engenhosa das concepções humanas, antes de proferirem
qualquer palavra de congratulação à sua antiga metrópole,e levavam bem alto o pensamento e dirigiam um voto de louvor e
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reconhecimento a Aquele que é luz que iluminará a todo o que
estão e que os haviam inspirado na concepção de tão portentoso
pensamento.
“Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens” foi o
primeiro telegrama que atravessou o imenso Oceano, irmanando
estes dois grandes povos!
Hoje, que, após tantas lides e trabalhos, aqui nos reunimos
para anunciar a este município o maior dos benefícios, que lhe
podia ser outorgado, o da sua completa libertação; permiti que, a
exemplo dos mensageiros celestes e daqueles ortodoxos entusiastas da liberdade, comece, também, dizendo por minha vez: –
“Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa
vontade”!
Quando vejo, Senhores, estas festas da liberdade tão pacificamente celebradas em nosso ameno país; quando penso que
povos muito mais adiantados em civilização regavam o sagrado
solo da pátria com rios de sangue, antes que pudessem solenizar
idênticas festas; não posso deixar de dizer comigo mesmo: “Somos, incontestavelmente, um povo feliz! Somos uma Nação
abençoada e fadada pelo Céu a grandes destinos”!
E com efeito, Senhores, quando considero o imenso território de nossa cara pátria, abraçando quase toda a América do Sul;
quando medito sobre a diversidade e amenidade de seu clima, a
uberdade de seu solo, que faz a admiração e a inveja dos estrangeiros, que, em seu entusiasmo, chegam a dizer que no nosso
País só morre de fome quem tem preguiça de comer!
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Quando contemplo os seus rios gigantes, as suas matas colossais, as suas serras imensas, a carência absoluta de vulcões e
dos terríveis ciclones – que tanto abundam nas vizinhas regiões
– e, no meio destas e de outras grandezas, que é impossível descrever, a índole pacífica de seus habitantes, convenço-me, profundamente, desta verdade:
“Estamos fadados a ser uma das primeiras nações do mundo”!
E não lanceis à conta de entusiasmo do momento estas minhas crenças nacionais, não; o esplendor de nossa natureza e a
nossa profetizada prosperidade não são simples figuras de uma
ilusão encantadora!
O maior vidente deste século, o imortal Victor Hugo, assim
o vaticina:
“Haverá, no XX século, uma nação extraordinária; Esta nação será grandiosa, o que não obstará a que seja livre. Será ilustre, rica, pensante, pacífica e cordial com o resto da humanidade... será majestoso; ela será a suprema justiça da bondade, não
haverá nela quem corte a passagem ao seu semelhante; aos rios
fronteiros sucederão os rios arteriais!...
...Sob o influxo desta nação motriz serão oferecidas às emigrações civilizadoras os seus incomensuráveis baldios!
O extenso rastilho de míseros invadirá magnificamente, por
seu impulso, as ubérrimas e ricas solidões desconhecidas; virão
para o Brasil, não pelo ouro, irrisório e grosseiro engodo do
nosso tempo, mas pela terra prodígio sa!...
A solução provável dos problemas, que hoje amadurecem, a
locomoção aérea ponderada e dirigida, o céu povoado de navios
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do ar, ajudarão àquelas dispersões fecundas; derramarão a vida
sobre o vasto formiguejar dos labutadores; o Amazonas, por
exemplo, natural e gigante aparelho hidráulico, rede piscosa de
ribeiros e rios, prodigiosa canalização que não serve, hoje, senão
para os bisontes atravessarem a nado; e para arrastar na sua corrente árvores secas, conduzirá a nutrirá cem cidades; terá, quem
quiser solo virgem, um teta e um campo, comodidade e riqueza,
com a única condição de espalhar por toda a terra a idéia pátria e
de se considerar cidadão e lavrador do mundo!
De sorte que a propriedade, máximo dito humano, suprema
liberdade, domínio do espírito sobre a matéria, soberania do
homem, ge de ser oprimida, será democratizada e tornar-se-á
universal!
Não haverá, então, a mínima espécie estorvos, nem portagem nas pontes, nem impostos de consumo nas cidades, nem
alfândegas nos estados, nem istmo nos oceanos, nem preconceitos nas almas!...
...Esta nação terá por capital o Rio de Janeiro, e não se chamará Brasil; chamar-se-á América do Sul!
No próximo século, abrirá as duas asas compostas uma de
liberdade e outra de firmeza de vontade!
O futuro será o continente fraternal!
Cuide, pois, cada um de adotar a sua solução, porque esta felicidade imensa é inevitável!...
Visão majestosa, Senhores, e que tudo nos diz que será um
dia traduzido em realidade!
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Vivamos, pois, sempre unidos; que todos concorramos com
o nosso contingente de patriotismo, para o assombroso edifício
do nosso engrandecimento!
Nada de ódios, nada de dissensão, nada de egoísmo!
Convictos de que a união faz a força, trabalhemos irmamente, sem outra emulação, que não seja bem servir à Pátria.
E de que modo, Senhores, podemos melhor servir hoje à Pátria que procurando, como fizestes, elevar ao mesmo nível de
igualdade aqueles de nossos infelizes compatriotas a quem leis
desumanas e filhas espúrias da antiga tirania haviam rebaixado à
triste condição de míseros escravos?!
Felizes, vós, senhores da Libertadora Mossoroense, que bem
compreendestes a vossa missão, trabalhando em prol de irmãos
infelizes, sem outra recompensa além do testemunho de vossas
consciências!
E belo proceder assim!
Certo não nasceu o homem só para si; a sua maior glória é
servir a Deus e à humanidade!
Senhores,
Os grandes rios, as árvores altaneiras as plantas medianas e
os homens de bem, diz um provérbio indiano, não nascem para
si, mas para o serviço dos outros!
E o nosso divino Evangelizador nos revelou que viera ao
mundo não para ser servido mas para servir!
Se, depois deste divino exemplo, ainda me fosse dado citar a
autoridade de um grande filósofo, eu vos diria como Rousseau:
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“Que os anos do homem contam-se pelos serviços a Deus e ao
próximo!
Os que pensam de outra sorte não têm vivido, são menos do
que vegetados!
Os homens que transitam sacrificando ao egoísmo e à mentira são menos do que o verme, porque o verme não falta ao seu
destino”!
Seja o vosso belo exemplo, libertando, hoje, uma parte deste
vasto Império, seguido por todos e quão rápido não será, então,
o seu adiantamento; porque com a eleição livre, a liberdade da
Imprensa, que já possuímos, com a desaparição do elemento
escravo, o Brasil caminhará seguro para seus grandes e gloriosos
destinos; e, num futuro não muito remo colocar-se-á entre as
nações mais adiantadas!
Trabalhemos, pois, Senhores, para este grande desideratum!
A Pátria exige de todos que a amemos, sempre, laureando
por todos os meios justos o engrandecimento moral e natural!
Convém, pois, que nos convençamos que indispensável amarmos, sinceramente, a justiça; porque é com ela que tudo
prospera, ao passo que sem ela definha tudo!
A agricultura, o comércio e a liberdade crescem e frutificam
à sua sombra; e, desaparecendo ela, o comércio acaba, a agricultura definha, a liberdade morre!
A justiça, Senhores, ensina a dar, simplesmente, a cada um o
que é seu, summ cuique tribuere.
Felizmente, compreendestes vós o alcance deste princípio;
pois que procurastes e conseguistes dar aos nossos irmãos escra98
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vizados quilo que lhes era devido, a liberdade a tinham inauferível direito e da qual se achavam esbulhados!
Mil bênçãos vos serão dadas, Senhor por este rasgo de humanidade e patriotismo!
Esses infelizes, resgatados por vós escravidão, constituirão
outros tantos tatu de glória, com que podereis sempre ufanarvos!
Mas não descansais, Senhores, à soma dos vossos louros!
Continuai a vossa obra; não consintais que neste solo, hoje
livre por vossos esforços, esse monstro gerado pelo inferno, para
ludibrio e tormento da humanidade – ainda ouse pisar, escravizando ao homem!
Repeli essa profanação, este sacrilégio!
Se, noutras circunscrições do Império, consentem almas
pouco generosas, que se veja o triste espetáculo de irmãos reduzidos a míseros escravos; aqui, ao menos, neste florescente e
esperançoso Município, reine a fraternidade que iguala todos os
homens!
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XXIII
O DISCURSO DO ORADOR DA “LIBERTADORA”,
PAULO LEITÃO LOUREIRO DE ALBUQUERQUE
Embora muito conhecido, o discurso do Dr. Paulo Leitão
Loureiro de Albuquerque vai aqui reproduzir pela vantagem do
seu confronte com o original.
José Martins de Vasconcelos, um dos melhores valores culturais deste País de Mossoró, divulgou, aqui pela primeira vez, o
discurso do Dr. Paulo (“O Nordeste” de 15 de Outubro de 1933)
e a Ata da Abolição (“O Nordeste” de 30 de Setembro de 1932),
mas deixou de mencionar onde os encontrara.
A famosa oração do Dr. Paulo foi publicada o “Libertador”
de 28 de Novembro de 1883.
Discurso proferido pelo orador da Sociedade
Libertadora Mossoroense, por ocasião da emancipação
do município.
SENHORES.
Se bem que pese em minha consciência o imperioso dever
de orar nesta festa do município, na qualidade de órgão que sou
da S. Libertadora Mossoroense; se bem que a justa exaltação do
dia de hoje me esteja impelindo a sair fora da órbita estreita de
minha pouca instrução; todavia, procurarei circunscrever-me
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quanto possível, dentro de seus limites, no intuito somente de
proporcionar-vos alongadas horas de deleite, de arrebatamento e
de êxtases no esplendor dos distintos oradores que me vão suceder nesta tribuna, onde, força é dizer me sinto mal ajeitado e
insípido; e, assim, alguns instantes, apenas, terei de ocupar vossas benévola atenção.
Senhores, estamos no alto da montanha!
É a montanha de luz... essa para cuja ascensão vos convidei,
no meu discurso proferido na primeira sessão magna que aqui
solenizamos.
Chegamos todos... todos felizmente!
Nem um, sequer, ficou esmorecido lá embaixo, ou transviouse da senda.
No entanto, por detrás dos bastos cardos que rompíamos, vazes desanimadoras nos gritaram:
– É impraticável a subida que tentais!
Ponde termo à vossa temeridade!
Nós, porém, não retrocedemos! ... E não retrocedemos porque, naquele mesmo instante fez-se ouvir nossa marselhesa, que
retemperou nossa coragem; mas, não obstante, sentimos todo o
horror do abismo que transpúnhamos!
E seria agora o festejado sucesso apenas um belo sonho de
triunfo; se, porventura, não tivéssemos a lúcida consciência de
que estamos bem acordados.
E tanto mais cresce e recresce nosso encanto, quanto mais se
repetem em nosso espírito as cenas quase bélicas em que entra101
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mos armados da paciência patriótica em legítima defesa da divina liberdade!
Entretanto, por cúmulo de felicidade, a vereda que nos conduziu a este luminoso Tabor, em cujo cimo ora implantamos o
auriverde estandarte da redenção, essa vereda tão sinuosa, quão
eriçada de espinhos, tornou-se, enfim, o teatro de brandas lutas;
porque estamos nelas com as luzes de Salomão e a lealdade de
Hiram; porque o nosso objetivo não era a extorsão, mas a devida
manutenção de um tríplice direito-liberdade, igualdade e fraternidade, – esse imenso triângulo de fogo, base única e sólida do
grande edifício social.
Chegamos, porém, com muita aceleração; porque não tivemos de quebrar as carabinas dos galopins da escola escravista,
que tanto se agigantam em outras paragens, onde dolosa e sofisticamente propagam o direito de escravidão, falso e iníquo direito, que a ciência hodierna abrogou por ser bestial e torpe.
Chegamos com muita aceleração, porque não tivemos de rechaçar essa horda de preceitos cujas fisionomias animalizadas,
menos pela recalcitrância no erro do que pelo propósito na má
fé, traduzem antes feras indomáveis do que seres humanos.
Contudo, Senhores, foi penoso, muito penoso mesmo, o nosso itinerário abolicionista!
Sangram, ainda, nossos pés rasgados pelas fraguas!
Goteja, ainda, de nossas frontes afogueadas o suor da fadiga!
Urge, pois, restaurar as nossas forças!
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Aproximemos dos lábios a taça de ouro da liberdade; e brindemos à mãe-pátria com o delicioso néctar da satisfação civil;
porque o Acarape do Rio Grande do Norte está livre!
Agora, volvamos nossas vistas para a vastidão imensa que
nos rodeia!
Armemo-nos do grande telescópio da imaginação; e observemos quem nos maldiz e quem nos aplaude!
É longe! ... muito ao longe!...
Mas o que lobrigamos?
Povos que cingem as insígnias da civilização e do progresso.
Eles se descobrem, eles nos cumprimentam!...
Enviemos-1hea as nossas congratulações: diga-se nelas que
aceitamos e agradecemos as suas ovações; porque elas passaram
e repassaram pelo crisol do critério; porque elas exprimem a
soberania universal, na apreciação dos grandes acontecimentos
da humanidade.
E é, também, com esta ultima asserção, que devemos responder e confundir a quem, sob o anônimo do despeito, nos vier
dizer:
– Sois pretensos de algum renome... Precisais de miçangas
beneméritas!...
E isto, só pelo simples fato de termos dado fiel cumprimento
deste áureo preceito:
– Não faças a outrem aquilo que não quererias que te fizessem!
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Senhores: quando a moral abre seu luminoso código e nos
relembra nossos deveres; quando a civilização, por unanimidade
de luzes científicas condena a pena de morte, uma instituição
nociva, quando, finalmente, o progresso, com pronto material,
levanta na praça da opinião pública o pelourinho para a execução; é grande, é nobre ser o decapitador, se o réu é a escravidão!
Quero dizer que a execução em tais condições menciona-se pura e simplesmente na grande ata dos feitos sociais; ao passo que a
rebeldia é profligada e lançada no livro negro dos infratores!
É, portanto, o caso de declararmos, alto e bom som, que tudo
quanto fizemos e havemos de fazer ainda,em prol da liberdade,
foi e será somente pela estrita observância do alto preceito moral, que nos impõe a qualidade que nos assiste de seres racionais!
Temos, agora, o dilema para clausurar quem nos disser:
– Há incoerência no vosso ato de hoje: já fostes mandianistas...
Esse ou é ignaro ou, voluntariamente, malvado; ignaro, porque não percebe as evoluções do espírito humano, tendentes à
perfectibilidade; malvado,porque amordaça sua própria consciência para macular a pureza de uma ação generosa!
Senhores: com a plena libertação do Município de Mossoró,
esta rústica mas patriótica cidade, que hoje glorifica a província
inteira com o grande feito que acaba de realizar, na vasta arena
da civilização, com este grande acontecimento, atingimos, em
parte, o supremo desideratum do país para cujo engrandecimento nos arrolamos, como obreiros voluntários!
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E seríamos dignos do maior dos vilipêndios, do mais acre
dos baldões, se aceitássemos outra honra que não fosse a que se
prende aos modestos lugares que ocupamos no lauto banquete
que hoje, aqui, se ostenta, em nome da liberdade da pátria...
À pátria, e somente à pátria, é devida toda a glória; porque a
conquista foi para ela e não para nós!...
A nós, meros operários, cabe tão somente a satisfação de termos
viajado, dia e noite, para chegar no dia que prometemos!...
Não faltamos com a nossa palavra; e nem devia o país esperar
menos de nossa circunspeção; máxime, porque tivemos em nosso
auxílio o valioso concurso do espírito patriótico dos distintos riograndenses, que hasteam o mesmo pavilhão de luz nas províncias
irmãs, que se congratulam, por contá-los no número dos seus cidadãos, tal como os reconhecem Ceará e Pernambuco!...
Temos, pois, deposto no altar da mãe-pátria todos os louros
para ela conquistados, e, destarte, havemos recompensado sua
paciente expectativa.
E, pois, que está terminada nossa tarefa; agora, que a princesa dos sertões do Rio Grande do Norte, ufana e livre alça o colo
majestoso; agora que a civilização vem nobilitar nossa cidade, pronunciando o – fiat lux – sobre aqueles que, ainda há pouco, jaziam
na escuridão das senzalas; agora, sim, podemos entrar a porta dos
nossos lares, para repousar nas delícias do júbilo, ao som de um
hino que só a consciência do desinteresse sabe entoar...
Que hei de eu mais dizer-vos?!
Será lícito buscar o leito, quando um novo acontecimento
reclama nossa atenção?
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Sjm, Senhores, chegam aos nossos ouvidos novos gemidos
de quem padece! Novos brados de quem implora!
– Luz! Queremos luz!
É a nova prece...
Ela vem dos lábios de outros tantos infelizes, de cujos olhos
ainda não caiu a venda sombria que os priva da luz da liberdade!
Senhores: conta-nos a tradição bíblica, que o Divino Mestre
nunca dormitou, nunca buscou uma pedra onde reclinasse a loura cabeça...
Perseverante e calmo, com os olhos sempre fitos no esplêndido céu do Eterno fez todas as peregrinações de provança até o
pico do Calvário, onde, com o cimento de seu corpo e odorífera
madeira de sua cruz, construiu o suntuoso templo da santa filosofia evangélica!
Imitemos, pois, ao Divino Mestre: percamos tempo em procurar, debalde, a pedra que não deve existir, para nela ressonar o
no do exclusivismo!...
A Província do Rio Grande do Norte, de realmente pelos
seus feitos de heroísmo, nos dias da pátria, como nos ensina a
história, divide-se em 24 municípios, dos quais somente o nosso
acaba de proclamar o – sic volo, sic jubeo – do grande século, e
levanta pergaminhos da Ata do dia de hoje a sua fulgurante carta
de emancipação!
Está, pois, nos nossos brios não se bairristas, não sermos somente mossoroense, mas, sobretudo, riograndenses e Brasileiros!
Eia! Libertadores!...
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Um só instante de demora pode fazer sucumbam de fome de
liberdade os filhos queridos que a pátria quer salvar!
Deixemos as flores do festim; e corramos ao justo apelo dos
que precisam do socorro; tornemos suas mãos suplicantes; e
formemos um rijo baluarte de liberdade, não penetre a arrogância da tirania!
Viva a Liberdade!
Viva Mossoró!

107

www.colecaomossoroense.org.br
XXIV
FOI SERVIDO UM PROFUSO COPO D'ÁGUA
Na reportagem de Almino, está escrito: “No dia sete à noite,
cavalheiros mais graduados percorreram a cidade com música,
hinos e cantoria; e, voltando à Casa do Hotel, foi servido parafuso copo d'água, no qual regosijavam-se, expandia-se o gênio
riograndense”.
A Casa do Hotel era o Hotel da Generosa, segundo Romão
Filgueira, e se localizava onde existiu, por muitos anos, o velho
Ginásio Santa Luzia e hoje está sendo construído o edifício do
Banco do Brasil S/A.
Curioso seria indagarmos de onde teria vindo esta água que
foi servida aos abolicionistas de 1883. De cacimbas à margem
do rio? Acreditamos que não. Estas não forneceriam água de boa
potabilidade, mesmo considerando que, àquele tempo, ainda não
tinham sido construídas as barrages. Água de Tibau? Pouco provável. As comunicações naquele tempo com as praias seriam
muito difíceis e mesmo Tibau ainda não havia sido revelada
para os mossoroenses, o que só aconteceria, posteriormente com
as viagens para veraneio das famílias de Francisco Pinheiro de
Almeida Castro, Manoel Martins Veras, João Ferreira Leite e
Jerônimo Rosado.
Somente em 1896, Henrique Castriciano ali estivera em tratamento de saúde na casa de um praieiro. Água no arenito açu?
Estas só chegariam muitos anos depois, quando a estrada de
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ferro de Mossoró construiu uma caixa d'água no Km 101. Ãgua
de Cisterna? É provável que sim.
Há um trabalho de Felipe Guerra, datado de 1910 (“Roteiro
do País de Mossoró”, página 140), que informava: “A população
da cidade é abastecida por cacimbas, cavadas no leito do rio ou
em sua proximidade, com pequena profundidade não superior a
dois metros. Essa água das cacimbas do rio é má, salobra, mesmo para plantações. Entretanto é a água usada pela população
menos abastada. Há na cidade 22 cisternas, revestidas de cimento, tendo as maiores a capacidade de 80 metros cúbicos para
captação de águas pluviais que correm das biqueiras dos prédios. Essas são de uso particular. Por mais de uma vez, por necessidade de égua potável mais pura, tem sido vendida a 62 réis
o litro (1$000 uma lata, dessas em que é vendido o querosene),
transportada em animais com cerca de 60 quilômetros, tal a
distância entre Mossoró e o morro do Tibau, na costa, onde há
uma fonte de excelente água, perene mas de insignificante descarga. Há, ainda, na cidade 25 cacimbas perfuradas nos quintais
das casas, com uma profundidade média de 6 metros. Fornecem,
essas, péssima água intragável”.
É possível que, em 1883, isto é, 27 anos antes do trabalho de
Felipe Guerra, a cidade já dispusesse de algumas cisternas e, neste
caso, o "Profuso copo d'água" servido aos abolicionistas, no Hotel
da Generosa, fosse proveniente de um desses reservatórios.
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XXV
HINO DA LIBERTADORA, FREDERICO ANTÔNIO DE
CARVALHO
Ei-la, reproduzido de o “Libertador” de 16 de Novembro de
1883. Deve ser o Hino de que fala Almino, na Ata do dia 30.
“Um terceiro, oferecido pelo primeiro secretário, Frederico Antônio, com música portuguesa”.
Hino da Libertadora Mossoroense, oferecido por Frederico
Antônio de Car valho.
Já desponta no Céu anilado
Nova aurora de amor e de luz
Nas correntes do negro quebradas,
Nas vitórias que e idéia produz!
CORO
Esta lei desumana e perdida
Que o negreiro feroz inventou,
Deve ser deste solo banida:
Não é lei como o Cristo ensinou!
Eia avante, que a voz – Liberdade –
Surge um mundo gentil, prasenteiro!
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Eia avante, que é tudo Igualdade
Neste belo palmar do Cruzeiro!
Dos escravos os pulsos já folgam
Que os seus ferros soubemos quebrar,
Vão por terra partidas algemas
Somos livres!... Ser livre é marchar!
Eia avante, que a Deusa da História
Para os evos teu nome conduz!
Mossoró, eia avante estas palmas
Nunca perdem seus mimos de luz!
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XXVII
UM CEARENSE DE AQUIRAZ
E Viana de Aquiraz faz poesia em homenagem ao 30 de Setembro. Vem em o “Libertador” de 20 de Outubro de 1883.
Viva a pátria ou o Mossoró livre
(Ao Dr. Almino Álvares Afonso)
“Aquele que defender a Liberdade
Será ouvido na Eternidade”.
S. AGOSTINHO
São as grandezas da Pátria
Que se alteiam para os Céus
Quer recebe-las os Arcanjos
Em comissão de mil Anjos
Para oferece-las a Deus.
Mossoró que hoje livre
Gemia na escravidão
Um seu - Filho se ergueu
Em favor da redenção
E ei-lo chegado ao fim
Da rica e nobre missão.
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Até os anjos se glorificam
Ao ver a festa terrestre
De inundam fulgor
E vieram em nosso auxílio
Prestando ricos exímios
Como ofertas de penhor.
Oh! nos céus: e quem na terra
Que não ficou comovido?
De ver um povo remido,
Envolto em manto de luz
Surgindo do Niilismo
Na terra da Vera Cruz.
Aqueles que se distinguem
Em favor da redenção
Têm no céu um dilema
É artigo de esperança
– Julgados como criança
Que morrem no embrião.
Aquiraz, Outubro de 1883.
E. Viana
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XXVIII
UM AMERICANO NA ABOLIÇÃO MOSSOROENSE
De Lacey Wardlaw assistiu ao 30 de Setembro de 1883. Está
na ata que Almino redigiu: “Coube a palavra ao ilustre hóspede
da terra mossoroense, Dr. Wardlav, ministro evangélico dos
Estados Unidos. Sua Senhoria, posto que não conheça bem os
torneios da linguagem portuguesa, discorreu, todavia, nobremente, re-velando a fecundidade do seu pensamento e elevada
ilustração, congratulando-se com o Povo da América, pela redenção gloriosa de Mossoró. Ele disse que lhe dava parabéns
pelo modo pacífico de sua liberdade; uma vez que, sendo a sua
pátria o ninho clássico de todas as liberdades civis, contudo não
se conseguira, sem derramar oceanos de sangue, apagar do solo
dos Estados Unidos a nódoa secular da escravidão”!
Comenta Luís da Câmara Cascudo, em “Notas Documentos
Para a História de Mossoró”, página 202: “frase do reverendo
De Lacey Wardlav, no 30 de Setembro, lembra o que disse James R. Partridge, Ministro norte-americano, assistindo a aprovação festiva da lei de Setembro de 1871, no Senado do Império: – “Vou mandar estas flores ao meu país para mostrar como
aqui se fez, deste modo, uma lei que lá custou tanto sangue”!
Desejamos acrescentar o que, a respeito Wardlaw, escreveu
o Barão de Studart, na Revista mensal do Instituto do Ceará,
tomo 32, páginas 225/226.
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“De Lacey Wardlaw – Bacharel em Ciências e Letras. Natural do Estado de Tenessee, (E.U. da A. do Norte), onde nasceu
em 1856. Aos 24 anos, tendo recebido ordens de Ministro do
Evangelho por um dos Concílios dos E. Unidos, foi mandado
para o Brasil como Missionário do Sul, sendo-lhe designado o
Estado de Pernambuco, onde chegou em 1880.
Em 1881, estudava o português, quando foi atacada de forte
enfermidade, que o obrigou a embarcar para os Estados Unidos em
um navio a vela, por não lhe permitir sua saúde esperar a passagem
de um vapor. Dos E. Unidos regressou novamente a Pernambuco,
passando a trabalhar com o Rev. Dr. John R. Smith.
Em 1881, foi mandado para o Ceará e aqui desembarcou no
dia 27 de Setembro, na ponte da antiga Guarda Moria, sendo
recebido, entre outros, pelo então Capitão do Porto, Antônio
Severiano Nunes e José Damião de Souza Mello, Secretário da
Relação do Amazonas.
Passando a exercer sua atividade de Missionário evangélico,
realizou o primeiro culto protestante à Praça dos Mátires, antigo
Hotel do Norte, de propriedade de Silvestre Rendall, sendo, assim, ele o primeiro ministro que teve o protestantismo no Ceará.
Depois de muito tempo, organizou a Igreja Presbiteriana, que
hoje funciona à Rua Sena Madureira, tendo realizado cultos em
várias casas e diversas ruas, entre outras Senador Pompeu, nº 63
e 59 (antigos) e, finalmente, à Rua Major Facundo, esquina de S.
Bernardo, onde lançou os fundamentos de um futuro templo.
Isto teve lugar no ano de 1888. Em 1885, esteve em Baturité, em
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companhia do Missionário Dr. Smith, onde também pregou e
realizou cultos, e em S. Francisco de Uruburetama.
Em 1892, abriu uma livraria à Rua do Major Facundo, lado
par, esquina das Trincheiras, e, tempos depois, transferiu-a para
a mesma rua, em frente. Em 1897, tendo chegado dos E. Unidos
o Rev. Dr. Reynald Price Baird, Missionário da Missão do Sul,
dos E. U. Lacey Wardlaw passou o pastorado da Igreja ao mesmo, vivendo, de então por diante, dos lucros da venda de livros
evangélicos e outros. Assim esteve até o ano de 1901, quando
daqui regressou aos Estados Unidos”.
Francisco Fausto de Souza, em “Mossoró no século XIX”,
também dá alguns informes sobre Wardlaw (Boletim Bibliográfico, nº 119-124, 1960 – página 67 e 68).
“Nesse mesmo ano de 1883, apareceu em Mossoró, pela
primeira vez, um Ministro Evangelista de nacionalidade americana, Dr. De Lacey Wardlaw, que aqui celebrara dois casamentos, o de Conrado Mayer com D. Maria Gomes da Silva, e o de
Ricardo Vieira do Couto com D. Maria Tereza Davina de Jesus.
Esse ministro, demorando-se alguns dias em Mossoró, fizera diversas conferências, assistidas por um sempre crescente número de
ouvintes, alguns dos quais aceitaram a religião evangélica”.
“No começo de 1886, retira-se o evangelista Pereira Guerra
para o Ceará, vindo em sua substituição assumir a Congregação
o Ministro Dr. De Lacey Wardlav, que aqui foi recebido debaixo
de uma enorme chuva de pedras por parte dos fanáticos.
Homem de fina educação e de uma calma extraordinária, o
Dr. Wardlaw nunca se alterava. Sofria tudo com paciência, tra116
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zendo sempre o riso nos lábios. Todas noites, porém, pregava o
Evangelho, muito embora baixo de pedradas. Diante de semelhante brutalidade, que nenhum apoio poderia ter dos homens de
bem e de bom senso, formaram-se na cidade dois grupos: um a
favor do Ministro e o outro contra, dos apedrejadores.
Uma noite, estando o Ministro pregando, muitos dos ouvintes se preparavam para repelir qualquer insulto. Veio sobre o
telhado da casa uma verdadeira chuva de pedras. Um dos ouvintes, Durval Fiuza, saca de um revólver e, após ele, alguns outros
e fazem disparos sobre os apedrejadores que logo correram e
jamais voltaram a apedrejar ninguém. Terminou, assim, a selvageria. A Congregação Evangélica prosseguiu sem jamais ser
inquietada por ninguém”.
Vicente Telmudo Lessa, em “Anais da primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo” (São Paulo, 1938), informa que Wardlaw chegou ao Recife a 22 de Agosto de 1880. Em 1882, já no
Ceará, Wardlaw escreveu um folheto sobre o “Culto dos Santos”
em resposta a um outro, mesmo título do Padre Constantino
Gomes de Matos. “Um evangelista”, que não era outro senão
José Damião de Souza Melo, polemista e “cultor das músicas”
publica o “Purgatório perante o século e as escrituras”.
José Damião de Souza Melo, que foi amigo do americano desde o primeiro momento de sua chegada ao Ceará, quando a 27 de
Setembro de 1881 foi recebe-lo na porta da Guarda Moria, deve ter
tido a iniciativa de convidá-lo para assistir o 30 de Setembro.
Wardlaw viajou pelo Pirapama, a 19 de Setembro de 1883,
em companhia de Almino Á1vares Afonso e Alfredo de Souza
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Melo, filho de José Damião de Souza Melo. Chegou a Mossoró
no dia 22 de Setembro.
Regressou a Fortaleza ainda em companhia de Almino e,
também, de João Mendes Pereira Guerra, evangelista como ele e
implantador do Culto Presbiteriano em Mossoró, no ano de
1885, no qual seria sucedido por Wardlaw.
De 22 de Setembro a 8 de Outubro, o pastor americano aproveitou para fazer conferências e realizar os dois casamentos
de que fala Francisco Fausto de Souza.
Wardlaw prega, também, no Maranhão e, segundo Telmudo
Lessa, era homem enérgico e corajoso e tinha muitas dificuldades em se exprimir em Português.
Em 1901, De Lacey Wardlaw regressou aos Estados Unidos,
onde faleceu a 20 de Janeiro de 1934.
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XXIX
“XICO TERTULIANO”, BARÃO DE IBIAPABA E
PEDRO SEGUNDO
“Constituição”, em 03 de Outubro de 1883, reproduz telegrama do Presidente Joaquim Bezerra da Costa Mendes, em
nome da Libertadora Mossoroense, comunicando a mudança do
nome da Praça Pedro Segundo para Barão de Ibiapaba.
Acontece que a nomenclatura urbana de Mossoró seria mudada somente oito dias depois, a 8 de outubro de 1883. E a praça
que recebeu o nome de Barão de Ibiapaba não era Dom Pedro
Segundo, que de há algum tempo já passara a se denominar Praça Xico Tertuliano.
Parece que houve um pouco de exagero do Presidente. Transcreveremos a seguir três notícias daquele periódico cearense, a primeira sobre a Praça Barão Ibiapaba, a segunda sobre a Libertação de
Mossoró terceira sobre a Sessão Solene com que o Clube abolicionista Norte-Riograndense comemorou o 30 de Setembro.
Libertação de Mossoró – No dia 30 do mês passado, como
noticiamos, teve lugar a emancipação de escravos do brioso município da Cidade do Mossoró, da Província do Rio Grande do Norte.
Nesse dia a redação da Constituição dirigiu ao ilustrado e
distinto amigo Dr. Almino, que está naquela cidade em missão
patriótica, a seguinte saudação:
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– O Município e o Estado em miniatura; libertá-lo de escravos é trabalhar pela civilização de dar nova história ao País.
Mossoró é uma aurora; nós saudamo-la.
Praça do Barão de Ibiapaba – No dia 30 do mês passado, recebemos da cidade do Mossoró, no Rio Grande do Norte, o seguinte telegrama, que, com máximo prazer, publicamos:
– “Aos Drs. Paulino Nogueira e Frederico Borges: –
A Libertadora Mossoroense participa aos ínclitos amigos do
Sr. Barão de Ibiapaba que, pelos serviços por ele prestados ao
comércio desta cidade, a sua câmara mudou o nome DA PRAÇA DE D. Pedro II para outro também brasileiro do Barão de
Ibiapaba. Viva o mérito!
Viva a justiça! Viva o Rio Grande do Norte!
Joaquim Bezerra da Costa Mendes, Frederico Antônio de
Carvalho.
Resposta: –
“Os amigos do Barão de Ibiapaba receberam jubilosos a grata notícia e pedem que agradeçam à distinta Edilidade, em nome
do ilustre cearense, o seu ato de generosa justiça. Viva a Libertadora Mossoroense! Viva a Câmara do Mossoró! Viva o Rio
Grande do Norte”!
Sessão Solene – Conforme noticiamos em nossa última edição, teve lugar domingo, 30 do passado, no salão de honra do
“Reform Clube”, a sessão solene do “Clube Abolicionista Riograndenae do Norte, em homenagem à emancipação... citou um
inspirado discurso sobre o movimento Abolicionista no “Rio
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Grande do Norte” e fazendo algumas considerações sobre a atitude falsa em que tem se conservado o governo.
Uma salva de bravos partiu de todos os peitos.
Falou o Sr. Joaquim Fernandes, 1º Secretário do aludido
“Clube” que, ardentemente, inspirado pelo amor ao torrão natálico, citou muitos fatos históricos dos tempos primitivos da
província do Rio G. do Norte, e demonstrou o desprezo de que
ela tem sido vítima na administração oficial.
Palmas e bravos saudaram o jovem Riograndense.
Seguiu-o o Sr. João B. P.de Oliveira, como representante da Propagadora do Ensino Popular, que recitou uma imponente poesia.
Foi freneticamente aplaudido.
Seguiram-no os Srs. Joaquim Fabrício, representante da “Libertadora Estudantal”, Joaquim Alencar, da “19 de Outubro”,
que recitaram mimosas poesias, e foram aplaudidos.
Finalmente, foi concedida a palavra ao nosso distinto e talentoso
colega, Justiniano de Serpa, e nosso representante, que falou eloquentemente e foi vitoriado com uma chuva de bravos e palmas.
A sessão foi encerrada às duas horas da tarde e assinaram a
ata todas as Exmas. Senhoras e cavalheiros presentes.
O edifício estava belamente decorado e tocava em sua frente
a banda de música da polícia.
Correu tudo com a maior regularidade, deixando-nos gravadas na mente as mais agradáveis impressões.
Xico Tertuliano que era Francisco Tertuliano de Albuquerque, um dos grandes da História comercial de Mossoró e fundador da firma que depois se denominou Tertuliano Fernandes &
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Companhia, foi responsável pela vinda para Mossoró de Raimundo Fernandes, atendendo pedido do Juiz Manoel Hemetério
Raposo de Melo. Começava a História de uma das mais ilustres
famílias da nossa terra, a família Fernandes, à qual pertenceram
homens da altitude de Vicente Fernandes, Rafael Fernandes,
Rodolfo Fernandes, Alfredo Fernandes, Francisco Xavier Filho,
Ezequiel Fernandes, Antônio Martins Fernandes, Hemetério
Fernandes de Queiroz, Alcides Dias Fernandes, Xavier Fernandes e tantos outros.
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XXX
“CONSTITUIÇÃO” HOMENAGEIA MOSSORÓ
O Jornal “Constituição”, no dia 30 de Setembro de 1883,
publicou um editorial e uma notícia sobre a “Libertação dos
Escravos de Mossoró”.
Ei-los:
Fortaleza, 30 de Setembro de 1883
Rio Grande do Norte
Hoje deve realizar-se na cidade Mossoró, do Rio Grande do
Norte, a libertação dos escravos restantes naquele opulento município.
Começa, deste modo, a regenerar-se aquela província, que,
sobre todas, merece o amor do povo cearense.
O Rio Grande do Norte foi berço da população que primeiro
ergueu no país a bandeira da redenção dos cativos.
Tão nobres instintos nos vieram c sangue, que ainda hoje nutre os corações generosos, que nos seguem no grande intuito de
fechar o século com um imenso ato de justiça e de civismo.
Saudamos, pois, a população de Mossoró, e lhe agradecemos, ainda esta vez, estar a nosso lado.
Em 1817, em 1822... nunca nos separamos.
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E já vem isto desde o berço. O grande Camarão, o vulto legendário do Rio Grande do Norte, foi um dos que vieram fecundar esta terra, fazendo operar-se a primeira das nossas revoluções – a passagem da vida das selvas pa ra a vida civil.
O que se está passando no norte do império é muita coisa para a civilização do país. O que se dá no município de Mossoró
significa achar-se empenhado na luta um lidador, que nunca
cedeu ao medo, nem ao cansaço.
O resgate de todos os cativos do município: de Mossoró denuncia que lavra intenso na província do Rio Grande o fogo sagrado, que se ateara aqui e, dentro em pouco, não haverá mais
um escravo nas regiões que, desde o cabo de São Roque, avançam sobre o Atlântico, como que pretendendo saudar primeiro a
velha Europa que nos educa e nos incita. Denuncia que, descorre
para o sul a centelha patriótica, ao mesmo tempo que se propaga
para o norte.
De um lado é Mossoró que toma a iniciativa do movimento
na província vizinha, de outro é o Brejo que acorda o patriotismo do povo maranhense. Propagando-se neste e naquele sentido, descrevendo curvas, fazendo imensas transposições, a idéia
santa faz sua explosão em pontos diversos, revelando que os
tempos se aproximam, em que vai cair o interdito que aos veio
do pecado de Caim.
Temos sido um povo de escravos e de senhores, como que
uma transplantação obsoleta do oriente, um povo, enfim, sem
unidade social e política.
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Vai isto acabar-se e, entre os nomes gloriosos, inscritos nos
fastos desta revolução pacífica, ficará a terra de Camarão, representada pela opulenta e industriosa cidade de Mossoró.
A honra é das mais iminentes e bem o reconhece quem compreende que todas as lutas do homem, desde seus primeiros
tempos, tem tido por fim reaver a liberdade, que lhe veio como
outorga dos céus, mas tem sido confiscada pelos erros e pelos
crimes dos que se apoderam do domínio da terra.
Saudamos, pois, o município de Mossoró, primeiro cruzado na
jornada santa da purificação do povo do Rio Grande do Norte.
Libertação de Mossoró – Deve realizar-se hoje a esplêndida festa da libertação da cidade e município de Mossoró, primeiro, que se redime na província vizinha do Rio Grande do Norte.
Que os risos, o entusiasmo e as grandes alegrias da heróica
população de Mossoró se comuniquem à toda a província, e que
em breve muitos outros municípios do Grande proclamem-se
também glorificados pela luz esplendente da redenção, são os
nossos ardentes votos de envolta com as sinceras saudações que
dirigimos ao patriótico povo do Mossoró!
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XXXI
MOSSORÓ, A SEXTA CIDADE E O DÉCIMO QUINTO
MUNICÍPIO DO BRASIL A ABOLIR OS ESCRAVOS
Segundo Raimundo Girão, em sua “Pequena História do Ceará”, Fortaleza 1953, quatorze municípios do Ceará libertaram
seus escravos antes de Mossoró:
Acarape – 1º de Janeiro de 1883
Pacatuba – 02 de Fevereiro de 1883
São Francisco – 02 de Fevereiro de 1883
Baturité – 25 de Março de 1883
Icó – 25 de Março de 1883
Tauá – 25 de Abril de 1883
Maranguape – 20 de Maio de 1883
Messejana – 20 de Maio de 1883
Auiraz – 23 de Maio de 1883
Fortaleza – 24 de Maio de 1883
Soure – 03 de Junho de 1883
Pedra Branca – 08-de Julho de 1883
Pereiro – 27 de Setembro de 1883
Viçosa – 29 de Setembro de 1883.
Nove vilas destes quatorze municípios ainda tinham sido elevadas à categoria de cidades.
Cidades eram, somente, Icó, Baturité, Maranguape, Fortaleza e Viçosa.
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XXXII
ALMINO ÁLVARES AFONSO, REPÓRTER E
HISTORIADOR MAIOR DA ABOLIÇÃO
Tomei conhecimento da reportagem que o “Libertador” publicou sobre a Festa da Abolição, quando organizava o arquivo
da Prefeitura de Mossoró, a pedido do Padre Luís Mota.
Encontrei, naquela oportunidade, uns dois exemplares do periódico cearense.
O jovem mossoroense Ernani Rosado, então estudante em
Fortaleza, copiou, por minha solicitação, outros trechos da reportagem de Almino. Divulguei-a em “O Mossoroense”.
Agora, transcrevo-a, porque as cópias repetidas podem ter
acumulado alguns erros, utilizando as coleções da Biblioteca de
Fortaleza, através de cópias xeroxadas dos números 232 (22 de
Outubro) 233 (23 de Outubro), 234 (24 de Outubro), 237 (27 de
Outubro) e 238 (29 de Outubro).
Já é tempo de dar a Almino Álvares Afonso o título de “Historiador Maior da Abolição Mossoroense”.
E, ainda, avançar uma afirmativa: a de que ele teria levado
para Fortaleza o livro de atas “da Libertadora Mossoroense”. É
só considerar o volume de documentos que foram publicados
no órgão cearense, de Outubro de 1883 a 1884.
Francisco Fausto de Souza afirmou a Luís da Câmara Cascudo que o livro de atas teria sido destruído propositadamente
por ciumada.
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José Martins de Vasconcelos, na sua conferência de 30 de
Setembro de 1923, também afirmou “Se, como é natural, infelizmente, a vaidade, a ambição da primazia, as divergências e o
desamor ao progresso e à verdade histórica não tivessem
impedido, por inglórios motivos, a conservação das atas em que
foram lançados e escritos os fatos ocorridos na LIBERTADORA MOSSOROENSE... O Livro das atas desapareceu misteriosamente, e nunca mais, desse feito histórico de 83 se soube a
regular ocorrência cronologicamente realizada". (Luís da Câmara Cascudo, 'Notas e Documentos para a História de Mossoró",
Coleção Mossoroense – Série C – volume 03 – página 188).
A ciumada só não teria sido do próprio Almino, que nunca
deixou de destacar a relevância da sua participação na Festa da
Abolição.
Curioso é ressaltar que na primeira parte da reportagem, publicada no dia 22 de Outubro de 1883, Almino cometeu um engano ao afirmar que fora recebido na Barra de Mossoró, no dia
21 de Outubro, quando a data correta foi 21 de Setembro.
Eis, na íntegra, a reportagem alminiana:
Fortaleza, 22 de Outubro de 1883.
Mossoró livre!
VIVA O RIO GRANDE DO NORTE!
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Não nos tínhamos enganado: predissemos bem; porque a realidade veio: o Rio Grande do Norte liberta-se!
Foi um acontecimento notável; e aquela pundonorosa Princesa exalçou-se, relevando e enflorando seu nome nos arabescos
marmóreos da Liberdade!
Acordou e restrugiu; e o eco de seu patriotismo foi estampidar nos ouvidos dormentes das regiões perdidas do Sul!...
O seu verbo passou, deixando fitas de luz pelo esteiro, até
então desconhecido do grande espírito daquele povo!
Foi uma lava etéria: o Rio Grande do Norte está incendiado!
A nortada trovoa; anila-se aquele púmbleo céu; as auroras
repintam-se no vasto horizonte; e começa de alvorecer a grande
manhã de um povo, que marcha para a admiração da História!
Foi uma verdadeira festa!
*********
No dia 21 de Outubro, na Barra de Mossoró, eram recebidos
os nossos distintos amigos Dr. Almino Álvares Afonso e Alfredo de Souza Melo, que iam representar, naquele exímio banquete civilizador, as Sociedades Libertadoras desta província, e
as do Pará, pelos nossos ilustres consócios da Libertadora Mossoroense, na heróica província vizinha do lado do Sul!
O paquete baloiçava na branda vaga das águas espumantes
do rio; e o sol, que se punha, descrevia nos céus do ocidente
curva de fogo e de cinabrio que prometiam incendiar de glória
as manhãs porvindoura daquela terra!
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De longe e ao perto, os montes e savanas terreavam: a onda
era azul e as virações tardinheiras cantarolavam uns canto divinos!
Os Jangadeiros Mossoroenses impulsavam com os remos as
suas pirogas; e vinham receber os amigos que os saudavam.
Pela praia, em toda a sua vastidão, a pessoas dedicadas e as
curiosas esperavam aos visitantes!
O Rio Grande do Norte tinha aberto peito para receber a sua
formosa irmã, sua generosa amiga, a heróica Província do Ceará!
Sentiu-se, então, uma dolorosa falta: João Cordeiro, José do
Amaral, Antônio Bezerra, Antônio Martins, Justiniano de Serpa,
Frederico Borges, Teles Marrocos e Cruz Saldanha não tinham
vindo!
Uma e três vezes, os Mossoroenses perguntaram por eles e
deploraram que não tivessem podido honrá-los!
Entretanto, houve logo uma noite de júbilo naquelas rústicas
areias!
O povo sentia a exaltação maviosa de suas nobres alegrias!
*********
Fez-se a viagem fluvial; e o escaler do bom amigo Couto, o
conspícuo abolicionista, velejava e desfraldava-se docemente no
azul daquela branda vaga mediterrânea coleando entre os salgueiros verdejantes e os mangues condensados, que marginam
as ribanceiras de rio!
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O vento era galerno; e os gondoleiros remavam e cantavam:
era uma noite divina!
Nossos amigos Frederico Antônio de Carvalho, Ricardo Vieira
do Couto, Romualdo Lopes Galvão e muitos outros, que nos acompanhavam, faziam coro com as magnificências da natureza!
Era tudo belo, tudo harmonioso!
No Porto, onde há uma linda povoação, que se levanta e adolesce, esperava-nos, com festas e cordialidades, o distinto cavalheiro Raimundo Nonato, em sua casa, onde nos hospedou gentilmente e onde pernoitamos!
O luar era esplêndido; e o terral sacudia harmoniosamente os
leques das palmeiras!
Ouvia-se, de quando em quando, o mugir dos bois, dos trabalhadores e a risada alegre do rapazio aldeão, que adivinhava
as róseas alvoradas do seu dia de oiro e azul de glória!
Rompeu a manhã; o céu achamalotava-se de franjadas cortinas; e uns tons auri-purpúreos e variegados tingiam de cores
loiras e afogueadas as arcarias do Levante e os berços de onde
nasce o dia!
Aquilo era belo!
Os palmeirais, que se protendem e bracejam na várzes; e as
selvas profundas, que murmurejam, no descambar das colinas
longinquas; os rudes operários do mar e a voz dos trapeiros,
soluçavam, cantavam e se enlevavam, numa embriaguez de idealidades!
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O Sertão vem neste momento fazer visitas ao mar, e o Oceano agiganta-se e tempesteia para cortejar os ínclitos montanheses, aos generosos campônios do deserto!
São duas vastidões, são dois infinitos!
Aqui a água primitiva, que não tem fim; acolá o colosso de
granito, que pendoa seus píncaros na imensidade dos Céus!
No mar a inteligência da imensidade; na terra, a imensidade
do espírito!
Rugem, encontram-se: são dois Adamastores!
Se há alguém, lá por cima, que esteja disposto a arregaçar aa
mantilhas das nuvens, é tempo de sacudi-las! Nós queremos
entrar; o Rio Grande do Norte liberta-se!
Sim, também, nós tínhamos o nosso dia de glória, o dia de
luz, o nosso dia de emancipação!
E por que razão não marcharíamos?!
Quem tinha o direito de algemar-nos, até ao fim, os pulsos
patrióticos?!
Atravessamos o Granico, as ondas do Issus deslisaram sob
as patas dos nossos corcéis; passamos o Robicon!
Vencemos, como Alexandre, ou como César!
Ou Roma e a glória; o Capitólio ou a infâmia!
Viva a Liberdade!
Receberam-nos cinqüenta cavalheiros amigos; estávamos na
cidade!
*********
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Crepusculava a noite da véspera; no dia seguinte, todo o
homem seria igual!
As várzeas, as praças e as devesas palpitavam; havia uma locomoção nova em todos os cérebros: o povo ia entrar noutro
pais!
Era o paradisus divino da Liberdade!
Dobrou o sino do templo: eram oito horas noturnas; e o préstito partiu!
O ar restrugia ao espocar dos foguetes; as músicas se eletrizavam; e três mil pessoas, carregando a bandeira nacional e as
bandeiras abolicionistas, vitoriavam a igualdade humana!
O povo sentia o seu dever e engolfava-se num mar de ébrias
delícias!
Estrugiam as vazes; as bandeiras floreavam; os archotes, as
velas e as multidões, ao com dos hinos, repetiam freneticamente
o nome da Liberdades!
As flámulas e os galhardetes voavam por cima, tecidos com
fios de ouro em seda azul; e a mocidade e a senectude, estranha
mente anlevadas, apareciam de novo; como surgissem repentinamente de países desconhecidos, trazendo a felicidade de uma
nova aurora: todos sorriam; todos confiavam na bondade dos
homens!
As ruas, as betesgas e os palmeirais se iluminavam naquela
noite civilizadora; o pensamento social fraternizava-se nas choças e nos palacetes!
Virá, talves, um dia esta saudade amena!
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"Forsan et hoec olim meminisse juvabit"!
Recolheu-se a passeata dos três mil; e o Anjo da Pátria foi
repousar-se no seio das auroras!
Prosseguiremos.
Fortaleza, 23 de Outubro de 1883.
Mossoró livre!
VIVA O RIO GRANDE DO NORTE!
Aloirou-se a manhã, havia um sorriso no céu!
Era um dia azul e as claridões purpúreas lampadejavam na
face das boninas!
No meio da luz, que dourava os horizontes, amorenava-se
uma virgem – era a Liberdade!
Desta vez o coldre estava vazio; ela trazia quebradas, aos
pés, as setas e as charas; não estadiava no punho o gládio flamejante, mas apresentava à civilização uma pe na de ouro oferecida
pelo Clube dos Libertos do Ceará para escrever o nome da Liberdade no Mossoró: “entre as rosas e a neve humana pura”!
*********
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Eram 11 horas: o sol desdobrava-se no meio do céu; e os
raios brilhantes do dia liberal espadanavam na pradaria e nas
colinas!
O pensamento era novo; acabava de chegar cansado do país
da escuridão e aperolava-se entrando no mundo infinito do amor
da humanidade!
As grandes savanas, os palmeirais viridentes, o urlo do deserto e os Deuses e os Piagas rebentaram dos seios da selva!
Os matutos envergavam o seu casaco de pano azul, e as lindas caboclas traziam no rosto o endeusamento daquele mundo.
Blandícias enlevadas, um bando de aves do céu que andorinhavam... umas loucuras divinas!
Eram cinco mil homens: pendoravam-se as bandeiras; a música tangia; era o préstito da glória, era a ressurreição do espírito
Português de Soares Moreno, era a vingança, o renascimento, a
civilização em triunfo!
Eles estavam na casa da hospedagem e os Mossoroenses faziam alarde do seu cava1heirismo! Dr. Almino e Alfredo Melo
tinham concentrado em si o fogo sagrado do amor de sua terra!
Sorriam-se e choravam!
A alma deles era a alma da pátria!
Adiante marchavam as meninas: as Autoridades depois, as
comissões Libertadoras do Ceará, Belém e Recife, os propagandistas na terceira coluna; e as multidões, por fim, repercutindo o
hosana e o bardito da Liberdade assinalavam o nascimento de
uma nova era!
135

www.colecaomossoroense.org.br
Ao flanco da primeira estrela, estradava para o Futuro o gênio do Rio Grande do Norte!
O Ceará lhe apertava a mão e folgava de rugir com ele na
sua primeira alegria!
Soaram 12 horas: o céu estava tarjado de flores e irradiavase de deslumbramentos; havia um êxtase espiritual, indefinível e
a gente pensava que ia nascer de novo!
O Cearense Joaquim Bezerra da Costa Mendes pagava ao
Rio Grande do Norte a grandeza de Diocleciano Ribeiro, nos
dias do Acarape!
Levantou-se: tinha o rosto afilado e a cor exalviçada pela
veemência do sentimento, que faz fugir para o coração o sangue
amigo!
Os cabelos se lhe rebuçavam pela fronte de fidalgo, como
uma selva sacudida pelo vento!
A boca tarameliava e o nobre cearense não acertava o dizer!
Era o anjo da Liberdade que transfigurava-se naquele segundo Tabor do Norte!
Presidia à mesa, porque era o Presidente da Libertadora
Mossoroense!
Convidou ao conspícuo Juiz de Direito, Dr. Alcebíades Dracon de Albuquerque Lima, para substituí-lo; e como se dispensasse de faze-la, ainda foi servido de convidar ao ínclito Dr.
Paulo Leitão Loureiro de Albuquerque, digníssimo orador da
Sociedade, e mais ao digno Presidente da Câmara Municipal,
Romualdo Lopes Galvão, para presidir à Festa.
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Escusaram-se todos gentilmente.
Continuando a dirigir os trabalhos daquele momento de extremo patriotismo, o Presidente Joaquim Bezerra proferiu um
discurso eloquentíssimo: era o Ceará que se abraçava com o Rio
Grande do Norte! Os filhos de Moreno levavam amor aos irmãos de Camarão: confraternizavam pela glória!
Ele proferiu a última e a grande palavra: – MOSSORÓ ESTÁ LIVRE: AQUI NÃO HÁ MAIS ESCRAVOS!
Rasgou-se o véu do templo e as almas revoaram!
Bipartiu-se o fraguedo e ouviu-se o clamor dos desertos!
Todas as auras vinham dizer-nos que nós éramos grandes!
Galopavam os estepes; e as vagas aniladas do Mossoró rugitavam, quebrando no múrmurio universal do povo que renascia!
A aurora arregaçava os seus mantos acetinados com os róseos dedos e iriava-se sorrindo na portada do templo!
Na fímbria cerúlea dos céus havia uma revelação de nossos
mundos; por cima umas penumbras azuis e loiras, no centro a
Liberdade!
As multidões subiram: era solene a atitude do povo augusto
e condigno do século !
O presidente da Libertadora Mossoroense, o ilustre brasileiro Joaquim Bezerra, falou.
Depois, ouviram-se os oradores populares, os poetas, as virgens, as crianças!
Duas músicas marciais acordavam os ecos no espaço imenso.
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Os hinos libertadores garganteados poesias morenas donzelas daquele povo, entre a pocema universal daquela virginal alegria, deliciavam, arrebatavam, enlouqueciam!
Cada uma criança, das que cantavam, tinha nos olhos o riso de
Deus; parecia que estavam banqueteando-se na festa da Criação!
Alguma tinha os cabelos desatados, outras cintilavam dos
olhos uma chuva de amores!
Era o convívio dos Deuses e as vozes encantadas se alegravam, irradiavam, perdiam-se nos céus!...
O Povo Mossoroense tomava posse da sua glória; imortalizava-se!
Não há nenhum povo maior do que ele!
Prosseguiremos.
Fortaleza, 24 de Outubro de 1883.
Mossoró livre!
VIVA O RIO GRANDE DO NORTE!
O Dr. Alcebíades Dracos disse que era feliz por ser o primeiro Juiz de Direito de uma Comarca Livre naquela terra!
O orador da sociedade desvaneceu-se num adejo!
O Dr. Almino e o Dr. Almeida e Castro foram ouvidos com
admiração e amor!
O 19 Secretário da Mossoroense, o nosso distinto consócio
Frederico Antonio de Carvalho recitou uma mimosa poesia!
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O simpático jovem Alfredo Melo, que representava a Libertadora Estudantal e a Libertadora Cearense proferiu um discurso dig níssimo de aplauso!
O Dr. Almino representou nesse dia 14 “Sociedades Abolicionistas”: falou por 4 províncias – Ceará, Pernambuco, Parã e
Rio Grande do Norte!
Todos lhe conhecem o coração e sabem de quanto ele é capaz nesses momentos!
Subiram à tribuna muitos outros oradores e poetas, distinguindo-se todos; tornando-se notáveis o menino Paraibano, Lindolfo
Albuquerque, Maurício Olegário do Rego Farias, Pernambucano, e
o moço Riograndense, José Gomes de Cerqueira Carvalho!
Estiveram representadas as sociedades – Libertadoras Cearenses, Redentora do Acarape, Cearense Libertadora, Libertadora Estudantal, Artística Fraternidade e Trabalho, TutiQuanti. O Clube dos Libertos, o Clube Mascote, o Diário do
Gram-Pará, a sociedade Vinte oito de Setembro, de Belém, naquela província, a Libertadora Norte-Riograndense, a Caixa
Pedro Pereira, de Pernambuco, a Assuense, a Triunfense, a Imperatriense, do Rio Grande, o Clube Caixeiral Cearense, e o
Clube Abolicionista Rio-Grandense do Norte.
Todas pelo Dr. Almino com Alfredo Melo.
Entre as meninas, que recitaram discursos, sobrelevou-se a
mimosa filha do nosso prezado amigo Capitão Joaquim Bezerra
da Costa Mendes, a simpática e inocente Emilia, Mossoroense,
neta do Ceará, donde é filho seu digníssimo Pai!
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Havia uma luz numa lágrima nos olhos dele, quando pelo
amor do povo se arroubava de glória, no momento em que a
linda criança tartamudeava os seus sentimentos divinos!
Bravo, criança! Nós te saudamos num susto de simpatia,
como saudamos a D.Luiza, condigna filha de Filgueira Secundes, e mais e com entusiasmo as lindas meninas Nogueiras, que
cantaram os quatro hinos libertadores!
Havia um delírio; e o imenso povo se frenesia, aplaudindo a
Liberdade!
A casa estava esplêndida e os quadros pêndulos deslumbravam de formosura!
As bandeiras desfraldadas em ouro e verde cadenciavam
com a ternura e o exaltamento da música!
Era um dia novo, um dia desconhecido!
O sol descambava no céu: a felicidade era muito grande, os
homens descansaram; dobraram 4 horas!
Sete horas da noite; e a grande passeata a flambeaux descorria, dilatava-se, atroava de vivas toda a cidade!
Marchavam na frente o Pavilhão Brasileiro e a bandeira da
maçonaria; no centro a Libertadora e a flâmula auri-verde das
Libertas Mossoroenses!
Traziam escrito em cetim verde, com letras de ouro, a divina
Liberdade!
A procissão cívica partiu do Templo da Maçonaria, que estava elegantemente iluminado e amado do seu pavilhão e muitas
bandeiras, comemorando a glória de ter par-tido dali o grito he140
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róico da Liberdade Mossoroense, pela boca do seu venerável
Frederico Antônio de Carvalho, o benemérito 1º Secretário da
Libertadora!
Entrou-se na Pança da Redenção; estava embandeirada, iluminada e apresentava um aspecto brilhante, que encantava e
seduzia!
No centro da Praça erguia-se, agigantava-se uma pirâmide
de 80 palmos de altura, sobre um pedestal enorme de beleza,
onde o coração do povo vinha achar escritos os sentimentos do
seu coração!
No alto da coluna, do lado do sul, que dá para o centro da
cidade, lia-se o mavioso lema: – Viva a Libertadora Cearense;
Viva o Ceará, a terra da Luz!!
Abaixo e na base da pirâmide, levanta va-se a estátua da Liberdade, em tamanho natural, com o dístico de patriotismo: –
Inperpetuum per gloriam!
Do lado do norte estava escrito com letras encarnadas a divisa imortal: – 30 de Setembro de 1883! Viva Mossoró!
No Levante se lia: – Viva o Norte-Riograndense!
No alto da coluna, do mesmo lado, as armas de Minas, com
a legenda: - Libertas, quae sera tamem!... 1787!
E depois: – Viva 6 de Janeiro de 1883, dia do nascimento da
Liberdade no Rio Grande do Norte!
Do lado do mar se lia: – Viva a Libertadora Mossoroense! E
o paradigma: – A Jove pricipium!
Abaixo – a data de 10 de Junho de 1883! E logo a palavra:
Viva o Heroísmo!
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Do lado do Poente um soberbo Avestruz, à margem de um
rio correndo nas florestas, com a inscrição: – para avis terris!
Viva Camarão! Viva o Riograndense Padre Miguelinho!
Ao lado, em letras de ouro e fogo, lia -se o nome incomensurável e a letra dizia:– Viva a Visconde do Rio Branco!
Diante deste nome, e das armas de sua Província falou arrebatadamente o nosso amigo Dr. Almino, e amigo da Liberdade,
que vingou sua terra diante do Povo!
No fim da Praça, do lado do sul, enflorava-se e iluminava-se
graciosamente o palacete da Agência consular Portuguesa!
Os castanheiros, que se agigantam verdejam em vante dele,
entrelaçavam-se com as palmeiras artificiais e as enrediças de
flores, que o seu dono tinha trazido das selvas.
De alto a baixo o sobrado sorria-se havia luzes, havia flores!
Neste ponto, o Dr. Almino excedeu-se a si mesmo: falou de
Portugal com a soberba de quem pretende descender da terra
que produziu o Albuquerque terribel, Camões e Vieira, Pombal
e Vasco da Gama, Teófilo Braga, Ramalho Ortigão, Pinheiro
Chagas e Latino Coelho!
Ouviu-se, outra vez, a sonda Portuguesa ramalhar nas ondas
virgens dos mares nunca dantas navegados!
Sentia-se o raio de luz do verbo e o coração Brasileiro, em
toda a sua plenitude, amando a terra donde vieram nossos Avós!
A formosa Ulissea fraldejava pelos encantados oiteiros, roçagando rozais e madresilvas; e no meio delas a flor do lotus, re
nascida depois de cem anos, pendoava-se de novo aos beijos do
luar sobre a onda azul do Tejo!
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“Oh! Noites de Lisboa, oh! noites de poesia”!
Suspirava nas brandas auras a noiva do Mondego e a Ponte
dos amores ainda dizia: Inês de Castro!
A inteligência subia e descia pelas ladeiras da montanhosa
Coimbra, a sempre nova Atenas Portuguesa relembrava o nome
de D. Diniz e de Pombal, o grande Reformador, sexto neto do
Rio Grande do Norte, e mandava aos amigos de além-mar uma
saudade Brasileira!
O povo aplaudia e bramuraiva!
As músicas tangeram e continuou a procissão da Liberdade!
As ruas estavam iluminadas, todas as casas pareciam sorrir!
As mães de famílias, as meninas, as virgens e as criancinhas
enchiam de luz o passeio e as calçadas!
Tudo revelava amor, tudo era encanto!
Na frente da casa de Pedro Celestino Barbosa Tinoco havia
colunatas e arcadas: a várzea e a fantasia do artista tinham combinado o pensamento do amador poeta!
Quatro lances de arcarias verdes e pirâmides, que se levantavam entre os viburnos!
A Liberdade estava linda, em um dos valentes quadros.: tinha por cima da cabeça uma palavra de amor, e sob as plantas
uma constelação, em cujas asas voava: – Et ascadit super cherubim, et volavit, volavit super pennas ventorum!
A coluna do centro tinha as inscrições: – Viva o Brasil! Viva
o Rio Grande do Norte! Viva o dia 30 de Setembro! Viva Liberdade!
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Os outros arcos diziam: Viva o dia 18 de Setembro! Viva a
Redenção! Viva o Rio Branco!
Estavam lá o compasso e o esquadro uma pena de ouro e um
floreto, simbolizando o trabalho, a Justiça e a igualdade!
Fortaleza, 27 de Outubro de 1883.
Mossoró Livre!
VIVA O RIO GRANDE DO NORTE!
O povo estava no adro!
As alturas das torres pareciam que se curvavam diante da galhardia Mossoroense!
Eram gemidos de bronze, o eco do infinito, que se alquebrava pelos valeiros do céu, e vinha repercutir no coração do povo!
O velho templo estava iluminado!
Aquela casa da hospedaria comum, onde podem entrar sem
licença os aristocratas e os plebeus; onde se albergam os grandes
e os pequenos, emblemava a abnegação, o espírito da caridade!
O povo conglomerava-se; e no centro das multidões, sobre
um tapete de pedra, trovejou a voz muitas vezes terrível do orador popular! O Dr. Almino revelava os sentimentos condignos
de um tribuno Romano!
“Deus era o bem; e a felicidade comum era a pátria”!
O cruzeiro do sul parece que o iluminava; e as constelações
americanas se douravam por cima de sua cabeça!
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O povo acreditava em Deus, e rejuvenescia de amor!
Seguiu a passeata.
Era esplêndida a iluminação e o arvoredo em frente da casa
de Manoel Benício, onde se levantaram animados vivas.
Chegou o préstito à casa do Dr. Paulo Leitão, Juiz Municipal
e Orador do Libertadora.
O povo deu sinal da estima pública, de que era merecedor o
moço nobilíssimo, que peleja pela glória e pela honra de nossa
terra!
Falaram alguns oradores e continuou a festa.
A Praça – Dez de Junho – estava encantadora: troféus, arcos
verdes, corimbos de flores, luzes variegadas ornamentavam
toda a extensão, que cintilava, no entusiasmo daquela alegria!
A casa do Presidente da Libertadora fica nesta Praça; e o
distinto Brasileiro Cearense, Joaquim Bezerra da Costa Mendes,
provou, por fatos, que é forte e capaz da Liberdade!
Uma pirâmide magnífica se enquadrava no centro da área!
As tranças das palmeiras balouçavam ao beijo dos ventos: as
bandeirolas entressaiam da ramalhada verde!
O pavilhão Brasileiro se encimava tremulando, em simpático
amplexo de civilização, com o pavilhão das Quinas!
Em cada uma das faces da coluna, liam-se as seguintes inscrições: – Vivam os Vencedores! Viva o 6 de Janeiro! Viva o
Acarape e Fortaleza! Especadem-se os grilhões! Viva o 10 de
Junho! Abaixo a escravidão! Viva Mossoró! Viva o Município
Livre!
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Falou, ainda, o Dr. Almino, em nome do Povo Cearense e do
Clube Abolicionista, do povo Paraense e Pernambucano; e o eco
das multidões repercutia a sua palavra!
Ele estava na terra dele!
Chegou-se à Praça do Barão da Ibiapaba, que se dilata em
semi-círculo e atira para os desertos a vastidão do Futuro!
Na porta do Dr. Juiz de Direito, houve um sussurro de aclamações, o povo vitoriava ao Magistrado nobre, que se levanta
pela Liberdade!
O Cearense Barão de Ibiapaba foi prolamado – Benemérito –
num frenesi de gratidão, pelos serviços por ele prestados ao Comércio daquela terra; e o povo aplaudiu; por que fora bem feito
apagar-se daquela Praça o nome do Rei Nosso Senhor, para inscrever nela outro nome mais Brasileiro: - o Barão de Ibiapaba!
Em meio da Praça levantava-se um coreto entre quatro arcarias, onde flutuavam diferentes bandeiras!
Deus, Pátria, Liberdade, dizia uma delas!
Viva o Heroísmo! Viva a Redenção! A outra repetia!
Falaram diversos oradores!
Entrava o préstito pela grande Rua do Comércio, que hoje se
chama Rua de João Ulrick Graf, pelo patriótico sentimento da
Câmara!
Distinguia-se, entre a decoração das casas, uma que ostentava, em letras iluminadas de fogo, dentro do escudo da Coroa
Brasileira, a divisa suplime que dizia: – Pátria, Liberdade!
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Ainda, aqui, se entrelaçavam os pavi1hões Português e Brasileiro, entre os primores da confraternização, e a rua, toda arborizada, aformosentava-se, divinamente alegre, convidativa, soberba!
A marcha triunfal daquela noite elétrica parou por um momento em vante da casa de Romualdo Lopes Galvão, o exímio
Libertador Vice-Presidente, Triunfado imperterrito, valentíssimo
almogaure da Liberdade!
Ele é, também, o Presidente da Câmara do Município!
A casa dele rorejava perfumes, aromatizava o céu, e espadanava luz em jorros!
Todos o amaram naquele momento, como nos outros dias!
Leu, então, ele, das varandas do sobrado, congratulando-se
com o Povo, um telegrama do Exmº. Presidente da Câmara dos
Deputados!
O Conselheiro Lima Duarte respondia ao digno Presidente
da Câmara Municipal de Mossoró – parabéns e admiração!
O ilustre Mossoroense foi condignamente vitoriado!
Depois, era em frente a casa do nobre e valoroso cavalheiro
Capitão Francisco Gurgel de Oliveira!
O povo rugia e as músicas espedaçavam as notas mais harmoniosas em face do vento dos céus!
A alegria rutilava; e não havia ninguém que se não sentisse
comovido e transportado pela felicidade de ser homem!
Aquele moço cavalheiro disse quatro palavras, que se internaram no coração do povo!
O ilustre Sertanejo dignificava-se do aplauso das multidões!
Sua memória será perpétua!
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A passeata voltou à casa da Câmara; e parou na porta do Capitão Antônio Filgueira Secundes, o digno amigo do povo!
A sua casa apresentava um aspecto e cantador: – luzes, arcos
e flores, e ele entusiasticamente cumprimentado!
Chegou o povo ao Paço Municipal: - falou, pela última vez,
o Dr. Almino e, enrolando-se as bandeiras, recolheu-se o préstito daquela noite liberal!
Imediatamente, seguiram o Presidente da Libertadora, Secretário, a Diretoria e muitos membros da Sociedade, com todas
as comissões, que representavam outras, para: salão da Escola
noturna, onde todos os Libertos ofereciam um banquete popular
aos dignos Libertadores!
A mesa estava ricamente preparada,e o serviço foi completo
e festival!
Havia um aprazimento nunca dantes experimentado! Os pobres Libertos se julgavam felizes e dançavam, empossando-se de
si mesmos, depois de obsequiarem a todos os dignos convidados!
A cidade iluminou-se durante toda aquela noite, de diferentes pontos ouviam-se as girândolas de fogo e os gritos e os aplausos populares!
Era a primeira noite livre do Rio Grande do Norte!
Mossoró, 29 de Outubro de 1883.
Mossoró Livre!
VIVA O RIO GRANDE DO NORTE!
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Era o terceiro dia, o qual se passou em festas e banquetes
familiares!
A noite iluminou-se outra vez toda a cidade, tornando-se notável o Paço da Câmara, o Templo da Maçonaria com suas cores
vermelhas, contrastando com a brancura das casas do arredor!
A Praça da Redenção, o Consulado Português, na Rua –
Trinta de Setembro; a Praça do Barão de Ibiapaba; a de 10 de
Junho; a Rua de Gurgel; a de Graf; a casa de Conrado Mayer; a
do Presidente da Câmara e a antiga Rua do Comércio ostentavam o patriotismo Brasileiro, nos raios de uma iluminação esplêndida!
Era um gosto ver aquele espetáculo!
Às 7 horas da noite, mais de 3.000 pessoas passeavam pelas
ruas, em solene procissão cívica!
Na frente as músicas, que repetiam os Hinos Libertadores;
depois o cortejo dos cidadãos novos!
Uma Liberta carregava um Estandarte, bordado de ouro em
cetim verde, com a inscrição – Mossoró Livre! - Um Liberto
sopesava o pavilhão Brasileiro! E, à sua direita, o Presidente da
Sociedade, a bandeira Portuguesa!
No centro do Povo, o Dr. Almino conduzia o Estandarte da
Libertadora: era o símbolo do patriotismo, auri-bordado em
seda azul, especialmente para aquela Festa, pela Exma. Sra. D.
Amélia de Souza Galvão, filha missa e condigna do nosso amigo
Souza Melo, esposa do Vice-Presidente da Libertadora!
Chegando à Praça do Balcão de Ibiapaba, a vista dilatava-se
por uma vasta circunferência iriante: as casinhas, que bordam o
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rio Mossoró, estavam todas esclarecidas e repintavam na terra,
em flores matiza das de luz, o aspecto dos céus noturnos matizados de estrelas!
O coreto já descrito, no centro da Praça, estava outra vez
formosamente iluminado: e havia encanto no bruxolear das luzes, que permeavam os arvoredos artificiais!
Num rapto de entusiasmo, o Dr. Almino subiu à tribuna e falou em nome do povo; sendo exaltadamente aplaudido, quando
saudava o Comércio e o futuro de Mossoró!
Como as tempestades marítimas encantam, quando são vistas de terra, a bracejar no Oceano, assim agradava o delírio daquela Festa: a Deusa da Liberdade, a terribilis Dea, sacudia o
coração das multidões! - Indum sanguíneo veluti violaverit ostro
Si quis ebur, aut mixta rubent lilia multa Alba rosa: tales virgo
dadat ore colores!
Neste momento, flamejou, na Praça, um magnífico espetáculo pirotécnico!
O Cruzeiro do Sul pirilampejava em cintilações de fogo: –
era o pó das estrelas!
Em cada uma das travas iluminadas, debuxava-se e tremeluzia por entre o incêndio uma signa patriótica!
Daqui - Viva a Nação Brasileira! Dacolá: – Viva a Cearense
Libertadora! No alto: Viva Camarão! E abaixo: Viva o Rio
Grande do Norte!
A multidão soltou gritos de aplauso, saudando a Liberdade!
Em frente da casa do Presidente da Libertadora, Joaquim B.
da Costa Mendes, tinha-se reconstruído e inflorava-se uma colu150
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nata simbólica; estavam ali os coqueiros; e os palmeirais tinham
vindo à Festa!
No recinto da quadra estavam 250 Libertos, vestidos decentemente!
Em nome do magnanismo cearense Joaquim Bezerra, o Dr.
Almino, subindo uma bancada, deu parabéns à sua pátria, festejando ao povo: disse às libertas, que elas tinham renascido para
a glória e não para a prostituição; e aos homens, que se tinham
libertado, que a sua honra pedia e impunha que vivessem do
trabalho e do suor de seu rosto para não desdoirar a abnegação e
o sacrifício dos que tinham proclamado a liberdade e confraternizado os homens naquele dia infinito!
Os mancebos e os anciãos se levantavam em torno; e o mais
velho de todos e mais respeitável, Major Joaquim Nogueira da
Costa, levando pela mão duas criancinhas, à direita e à esquerda,
abrilhantava a magestade da senectude entre um lindo grupo de
100 meninas de 10 a 12 anos, que como por encanto apareceram!
Era adorável aquela vista, que enternecia a todos!
O Representante da Libertadora Cearense e do Clube Abolicionista, Dr. Almino, recebendo das mãos do presidente da Libertadora Mossoroense 500 cartas de Abc, as entregou às crianças, que ladeavam o venerando Major Nogueira; e estas as entregaram, com beijos inocentes, aos Libertos e às Libertas, para
aprenderem a ler!
Eram os anjos do amor, que vingavam a tristeza do passado,
apontando para a estrela da esperança, que derramava no coração dos renascidos uma gota mimosa de luz!
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Queimou-se outra linda peça de fogo, que dizia: – Viva a
Rendenção!
Locomoveu-se o préstito; e ao defrontar a casa do 1º vicepresidente da Mossoroense, Romualdo Galvão, surgiu ele na
varanda e fez ao povo entusiásticas felicitações comemorando o
dia 30 de Setembro e o Primeiro Município do Rio Grande do
Norte Livre!
Levantaram-se numerosíssimos vivas que foram calorosamente correspondidos!
Em casa do Capitão Francisco Gurgel, queimaram-se muitas
girandolas de foguetes, quando a passeata se aproximava; e ali
falaram diversos oradores!
Renovou-se o entusiasmo, em frente da casa do Dr. Paulo
Leitão, vivamente felicitado!
A Agência Consular Portuguesa continuava, ainda, a representar o brilhante espetáculo do dia antecedente, ricamente adorna da de triângulos de luz!
O povo a saudou com entusiasmo em nome do Brasil e da
Província do Rio Grande do Norte!
Chegou, enfim, a multidão em vante da Edna da Liberdade,
à Praça da Redenção; e aqui emudecemos, porque o delírio patriótico não se descreve, não há língua que o traduza!
Julgue-o, quem não pode experimentá-lo!
Dispersou-se o congresso na casa, onde se hospedavam as
comissões da diferentes sociedades.
No dia seguinte, deram-se muitos banquetes.
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Na manhã do 4º dia da Festa, repetiram-se muitas salvas em
diferentes pontos na cidade.
À noite, um esplêndido baile na casa da Câmara Municipal,
oferecido às Comissões visitantes do Ceará, Belém, Recife e
Assú.
Grande animação, expansões de alegria, iluminação, entusiasmo geral, em todos os convivas daquela festa civilizadora, em
que tornaram parte todas as famílias distintas e pessoas mais
gradas da Cidade!
Nos intervalos da Festa, recitaram-se poesias e discursos
condignos da idéia heróica da reunião.
Feito o silêncio, o Presidente da Libertadora, em nome da
Sociedade e do generoso Povo do Município, cumprimentou ao
Dr. Almino.
O Dr. Paulo Leitão secundou esse brinde, que o obsequiado,
com as vozes do coração, agradeceu, tomado de arrebato por
aquela surpresa comovente!
Dançou-se até às 3 horas da madrugada!
Na mesma noite, houve outro baile no bairro do sul pelos
mesmos motivos.
No 59 dia depois da Liberdade, repetiram-se muitas reuniões
familiares, distinguindo-se entre todas a que se deu em casa do
1º Secretário da Libertadora, Vice-Cônsul de Portugal, Frederico
Antônio de Carvalho, em honra do Dr. Almino!
No dia 7, à noite, os cavalheiros mais graduados percorreram
a cidade com música, hinos e cantoria; e, voltando à casa do
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Hotel, foi servido um profuso copo d'água, no qual regozijavase, espandia-se o gênio Riograndense!
Falou, então, despedindo-se e agradecendo tão multiplicadas
manifestações de amizade a todos aqueles nobres cavalheiros,
fidalgos por instinto e por fatos, o nosso prezado amigo Dr.
Almino, que brindou pela última vez a sua pátria, o país de suas
primaveras, o ninho de suas saudades, o berço do seu amor!
Et dulces, moriens, reminiscitur Argos!
No outro dia, era acompanhado até ao Porto pelos nobres
Mossoroenses; e foi enternecedor o momento da despedida,
quando ele abraçava a Romualdo, Joaquim Bezerra, Frederico,
Francisco Gurgel, Miguel Monte, Couto, Romão, ao povo todo e
ao menino Alfredo, que ficava!
Na Barra o Dr. Almino, o nosso bom companheiro instituiu
ainda uma sociedade
Libertadora para fechar a porta daqueles mares!
Os Trabalhadores do Mar nunca mais consentirão que ali
passe um homem que não seja livre!
O Rio Grande do Norte liberta-se!
Viva Mossoró, o 2º Acarape do Império!
Viva o Rio Grande do Norte!
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XXXIII
SOCIEDADE INTERSERVIL
“OS TRABALHADORES DO MAR”
Embora já tenha divulgado a ata da instalação da Sociedade
Interservil “Os Trabalhadores do Mar”, volto a repeti-la, com a
transcrição de o “Libertador”, de 27 de Novembro 1883.
Ata da Inauguração da Sociedade Interservil
Os Trabalhadores do Mar.
(PORTO DE MOSSORÓ)
Aos dez dias de mês de Outubro de 1883, do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa Povoação da Areia Branca,
por to de Mossoró, no Rio Grande do Norte, reunidos todos os
moradores circunvizinhos, para o fim humanitário e civilizador
de auxiliar, por todos os meios e a todo o transe, a libertação dos
escravos da Província, ou que venham a ela socorrer-se, ou por
acaso nesta Barra aportarem, foi unanimemente proclamado
Presidente o Sr. Libânio da Costa Pinheiro, 1º Vice-Presidente
João Francisco de Borja, 2º – Jeremias Gomes Galvão Guará, 1º
Secretário – José Antônio Freire de Carvalho, 2º – Francisco
Nogueira da Costa, Tesoureiro – Lauriano Ângelo da Silva; Procuradores – Antônio Bento de Souza e Raimundo Gomes Galvão Guará.
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Foram eleitos Diretores – Raimundo Nonato Cavalcante,
André Cursino de Medeiros, João Francisco de Mendonça, João
Félix de Vale, João Henrique do Rego e Geraldo Gui1herme de
Melo.
E ali mesmo foi sancionado como regimento e lei da Sociedade o seguinte:
Art. único e sem parágrafos: – Fica absolutamente proibido
embarcar ou desembarcar escravos no Porto e Barra de Mossoró.
Todos os meios são reconhecidos lícitos para o fim de realizar esta resolução dos Trabalhadores do Mar!
E para constar se lavrou a presente Ata, em que assinaram
todos os cidadãos presentes.
Eu, Frederico Antônio de Carvalho, na ausência do 1º Secretário, a escrevi e assino.
Libânio da Costa Pinheiro - Presidente
José Antôruo Freire de Carvalho – 1º Secretário
Francisco Nogueira da Costa
João Francisco de Borja
Jeremias G. GaLvão Guará
Lauriano Ângelo da Silva
Antônio Bento de Souza
Raimundo G. Galvão Guará
Raimundo Nonato Cavalcante
André Cursino de Medeiros
João Francisco de Mendonça
João FéLix do Vale
João Henrique do Rego
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Geraldo Guimarães de Melo
Firmino do Vale Loureiro
Antônio do Vale Loureiro
Manoel Francisco Duarte
João Francisco de Mendonça
Francisco Pio de Mendonça
José Gomes da Costa
Manoel Tomaz Pereira
Carlos Francisco de Mendonça
Ricardo Vieira do Couto
Frederico Antônio de Carvalho
Almino Álvares Afonso – Advogado da Sociedade no Ceará e
sócio honorário com os dois últimos cavalheiros”.
(Seguem-se as assinaturas de todos).
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XXXIV
O “CORREIO DO NATAL” HOMENAGEIA ALMINO
O “Libertador”, de 16 de Novembro de 1883, reproduziu o
que o "Correio do Natal" escreveu a respeito de Almino.
Ao Dr. Almino – O Correio de Natal, em seu nº 35, consagra ao nosso prezado amigo e ilustrado consócio Dr. Almino
Álvares Afonso um novo preito de homenagem e, segundo o seu
veredicto:
“São incontestavelmente bem merecidas as saudações e honroso acolhimento que o nosso distinto amigo e ilustrado comprovinciano tem recebido dos nossos irmãos cearenses, especialmente dos que se tem devotado à sagrada causa da Libertação
dos cativos.
À nosso turno, levamos, também, àquele nosso ilustre amigo
a sincera manifestação do apreço e consideração que nos merece e que por tantos fatos tem sabido conquistas assim nesta,
como na vizinha província do Ceará.
O grandioso acontecimento do dia 30 de Setembro, em Mossoró, veio tornar clássico o nome do Dr. Almino Alves Afonso,
tanto ali como em toda província de que é filho.
Nós o abraçamos com toda a efusão do coração”.
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XXXV
“OS VENTOS DO DESERTO PROLONGAM AINDA
ESTROFES SUAVÍSSIMAS DE PRIMOR PATRIÓTICO,
REPETINDO, CEM VEZES, O NOME DE M0SSORÓ”.
O estilo é tipicamente alminiano.
A doze de Novembro de 1883, o “Libertador” publicava um
editorial sob o título “A Cidade do Natal”.
Almino Afonso desafiava Natal a seguir o exemplo de Mossoró. Vamos transcreve-lo:
FORTALEZA, 12 DE NOVEMBRO DE 1883.
À cidade do Natal.
Qui ad justitiam erudiunt multos in perpetuas aeternitates
quasi stelae fulgebunt!
0s que ensinam às multidões o caminho da justiça luzirão
para sempre como estrelas no firmamento da glória!
Falamos a um grande povo, a um povo de irmãos generosos!
Ouça ele a voz de nossa palavra, o repercusso de nossa admiração, as apóstrofes da nossa simpatia!
Nossa boca não é falaciosa, nem é ambicioso o nosso espírito, não é fementida ou mercenária a nossa pena!
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Não vimos “fazer emboscadas para derramar sangue, nem
armar laços ocultos ao inocente, que não fez mal algum”!
Não almejamos talar os seus campos, nem espedaçar a
sua lareira!
Nós conhecemos a magnanimidade do brio Riograndense,
tendo aprendido da História a venerar o seu patriotismo!
Albergam-se bem por lá os sentimentos heróicos e civilizados, que dignificam uma raça, para sentar-se grandiosa no banquete social da geração contemporânea, e subir triunfalmente ao
Capitólio da imortalidade!
Opressa, embora, por um esquecimento administrativo, que
mal se compreende, aquela benemérita Província inscreveu em
todo o tempo seu nome na página de ouro de todos os grandes
feitos da Pátria!
Ilumine-se, pois, a quadra e propaguem-se pela vastidão as
consonâncias triunfais, o bardito popular da grande vitória!
Vingue-se o Rio Grande do Norte; e não abandone sua reputação aos ventos do indiferentismo!
Falamos ao ínclito povo da Capital do Rio Grande: nós lhe
dizemos daqui, na efusão de nossa alma, a intrínseca palavra do
nosso júbilo!
“Deita conosco a tua sorte; redime-te do cativeito”!
“Nós somos os somenos na possessão das riquezas: façamonos superiores nas facções do patriotismo, nos cometimentos de
perdurável fama”!
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A Capital do Ceará não contém mais um só escravo: porque
há de continuar a possuí-los a Capital do Rio Grande do Norte, a
heróica cidade dos Condes, a bela irmã da Fortaleza?!
Nossos destinos sociais se confraternizam desde o princípio!
Iguala-nos a mesma topografia; respiramos o mesmo ar debaixo do mesmo céu anil e risonho; são co-iguais os nossos rios,
semelhantes os vales ubertosos, as cordilheiras e as florestas!
Cultivamos as mesmas indústrias; praticamos os mesmos
costumes; a nossa etmografia é a mesma, é a mesma a nossa
História.
Marchemos juntos, avancemos unidos, para as bênçãos da
Humanidade!
Por que não há de acordar aos hinos crepitantes deste alvorecer para a glória nas manhãs nevirosadas do heroísmo do Norte, a nossa muito prezada irmã covizinha, a heróica Cidade do
Natal, a ditosa Pátria Frei Migue1inho, de Jaguarari, de Pedro
Mendes e André de Albuquerque?!
Por que não há de acordar ao silvo sonora da civilização que
avança, convidando-a para as festas da igualdade, para u universal do amor?!
Por que há de ser impartível aquele acarrado sono dos bons
Natalenses?!
Por que não há de ir magoar-se seus ouvidos o secular e dorido estertor velhas senzalar?!
Como não há de se quebrar ali o troco e a polé?!
Os crebros gemidos, que soluça a 1her Africana, os rotos
prantos de suas lhas, porventura ainda donzelas e os filhos do
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deserto, que choram as saudades do Congo e do Zaire, pirateados pela selvajaria avarenta de homens brancos, por que se quebrarão inúteis na consciência doa Nortistas civilizados?!
Compatriotas Natalenses, chegou a vossa vez!
A ave de luz começou a discantar seus hinos ignotos no céu
de vossa terra!
Partiu dos Sertões profundos o grito da evolução: os ventos
do deserto prolongam ainda estrofes suavíssimas de primor patriótico, repetindo, cem vezes, o nome de Mossoró!
Que grande e homérica não foi a tragédia, que se representou
naquele magnífico espetáculo!
Ainda não nos empossamos de nós mesmos, depois daquele
embelezamento! Encantam-nos ainda os regozijos heróicos daquele Povo!
A Cidade de Natal não pode ficar a quem de Mossoró! Não
pode deixar enoitecer o seu passado ilustre e abnegado!
Cidadãos Natalenses, levantai-vos na paliçada: revistai o
vosso campo; pegai fogo às vossas almenaras; desatai as correntes elétricas; convocai o sussurro dos elementos; entrai no grande palco; representai o vosso drama de Liberdade!
Nós vos contemplaremos solenemente, na emancipação total
do vosso Município, antes que feche o cadente ano!
Proporcionai-nos a honra de irmos ad-mirar vossa terra nessa hora da cena do êxtase!
Não vos perturbe o olho caliginoso e famulento de algum pirata desumano: se ele não existir não haverá luta; mas se ele
aparecer, será maior vossa glória!
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Onde estão os ilustres chefes, os conspícuos diretores da opinião, os tribunos e os publicanos.
No prazo dado da glorificação da Pátria, não hà adversários
nem contraditores!
Temístocles e Aristides, figadais inimigos, deram-se as mãos
para salvar Atenas!
Natalenses, fazei a grande revolução do bem, conspirai para
a glória!
A Imprensa e o campo neutro da civilização; irrompem dela
os Cardingos, que levantam mais alto a alferena da Liberdade!
Congregai-vos em nome da Imprensa, prescindindo por um
momento sequer dos sentimentos que se adversam para realizar
esse grande benefício da humanidade!
A capital do Rio Grande do Norte pode imediatamente libertar-se e rasgar a tanga da escravidão a 25 de Dezembro, próximo
vindouro, se bem o quiser!
Bela e heróica Cidade, que assinalas o teu nome com o dia
do nascimento de Jesus, que veio redimir os homens do cativeiro
do pecado, assinala, também, e glorifica tua História, redimindo
os teus cativos!
Seja o dia do Senhor, no Rio Grande do Norte, dia em que se
erigiu a primeira pedra da sua primeira cidade, o dia do renascimento e glorificação dos que lá ainda são escravos!
Deus salve a Cidade de Natal!
Deus salve o Rio Grande do Norte!
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XXXVI
LIBERTADORES EM LINGUAGEM VIOLENTA
Vinham em nome da Fraternidade. Mas, nem sempre, era
mansa a sua linguagem, Vejam estes “Patifes de Mossoró” que
saiu em o “Libertador”, em 8 de fevereiro de 1884.
Patifes de Mossoró.
É com o mais vivo interesse, que hoje publicamos nas nossas
colunas de honra o solene protesto que fazem nossos distintos
consócios Libertadores, da Cidade de Mossoró no Rio Grande
do Norte, contra a aleivosia covarde de alguns miseráveis negreiros daquela Província heróica, que pretenderam vilmente
empanar a glória e o patriotismo do imorredouro povo daquela
generosa cidade!
Esse punhado de bravos do Município libérrimo não poderá
jamais ser confundido por sicofantas de baixo quilate, por nenhum Sales, nem Inácio Ribeiro, por mais que se estrafeguem,
por mais que respinguem!
Fiquem convencidos os Rodrigões e Miranhas do Rio Grande do Norte, que caluniam aos heróis do abolicionismo de sua
terra, que nós não precisamos de sua adesão miserável para fazer
a baixa política, que avilta e degrada aquela nobre Província!
Acautelem-se, portanto: porque as nossas caldeiras ainda refervem; e temos muito ferro em brasa, para calcinar a cara dos
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patifes, que pretendem fazer tesouro com a carne vendida dos
irmãos de seu pai, e com a dos próprios irmãos, filhos dele!
Conhecemos muito de perto ao Sr. Inácio Ribeiro, e a Horácio Sales; e, por isso mesmo, lhes aconselhamos, que mudem de
rumo se quiserem: se não, esperem lá o clarão fulminante da
nossa doutrina!
Por esta vez, basta isto; e protestamos, por nossa parte, alto e
bom som, para que ninguém se iluda.
Que os nossos irmãos Libertadores Mossoró não estão sozinhos no campo; que nossos... deles; e que... apanha-los até...
mesmo deno... coragem invencível, com que batemos e prostramos a todos os inácios e rodrigões de cá!
Eis o:
PROTESTO MOSSOROENSE.
Surpreendidos com a publicação de telegrama na “Gazetilha”
do Jornal do Comércio da Corte, do dia 12 de Dezembro, assinado
por Inácio Ribeiro, vem os membros da Diretoria da Sociedade
“Libertadora Mossoroense” protestar, como protestam pelas colunas do seu jornal, contra a inexatidão do dito telegrama!
Pedimos vênia para dizer aos Srs, Inácio Ribeiro e Dr. Horácio Cândido Sales, que nos apontem um só escravo refugiado
nesta livre Cidade, e protegido por nós; e qual o escravo alforriado arbitrariamente e um preço ridículo; sob pena de serem
proclamados urbi et orbi, como caluniadores da reputação alheia, por mísera inveja das rias da nossa terra!
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Se S. Sas., mandando aquele telegrama, tiveram em mente
chamar sobre nós a odiosidade do Governo Imperial, declaramos-lhe solenemente que perderam o seu tempo e trabalholho;
porque, seja dito, em forma de epílogo detestamos a todos e a
tudo, que nos cheire a negreiros!
Aí estão os dignos e ilustrados Juiz de Direito e Juiz Municipal desta comarca, Drs. Alcebíades Dracos de Albuquerque
Lima e Paulo Leitão de Albuquerque... como se deu a liberdade
deste município, e para prova de que não temos lançado mão de
meios arbitrários, como dizem os ilustres negreiros, nossos caluniadores; mirem-se na seguinte certidão do Juízo:
Antônio Joaquim Rodrigues e Silva, segundo Tabelião público provisório e Escrivão do Cível, Crime, Juri e execuções
desta Comarca de Mossoró e seu termo, por nomeação legal, etc.
Certifico que revendo os processos e mais feitos concernentes ao Juízo indicado na petição supra, nenhuma ação de liberdade, nem arbitramento foram requeridos na ano de mil oitocentos e oitenta e dois; tendo sido, porém, requerido no ano de mil
oitocentos e oitenta e três, por Manoel Basílio de Brito Guerra,
arbitramento sobre os escravos João e José, pertencentes a Targino Nogueira de Lucena, os quais exibiram o pecúlio de cento e
quarenta mil réis; arbitramente este que não teve lugar pelo fato
do mesmo Targino Nogueira de Lucena ter tomado o alvitre de
libertar os mesmos seus escravos, como de fato o fez de livre e
espontânea vontade e sem ônus algum. O referido é verdade e
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dou fé. Mossoró, vinte e quatro de Janeiro de mil oitocentos e
oitenta e quatro. O Escrivão Antônio Joaquim Rodrigues e Silva.
Sigam os outros municípios desta livre Província as nossa
pegadas, sem que já preciso lançar mão dos tais meios arbitrários, como dizem os nossos ilustres caluniadores!
Ficamos na estacada, esperando inventivas; podendo assegurar a S. Sas. que podem mandar-nos a força que quiserem com
recomendações particulares; porque jamais nos moveram do
firme propósito, que nos impusemos de cumprir um dever que
julgamos sagrado, e que havemos de levar até que vejamos a
nossa cara Pátria livre da nódoa que mais avilta perante as
nações cultas e civilizadas da velha Europa. E isto quer queiram
quer não, os modernos Cresos do Agreste da Província!
Mossoró, 23 de Janeiro de 1884.
Romualdo Lopes Galvão - Vice-Presidente,
Frederico Antônio de Carvalho - 1º Secretário.
Astério Souza Pinto - 2º Dito.
Miguel Faustino Monte - Diretor.
Manoel Cirilo dos Santos - Idem.
Joaquim de Oliveira Torres - Idem
Clementino Lopes Galvão - Tesoureiro.
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XXXVII
LIBERTADOR NO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO
DA ABOLIÇÃO
No primeiro aniversário da Abolição Mossoroense, o “Libertador” publicou um editorial e uma notícia.
Na pesquisa que realizamos nos jornais da Biblioteca Pública de Fortaleza, nos anos posteriores a 1884, nada mais encontramos sobre o feito da gente Mossoroense.
Não é difícil descobrir que o estilo desta “data gloriosa” é de
Almino.
Fortaleza, 30 de Setembro de 1884.
Data gloriosa
Hoje, há um ano, redimiu-se completamente de escravos o
heróico Município de Mossoró.
A província do Rio Grande do Norte cansada de sofrer o jugo despótico e tirânico de seus opressores, ergueu-se pujante de
civismo nesse dia imortal e deu ao resto do Brasil um exemplo
de estoicismo e abnegação.
As senzalas que enoitavam o solo de Mossoró transformaram-se, como por encanto, em clarões inextinguíveis, apontando
aos romeiros do abolicionismo e do resgate nacional o país da
glória e da civilização.
Foi uma lição heróica.
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Os inimigos da luz e do progresso rugitaram nos seus antros,
mas a idéia venceu, a igualdação cívica foi uma realidade.
Prodígio das grandes causas.
É pena que o Acarape do Rio Grande Norte não tenha redimido a província inteira, como o Acarape cearense redimiu a
TERRA DA LUZ.
Contudo, não há razão para descrer da vitória da civilização.
Hoje, à mesma hora em que realizou-se o ano passado o resgate daquele grande ele festeja o seu triunfo, depondo sob altar
da pátria mais um punhado de flores.
É de presumir que essa lição de civismo não seja completamente perdida. Pode ser, que o exemplo de abnegação seja imitado e que a humanidade possa entoar mais hino de progresso,
em honra do século que avança.
Depois, as marselhesas de hoje hão acordar, por força, nos
corações que dormem... te da pátria, credora sempre, no passa
no futuro, do mais entranhado afeto.
Recordando, pois, o notável feito heroísmo, que deu à província irmã um Município livre, nós concitamos os seus brios
para lavar numa chuva de estrelas as da escravidão.
Glória à Província do Rio Grande Norte!
Honra a Mossoró livre!
Parabéns ao país e à civilização!
Eis a notícia:
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Libertação de Mossoró
A distinta sociedade Libertadora Mossoroense festejou, hoje, com delirante entusiasmo, o 1º aniversário da libertação de
Mossoró.
Ao meio dia, recebemos dali o seguinte telegrama:
“LIBERTADOR”, FORTALEZA.
Mossoró festeja com entusiasmo e delírio o primeiro aniversário de sua libertação.
Congratula-se com a Terra da Luz!
Bravos!
Libertadora Mossoroense.
Nossos parabéns ao Acarape do Rio Grande do Norte.
Glória à província irmã.
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XXXVIII
BIBLIOGRAFIA DA ABOLIÇÃO
015.813/A 256 m
AFONSO, Almino Álvares. Mossoró e vingança! Ibis Libertas!
Boletim Bibliográfico. Mossoró. 2 (28): 1-2. Set. 1950.
015.813/A 256 p
AFONSO NETO, Almino, Peroração enaltecendo o feito abolicionista. Boletim Bibliográfico. Mossoró. (136-141): 4-12. Out/1959 –
Mar/1960, Discurso em 30-9-1952, como Orador Oficial.
869.5/A 272 c
AGUIAR, Jefferson. Conferência no Cine Pax, no dia 30 de
Setembro de 1963, como Orador Oficial.
869.5/A 284 d
ALBUQUERQUE, Paulo Leitão Loureiro – Discurso do Orador
da Sociedade Libertadora Mossoroense, 30-9-1883 – Discurso
no Instituto Literário dois de Julho, 30-9-1899.
981.3/C 334 a
ATA da Sociedade Libertadora Mossoroense na sessão magna
de 30 de Setembro de 1883. In: CASCUDO, Luís da Câmara.
Notas e documentos para a História de Mossoró.
s.n.t./p.195-200 (Coleção Mossoroense, C-2)
171

www.colecaomossoroense.org.br
015.813/B 214 a
BANDEIRA, Alípio. Almino Álvares Afonso, abolicionista.
Boletim Bibliográfico. Mossoró. 7 (82):7. Mar 1955.
070.172/B 264 c
BARBOSA, Waldemar Almeida. Conferência alusiva à magna
data abolicionista. O Mossoroense. Mossoró. 100 (3.880): 8.30
de Setembro de 1972, como orador oficial.
015.813/B 273
BARRETO, Manoel de Almeida. pe. Homenagem ao 30 de Setembro, discurso. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 6 (76): 3-8.
Set. 1954.
981.3/C 334 a
CASCUDO, Luís da Câmara. Abolição em Mossoró. In: ____.
Notas e documentos para a História de Mossoró. /s.n.t./ p.167172 (Coleção Mossoroense, C-2)
015.813/C 334 a
______. Ainda o 30 de. Setembro de 1883, Boletim Bibliográfico. Mossoró. 1 (16): 10-11. Set l949 Acta diurna, 2)
981.3/C 334 f
______. As Festas do 30 de Setembro de 1883, In: ____. Notas e
documentos para a História de Mossoró. /s.n.t./ p.189-193. (Coleção Mossoroense, C 2)
172

www.colecaomossoroense.org.br
981.3/C 334 h
______. História do Rio Grande do Norte. /s.l./ MEC - Serviço
de Documentação. /s.d./ cap. 7.
015.813/C 334 h
______. História do 30 de Setembro de 1883. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 1 (16): 8-9. Set.1949. (Acta Diurna, 1).
015.813/C 334 s
______. Sociologia da Abolição em Mossoró. Boletim Bibliográfico. Mossoró. (95-100): 138-143. Abr/Set 1957.
070.182/C 828 d
COELHO, Abel Freire. Discurso na Praça da Redenção. O Mossoroense. Mossoró, 30 de Setembro de 1933.
Consagrando uma data, Mossoró ontem e hoje. Polianteia da
Prefeitura Municipal de Mossoró, 1941.
015.813/C 837 m
COSTA, Américo de Oliveira. “Mossoró, cidadela da Liberdade”. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 3 (40): l. Set 1951. Discurso em 30-9-1949, como orador oficial.
869.5/C 837 c
______. Conferência na Loja Maçônica “24 de Junho”, em 30
de Setembro de 1976.
173

www.colecaomossoroense.org.br
015.813/D 192 m
DANTAS, Jaime Hipólito. “Major Romão reaviva sua memória
através de fatos testemunhados em 83”. Boletim Bibliográfico.
Mossoró. (107-112): 77-82. Abr / Set 1957.
015.175/T 363 f
FERNANDES, Antônio Gentil. Frederico Antônio de Carvalho
– português - Mossoroense da Abolição.Oeste. Mossoró. 3 (3):
24-28. Jun 1961.
015.813/F 363 d
FERNANDES, Bianor, Discurso. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 6 (76): 9-13. Set. 1954. Conferência na Associação de
Normalistas, em 30-9-1930.
869.5/F 363 d
FERNANDES, Sebastião. Discurso de inauguração do monumento à Liberdade, na praça da Redenção, em 30 de Setembro
de 1904.
070.182/F 382 u
FREIRE, Dorian Jorge. Um 30 de Setembro diferente. O Mossoroense. Mossoró. (4.802): 3. 30 de Setembro de 1976.
070.182/F 382 s
______. Sobre o 30 de Setembro. Diário de Natal, 30-9-1953.
174

www.colecaomossoroense.org.br
015.813/F 992
FURTADO, Eider. “Major Romão Filgueira, um vulto da Abolição.
Boletim Bibliográfico. Mossoró. (107-112): 72-76. Abr / Set 1957.
015.813/G 182
GALVÃO, João Batista. Mossoró glorioso foi o segundo município
do Brasil que libertara a raça negra, quase cinco anos antes da Lei
Áurea. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 5 (57):1-4. Fev 1953. (O
que disseram da terra e da gente de Santa Luzia de Mossoró).
070.175/G 924 c
GUEIROS, Samuel. Conrado Meyer – um suíço na Libertadora
Mossoroense. Oeste. Mossoró. 3 (3): 29-45. Jun 1961.
070.175/G 934 t
GUERRA, Maria. 30 de Setembro. A Escola. Mossoró. 3 (8): 1.
30 de Setembro de 1935.
869.5/G 934 a
GUERRA, Oto. Aspectos econômicos do Trinta de Setembro.
/s.n.t./. (Conferência realizada em 30 de Setembro de 1945, como orador oficial de Mossoró).
869.5/L 656 d
LEMOS, Tadeu Vilar de – Discurso em Mossoró – 30-9-1942.
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015.813/L 695 e
A LIBERTADORA Mossoroense. 30 de Setembro – o hino adotado e sua autoria. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 3 (32): 3-4.
Jan 1951.
015.813/L 732 a
LIMA, José Otávio Pereira. O Abolicionismo Mossoroense e a
maçonaria. Boletim Bibliográfico. Mossoró. (107-112): 84-92.
Abr / Set 1957.
015.813/L 732 a
LIMA, Nestor. Almino Afonso. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 3 (34):1. Mar 1951.
869.5/L 732 t
______. Tradições e glória de Mossoró. Conferência em Mossoró, como orador oficial, em 30-9-1936.
869.5/M 514 c
MARANHÃO, João de Albuquerque. Conferência no Centro
Norte-Riograndense – Rio, 30-9-1950, sobre o “Culto da Liberdade nas tradições e glórias de Mossoró”!
070.182/M 522 d
MEDEIROS, Carlos Borges. Discurso na Praça da Redenção
sobre o “30 de Setembro”. O Mossoroense. Mossoró. 12 (884):
8. 29 a 30 de Setembro de 1957, como orador oficial.
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015.813/M 528 i
MELO, M. Rodrigues de. Influência do fator geográfico no “30
de Setembro”. Boletim Bibliográfico. Mossoró. (95-100): 246247. Abr / Set 1956. Conferência pronunciada a 30-9-1944, como orador oficial.
015.813/M 538 t
MENDES, Eliseu Simões. 30 de Setembro. Boletim Bibliográfico. Mossoró. (95-100): 33-35. Abr / Set 1956. Discurso em 309-1955, como orador oficial.
015.813/M 543 s
MENESCAL, José A. E. Sobre Escravos em São Sebastião. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 1 (16): 107-108. Set 1949.
070.182/M 562 d
MIRANDA, Antônio Martins de. Discurso na Praça da Redenção. O Mossoroense. Mossoró. 30 de Setembro de 1909.
981.3/N 812 a
NONATO, Raimundo. A Alforria em Mossoró. In: ______. Roteiros da Zona Oeste. Rio de Janeiro, Pongetti, 1952. p. 122-140.
981.3/N 812 c
______. Conrado Mayer, um suíço em Mossoró em 1866. In:
______. Zona do por do sol; o tempo e os homens da província.
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Rio de Janeiro /Pongetti/ 1964. p. 18-20 (Coleção Mossoroense,
C-12).
015.813/N 812 d
______. Depoimentos à margem do 30 de Setembro. Boletim
Bibliográfico. Mossoró. 3 (33): 4. Fev 1951.
869.5/N 812 d
______. Discurso. (Discurso pronunciado na II Noite da Cultura,
em 29/9/1976, na Escola Superior de Agricultura.de Mossoró).
Publicado sob o título “O movimento abolicionista de Mossoró e
sua repercussão internacional” (Cadernos da Caatinga, nº 4).
981.3/N 812 j
______. João Cordeiro. In: ______. Roteiros da Zona Oeste. Rio
de Janeiro, Pongetti, 1952. p, 141-144.
981.3/N 812 m
______. Major Romão Filgueira: a derradeira figura da abolição
em Mossoró. In: ______. Zona do por do sol; o tempo e os homens da província. Rio de Janeiro /Pongetti/ 1964. p.14-17. (Coleção Mossoroense, C –12).
981.3/N 812 t
______. Terra e gente de Mossoró. Mossoró, Prefeitura Municipal, 1965. 83 p. (Coleção Mossoroense, B-69).
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981.3/N 812 t
______. ______. 2. ed. 1967. 89 p.
326/O 55 a
ONOFRE, Manuel. A Abolição antes da Lei Áurea. Rio de Janeiro /s. ed./ 1972.
326/O 55 m
______. Mossoró se antecipa na extinção da escravatura. In:
______. A Abolição antes da Lei Áurea. Rio de Janeiro /s.ed./
1972. p. 49-56.
981.3/P 176 i
PINTO, Guilherme de Souza. Irradiação do Movimento libertador do Ceará. (Conferência, em 30 de Setembro de 1933. In:
ROSADO MAIA, Vingt-un. Andanças pela História de Mossoró. /s.n.t./ p.98.
869.5/P 182 c
PRATES, Aleixo. Conferência na Loja Maçônica “24 de Junho”, em 30 de Setembro de 1973, como orador oficial.
070.172/R 696 i
RODRIGUES, João Batista Cascudo. Influência da Abolição na
vida cultural de Mossoró. Diário de Mossoró. Mossoró. 2 (358):
12. 30 de Setembro de 1963.
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869.5/R 696 d
RODRIGUES, José Augusto. Os dois últimos abolicionistas.
(Conferência no Museu Municipal, no dia 30 de Setembro de
1958).
070.172/R 696 t
RODRIGUES, Neusa Caminha Cascudo. O 30 de Setembro e a
festa do Rosário. Diário de Mossoró. Mossoró. 2 (358):12. 30
de Setembro de 1963.
070.175/R 788 u
ROSADO, América Fernandes. Um americano na Abolição
Mossoroense. Oeste. Mossoró. 1 (1): 103-106, 1958.
015.813/R 788 p
ROSADO, América Fernandes. Paulo de Albuquerque, o poeta
da abolição. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 1 (16): 46-48. Set
1949.
070.172/R 788 m
ROSADO, Nono. Mossoró Livre desde 1883. O Mossoroense.
Mossoró. 19 (601): 1. 4 de Outubro de 1920.
326/R 788 a
ROSADO MAIA, Vingt-un. A abolição, festa da inteligência.
Mossoró, Massilon, 1965. (Coleção Mossoroense B - 66).
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981.3/R 788 a
______. Ainda sobre João Cordeiro. In: ______. Andanças pela
História de Mossoró. /s.n.t./ p.17-18.
015.813/R 788 b
______. Bibliografia Mossoroense. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 2 (23):l. Abr 1950.
981.3/R 788 c
______. Cartas e outros documentos abolicionistas. In: ______.
Andanças pela História de Mossoró. /s.n.t./ p.9-11.
981.3/R 788 g
______. Geografia das comemorações abolicionistas. In: Andanças pela História de Mossoró. /s.n.t./ p.11-15. (Coleção Mossoroense, C-44).
015.813/R 788 j
______. José Damião de Souza Melo. Boletim Bibliográfico.
Mossoró. 8 (93): 6. Fev 1956.
015.813/R 788 l
______. “O Libertador”, jornal cearense e a abolição Mossoroense. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 2 (2à) :12-31. Set 1950.
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981.3/R 788 u
______. Um missionário americano em Mossoró. In: ______.
Andanças pela História de Mossoró. /s.n.t./ p.16-17. (Coleção
Mossoroense, C-44).
981.3/R 788 m
______. O movimento abolicionista mossoroense e sua influência sobre algumas iniciativas de ordem cultural. In: ______. Andanças pela História de Mossoró. /s.n.t./ p.21-23. (Coleção Mossoroense, C-44).
015.813/R 788 m
______. ______. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 7’88): 3-4.
Set 1955.
981.3/R 788 n
______. Nove estudos sobre a abolição. In: ______. Andanças
pela História de Mossoró. /s.n.t./ p. 7-23. (Coleção Mossoroense, C-44).
981.3/R 788 q
______. Quantos escravos libertou Mossoró, no seu Município,
em 1883? In: ______. Andanças pela História de Mossoró.
/s.n.t./ p.19-20. (Coleção Mossoroense C-44).
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981.3/R 788 q
______. Quantas vezes falou Almino Afonso no dia 30. In:
______. Andanças pela História de Mossoró. /s.n.t./ p.20-21.
(Coleção Mossoroense, C – 44).
015.813/R 788 r
______. Ricardo Vieira do Couto. Boletim Bibliográfico. Mossoró. 8 (94): 5. Mar 1956.
981.3/R 788 t
______. “Os Trabalhadores do Mar”. In: ______. Andanças pela
História de Mossoró. /s.n.t./ p.7-8.
981.3/R 788 v
______. A Velocidade inicial da Abolição. In: ______. Andanças pela História de Mossoró. /s.n.t./ p. 18-19 (Coleção Mossoroense, C-44).
981.3/S 725 a
SOUZA, Francisco Fausto de. Abolição da escravatura em Mossoró. In: CASCUDO, Luís da Câmara. Notas e Documentos
para a História de Mossoró. /s.n.t./ p. 173-183. (Coleção Mossoroense, C-2).
015.813/T 832 t
30 de Setembro. Boletim Bibliográfico. Mossoró, 4 (52): 1-13.
Set. 1952.
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SOUZA, José Romualdo de. Discurso na praça da Redenção,
30-9-1950.
070.172/T 832 t
TRINTA de Setembro. “O Tempo”. Recife, 2 de Outubro de
1883.
Encontra-se no Jornal “O Tempo”, do dia 2 de Outubro de 1883,
editado na cidade do Recife, uma notícia sobre o Jornal “Trinta
de Setembro”, com o qual a Sociedade Libertadora NorteRiograndense comemorou a libertação dos escravos, em Mossoró. É ele redigido pelos senhores: Tomaz Gomes, M. Pedro de
Melo, Zacarias Monteiro, G. S. Paes de Andrade, T. Teixeira,
Moreira Brandão Filho, Bonifácio Pinto de Castro, M. Carlos
Costa Rocha, F. Dantas Filho, um Riograndense, Pedro Gonçalves de Arruda, Maria Cândida Maciel de Vasconcelos (versos),
Anísio de Abreu (versos), Jerônimo Amaral Filho, Andrade Filho, Carlos Brandão, Carlos Câmara, Tobias Monteiro (versos),
Luís Emídio, Lindolfo Eivares (versos), José Dantas, Álvaro
Gurgel, Joana Costa, J. Correia, Celestino Wanderley, Pedro
Eudóxio, Faleante Câmara, Isidoro Martins Júnior (versos), B.
Pinto de Castro.
981.3/T 832
TRINTA DE SETEMBRO. Mossoró, 12 de Maio de 1904. ROSADO MAIA, Vingt-un. Andanças pela História de Mossoró.
/s.n.t./ p.143. (Coleção Mossoroense, C-44).
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070.182/W 245 c
WANDERLEY, Walter. Conferência na Loja Maçônica. “O
Mossoroense”. Mossoró. 98 (3603): 8. 30 de Setembro de 1971.
869.5/W 245 d
______. Discurso do Orador Oficial, na praça da Redenção, 309-1942.
920/W 245 p
Paulo de Albuquerque: o poeta da abolição. /s.d./ Pongetti,
1969.
920/W 245 r
______. Romão Filgueira. In: ______. Gente da gente (Memórias). Rio de Janeiro. Pongetti, 1973. p. 87-94. (Coleção Mossoroense, C-26).
015.813/W 245 u
______. Um Pernambucano na abolição mossoroense. Boletim
Bibliográfico. Mossoró. 3 (38): 4-5. Jul 1951.

___________________________________________________

Bibliografia elaborada pela Bibliotecária Maria Inês Aragão Dias Freire, com
a nossa colaboração.
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XXXIX
A OMISSÃO DO CLUBE DOS SPARTACUS
Pareceu-nos estranho que não tenhamos encontrado nos jornais
de Fortaleza nenhuma referência ao Clube dos Spartacus. Na ata do
dia 30 e na reportagem de Almino Afonso o silêncio é absoluto.
Almino divulgou no jornal, que era o órgão maior da Abolição,
uma massa respeitável de documentos sobre o Movimento de Mossoró.
O razoável era que não tivesse esquecido o Clube dos Spartacus.
Desejamos contra argumentar. O Clube dos Spartacus está
registrado em Francisco Fausto de Souza que era um historiador
da maior seriedade e, também, fora abolicionista.
Nas comemorações do dia 30, os periódicos mossoroenses
mais antigos como “O Mossoroense” e “Comércio de Mossoró”
faziam repetidas referências a Rafael Mossoroense da Glória e
ao seu Clube.
Vinte ou trinta anos depois do movimento de 83, a memória
da grande Saga Mossoroense ainda estava muito viva e não teria
gravado um fato de tanta relevância, como a fundação do Clube
dos Spartacus se este realmente não tivesse existido.
As coleções do “Libertador”, que examinamos na Biblioteca
Pública de Fortaleza, do ano de 1884 e a partir de fevereiro daquele ano, estavam praticamente impossibilitadas de consultas,
tal era o seu deterioramento.
Não é impossível que Almino tenha divulgado os documentos do Clube dos Spartacus, precisamente naquele período.
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XL
REPERCUSSÃO DO MOVIMENTO ABOLICIONISTA
DE MOSSORÓ EM PERNAMBUCO
No “Mossoró”, publicado em 1940, havíamos registrado algumas notícias da imprensa pernambucana sobre a abolição em
Mossoró: “Diário de Pernambuco”, o “Libertador”, “O Binoculo”, “O Tempo”.
Mencionamos fatos ligados ao Clube do Cupim, citados por
Carneiro Vilela, em estudo publicado na Revista do Instituto
Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, 19251926.
Quando o Clube do Cupim saiu em passeata pela primeira e
última vez, percorrendo as ruas do Recife, a nossa terra mereceu
a saudação de um orador.
Libânio da Costa Pinheiro, abolicionista mossoroense, era
um dos auxiliares externos do Clube do Cupim.
Na Biblioteca Pública de Fortaleza, agora, encontro um livro
publicado no Recife, em 1884, coordenado por Pereira da Costa,
sob o título “Pernambuco ao Ceará”:
PERNAMBUCO AO CEARÁ
O Dia 25 de Março de 1884
“Histórico das festas celebradas em Pernambuco, por ocasião da Redenção da Província do Ceará”
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HOMENAGEM DA COMISSÃO CENTRAL
EMANCEPADORA DO RECIFE.
A LIBERTADORA NORTE-RIOGRANDENSE, DE
PERNAMBUCO, ERA CONSTITUÍDA DE:
Braz de Andrade Melo, orador
José Alexandre de Amorim Garcia
Antônio Jerônimo de Carvalho
Joaquim Bezerra da Costa Mendes
Alexandre de Souza Nogueira...
No dia 25 de março, houve uma passeata saindo do Campo
das Princesas, atravessando a Rua do Imperador, e, ao passar em
frente à estação do telégrafo nacional, um dos membros da Comissão 25 de Março “subiu ao edifício e leu ao povo os seguintes telegramas que foram freneticamente aplaudidos e imediatamente despachados, sem dispêndio algum, graças à generosa
iniciativa dos empregados da estação telegráfica, que tornaram
sobre si as despesas, contribuindo, deste modo, para o brilhantismo da grandiosa idéia, que hoje constitui, por assim dizer, a
vontade geral dos brasileiros”.
Os telegramas acima referidos foram dirigidos ao Imperador,
à Libertadora Cearense, à Confederação Abolicionista da Corte
e à Libertadora Mossoroense.
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O telegrama enviado para Mossoró dizia: “A Comissão de
Festejos ao Ceará Livre saúda Mossoró. Honra ao Ceará e a
Mossoró”.
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XLI
O PRESIDENTE SÁTIRO DIAS E
A ABOLIÇÃO MOSSOROENSE
A notícia é do “Cearense”, de 30 de Setembro de 1883.
Redenção do Mossoró – Havendo uma comissão do Clube abolicionista de Mossoró pedido ao Exmº Sr. Dr. Sátiro Dia; um
óbvio para a redenção dos cativos daquela importante cidade do Rio
Grande do Norte, S. Exa. subscreveu a quantia de cem mil réis.
Semelhante ato de filantropia dispensa qualquer elogio.
XLII
UMA CARTA DE JOAQUIM BEZERRA DA COSTA
MENDES A JOÃO RAMOS
No arquivo do Clube do Cupim, guardado no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, localizei
esta carta nos idos de 1937.
Agora, graças à gentileza de José Antônio Gonçalves de Melo Neto, consegui a cópia do seu texto integral.
Joaquim Crispiniano Neto ajudou-nos a decifrar a caligrafia
do Presidente Joaquim Bezerra da Costa Mendes.
Eis a carta:
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“Mossoró, 28 de Maio de 1884
Caro amigo J. Ramos
Recife
Fui mimoseado com suas apreciáveis linhas que tenho a
pressa em responder-lhe.
Perfeita saúde com sua excelentíssima família, é o que muito
tenho a desejar-lhe.
Vou lutando com os infames e nojentos negreiros não só do
interior como daqui!!! Ainda que nesta terra não tenha mais escravos!
Não é você só que é amiassado tenho cido, e respondo que
cigure o tiro porque do contrário eu faço negro virar homem que
forma exército e então é orroroso porque perderei o escrúpulo e
direi ao negro, na frente dele, que fassa do senhor um cavalo!
Deus não permita que seja preciso chegar a este ponto por
que não recuarei por certo.
Sofro, aqui, uma guerra desabrida por esta questão comessando dos infames negreiros que desejava-me toda sorte de infortúnio, contudo distribui seus pressos correntes e cartões com
alguns amigos os quais estão com suas relações ai fundadas que
bem difícil é obter-se alguém além disso ter crédito para sacar
mesmo sem fundo e outras transações que se lhes aferisse vantagem: é quando, meu amigo, gente daqui deixar de ter negócio
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em uma casa, para ter outra de preferência por motivo desta idéia santa. Acho impossível porque os conheço bem...
Não me deu seu retrato, aqui muito gosto terei em possui-lo.
Remeta os 31 tais a Libânio da Costa Pinheiro. Na barra que os
incaminha para terra de Deus!
Fasso a idéia com quanto sacrifício você tem acarretado, porque eu tenho chegado ao impossível, porque 86 qui possuía esta
terra (salvo um pequeno número de senhores) eu fiz rugir e mugir contando que se deu e realizou-se depois do Ceará livre só
tem Mossoró: que só eu e Deus sabe quanto me tem custaclo
este efeito. Temos por cá quem queira guardar respeito à lei negreira e com este protesto passa sem maior dispêndio e odiosidade.
Sou pobre e, portanto, pequenino. Não tenho razão a merecer qualquer coisa que cheire a progresso, ainda mesmo na profissão que uso, porem sempre tive em vista duas coisas que me
deu o berço, e creio que só a sepultura tira, é a la trabalhar quanto posso, o segundo, sustentar este trabalho com um nome que
não me fassa baixar a fronte, isto pois me tem custado tão caro
que se o amigo me conhicesse de mais tempo podia apreciar,
tenho tido muita caipora qui quase a 10 anos qui sofro de beriberi, e isto me tem feito um dispêndio que tem sempre
prejudicado meus interesses, contudo, vou marchando sem ofender aos interesses daqueles que confiam em minha umilde
firma”: compro ai em diversas casas, e com nenhuma tenho o
negócio que preciso para milhor mover meus negócios de compra de gêneros nacionais que suporta esta cidade, por essa posi192
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ção quero, pois, dizer ao meu amigo que se 1hi convém ter nos
livros da respeitável casa, qui vi cinteressado meu nome; pelas
as seguintes transações.
Tendo algodão pra comprar aqui será remitido esclusivamente a sua caza; pelo que me levará desse comércio do 1X
quando em occazião 1hi convir fazer compra tem dinheiro a
premio pelo prazo e que custumão-se para compras, ou para
entrega ahi, não recindirei de um augmento maior que
5.000$000, são limitados meus negocios desde que não me estendo com vendas fiadas para o interior, porem é preciso que
para fazer um pequeno movimento possa comprar a dinheiro ou
30 dias como tenho feito nos tempos de safra. Sua resposta cirvirá de governo... Si aqui tenho pessoas qui mi conhecem ahi
com quem tenho tido negocias no Ceará onde estive de 80 a 83.
Até pode pedir-me nomes para lhe apontar os que lhe agradam informar-me. Adeus sou seu amigo.
Joaquim Bezerra da Costa Mendes
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XLIII
CONVERSA SOBRE ALGUNS ESCRAVOS
DE MOSSORÓ
O presente capítulo continua, de um certo modo, uma nota
que publicamos no Boletim Bibliográfico de 31 de Março de
1951: “Sobre alguns escravos e índios da ribeira de Mossoró” e
um trabalho da autoria de Jorge Freire, “Notas à Margem da
Abolição”, Coleção Mossoroense, nº 15.
Relacionamos, em resumo, as certidões de batismos de
Grossos, Córrego, Gado Bravo, Melancias e Barra, de 1765 a
1832, e Santa Luzia, Picada e Melancias, de 1766 a 1768.
Era pobre a relação; apenas 16 escravos.
Já o trabalho de Jorge Freire é rico de in-formações e abrangeu uma pesquisa nos cartórios de Mossoró, de 1832 a
1878, e nele são mencionadas 42 cartas de alforria, o que denota
uma predisposição da gente mossoroense para o movimento
abolicionista que só viria em 1883.
Jorge Freire cita um total de 103 escravos vendidos a preços
que variavam de 100$000 a 1:350$000.
Já a nossa pesquisa compreendeu um período que vai de
1843 a 1874, e se baseou nos 4 primeiros livros de registro de
batizados e no livro de registro de nascimento dos filhos de mulher escrava, a partir da Lei do Ventre Livre.
O trabalho foi feito na Semana Santa e se tornou possível pela
boa vontade do Padre Huberto Bruening, facilitando a consulta ao
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arquivo da Catedral e, ainda, pela valente colaboração de uma equipe que integrou um verdadeiro mutirão: Dix-Sept, América,
Kátia, Isaura Ester, Gutemberg, Leila, Maria Lúcia e Rúsia.
Ao fim do capítulo, foi feita uma relação dos proprietários
de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 escravos.
Se considerássemos os proprietários de um único escravo, esta
relação excederia de 100, para um total de escravos superior a 254.
Conseguimos relacionar do primeiro livro de batizados, de
1843 a 1851, trinta e dois escravos; do segundo livro, que vai de
1851 a 1860, o levantamento foi muito incompreto pelo estado
de conservação do livro, foram anotados somente 11 escravos;
no terceiro livro, de 1860 a 1868, sessenta e dois escravos; no
quarto livro, de 1868 a 1874, sessenta e três escravos,
Em resumo, de 1843 a 1874, um total de 168 escravos.
Devemos assinalar que o quarto livro registrou o batismo de
muitos ingênuos, que deveriam ter constado do livro próprio,
existente no arquivo da Catedral.
Já o livro destinado às anotações de nascimento dos filhos de
mulher escrava, a partir da Lei do Ventre Livre, registrou somente 134 ingênuos, cujas mães escravas contavam, quase todas, dos 4 livros mencionados acima. São, apenas, dados incompletos e provisórios.
A certidão de Ricardo Vieira do Couto, citada na
“CHAVE DE OURO”, informa que o número de ordem dos
escravos matriculados atingiu a 433. Esta é uma informação
importante que aqui se divulga pela primeira vez.
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1843 – 1851
Luiza, filha natural de Tereza, escrava de João Batista de Souza,
nasceu a 25.12.1843.
Sebastião, filho natural de Josefa Inácia, escrava de Francisco
Gomes dos Santos Guará, nasceu a 15.1.1844.
Teodora, filha natural de Faustina, preta escrava de Florêncio de
Medeiros Cortês, nasceu a 7.1.1844.
Raimundo, filho natural de Ana Maria, escrava de Felício Fernandes, nasceu a 13.1.1844.
Vicência, filha natural de Maria, escrava de Antônio Soares do
Couto, nasceu a 19.7,1844.
Tertuliana, filha natural de Caetana, escrava de Jerônimo da
Rocha Nogueira, nasceu a 15.6.1844.
Miguel, filho natural de Teresa, escrava de João de Freitas Costa, nasceu a 20.6.1844.
Herculana, filha natural de Josefa, escrava de Joana Fernandes,
nasceu a 4.12.1843.
Basílio, filho natural de Isabel, escrava de Manuel Nogueira de
Lucena, nasceu a 4.7.1844.
Sebastião, filho natural de Rita, escrava de Antônio Gomes da
Mota, nasceu a 28.3.1845.
Ana, escrava de João de Freitas Costa, nasceu a 27.7.1845.
Cesário, filho natural de Faustina, escrava de Florêncio de Medeiros Cortês, nasceu a 13.11.1845.
Antônio, filho natural de Catarina, escrava de José Ferreira de
Macedo, nasceu a 25.11.1845.
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Teresa, filha natural de Ângela, escrava de Manuel Januário
Guilherme de Melo, nasceu a 15.12.1845.
Luzia, filha natural de Francisca, escrava de João Nogueira de
Sousa, nasceu a 6.1.1846.
Malaquias, filho natural de Balduíno Valdevino Hermeto da
Silveira e de Isabel, escrava de João Martins da Silveira, nasceu
a 4.4.1847.
Quitéria, filha natural de Tereza, escrava de João de Freitas
Costa, nasceu a 12.6.1847.
Francisca, filha natural de Joaquina, escrava de Antônio Manoel
Machado, nasceu a 27.11.1847.
Antônia, filha natural de Joaquina, escrava de Bernardo José da
Silveira, nasceu a 6.12.1847.
Raimundo, filho natural de Ângela, escrava de Manoel Januário
Guilherme de Melo, nasceu a 22.2.1848.
Quitéria, filha natural de Catarina, escrava de José Ferreira de
Macedo, nasceu a 5.1.1848.
Joaquim, filho natural de Faustina, escrava de Florêncio de Medeiros Cortês, nasceu a 5.2.1848.
Luís, filho natural de Luzia, escrava de Miguel Arcanjo Guilherme de Melo, nasceu a 6.11.1847.
Benedita, filha natural de Maria, escrava de Antônio Soares do
Couto, nasceu a 26.4.1848.
Felipe, filho natural de Ana, escrava de João Francisco dos Santos Costa, nasceu a 1.5.1848.
Isídio, pardo, filho natural de Isabel, escrava de João Martins da
Silveira, nasceu a 19.2.1849.
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Benedito, filho natural de Faustina, escrava de Ana Rodrigues
Braga, nasceu a 22.4.1850.
Antônio, filho natural de Ana, escrava de João Francisco dos
Santos Costa, nasceu a 15.3.1850.
Manoel, filho natural de Faustina, escrava de Florêncio de Medeiros Cortês, nasceu a 27.9.1850.
Silvana, filha natural de Maria, escrava de Antônio Soares do
Couto, nasceu a 10.7.1850.
Vicente, filho natural de Januária, escrava de Inácio Fernandes,
nasceu a 22.1.1851.
Manoel, filho natural de Maria, escrava de João Ferreira Lemos,
nasceu a 22.1.1851.
1851 – 1860
Joana, filha natural de Gonçala, escrava de Antônio Gomes da
Rota, nasceu a 6.9.1851.
Alberto, filho natural de Suzana, escrava de Sebastião de Freitas
Costa, nasceu a 15.11.1851.
Teodolindo, filho natural de Luzia, escrava de Miguel Arcanjo
Guilherme de Melo, nasceu a 11.11.1851.
Francisco, filho natural de Cosma, escrava de Pedro João de
Souza, nasceu a 8.2.1851.
Manuel, filho natural de Catarina, escrava de Manuel Ferreira de
Macedo, nasceu a 28.4.1851.
Vicência, filha natural de Maria, escrava de Antônio Gomes da
Mota, nasceu a 8.7.1853.
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Luiz, filho natural de Eulália, escrava de Gonçalo de Freitas,
nasceu a 8.7.1859.
Inácio, filho natural de Desidéria, escrava de Florêncio Nunes
de Medeiros, nasceu a 28.8.1859.
Francisca, filha natural de Joana, escrava de Manuel Nogueira
de Lucena, nasceu a 24.10.1858.
Francisco, filho natural de Joana, escrava de Ezequiel Gamelo
de Oliveira, nasceu a 2.12.1859.
Joana, filha natural de Januária, escrava de Simão de Freitas
Costa, nasceu a 4.11.1859.
1860 – 1868
Félix, filho natural de Luzia, escrava de Miguel Arcanjo Guilherme de Melo, nasceu a 23.11.1858.
Catarina, filha natural de Vicência, escrava dos herdeiros de
João Nogueira de Lucena, nasceu a 9.12.1860.
Luzia, filha natural de Joaquina, escrava de Simão Balbino Guilherme de Melo, nasceu a 7.7.1860.
Fortunato, filho natural de Tereza, escrava de José Alexandre
Freire de Carvalho, nasceu a 30.6.1860.
Antônio, filho natural de Joaquina, escrava de Pedro José da
Silveira, nasceu a 6.10.1861.
Cosma, filha natural de Leonor, escrava de Antônio Afonso da
Silva, nasceu a 27.6.1860.
Juliana, filha natural de Quitéria, escrava de Manuel Nunes de
Medeiros, nasceu a 9.1.1861.
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Rita, filha natural de Romana, escrava de Francisco de Assis
Nogueira, nasceu a 9.4.1861.
Celestino, filho natural de Maria, escrava de José Ferreira de
Lemos, nasceu a 6.4.1861.
Maria, filha natural de Luzia, escrava de Miguel Arcanjo Guilherme de Melo, nasceu a 1.6.1862.
Luiz, filho natural de Matilde, escrava de Maria Jesus da Conceição, nasceu a 8.6.1862.
Teófilo, filho natural de Eulália, escrava de Gonçalo Soares de
Freitas, nasceu a 15.3.1861.
Firmino, filho natural de Inês, escrava de Manuel Inácio da Costa, nasceu a 11.10.1860.
Pedro, filho natural de Joana, escrava dos herdeiros de Francisco Gamelo de Oliveira, nasceu a 28.4.1862.
Dionísio, escravo, filho natural de Luiza, escrava de João Evangelista Nogueira, nasceu a 23.6.1862.
Luiz, escravo, filho natural de Severina, escrava de Antônio Leocádio de Souza, nasceu a 23.3.1862.
Manuel, filho natural de Luzia, escrava de José Ferreira de Macedo, nasceu a 5.10.1862.
Luiz, escravo, filho natural de Maria, escrava de José Amâncio
de Medeiros Nunes, nasceu a 8.6.1862.
Marcolina, escrava, filha natural de Vicência, escrava dos herdeiros de José Nogueira de Souza, nasceu a 12.11.1862.
Cosme, filho natural de Geralda, escrava de Antônio Gomes da
Mota, nasceu a 24.3.1863.
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João, filho natural de Faustina, escrava de Florêncio Medeiros
Cortês, nasceu a 15.7.1863.
Luiz, escravo, filho natural de Vicência, escrava de Joaquim
Nogueira da Costa, nasceu a 23.9.1863.
Damião, filho natural de Geralda, escrava de Antônio Gomes da
Mota, nasceu a 24.3.1863.
Silvestre, escravo, filho natural de Romana, escravo de Vicente
de Assis Nogueira, nasceu a 21.11.1863.
Manoel, filho natural de Inácia, escrava de Alexandre José da
Rocha Vieras, nasceu a 4.7.1864.
Rita, filha natural de Severina, escrava de Antônio Leocádio de
Souza, nasceu a 27.7.1864.
Domingos, filho natural de Quitéria, escrava de Manuel Nunes
de Medeiros, nasceu a 13.2.1864.
Ceriaco, filho natural de Matilde, escrava de Maria da Conceição de Jesus, nasceu a 8.8.1864.
Josefa, filha natural de Herculana, escrava de Irineu Soter-Caio
Vanderley, nasceu a 8.8.1864.
Juliana, filha natural de Leonor, escrava de Antônio Afonso da
Silva, nasceu a 22.9.1864.
Luiza, filha natural de Rita, escrava de Geraldo Gamelo de Oliveira, nasceu a 10.1.1865.
Joaquim, filho natural de Rosa, escrava de Manuel João de Medeiros, nasceu a 21.4.1865.
Benta, filha natural de Joaquina, escrava de Simão Balbino de
Melo, nasceu a 20.3.1865.
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Vicente, filho natural de Agostinha, escrava de Manoel Machado
de Menezes Glória, nasceu a 20.8.1863.
Josefa, filha natural de Joana, escrava de Manoel Nogueira de
Lucena, nasceu a 26.8.1865.
Francisco, filho natural de Joana, escrava da Capitão Luís Manoel Filgueira, nasceu a 16.10.1865.
Jardelina, filha natural de Faustina, escrava de Florêncio de
Medeiros Cortês, nasceu a 17.9.1865.
Zózimo, filho natural de Catarina, escrava do Dr. Alcebíades
Dracon de Albuquerque Lima, nasceu a 4.4.1866.
Raimunda, filha natural de Luciana escrava de Francisco Xavier
de Macedo, nasceu a 23.3.1866.
Maria, filha natural de Antônia, escrava de Rodrigo Ricardo
Pinheiro, nasceu a 19.5.1866.
Vicente, filho natural de Benedita, escrava de Francisca Rosa da
Penha, nasceu a 26.8.1866.
José, filho natural de Geralda, escrava de Antônio Gomes da
Mota, nasceu a 23.9.1866.
Manoel, filho natural de Geralda, escrava de Antônio Gomes da
Mota, nasceu a 23.9.1866.
Vicência, filha natural de Rita, escrava de João Florêncio de
Oliveira Rebouças, nasceu a 8.11.1866.
Narcisa, filha natural de Josefa, escrava de Primênio Duarte
Ribeiro, nasceu a 10.9.1866.
Nazária, filha natural de Josefa, escrava de Primênio Duarte
Ribeiro, nasceu a 10.9.1866.
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Íria, filha natural de Matilde, escrava de Maria Francisca de
Jesus, nasceu a 20.10.1866.
Tomás, filho natural de Romana, escrava de Francisco de Assis
Nogueira, nasceu a 2.12.1866.
Antônia, filha natural de Rita, escrava de Geraldo Gamelo de
Oliveira, nasceu a 2.6.1877.
Luiz, filho natural de Herculana, escrava de Irineu Soter-Caio
Vanderley, nasceu a 20.7.1867.
Simão, filho natural de Antônia, escrava de Rodrigo Ricardo
Pinheiro, nasceu a 5.7.1867.
Luiza, filha natural de Luiza, escrava de Irineu Soter-Caio Vanderley, nasceu a 28.2.1867.
Luiza, filha natural de Joaquina, escrava de Simão Balbino Guilherme de Melo, nasceu a 19.3.1867.
Salustiano, filho natural de Ana, escrava de Sebastião José Rodrigues, nasceu a 8.6.1867.
Benedito, filho natural de Luiza, escrava de Antônio Filgueira
Secundes, nasceu a 21.10.1867.
Tomaz, filho natural de Joana, escrava de Luiz Manoel Filguera,
nasceu a 29.12.1867.
Francisco, filho natural de Cordalina, escrava de Joana Maria de
Jesus, nasceu a 5.11.1867.
Joaquina, filha natural de Faustina, escrava de Florêncio de Medeiros Cortês, nasceu a 7.12.1867.
Miguel, filho natural de Damiana, escrava liberta de João de
Freitas Costa, nasceu a 29.9.1867.
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Epifânio, filha natural de Teodora, escrava de Florêncio de Medeiros Cortês, nasceu a 7.4.1868.
Miguel, filho natural de Luiza, escrava de Domingos Fernandes
de Oliveira, nasceu a 11.8.1868.
Francisca, filha natural de Geralda, escrava de Antônio Gomes
da Mota, nasceu a 27.5.1868.
1868 – 1874
Luís, escravo, filho natural de Celestina, escrava de Manoel Soares do Couto, nasceu a 2.9.1868.
Lúcio, escravo, filho natural de Quitéria, escrava de Manoel
Nunes de Medeiros, nasceu a 15.4.1868.
Ciriaca, filha natural de Juliana, escrava de Francisco Mendes
Pinheiro, nasceu a 8.8.1868.
Quitéria, escrava, filha natural de Matilde, escrava de Maria
Francisca da Conceição, nasceu a 25.7.1868.
Antônia, escrava, filha natural de Catarina, escrava de Dr. Alcebíades Dracon de Albuquerque Lima, nasceu a 14.12.1868.
Rosália, escrava, filha natural de Luisa, escrava de Antônio Filgueira Secundes, nasceu a 21.12.1868.
Geraldo, escravo, filho natural de Romana, escrava de Francisco
de Assis, nasceu a 5.12.1868.
Luzia, escrava, filha natural de Agostinha, escrava de Manoel
Machado de Menezes Glória, nasceu a 3.1.1869.
Cesária, escrava, filha natural de Vicência, escrava de Joaquim
Nogueira da Costa, nasceu a 25.2.1869.
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Luzia, escrava, filha natural de Luiza, escrava de Irineu SoterCaio Vanderley, nasceu a 22.2.1869.
Martinho, escravo, filho natural de Quitéria, escrava de José
Ferreira de Macedo, nasceu a 20.3.1869.
Tomás, escravo, filho natural de Leonor, escrava de Antônio
Afonso da Silva, nasceu a 7.2.1869.
Vitória, filha natural de Maria, escrava de Manoel Lopes de Oliveira, nasceu a 22.2.1869.
Emílio, filho natural de Quintiliana, escrava dos herdeiros de
Faustino, nasceu a 21.3.1869.
Antônio, escravo, filho natural de Maria, escrava de Dr. Manoel
Rodrigues da Cunha Viana, nasceu a 15.7.1869.
Francisco, escravo, filho natural de Raimunda, escrava de Luís
Manoel Filgueira, nasceu a 16.6.1869.
João, escravo, filho natural de Benedita, escrava de D. Francisca
Rosa da Penha, nasceu a 6.1.1870.
João, escravo, filho natural de Joana, escrava de Luís Manuel
Filgueira, nasceu a 6.5.1870.
Herculana, escrava, filha natural de Leonarda, escrava do Capitão Antônio Afonso da Silva, nasceu a 12.5.1869.
Manoel, escravo, filho natural de Herculana, escrava de Ana
Hermelina dos Santos Wanderley, nasceu a 10.7.1870.
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