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Vereador José Emídio de Oliveira, prefeito Gilberto Mar-
tins, o maior dos prefeitos da nossa terra dixseptiense, senhores 
vereadores, minhas senhoras, meus senhores: 

Há muitos anos sonhávamos com este momento. 
Perto ou longe, nas horas do dia ou da noite, vinha sempre 

à nossa lembrança um episódio do tempo em que fomos mora-
dores do chão sagrado da Espadilha. 

Mas acudia-nos uma certa timidez para manifestar aquele 
desejo. 

Agora, América, “a galega do doutor”, nos seus venturo-
sos 80 anos e o velho Vingt-un, tendo ultrapassado os 82 anos, 
estamos aqui para dizer da nossa mais profunda gratidão pelo 
gesto que tanto nos emocionou. 

Aqui chegamos um dia, jovens e esperançosos. 
Deus me dera uma mineira, no país de Santana das Lavras 

do Funil para felicidade dos nossos 3 bisnetos, dos 12 netos e 
dos 5 filhos. 

Era uma loura de olhos azuis, que sabia comunicar simpa-
tia e solidariedade às pessoas mais humildes ou aos cidadãos 
mais ilustres e eminentes das comunidades por onde passou: 
Gimirim, Lavras, Jandira, Campinas, Piracicaba, Pirassununga, 
Dix-sept e Mossoró. 

Se tivesse casado com uma moça de Mossoró, não estarí-
amos naquela tarde, chegando ao palácio da Espadilha. 
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Já ouviram falar neste palácio? 
Era uma humilde casa de taipa, localizada ao lado da ga-

ragem dos tratores, seguida da casa de Jerônimo Rosado Bandei-
ra e Ambrosina. 

Ali permanecíamos ao tempo da safra de gesso. 
Pela manhã, Dona América dava um passeio à cavalo. 
Os cassacos diziam: “lá vai a galega do doutor”. 
Passei muito tempo explicando que não era doutor, tinha 

apenas um curso superior de agronomia. 
Para ser doutor, precisaria fazer mais dois cursos superio-

res, e acrescentava: aqui em São Sebastião, tem um camarada 
chamado “doutor do velho Paula”, este sim, poderia realmente 
ser chamado de doutor.  

Não adiantou, o apelido pegou, fiquei doutor pelo resto da 
vida. 

Difícil era substituir Dix-sept, levado para Deus. 
Irmão dos cassacos, confraternizava com eles, nas barra-

cas ecológicas que mandara construir. 
Tomava café em quenga de coco. 
Aquele fraternalismo divulgou-se em todo o Rio Grande 

do Norte. 
Um dia, a UDN, sempre surrada pelo PSD, descobriu que 

Dix-sept seria o único candidato a derrotá-lo, tal  o carinho que lhe 
votavam os homens e as mulheres mais humildes de Mossoró.      
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Dix-sept, irmão dos cassacos.  
Dix-sept, o maior prefeito do Brasil, segundo José Augus-

to Bezerra de Medeiros. 
Dix-sept que começava a governar num ano de seca. 
Dix-sept convocado para Deus sem nem ter completado 

meio ano de governo. 
Ia sucedê-lo e minha mulher era tão grande quanto Adalgiza, 

aquela moça de origem humilde que subira com dignidade ímpar as 
escadas do Palácio e as descera com a mesma grandeza. 

Chamaram-na “heroína silenciosa”. 
Este palácio do legislativo dixseptiense foi a casa de Fran-

cisco Gurgel de Oliveira, político de poucas letras, de muita 
inteligência, de virtudes excelsas. 

Governou Mossoró, governou o Rio Grande do Norte, foi 
deputado federal em duas legislaturas até o seu rompimento com 
Pedro Velho. 

Voltou pobre, humilde, bom, servidor, imenso, amigo de 
todos. 
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Ambrosina  
 
Ambrosina foi a primeira irmã que América escolheu. 
Era terna, mãe de família exemplar, era a bondade feita 

gente, uma imensa criatura humana. 
Seu Rosado importava os sobrinhos de Pombal para as 

minas de gesso. 
Três mulheres pareciam ter saído das páginas da Bíblia: 

Ester, por coincidência o mesmo nome de minha sogra, Ambro-
sina e Penha. 

Três paraibanas que enriqueceram com as suas personali-
dades a humanidade dixseptiense. 

Dos primos, iam desde a humildade de Menandro Rosado 
Bandeira à competência e inteligência de Lourenço Menandro 
da Cruz. 

Um itamaratiano consolidado nos sertões da pedreira. 
E a simpatia de outros primos, como Jerônimo Pitula. 
E a beleza física (não sei se existe homem bonito) de tio José 

Bandeira, que se somava às virtudes inúmeras de tia Herculana. 
Ainda João Bandeira, primo, e uma infinidade de gente da 

melhor qualidade. 
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Gipsita 
 
Eu estava feito chefe dos cassacos, comandava quase 20 

tarefeiros, tantos deles pertencentes às melhores famílias do lu-
gar. 

Mossoró abastecia o Brasil de 90% da gipsita consumida. 
Um ano produzi 70 mil toneladas de minério.   
Dix-sept deixara a mineração mecanizada com tratores 

ALLIS SHAWMERS. 
Os Rosado, depois Aldo Fernandes e os filhos do patriarca 

logo liderados por Dix-sept, lutaram pela preservação da indús-
tria extrativa de gipsita. 

Mas a força da natureza é mais poderosa. 
Uma imensa área cretácica, abrangendo terrenos de Per-

nambuco, Piauí, Ceará, foi cedo revelada, com minério de me-
lhor qualidade, as camadas mais espessas, profundidade menor, 
cem léguas mais perto do sudeste do país. 

Os Rosado procuraram se instalar nestas áreas. 
Dix-sept, Dix-neuf, Vingt e até Vingt-un. 
Até calcinações de gesso logo surgiram. 
O gesso é a gipsita desidratada de 20% de água. 
Então o produto fabricado na região chegaria a São Paulo 

sem pagar o frete dos 20% da água que tinha sido calcinada. 
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Ainda Dix-sept: em alguns anos ele importou do Seridó 
300 cassacos, sob o comando do compadre Ernesto Francilino 
de Oliveira. 

Isso significa que não havia mão-de-obra ociosa na capital 
do alho. 

 
A  

 
Manuel Ferreira Nobre, em 1877, na sua “Breve Noti-

cia” faz referências à gipsita mossoroense. Empregou-a, no sé-
culo passado, o Capitão Miguel Viana. Conhecia-a a Câmara de 
Mossoró, em 1885, citando-a em informação à Biblioteca Muni-
cipal. À Jerônimo Rosado, pioneiro, no Brasil, da indústria ex-
trativa de gipsita, desde 1915, deve Mossoró o desenvolvimento 
daquela Mineração. 

 
B 

 

Um geólogo brasileiro. Euzébio de Oliveira, defende a 
origem marinha da gipsita cretácea no nosso País. E é ao cretá-
ceo que pertence a gipsita mossoroense. 

Em 100 partes da água do mar ha 3,5 de sais minerais 
em solução. 100 partes destes sais contêm 3,6 de gipsita. São 
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Necessárias 2 857 partes de água do mar para a produção de 3,6 
de gipsita, portanto. Ouçamos o próprio Euzébio de Oliveira: 
“Quando se deixa evaporar uma certa quantidade de água do 
mar, a gipsita se precipita em deposito, logo que se tenha evapo-
rado mais de 37% de água ao passo que o sal de cozinha só se 
precipita depois que se tenha evaporado 93% da água (Michigan 
Geological Survey, vol. 3 parte 11 pág. 187). Por conseguinte se 
nova quantidade de água não vier juntar a existente, ficará corno 
resultado da evaporação uma camada de gipsita coberta por uma 
de sal de cozinha, pelo menos 20 vezes mais espessa, porquanto 
em 100 partes de água do mar há 77,6 de sal de cozinha e 3 6 de 
sulfato de cálcio hidratado ou gipsitas. Mas, come' para evapo-
ração de 93% de água é necessário eliminar 2,5 vezes maior 
água para o sal de cozinha do que para o gipsito, pode ter suce-
dido que a evaporação tenha cessado por qualquer circunstancia, 
antes da precipitação do sal de cozinha e ter-se-á, então, um de-
posito de gipsito somente, eu então que o sal de cozinha tenha 
sido posteriormente redisse! vido. Esta teoria tem muito funda-
mento quando se substitui um mar isolado por um outro em co-
municação com o oceano, comunicação esta Intermitente e que 
se faria na ocasião das preamares. Esta teoria tão simples é, ao 
mesmo tempo, muito sedutora e pensamos que ela poderá ser 
aplicada para explicar as ocorrências do gesso nos terrenos cre-
táceo do Brasil, os quais se acham intercalados em arenitos, isto 
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é, em formação de praias e mares pouco profundos, sendo pos-
sível que existissem lagunas que se comunicariam com o mar, 
de vez em quando, de modo a permitir os depósitos de gipsita e 
impedir os de sal marinho (Euzébio Paulo de Oliveira, “Mono-
grafia sobre o Gesso, n.º 5 da Pub. 59, da Comissão de Linhas 
telegráficas estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas l915-
1918) Uma observação: 100 partes de água do mar devem con-
ter 0,126 de gipsita e não 36. Aquelas 77,76 partes de sal de 
cozinha existirão em 100 partes de sais minerai? 
 

C 

 

Tipos – São 3 os tipos Comerciais de gipsita. Alabastro, 
cinco a dez. O alabastro é o de maior pureza, os cinco e dez con-
terão, aproximadamente, cinco e dez por cento de pureza, res-
pectivamente. 

 

D 

 

Outro tipo de gipsita é o “carago” de nossas salinas, 
que se deposita nos chocadores até a condensação de 18º Bau-
mé.            
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CELESTITA 
 
A Celestita, sulfato de estrôncio, foi tomada, em 1922, 

por anidrita. Amostras remetidas em 1945, de Sebastianópolis, 
pelo Dr. Vingt Rosado foram identificadas como celestita, em 
Campina Grande. 

Será a primeira ocorrência de celestita nordestina e tal-
vez brasileira.    

 
A Produção de Gipsita 

 
Manuel Correia de Andrade 

 
Toda a produção brasileira de gipsita é nordestina, haven-

do reservas em quase todos os estados da região. Ela hoje se 
concentra sobretudo em Pernambuco, na área situada ao Sul da 
Chapada do Araripe. A sua produção é exportada para todos os 
estados do Brasil situados ao Norte do Rio de Janeiro e de Mi-
nas Gerais, sendo o gesso muito usado na construção civil e 
também largamente consumido pela indústria de cimento e pela 
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indústria farmacêutica. Em São Paulo e nos estados do Sul, de-
vido à distância, ao custo de transporte e ao baixo valor da gipsi-
ta, ela é substituída por produto sintético. 

A exploração da gipsita se iniciou no Rio Grande do Nor-
te, que nas décadas de 40 e de 50 era o primeiro produtor nacio-
nal. Concentrada no médio curso do Rio Apodi, no atual Muni-
cípio de Governador Dix-sept Rosado, foi descoberta, em 1853, 
pelo médico francês Jacques Brunnet, que fazia a pesquisa na 
área em que domina o calcário Jandaíra. Antes disso, porém, a 
existência desse minério no vale do Apodi já fora referida pelo 
Padre Florêncio Gomes de Oliveira e, no início do século XIX, o 
construtor Miguel Rodrigues Viana o empregara em estuques 
nas igrejas do vale, havendo as câmaras municipais de Apodi e 
de Mossoró elogiado o minério como de "excelente gesso pouco 
explorado"1. Esta afirmativa indica que a população conhecia a 
jazida e que já havia uma pequena exploração para consumo 
local, quando o ilustre médico francês divulgou a sua existência. 

                                                           
1 Cascudo. Luís da Câmara – Jerônimo Rosado 1861/1930. Uma ação brasi-
leira na Província, pág. 125. Editora Pongetti. Rio de Janeiro, 1967. 
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A exploração da gipsita do vale do Apodi seria iniciada 
em 1912, quando o farmacêutico Jerônimo Rosado associou-se 
ao proprietário Manuel Joaquim de Oliveira e adquiriu, nas pro-
ximidades de São Sebastião (atual cidade de Governador Dix-
sept Rosado), a propriedade Barreiras e iniciou a exploração 
pelo processo de garimpagem. Jerônimo Rosado foi um imigran-
te paraibano que se formou em farmácia no Rio de Janeiro e se 
estabeleceu em Mossoró como farmacêutico. O comércio e a 
assistência aos doentes não preencheram o seu tempo e as suas 
aspirações. Vivendo em Mossoró, cidade que adotou, desen-
volveu um grande trabalho de dinamização da mesma, procu-
rando dotá-la dos serviços indispensáveis. Assim, nos fins do 
século passado e nos primeiros anos do século XX - ele faleceu 
em 1930 - ele tomava parte em todos os movimentos da cidade, 
liderando a difusão de inovações e de reformas. Entre outras 
atividades, podem ser destacadas aquelas em favor da difusão do 
ensino, da implantação de obras de infra-estrutura, visando a 
atenuar os efeitos da seca, de propaganda e de organização da 
estrada de ferro que ligaria o porto de Areia Branca ao sertão, 
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atingindo a cidade de Souza na Paraíba, e foi o pioneiro da ex-
ploração da gipsita no oeste potiguar. 

Em 1912, a exploração do minério era uma aventura. Não 
sendo a gipsita solúvel encontrada na superfície, é necessária, 
para a sua exploração, a remoção de camadas superiores, forma-
das por argilas calcárias e margas. Além disso, as minas eram 
mal localizadas, distantes do porto de Areia Branca e a ele liga-
das apenas por caminhos carroçáveis, percorridos por carros de 
boi até o tocai de Porto Franco na margem esquerda do Rio A-
podi, nas proximidades da foz. Daí o minério teria que ser em-
barcado para Areia Branca ou diretamente para embarcações 
que fundeavam a uma certa distância da costa devido ao perigo 
de encalhe. Desde o período colonial que se sabia da dificuldade 
de navegação na costa setentrional do Nordeste, onde sopram os 
alíseos e onde as correntes litorâneas, sempre a remover as arei-
as, influem fortemente na variação da profundidade do mar. Por 
essa razão, o novo porto não foi construído na costa, mas em 
uma ilha artificial a nove milhas de distância do litoral. 

Durante dezoito anos, Jerônimo Rosado não descansou. 
Pessoalmente e acompanhado por algum dos filhos fez perfura-
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ções na área da mina, procurando indicações sobre a capacidade 
da mesma. Preocupado com a comercialização do minério, en-
trou em contato com possíveis compradores no Nordeste e no 
Sul do país e implantou, nos fundos de sua farmácia, um forno 
para fazer a calcinação da gipsita, ainda em escala experimental. 
Procurou sócios para o empreendimento, após a morte de Mano-
el Joaquim de Oliveira, mas os proprietários e comerciantes da 
área, vendo o grande esforço requerido pela mineração e as pou-
cas possibilidades de obtenção de rendimentos a curto prazo, 
não se afoitaram em associar-se ao pioneiro. 

Lutando para conquistar um mercado, na década em que 
se iniciava timidamente a implantação de fábricas de cimento no 
país, Jerônimo Rosado procurou divulgar o seu produto nas áreas 
mais diversas. Assim, em 1922. enviou amostras da gipsita poti-
guar para a Exposição Internacional do Centenário da Independên-
cia do Brasil no Rio de Janeiro, obtendo o Grande Prêmio. No ano 
seguinte, enviou uma partida de gesso ao então presidente da Câ-
mara Federal, Deputado Amoldo Azevedo, para que fosse utilizado 
nos estuques do Palácio Tiradentes, em construção. Em 1928, sa-
bendo que João Pessoa estava interessado em construir uma fábrica 
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de cimento na Paraíba, a primeira do Nordeste, escreveu ao então 
presidente da Paraíba e ofereceu gratuitamente uma partida de ges-
so a ser utilizada pela referida fábrica2. 

Após a morte do grande pioneiro, é que os trilhos da Es-
trada de Ferro Mossoró/Souza chegaram à estação de São Sebas-
tião, dando um novo alento à exploração da gipsita; o transporte 
em carros de boi, muito lento, seria utilizado apenas para levar o 
minério da jazida à estação ferroviária, num percurso de apro-
ximadamente nove quilômetros de onde o produto seguiria por 
estrada de ferro até Porto Franco. Os filhos continuaram a sua 
luta e, em 1939, organizaram a Sociedade Anônima Mineração 
Jerônimo Rosado, passando a intensificar a produção do gesso e 
a mecanizar as atividades de mineração. As escavadeiras substi-
tuiriam as picaretas e os caminhões, os carros de boi, sob a dire-
ção dos jovens Dix-sept, Vingt e Vingt-un Rosado. 

Dix-sept seria, na década de Trinta, o grande impulsiona-
dor do empreendimento, intensificando e mecanizando a extra-
ção do minério, organizando o transporte rodoviário em cami-
nhões e o flúvio-marítimo em barcaças que faziam o trajeto Por-

                                                           
2 Cascudo. Luís da Câmara, obra citada. págs. 125/133.  
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to Franco - Areia Branca. Com tino comercial procurou dar a-
lento à difusão do produto, criando, no Rio de Janeiro, a empre-
sa Gesso Mossoró Ltda3. Enquanto ele cuidava desses aspectos, 
seu irmão Vingt-un, agrônomo e geólogo, trabalhava no campo 
em pesquisas e prospecções minerais, no Rio Grande do Norte, 
no Ceará e no Piauí, e procurava atrair para Mossoró os es-
tudiosos das condições naturais do Nordeste - geólogos, paleon-
tólogos, climatólogos, mineralogistas, geógrafos e outros - a fim 
de que a região se tornasse melhor conhecida e divulgada cienti-
ficamente. O problema cultural o atraia com grande intensidade, 
e o minerador e empresário Vingt-un Rosado se transformou em 
professor, editor e administrador de escola de ensino superior. 

Na década de 50, a exploração da gipsita norte-rio-
grandense atingiu a fase de maior expressão, quando era empre-
endida por quatro empresas, a S/A Mineração Jerônimo Rosado, a 
Gesso Nacional Tapuyo Ltda, a Empresa Industrial Gesso Mossoró 
Ltda. e a Gesso Brasil Ltda. A Empresa Industrial Gesso Mossoró 
Ltda. possuía fábricas de calcinação da gipsita, isto é, o gesso, lo-

                                                           
3 Galvão, Hélio - Dix-Sept Rosado, págs. 10/11. Fundação Guimarães Duque/ESAM. 
Mossoró. 1982. 
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calizadas em Mossoró e no Rio de Janeiro4. Nessa fase, as explora-
ções realizadas em Governador Dix-sept Rosado, nas margens do 
riacho Tapuio, eram superiores a 50.0001 anuais. 

Na década de 70 o desenvolvimento da construção civil e da 
indústria de produção de cimento iria provocar um crescimento da 
produção do gesso nordestino, de vez que ele é adicionado ao clín-
quer, a fim de dar ao cimento uma maior consistência. Novas jazi-
das foram descobertas no Ceará, no Piauí e em Pernambuco, sendo 
este estado hoje o maior produtor brasileiro. O Grupo João Santos 
vem fazendo pesquisas em gipsita no Maranhão. 

Se, quanto às divisões político-administrativas, existe um 
quase monopólio pernambucano na produção de gipsita, quanto 
às empresas produtoras há um domínio da produção deste miné-
rio pelo Grupo Votorantim. Dada a importância da gipsita na 
fabricação do cimento, é natural que esse grupo econômico, res-
ponsável por 51% da produção nacional, procure controlar a 
produção da segunda matéria-prima em importância deste pro-
duto. Sua média anual de produção se eleva a cerca de 140.000 t 

                                                           
4 Rosado. Vingt-un - A Geologia e suas relações com a Geografia Econômica 
da Região de Mossoró - pág. 27. Coleção Mossoroense, n9 4, Mossoró, 1958.  
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A principal preocupação da Votorantim, porém, é garantir o 
abastecimento de suas indústrias, não se preocupando em inves-
tir em larga escala na produção de gesso, uma vez que centenas 
de pequenas empresas já se dedicam a esta atividade. 

As explorações da Votorantin centralizam-se na microrre-
gião do Araripe em Pernambuco, de onde a gipsita ê transporta-
da em caminhões, sob a forma de blocos, destinando-se sobretu-
do aos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Em São 
Paulo e no sul do país. ela não tem condições de colocar o pro-
duto natural, face ao preço do transporte que é muito elevado, 
enquanto o da gipsita é, em geral, baixo. A gipsita natural nessas 
áreas mais distantes é substituída peto produto sintético. 

Outras empresas produtoras de cimento também fazem, 
em menor escala, a produção da gipsita para atender às suas ne-
cessidades enquanto grupos menores realizam a exploração do 
minério e fazem a calcinação, a fim de atender ao mercado da 
construção civil, com revestimento de paredes e estuques, e à 
indústria farmacêutica, com ataduras de gesso. 

Do ponto de vista social, a exploração da gipsita emprega 
uma numerosa mão-de-obra não qualificada, sobretudo aquelas 
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ainda não mecanizadas, utilizando trabalhadores que, no período 
das chuvas, afastam-se da mina para realizar trabalhos agrícolas. 
A tendência, porém, é para a profissionalização, garantindo à 
exploração mineral um trabalho contínuo e um salário perma-
nente - embora baixo - enquanto a agricultura, na área seca, on-
de se localizam as jazidas, oferece uma ocupação sazonal e urna 
remuneração incerta, dependente do tempo. 

Do ponto de vista ecológico, a exploração mineral é sem-
pre predatória, sobretudo da forma como é feita no Nordeste, 
sem preocupações com a preservação do meio ambiente. A re-
moção da capa que recobre o minério e a retirada do mineral 
provocam a formação de depressões, "buracos" que desca-
racterizam a paisagem, influenciando, muitas vezes, o traçado 
dos rios e riachos e formando também barreiros. A poluição 
sonora feita pelas máquinas é muito intensa e a poluição do ar 
muito forte, sobretudo naquelas áreas que ficam o satavento da 
exploração, para onde o vento conduz o pó que resulta do des-
monte do relevo. 

Convém salientar ainda que, estando a industrialização do 
maior volume da produção tora do estado e da região, constata-
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se que estes são altamente prejudicados, ficando apenas com os 
traços negativos deixados na paisagem pela atividade minerado-
ra, com o salário dos trabalhadores e com o percentual do estado 
e do município no Imposto Único dos Minérios (IUM). Ficam as 
maiores vantagens da exploração mineral com os estados em 
que ele é industrializado e onde a maior porção do produto é 
consumida. Repete-se assim, em escala nacional, a desigualdade 
de troca que se observa entre os países desenvolvidos e subede-
senvolvidos, na escala mundial. Necessário se toma que se criem 
condições que favoreçam à implantação de indústrias que façam 
o beneficiamento da produção mineral na região, a fim de que 
cesse o processo de "troca desigual” 
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Alimentação dos Trabalhadores 
  
Ocorreu-me em 1946, fazer uma pesquisa sobre a alimen-

tação dos trabalhadores de gipsita, pesquisa talvez pioneira no 
Rio Grande do Norte. 

Eis o trabalho realizado: 
 

“SANTA LUZIA DO MOSSORÓ,  
26 DE NOVEMBRO DE 1964 

 
 

Dos métodos aconselhados pela Prof. Celina de Morais 
Passos, para determinação das rações, o do Metabolismo Basal, 
o analítico e o estatístico, utilizamos o que estava ao nosso al-
cance, o estatístico. Trinta operários depuseram sobre a quanti-
dade de carne seca, feijão, farinha, arroz, rapadura, café, consu-
midos em 7 dias, nos serviços de extração de gipsita. Em 24 
horas, era a seguinte, a   sua ração média: 

 
194 gramas de arroz; 
258 gramas de carne; 
232 gramas de feijão; 
437 gramas de farinha; 
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392 gramas de rapadura; 
23 gramas de café. 
 
Para a determinação da composição - dessa ração, resta-

va-nos recorrer à tabela do Dr. Alfredo A. de Andrade. E eis o 
que ela nos revelou: 

173,65 gramas de albumina; 
31,92 gramas de gorduras; 
921,88 gramas de hidrocarbonados; 
0,4231 gramas de cálcio; 
2,787 gramas de Fósforo; 
0,0300 gramas de Ferro, como consumo diário daqueles 

homens extraordinários que são os Sebastianopolitanos, das mi 
nas de gipsita. 

Comparemos agora, os dados já citados com os que nos 
recomenda, para este pobre Nordeste das secas, uma das maiores 
autoridades nacionais no assunto, o Prof. Josué de Castro. 

Na sua "Alimentação brasileira à luz da Geografia Hu-
mana", cabe-nos, como habitantes da III Zona, em que foi divi-
dido o Brasil, o seguinte regime alimentar: 

 
500 gramas de leite; 
60 gramas de carne seca ao sol; 
300 gramas de milho; 
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100 gramas de feijão; 
150 gramas de farinha de mandioca; 
200 gramas de verduras; 
80 gramas de rapaduras; 
100 gramas de frutas; 
20 gramas de café. 
 
Comparemos a composição deste regime com a do de 

Sebastianópolis: 
 

NORDESTE SEBASTIANOPOLIS 
Álbum       97,50 173,65 
Gordura      39,20 31,92 
Hidroc.     501,35 921,88 
Cálcio        1,034 0,423 
Fósforo       1,966 2,787 
Ferro         0,0289 0,0300 

 
Observamos um déficit de  
 
a) GORDURAS – 31,92 para 39,20 aconselhadas. Mas, 

ensina a professora Celina de Morais Passos, que, na produção 
de trabalho, só se convocam as gorduras quando ha falta de hi-
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drato de carbono. O músculo é "motor a glucose" e não "motor a 
óleo". Por outro lado, pensamos que aqueles 31,92 gramas satis-
fazem o limite mínimo recomendável para que a sua ação fisio-
lógica se exerça normalmente e constituam suporte razoável das 
vitaminas liposolúveis. Quanto aos hidro-carbonados, o regime 
de Sebastianópolis acusa um bom superavit. 

 
b) CÁLCIO – Josué de Castro aconselha 1,034 gramas de 

cálcio e os trabalhadores de Gipsita só dispõem, na sua alimenta-
ção, de 0,423. No entanto, a agua por eles consumida, é a de "olhos 
d’água" de um rio que atravessa região milionária de calcário. Uma 
sua análise, a que mandamos proceder em Fortaleza, pelo sr. Joa-
quim Juarez Furtado, acusava 0,12 gramas por litro. Um trabalha-
dor bebendo uma quantidade de 5 litros de água diários, (não se 
espantem os meus leitores com essa media, que é modesta, porque 
o sol das minas de gipsita não ë muito camarada, e a tentação para 
a rapadura e para a água é de cada minuto) consumiria mais uns 
0,600 gramas que, somadas as 0,423 gramas dariam 1,023 gramas 
de cálcio, quantidade suficiente. 

 
c) VITAMINAS – Embora Josué de Castro não acuse 

nesse regime a presença de vitaminas, a professora Celina de 
Morais Passos, afirma que o feijão é regularmente rico em vita-
minas A e B, que o café contêm algum teor vitamínico A, e que 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

25 
 

na carne existe algum teor vitamínico A e B, baixo de C, regular 
riqueza em E, e uma amplitude de variação de B-2, que vai de 
rico a regularmente rico. Somando esses teores, chegaríamos à 
conclusão de que o regime de Sebastianópolis é regularmente 
rico em A, B, E o B-2 e de baixo teor vitamínico, em C, mas, 
somos mais propensos ao realismo do professor Josué do que ao 
otimismo vitamológico da professora paulista, porque, no regi-
me de Sebastianópolis, ressalta a ausência de hortaliças e frutas, 
o reino encantado das vitaminas. 

 
A QUESTÃO DAS CALORIAS – Produzindo cada 

grama de hidrato de carbono e de albuminas 4,1 calorias e uma 
de gorduras 9,3 calorias é fácil concluirmos que o regime de 
Sebastianópolis proporciona 4.789 calorias, quantidade que dei-
xa um bom saldo sobre as 2814 recomendadas por mestre Josué. 

 
O PROBLEMA DAS ALBUMINAS – Talvez o teor de 

albuminas, 173.165 gramas, excedendo não somente as 97,50 
gramas recomendadas como, e principalmente, o limite de 
70/100 aconselhado por Josué de Castro, constitua um inconve-
niente, porque, são palavras do mestre pernambucano, "para o 
nosso homem, só pode constituir um grave inconveniente, a 
formação de um excesso de calor resultante da ação específico-
dinâmica das albuminas". 
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Outra faceta do problema das albuminas é o seu valor 
biológico, muito mais acentuado nas de origem animal, nas da 
carne e do leite por exemplo, dos que nas de origem vegetal. 

 
UMA RELAÇÃO QUE É UMA ICÓGNITA – A relação 

Vitamina B/Hidrocarbonados tem que respeitar uma certa amplitu-
de de variação, por que, do contrário, podem aparecer certos desar-
ranjos no metabolismo dos açucares. No regime de Sebastianópolis 
há com certeza, deficiência de Vitamina B, que talvez chegue a 
desviar aquele quociente na amplitude recomendada. 

 
HARMONIA DIETÉTICA – Um padrão dietético, para 

ser harmónico, deve observar do ponto de vista calórico, a seguinte 
proporção entre hidrates de carbono, gorduras e albuminas: 

50 - 70% 
10 - 20% 
10 - 20% 
 
O regime de Sebastianópolis nos oferece a seguinte 

proporção: 
78,9 % 6,2 % 
14,8 %. – Há um ligeiro desvio entre os dois regimes, 

como se vê. 
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INQUÉRITO SOBRE ALIMENTAÇÃO – Em Mosso-
ró, seria interessante que os professores de Higiene, Sociologia, 
de Economia, de Estatística, dos seus estabelecimentos de en-
sino, promovessem um vasto inquérito sobre Alimentação de 
industriários, do operário de várzea, do funcionário publico, de 
pobres e ricos, dividindo-os em categorias, segundo os seus ren-
dimentos econômicos. Este inquérito revelaria provavelmente 
que os mossoroenses, como os brasileiros em geral, se alimen-
tam mal. Os ricos, porque não sabem se alimentar. Os pobres, 
porque não sabem, e porque os seus salários talvez com algumas 
raras exceções, são insuficientes. Mas este inquérito teria a vir-
tude de mostrar quais os defeitos maiores de nossa alimentação. 

Determinadas as coordenadas do mal, buscaríamos a 
sua terapêutica.5 

“No Rio Grande do Norte há a jazida de gipsita de Ta-
puyo que se acha na margem esquerda do rio Apody, ou Mosso-
ró, a 09 quilômetros a noroeste da povoação de São Sebastião, 
no município de Mossoró. Está na formação calcárea do Apody 
e na altitude de cerca de 40 metros. 

                                                           
5 TRABALHOS CONSULTADOS 
1) PASSOS, Celina de Morais.  Noções sobre química alimentar 
2) CASTRO, Josué de. O Problema da Alimentação no Brasil. 
3) CASTRO, Josué de. A alimentação brasileira, à luz da geografia humana. 
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Parece-nos que a jazida é de origem secundária ou me-
tasomática, isto é, a gipsita resultou da ação sobre o calcáreo de 
águas carregadas de sulfato de ferro proveniente da oxidação de 
piritas. Nessas condições, a gipsita só deve ser encontrada nas 
superfícies de afloramento, onde chegou a oxidação, não exis-
tindo em profundidade. Esse modo de ver é corroborado por 
achar-se a gipsita no meio do calcáreo, no qual já foi encontrada 
pirita, nas proximidades da jazida, assim como pela ausência 
absoluta de anidrita e sal gema com os quais ela geralmente se 
acha associada nas jazidas salíferas. Um outro fato vêm em abo-
no dessa hipótese: é que encontramos em um bloco de marga, na 
jazida, um fóssil, lamelibrânquio, da mesma fauna marinha do 
calcáreo do Apody  e é sabido que a gipsita sedimentária é um 
depósito essencialmente lagunar. Quanto à possança da camada 
de gipsita, só as sondagens poderão revelá-la, pois que ela de-
pende da profundidade até onde se infiltraram as águas de circu-
lação, profundidade variável, podendo mesmo ser bastante con-
siderável. De sorte que, atribuindo à jazida uma origem secundá-
ria, não queremos com isso dizer que ela seja sem importância. 
Além disso, só a visitamos de passagem, e não estivemos no 
lugar de um outro afloramento da camada, que mais tarde sou-
bemos existir nas proximidades. 

A exploração da jazida estava sendo feita apenas super-
ficialmente, até a profundidade de 1,85m. Na superfície há uma 
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camada ou crosta de cerca de 30 centímetros de espessura for-
mada por uma mistura de gipsita fibrosa e de pequenos leitos de 
argila cinzentas e com manchas vermelhas de Fe²0², resultando 
do emaranhamento desses materiais uma rocha terrosa (nº 660). 
Logo abaixo dessa camada fica uma de 70 centímetros de espes-
sura de gipsita compacta, de cor cinzenta e misturada com argila 
(nº 658). Sobposta a esta camada existe gipsita fibrosa e pura, 
branca (nº 657), em dois leitos, um superior de 12 centímetros 
de espessura, separados por uma lamela de 1 centímetro de argi-
la cinzenta. Embaixo, há uma camada de gipsita compacta (nº 
659), ainda impurificada pela argila, de cor cinzento-clara e ex-
plorada em uma espessura de cerca de 70 centímetros. Nas vari-
edades nº 658 e 659 notam-se pequenas concreções arredonda-
das ou esferoidaes de gipsita amarela finamente granulosa. Oca-
sionalmente, ocorrem algumas placas de gipsita laminar ou es-
camosa, “ferro de lança”, que se divide em lâminas transparen-
tes devido à clivagem perfeita. O calcáreo dos arredores da jazi-
da é bastante argiloso, podendo ser considerado como verdadei-
ra marga (nº 661). 

Na jazida, a gipsita é classificada, para fins comerciais, 
em três tipos: a nº 658, a nº 659 e a nº 657. As duas primeiras 
são conduzidas em blocos, sem nenhum acondicionamento, en-
quanto a nº 657 é acondicionada em sacos de palha, feitos de 
folhas de carnaúba, que são fechados e assim embarcados. Da 
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jazida a gipsita é conduzida em carros de bois até a cidade de 
Mossoró, donde é despachada em estrada de ferro para o porto 
de Areia Branca. Daí é mandada para o Rio de Janeiro onde so-
fre cozimento para produzir o gesso ou substrato de sulfato de 
cálcio (Ca SO4, ½ H²O), que é consumido no mercado local e é 
também exportado para o Rio Grande do Sul, Montevidéo e Bu-
enos Aires. O produto n° 657 é o mais apreciado e é utilizado 
para fazer o gesso de moldar (estatuaria, rosacáceas, de dentista, 
etc.). Os outros dois são empregados para fazer estuque para 
forros, colunas e paredes interiores. Logo que esteja pronto e em 
tráfego o trecho da estrada de ferro entre Mossoró e São Sebas-
tião, o transporte ficará muito aliviado, reduzindo a parte feita a 
carros de bois aos 09 quilômetros da jazida do Tapuyo a São 
Sebastião. 

A gipsita do Tapuyo foi analizada no Serviço Geológi-
co e Mineralógico do Brasil, sendo o seguinte o resultado: 

 
Água hygrométrica ........................................ 21,00 
Alumina e sesquioxydo de ferro ..................... 0,40 
Cal ................................................................. 29,50 
Anhydrido sulfurico ...................................... 46,68 
Silica ................................................................ 0,21 
 100,00 
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Uma outra ocorrência de gipsita no Rio Grande do Nor-
te tem-se nas salinas de Macau, mas apenas de importância cien-
tífica. É encontrada na vasa ao fazer as escavações par aos tan-
ques (cercos e chocadores) e canais. Há duas variedades: uma, 
fibrosa (nº 340 e 341), vulgarmente conhecida pelo nome de 
arestim, e outra lamelar, ou salenita (nº 342), que os operários 
denominam malacacheta.”6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 ROLIM, Isaura Ester Fernandes Rosado & ROSADO, Vingt-un. Luciano 
Jacques de Moraes e o Rio Grande do Norte. FVR/CM, Série “C”, 854.  
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A Várzea do Apodi7 
 
Ao longo do contato do bordo sedimentar com o pré-

cambriano, opera-se atualmente um recuo das escarpas meridio-
nais da chapada, ao mesmo tempo que o núcleo cristalino pros-
segue sendo desgastado. A depressão periférica assim resultante 
alonga-se de oeste para leste em toda a largura do Estado do Rio 
Grande do Norte e ocupa sucessivamente os municípios de A-
podi, Caraúbas, Augusto Severo, Açu, São Rafael, Angicos, 
Pedro Avelino, Lajes, João Câmara e Taipu. Sua topografia, 
porém, não é uniforme, e sim ondulada. Na altura de Lajes, por 
exemplo, os limites entre esse município e o de Pedro Avelino 
são um lombo disposto de través na depressão, de modo que os 
formadores, respectivamente, do Ceará Mirim e do riacho Perei-
ro, ambos de curso longitudinal, daí derivam e fluem em dire-
ções opostas; o primeiro, rumo à costa oriental e o segundo, em 
demanda do Piranhas. Outras ondulações desse tipo, assinaladas 
por idênticos efeitos de pequena drenagem contravertente e lon-
gitudinal na depressão, verifícam-se nesta, testemunhando sem-
pre uma direção geral SO-NE de velhos anticlinais agora redu-
zidos a alinhamentos de formas residuais concordantes. 
                                                           
7 LINS, Rachel Caldas & ANDRADE, Gilberto Osório de. Os Rios da Car-
naúba – I O Rio Mossoró (Apodi). 3a ed. FVR/CM, Série “C”, 1206. 
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No cristalino, portanto, o contorno da depressão é muito 
irregular e flanqueia sinuosamente as projeções desses alinha-
mentos. Dos quais há três muito bem balizados pelas serras de 
Santana, de João do Vale e do Martins. E a superfície de apla-
namento, de que a depressão participa, remonta penetrantemente 
os vales intercalados nessas velhas cristas paralelas, principal-
mente o vale do Piranhas, no alto curso do qual vai se expandir 
nos pediplanos de Patos e do Piancó. Com essa disformidade do 
contorno no cristalino contrata a relativa nitidez, na bacia do 
Apodi, da frente das ladeiras sedimentares que limitam a depres-
são pelo norte, e que se levantam 50 e 80m a altitudes de mais 
de 110m ladeiras em que se escalonam os já referidos tabuleiros 
e das quais se destacam testemunhos: projeções e retalhos tabu-
lares do cretácico, que comunicam à paisagem aquele aspecto 
"litorâneo", expressivamente invocado por Felipe GUERRA, de 
"pontas de tabuleiros e altos, que... oferecem a configuração de 
ilhas, golfos, cabos, etc.".8 Retalhos, geralmente, do arenito Açu, 
mais resistente do que o calcário Jandaíra. 

Duas grandes reentrâncias golpeiam essa frente de ladei-
ras, e são as penetrações afuniladas dos rios cataclinais Apodi e 

                                                           
8  GUERRA, Felipe e GUERRA, Theóphilo. Secas Contra a Seca. págs. 58, 
121 e 170.   
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Upanema9. Entra o primeiro na faixa sedimentar por uma gar-
gante de 500m de largura, uns 18km a jusante da cidade de A-
podi, entre as localidades de Rosário e Passagem Funda. Quan-
do, a partir de Portalegre, transpõe-se a depressão no rumo de 
Governador Dix-sept Rosado, vêem-se as bem marcadas encos-
tas das chapadas convergindo progressivamente até se defronta-
rem, na Passagem Funda, em barrancos de pouco menos de 40m 
sobre o leito do rio. 

O regime pluviométrico, na área da depressão, é o mesmo 
descrito anteriormente. A caatinga é das mesmas variedades que 
já deixamos referidas quanto ao "sertão de pedras" e quanto ás 
baixadas (baixios e salões): com os mesmos solos dantes indica-
dos e, mais ainda, com os que resultaram da desintegração do 
arenito Açu em faixa estreita e longa na base das ladeiras. Na 
área contígua, porém, à percée da Passagem Funda, ocorre um 
notável fenômeno de acumulação aluvial moderna: a várzea do 
Apodi. Com mais de l0km de extensão ao longo do rio e uma 
largura máxima de cerca de 3km, a várzea afunila-se entre as 
"picadas" do Apodi, a oeste, e as do Livramento e de São Sebas-
tião, a leste, destacadas estas uma da outra pelo vale do riacho 
Livramento. Nos seus 350km2, de que os carnaubais ocupam 

                                                           
9 GUERRA, Felipe e GUERRA, Theóphilo. Secas Contra a Seca. págs. 58, 
121 e 170. 
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quase 12.000ha, produz-se em grande parte um alagamento du-
rante a estação das chuvas, de modo que a depressão jaz ali fos-
silizada por espessa e crescente colmatagem. E que na Passagem 
Funda os calcários silicificados, em que o talvegue está supe-
rimposto, atravancam o leito do rio e funcionam como uma so-
leira que há de responder em boa parte pela acumulação da vár-
zea a montante. A drenagem desorienta-se em lagoas rasas como 
a da Boa Vista, do Apodi, do Apanha Peixe10, lagoas que se 
comportam como um nível de base temporário: enche, cada u-
ma, quando o rio "desce", mas quando a vazão efêmera termina 
não restitui toda a água recebida. 

O solo da várzea do Apodi é de areias de quartzo e doutros 
materiais do cristalino, com um teor argiloso que o faz parecer 
com o massapê das várzeas úmidas da costa oriental do Nordes-
te, inclusive porque resseca e racha durante as estiagens. As ca-
cimbas e poços tubulares revelam sempre a mesma composição 
até profundidades maiores de 6m, que são aquelas a quanto se 
rebaixa o lençol hidrostático durante a estação seca. Porque a 
água subterrânea é abundante sempre, salvo num ou noutro pon-
to em que os furos atingem um horizonte de salão, e pode ser 

                                                           
10 Também as lagoas Pacó, Seca, Redonda do Carvalho, do Saco e de São 
Lourenço, todas menores e todas situadas na várzea do Apodi.  
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captada, logo depois do "inverno", a apenas um metro de pro-
fundidade. 

Nessa planura aluvial, densamente coberta de grande car-
naubal, alteiam-se alguns pequenos testemunhos a salvo das 
inundações. Têm uma elevação de 5/6m e são aproveitados qua-
se todos pelos pequenos núcleos que se aglutinam em tomo das 
casas das fazendas. Sinais de dissecação, porém, não se fazem 
sentir senão rio acima, já no contato da várzea com o pré-
cambriano. De longe em longe mal se delineiam, na várzea, os 
coleantes caminhos seguidos pelas águas que retomam ao rio 
quando a vazante começa. A vegetação arbustiva que concorre 
ali com o carnaubal é densa e ainda a encontramos íntegra e 
verdejante em plena estação seca (novembro de dezembro). Das 
três maiores lagoas da várzea, duas tiveram os vertedouros bar-
rados e são hoje os açudes da Malhada Vermelha e Apanha Pei-
xe, este no município de Caraúbas. Conservam, desse modo, 
água durante o estio, pois que dantes cada nova invernada as 
encontrava secas. A mais ampla e a menos rasa é a de Apodi, em 
cuja vizinhança está a cidade desse nome: grande reservatório 
natural, de mais de 15km2, com profundidades, quando cheio, 
até de 5m, e alimentado principalmente pelo rio, mas também 
por um pequeno sistema de riachos com cabeceiras na base das 
chapadas, que lhe proporciona suprimentos d'água um pouco 
menos efêmeros, embora assaz modestos. Informações coligidas 
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por Felipe GUERRA permitem avaliar sua importância para a 
subsistência das populações vizinhas durante as longas estia-
gens. Com a descida das águas, descobrem-se nas margens da 
lagoa de Apodi quatrocentas pequenas rasantes, muitas das quais 
são de domínio público; nelas são admitidas centenas de retiran-
tes pela municipalidade. Em 1900, serviram de refúgio a mais de 
2.400 pessoas e deram sustento a 600 cabeças de gado11. A lagoa 
é piscosa e não são poucos os moradores ribeirinhos que possu-
em canoas e aparelhos de pesca. Nas rasantes cultiva-se o arroz, 
sobretudo: e também o feijão, o jerimum, a batata, além doutros 
"legumes de inverno". Recentemente introduziu-se ali, com al-
gum resultado, o plantio do sorgo africano (milho-trigo). 

Os pontos de apoio do abastecimento da cidade de Apodi - 
e que, de resto, explicam a localização urbana - são essas vazan-
tes da lagoa homônima e mais a várzea afunilada entre as cha-
padas, até à Passagem Funda. A essa penetração aluvial em cu-
nha, onde os solos são quase permanentemente úmidos e com 
um nível hidrostático sempre ao alcance dos poços tubulares, 
dá-se o nome de "brejo do Apodi". Ficar "abrejado", no lingua-
jar regional, significa ficar encharcado, atoladiço e fértil. As 
várzeas "desabrejam" quando a estiagem avança e lhes resseca 

                                                           
11 GUERRA, Felipe e GUERRA, Theóphilo. Secas Contra a Seca. pág. 116.   
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os solos. Brejo é, portanto, designativo de terrenos baixos que se 
inundam, absorvem proveitosamente a água das enchentes e se 
mantém produtivos ainda depois de terminado o "inverno"12. 

Essa umidificação constante do brejo do Apodi, onde só 
raramente chegam a culminar desfechos de ressecamento total, 
está em relação, aliás, com o "olho d'água" do Brejo, que brota 
ao pé das ladeiras na margem direita do vale, com vazão abun-
dante no "inverno" e tão fiel que dezoito meses de seca não bas-
tam para "desabrejá-lo". e assim, em plena estiagem, quando o 
rio Apodi não é mais do que uma faixa arenosa desolada, corre 
água na secção correspondente ao brejo, até à Passagem Funda. 
Mas, a jusante desta, desaparece tão completamente nas areias 
da calha apertada entre os paredões calcários, que as cacimbas 
se escavam desesperada e inutilmente nas aluviões do leito rio 
abaixo. 

De modo que quando se viaja, pela estrada do rio, de Go-
vernador Dix-sept Rosado para Apodi, experimenta-se uma a-
gradável sensação de alívio e de conforto ao deixar para trás a 
aridez canicular da garganta sufocante: desemboca-se de chofre 

                                                           
12 Como se sabe, não é essa a acepção do termo “brejo” no agreste e no sertão 
relacionados com a costa oriental nordestina. Ali, os brejos são quase sempre 
de altitude, ou de exposição nas vertentes umidificadas pelas descargas da 
Frente Popular Atlântica, que “refrescam” os alíseos.   
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numa paisagem profusamente humanizada, com sombra, ar fres-
co, rumor d'água cantando nas levadas que cortam uma após 
outra a estrada para irrigar lavouras. 

Cada mancha verdejante, cada bananeiral viçoso, é anun-
ciado à distância pelo catavento. Bananeiras, mangueiras, caju-
eiros, pequenos coqueirais, lavouras de algodão, roçados de mi-
lho e mandioca, arrozais – tudo encimado sempre pelas pás dos 
moinhos dos poços tubulares, construídos nas vizinhanças de 
pequeninos nucleamentos do habitat e tendo como fundo, do 
lado do rio, a franja verde-escura dos camaubais nativos, aden-
sados no eixo da várzea. Já não há mais chapadas circunscre-
vendo o horizonte, e a paisagem se alarga acolhedoramente ain-
da por vários quilômetros a montante, antes de se esgarçar nas 
perspectivas catinguentas e hostis do "sertão de pedras". A cana 
de açúcar é também cultivada, para o fabrico de aguardente. 
Moeu mesmo um engenho, noutros tempos, no brejo do Apodi. 
Mas a incerteza das safras castigada pela assiduidade das secas 
acabou por transformá-lo em descaroçador. Hoje, toda a ativida-
de industrial reduz-se ao beneficiamento do algodão. 

 

O Rio Mossoró 
 
Dá-se o nome de rio Mossoró ao curso inferior do Apodi, 

encaixado nas formações cretácicas. Tem cerca de 120km de 
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comprido e um declive de 0,5m por quilômetro, desde a soleira 
da Passagem Funda - onde corre a 60m de altitude - até à barra. 
E projeta-se na direção SO-NE, sem grandes curvas divagantes, 
mas com um leito menor miudamente sinuoso. 

Na brecha da Passagem Funda a calha de paredões com 
cerca de 40m de altura não mede mais de meio quilômetro de 
vão. Daí para jusante, dilata-se progressivamente, sem regulari-
dade embora, de modo que na altura de Mossoró, a pouco mais 
de 40km da foz, a largura do vale é de uns 15km, medida entre 
os distantes bordos da superfície somital de 110m, e cresce um 
pouco mais até o litoral. A cidade de Mossoró, principal centro 
urbano em todo o vale, marca o limite, aproximadamente, das 
influências do estuário no curso inferior. Fizemos dela um ponto 
de referência para a divisão do baixo vale em duas grandes sec-
ções: a "várzea do Mossoró", que é de aluviões depositadas des-
de aquela cidade até à Passagem Funda, e a várzea salgada ter-
minal, a várzea do estuário. 

A várzea terminal é, com efeito, um estuário afogado. A-
fogado, porém, intermitentemente, graças à combinação de efei-
tos da progressiva colmatagem e do regime espasmódico das 
enchentes do rio. Estas, nos bons "invernos", mantêm-se tempo-
rariamente represadas no estuário à retaguarda das dunas que 
obstruem a larga embocadura e avançam por ela a dentro 3km e 
mais. Fica a várzea, quando das enchentes, coberta por um me-
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tro d'água, ilhadas pelas inundações as croas e retalhos de baixos 
níveis de acumulação correspondentes à maior amplitude do 
afogamento anterior imediato13. Na várzea assim confinada, ope-
ra-se uma sedimentação argilo-arenosa, sobretudo argilosa a 
distâncias maiores do leito menor, e o pavimento da várzea con-
tinuamente altea-se. É intransitável no "inverno", apresentando 
uma superfície atoladiça e escorregadia quando a vazante a des-
cobre. Afinal seca, os atoleiros vão gradativamente se estreitan-
do ao longo do eixo da drenagem e dos baixios, com o que se 
expõe pouco a pouco a enorme e chata planície de acumulação, 
salgada e deserta. Cuja monotonia cinzenta é somente quebrada 
por distantes efeitos de miragem, pelas alvacentas pirâmides que 
assinalam salinas no horizonte e pelas croas arrepiadas de caa-
tingas hostis, onde, no contato com a várzea, predomina o xique-
xique, ou "alastrado"; às vezes com ralos carnaubais secos e de 
mau aspecto, em cujas estrepites o xique-xique rasteiro se com-
porta, bizarramente, como vegetação epífita. 

Em várias dessas croas há cercados de gado, quase sempre 
de bodes, pequeninos nucleamentos do habitat consideravelmente 
disperso das poucas fazendolas, barracões de trabalhadores das 
salinas (a da "ilha" Casqueira, por exemplo), e um povoado, pelo 
menos, o de Umari, já muito além, rio acima, da última salina. 

                                                           
13 Notas de excursão (janeiro, 1959). 
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Os sítios de Areia Branca e Grossos, sedes dos municípios 
desses nomes, são também croas argilo-arenosas que se defron-
tam com a barra de permeio. Ilhada pelas salinas, a de Areia 
Branca já esteve, ainda em tempos históricos, entre duas bocas 
do rio. Pela mais oriental dessas bocas - dantes, parece, a mais 
ativa e testemunhada hoje apenas pela camboa do "rio" Morro 
Branco e pelo esteiro salgado que conserva o nome tradicional 
de "barra do Upanema"14 - teria enveredado Gedeon Morris de 
Jonge (1641) afim de descobrir, por conta da Câmara da Zelân-
dia, as salinas de que dera notícias Verdonck (1630) e que, já 
nos começos de seiscentos, eram exploradas por tupis mansos 
engajados nas tripulações de barcos que faziam a cabotagem 
entre Pernambuco e o Ceará15. "Barra do Upanema" e "rio Upa-
nema" são tudo quanto figura na cartografia ainda até o século 
XVIII. Só depois é que o nome de Mossoró, atribuído ao rio em 
função do povoado de Santa Luzia do Mossoró, generalizou-se 
até à foz. Isso e mais o extenso alagamento do estuário no tempo 
das enchentes - alagamento que funde a várzea terminal inteira 
numa só paisagem líquida e baralha os eixos da drenagem - têm 
induzido vários a supor que, noutros tempos, o Upanema (rio do 

                                                           
14 Idem nota anterior. 
15 CASCUDO, Luís da Câmara. Notas e Documentos Para a História de 
Mossoró. Págs. 17 e 25, nota 1. 
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Carmo) não se juntava ao Mossoró e se lançava no mar por bar-
ra própria. Mas não se vêem sinais nem probabilidades de captu-
ra recente. Tudo quanto se pode verificar é que os dois rios hão 
de ter tido sempre, como têm estuário comum. O lugar da con-
fluência é, de resto, impreciso. Antes do ponto em que se reú-
nem, 18km a montante da barra, correm já as águas do afluente 
para o coletor e vice-versa, conforme o volume relativo das des-
cargas com que um e outro "descem". E o encontro dá-se em 
plena várzea terminal sujeita à penetração d'água marinha, de 
sorte que não se faz propriamente num ponto, mas numa extensa 
área cortada de camboas e de esteiros salgados ou salobros. 

Enquanto a cheia se mantém represada, a irrupção das ma-
rés supre-a de água do mar, que se mistura às da inundação flu-
vial e com esta se alastra pela várzea, aumentando a concentra-
ção salina da vazão do rio, submetida à forte evaporação regio-
nal. Nessa planície, assim, de acumulação flúvio-marinha, tal 
evaporação precipita o cloreto de sódio e incorpora-o ao solo 
com a prodigalidade que as manchas de sal em toda a parte 
branquejam e documentam. Consumada a vazante, fica enxuto o 
estuário durante a maior parte do ano, entre dois bons "inver-
nos". Se falha o "inverno" imediato, ou se é tão mesquinho que 
as breves "enxurradas" que correm no Apodi não chegam à em-
bocadura, a várzea ficará em seco dezoito meses a fio. Ou por 
mais tempo ainda, se as chuvas faltarem de novo. Em 1903 - 
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registrou Felipe GUERRA - havia vinte e quatro meses que o 
Apodi não corria. Com o verão que se seguiu, somaram-se trinta 
meses sem gota d'água doce no curso terminal. 

Na deserta planura, as "estradas da várzea" - ou "estradas 
da vazante" - riscam as comunicações de Mossoró com Areia 
Branca e Grossos, a direita e à esquerda, respectivamente, do rio 
Mossoró. Sem traçados nem redes permanentes, seguiu, soma-
ram-se trinta meses sem gota d'água vão baixando, ou subindo 
de novo com a enchente do "inverno". Consumada a vazante, à 
medida que a planície exondada vai enxugando a partir das abas 
laterais para o eixo do estuário, os caminhões e automóveis vão, 
primeiro, serpenteando cautelosamente ao longo do contato da 
várzea com as croas e as vertentes; e depois venturando percur-
sos retilíneos, para encurtar o caminho, mais próximos do rio e a 
este paralelos. O que se oferece então ao motorista que demanda 
as salinas ou a barra do rio, é uma planície igual, onde as traves-
sias se fazem quase mais por instinto, exceto quando as trilhas 
de anteriores percursos as sugerem ou orientam. Não há propri-
amente estradas. A bem dizer, há rumos. Tal como em navega-
ção costeira se procede para alcançar os portos iludindo os esco-
lhos submersos, há pontos de referência à distância, coordena-
dos para estabelecer as rotas ao largo de atoleiros. Nessa chatice 
nua o vento firme reina como grande senhor boa parte do ano. 
As diminutas dunas do tipo goze, próprias das regiões de areia 
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escassa e formadas 'custa de pequenas toceiras vegetais16; as 
densas nuvens de pó que se assanham e borram, de vez em 
quando, a perspectiva ensolarada; os efeitos da deflação que 
descama a epiderme do solo em palas de boné; os robustos moi-
nhos de vento das salinas - atestam, todos, a fiel eficácia dos 
alíseos. Atualmente, porém, essas "estradas da várzea" são per-
corridas apenas pêlos veículos que fazem o serviço de comuni-
cações entre as salinas ou entre estas e as cidades do estuário. 
Há duas rodovias que ligam Mossoró a Grossos e a Areia Bran-
ca, respectivamente, lançadas sobre a terra firme dos tabuleiros 
contíguos à planície inundável. 

Enquanto a várzea está seca, a água no leito do rio é água 
do mar, até 37km da barra. O Mossoró é, assim, uma enorme 
camboa que se derrama nos baixios laterais, transborda nos 
"cercos" das salinas, sobe os esteiros esgalhados do estuário e 
leva, com a maré alta, as airosas barcaças veleiras de Areia 
Branca até o porto de Santo Antônio, pouco mais de uma légua 
antes de Mossoró. Como antigo porto da cidade. Santo Antônio 
só deixou de funcionar em 1915, quando o primeiro comboio 
correu nos trilhos da Estrada de Ferro Mossoró-Porto Franco, 
que atinge a barra no município, hoje, de Grossos. Até esse tem-

                                                           
16 Identificadas pelo prof. Manuel Correia de Andrade (notas de excursão, 
1958). 
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po, um ativo movimento de embarque e desembarque de merca-
dorias em Santo Antônio acrescentava-se aos transportes que, 
para Porto Franco, se faziam em carros de bois e lombos de ju-
mentos. A localização de Mossoró corresponde, com efeito, à 
daquelas "cidades de fundo de estuário" identificadas por Mário 
Lacerda de MELO na costa pernambucana17. A posição do povoado 
de Santa Luzia, que está na sua origem, é daquelas que freqüente-
mente se mencionam nos registros coloniais do povoamento costeiro 
nordestino como sendo sítios onde "começam as águas doces por 
cima das salgadas". Porque o fluxo marinho sobe ainda uns dois 
quilômetros além de Santo Antônio e a velha barragem da Passagem 
da Pedra, perto de Mossoró, foi construída para opor um limite, afi-
nal, aos caprichos da maré incursora. 

A caducidade da passada função comercial de Santo An-
tônio espelha-se no seu ar de abandono e ruína. Mas as marés 
continuam a subir e a descer todos os dias nos esteios do trapi-
che, deixando o leito seco durante a baixa-mar. Também conti-
nua a se fazer, pelo mar dentro do rio, o carregamento das cano-
as a vela que levam o sal aos navios ancorados ao largo de Areia 
Branca. Assinalando o rio-do-sal na várzea desolada, sucedem-
se as salinas por 25km desde a foz, até às de Pitulica e São Luiz, 
as mais distantes da barra, somando uma área de cerca de 

                                                           
17 Tipos de localização de cidades de Pernambuco, pág. 08  
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40.000km2. Com as salinas, o mangue ratinho e o perrexil (pirri-
xiu) sobem também o curso, beirando-o com galerias que por 
vezes morrem, nas secas prolongadas, quando a água salobra "gra-
dua" em demasia. Salinas e mangues, porém, dispôem-se na paisa-
gem como uma frente em retirada, que cedesse à pressão das pontas 
de lanças dos carnaubais. O estuário, com efeito, já foi mais pene-
trantemente afogado do que hoje. nele, como de resto em toda a cos-
ta nordestina, a última transgressão, ainda em curso, não foi suficien-
te para apagar os registros da regressão marinha imediatamente ante-
rior. Na transição da várzea do estuário para a de Mossoró - transi-
ção balizada, na calha, pelo sítio urbano - são os carnaubais, com 
efeito, que se comportam como vanguardas de avanço. Já desde as 
vizinhanças das últimas salinas começam a aparecer como ciliares, 
ou sob a forma de moitas, como postos avançados nas croas e baixi-
os. Na Passagem da Pedra essas galerias são cada vez menos des-
contínuas e de Rincão por diante, a meia légua da cidade, o carnau-
bal alarga-se par os lados e passa a dominar grandes trechos da vár-
zea. Na paisagem, portanto, essa eclosão brusca das palmeiras é o 
ponto de referência mais à vista das condições sob que se preferiu 
a localização do aglomerado. 

Vale acima, estira-se a "várzea do Mossoró", unidade que se 
diferencia inteiramente do estuário intermitentemente afogado e que, 
encaixada nos sedimentos cretácicos até à Passagem Funda, destaca-
se também da várzea do Apodi na depressão periférica. 
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Ocupa o fundo da calha numa extensão da ordem dos 
60km entre Mossoró e Governador Dix-sept Rosado (antiga 
Sebastianópolis), com mais 27km até á Passagem Funda. Nela, 
onde predominam pequenas propriedades que têm o rio, em ge-
ral, como divisor comum, encontram-se algumas das terras mais 
valorizadas de toda a bacia do Apodi: cerca de 18.000ha ocupa-
dos com carnaubais, vazantes cultivadas com algodão, milho e 
feijão, alguma criação, pequenos sítios irrigados à custa de cata-
ventos ou de moto-bombas, e várias propriedades, também, que 
escalam as chapadas e nelas ensaiam, muito precariamente em-
bora, pequena agricultura. Cerca de quinze ralos nucleamentos 
do habitat sucedem-se ao longo do leito quase sempre seco, e 
sete barragens possibilitam outros estabelecimentos agrícolas 
além dos que se valem das águas do subsolo. O lençol destas, de 
resto, não é contínuo e há trechos em que se exercitam debalde 
os processos rudimentares de perfuração de poços nas aluviões 
arenosas espessas, para provisão dos moradores ribeirinhos e 
bebedouro de gado. Nesses trechos, aliás, a vazão torrencial en-
golfa-se instantaneamente quase nas areias. 

Entre Mossoró e Governador Dix-sept Rosado, a largura 
média da área de inundação ao longo do rio declina de mais de 
4km até cerca, somente, de l.000m, quando as abas da calha já 
se definem bem. Rio acima, repetem-se soleiras de calcários 
silicificados a montante das quais se acumulam pequenas bacias 
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aluviais, coluviais também, por isso que alargadas à custa do 
solapamento e do recuo dos paredões cretácicos, cujos desbar-
rancamentos por vezes seccionam, de alto abaixo, velhos siste-
mas de galerias cársticas. Á sucessão dessas bacias ampliadas 
por divagações do curso, u por efeitos de confluência, corres-
pondem dilatações do carnaubal dantes reduzido, não raro, a 
matas-galerias, e mais a montante intrometendo-se vilarejos a 
dentro, como na rua do povoado da Picada. São nítidos, na vár-
zea, os diques marginais engendrados pelas cheias do rio, e à 
retaguarda dos quais deprimem-se baixios facilmente inundá-
veis. Nestes não vimos tentativa alguma de armazenar a água 
das enchentes, nem sinais de lavoura permanente até Governa-
dor Dix-sept Rosado. 

A estrada de rodagem acompanha invariavelmente quase o 
leito menor, galgando de vez em quando níveis terraceados ao 
pé das ladeiras, quando a várzea se estreita. A despeito de cor-
responder esse trecho a uma das áreas rurais melhor povoadas do 
município, a ocupação manifesta-se de longe em longe, o gado é 
criado geralmente solto. Somente algumas oiticicas, juazeiros e 
manchas de caatinga instalada nas croas quebram a homogeneidade 
do palmeiral. As cicatrizes da luta pela água são as cacimbas cava-
das nas areias do leito e umas poucas barragens submersíveis: solei-
ras artificiais construídas por enrocamento, à semelhança das que se 
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fazem no Seridó para conter em parte a vazão efêmera e assegurar 
por mais tempo a exploração das vazantes. 

De Governador Dix-sept Rosado à Passagem Funda, po-
rém, o habitat vai se fazendo cada vez menos escasso e o núme-
ro de nucleamentos se acrescenta. O vale estreita-se rapidamente 
entre as "picadas" do Livramento e de Apodi e chega a ter me-
nos de 200m de largura o leite arenoso no fundo da garganta 
cataclinal, além da qual subitamente se desdobram os bananei-
rais e roçados verdes do brejo do Apodi. No trecho final imedia-
to à Passagem Funda, a associação do criatório ao extrativismo 
faz-se ainda mais evidente do que dantes, e há sobretudo criação 
de bodes. A rodagem, ciosamente cingida ao rio seco, cruza-o 
por treze vezes, quase sempre empalada entre cercas paralelas 
de varas, lançadas duma à outra margem do leito de aluviões 
grosseiras. Cercas que têm de ser reconstruídas sempre, porque 
cada enchente do rio desmonta-as e carrega-as. Á medida que a 
calha se vai angustiando rio acima, o caminho escala freqüente-
mente, e como a contragosto, cascalheiras terraceados no calcá-
rio da encosta dos paredões; a várzea arenosa chega a ter, no 
fundo da calha, pouco mais de l00m de largura, e a carnaúba 
rareia a ponto de desaparecer inteiramente quase, como desapa-
recem as vazantes; o povoamento não dá sinais de si. Apenas 
algumas ocorrências de oiticicas e pequenos plantios de algodão 
mocó contestam, sem maior eficácia, a impressão do deserto. A 
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jusante e a montante, de resto, de Governador Dix-sept Rosado, 
a rarefação do habitat é em geral a mesma, e sua concentração 
na antiga Sebastianópolis explica-se por um segmento do leito 
onde um certo número de "olhos d'água" perenizam o Mossoró, 
a despeito ainda mesmo das mais prolongadas estiagens. 

Manam esses lacrimais do sopé das encostas das "picadas" 
entre as quais passa o rio, e multiplicam-se ao longo de uns 
30km desde Poço Feio, a montante da Passagem Funda, até La-
goa dos Paus, rio abaixo de Governador Dix-sept Rosado. Nos 
bons "invernos", todos eles fluem18; mas, durante secas declara-
das, corre a água somente por uns 8km a jusante do da Gangor-
rinha. Uns secam mais facilmente, outros resistem por mais 
tempo, porém jamais estancam todos e o maior volume da des-
carga é entre junho e agosto. A água que permanentemente cor-
re, assim, em certos trechos do leito arenoso, acaba engolida 
pelas aluviões e é em vão que se aprofundam cacimbas, aquém 
do povoado de Aroeiras, em busca do lençol. São, portanto, "va-
les cegos", fenômeno típico das estruturas cársticas, sem embar-
go de que sugeriu CRANDALL19 explicá-los como efeito dum 
                                                           
18 “Olhos D’água”, Poço Feio, da Aguilhada (ou do velho Epifânio) de João 
da Cota, de Chico Eugênio, da Gangorrinha e Poço de Pedras (vd. ROSADO, 
Vingt-un. A Geologia da Região de Mossoró, etc. Pág. 57) 
 
19 Op. cit. Págs. 40-1. 
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lençol hidrostático ondulado, ajustado a ligeiras dobras das ca-
madas cretácicas, dobras em que o curso se tivesse instalado 
segundo um plano secante. A verdade é que são denotadores de 
típica drenagem subterrânea, tanto que, segundo informações 
por nós colhidas, pedaços de pau maneiro (como o mulungu), 
que se atiram no sumidouro do Poço Feio, saem logo mais abai-
xo no "olho d'água" desse mesmo nome. 

É essa pequena seqüência de segmentos naturalmente irri-
gados do Mossoró que assegura ao distrito de Governador Dix-
sept Rosado algumas culturas de subsistência regulares e, prin-
cipalmente, uma produção de alho, cebolas, batatas e tomates 
para fins comerciais. O cultivo do alho nas vazantes do antigo 
povoado de São Sebastião - cultivo cujas origens remontam a 
187020 -, valeu-lhe o sonoro apelido de "capital do alho". Os 
bulbos são plantados em junho e julho, quando entra a cair a 
vazão dos "olhos d'água", e colhidos em outubro, cedendo então 
lugar ao plantio do feijão e da batata. Adubadas são essas vazan-
tes com esterco de gado, inclusive caprino. Estimativas de 1958 
atribuem à produção local de alho valor, correspondente a quase 
dez milhões e meio de cruzeiros, contra Cr$. 450.000,00 de ba-
tatas e Cr$ 312.000,00 de cebolas. O tomate - a espécie hortícola 

                                                           
20 COSTA, João Jacinto da. Minhas Memórias de Santa Luzia do Mossoró. 
Pág. 19.  
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que melhor se adaptou à região - é fornecido praticamente todo a 
Mossoró, 40km rio abaixo. Milho, melancias, melões e algumas 
hortaliças cultivam-se em pequena escala; algo importante, po-
rém, por parte desses vazanteiros, é a produção de gerimum, 
arroz vermelho e farinha de mandioca. 

A condição de "capital do alho" e aposição de nó da con-
vergóencia de velhos condutos sertanejos que por ele drenavam, 
para Mossoró, grande parte das relações comerciais com os Ca-
riris cearenses, o alto sertão paraibano e as "serras frescas" do 
Rio Grande do Norte, não impediram que São Sebastião (depois 
Sebastianópolis) mergulhasse numa fase de aniquiladora deca-
dência nos fins do século passado, quando de grandes lavouras 
de algodão restaram só desoladas capoeiras e quando a intermi-
tência de anos severamente secos com violentas enchentes do 
Apodi por pouco não devastaram o vilarejo21. Os impulsos eco-
nômicos que o distrito presentemente experimenta são em gran-
de parte conseqüentes da mineração da gipsita nas margens do 
riacho do Tapuio. Jazidas, de resto, onde se fez pioneira no Bra-
sil essa indústria extrativa, por parte do farmacêutico Jerônimo 
Rosado; com produção superior a 50.000 toneladas a partir de 
1949 e atualmente explorada por quatro empresas concorrentes. 
Desse principal estímulo do progresso de Governador Dix-sept 

                                                           
21 Idem, idem, pág. 24. 
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Rosado, o forasteiro toma conhecimento imediato ao deparar, na 
vila, com a larga esplanada onde se encontra a estação ferroviá-
ria: esplanada coberta de montões de blocos de gesso que aguar-
dam transporte para Mossoró e Porto Franco, com destino às 
indústrias de cimento do sul do país. Para se defrontar com os 
verdejantes canteiros de cultivo do alho, que põem uma nota 
fresca e repousante no empoeirado da paisagem estéril, terá de 
descer às margens do Apodi e remontar o vale que os "olhos 
d'água" generosamente molham. 
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História breve do povoamento 
 
Prende-se, porém, ao ciclo dos criadores de gado a mais 

remota origem do povoamento ao longo do Mossoró. Contribu-
iu, em seguida, a evolução das relações tecidas através do Oeste 
riograndense para comunicar à vila de Santa Luzia de Mossoró 
as vocações de empório sertanejo, que chegou a funcionar ga-
lhardamente, as quais lhe presidiram o desenvolvimento até o 
primeiro quartel deste século. Depois disso, perdeu Mossoró a 
condição de primeira praça comercial do Estado, passando a se 
apoiar, sobretudo, numa atividade industrial modesta, mas nem 
por isso menos enérgica e tenaz. 

E longa a história assim formulada em suas grandes linhas. 
E reconstitui-se facilmente à custa das concentrações urbanas 
que se sucedem desde o estuário até à garganta da Passagem 
Funda: Areia Branca, Grossos, Mossoró e Governador Dix-sept 
Rosado. As três primeiras são sedes de municípios onde a extra-
ção do sal é dominante e representa um dos mais importantes, 
senão o principal esteio econômico da região considerada como 
um todo. Areia Branca, porém, o mais significativo dessa indús-
tria entre os mais, é o núcleo de formação mais recente. 
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Isso, apesar de que as extensas salinas que a cercam por 
todos os lados foram a madrugadora referência dos primeiros 
contatos estabelecidos na era colonial com o baixo Apodi, con-
forme já deixamos indicado. Quase todo o resto do século XVII, 
porém, foi a crônica das tropelias cariris, que, desde a costa se-
tentrional do Rio Grande até às margens pernambucanas do São 
Francisco, Santa Luzia. Estabelecimento em áreas de água pou-
ca, "dura" e "pesada", ao preço de teimosas cacimbas escarafun-
chadas na várzea arenosa. A descida dos criadores vindos das 
"serras frescas" não podia ter tido as mesmas molas a poder das 
quais se tinham eles derramado pelo Piancó e pelo rio do Peixe. 
O leito seco durante a maior parte do ano, o vale estreitando 
entre escarpas de "picadas" inóspitas, a rarefação dos bebedou-
ros nos percursos possíveis e, finalmente, as dificuldades de 
plantio, reduziam de muito, no rio Mossoró, a função de conduto 
do povoamento. De qualquer modo, já se falava, afinal, duma 
"ribeira do Monxoró" entre as várias mencionadas como de cria-
tório no Oeste riograndense, aí pelos meados do século XVIII. 
Ribeira de fazendeiros cearenses, paraibanos e pernambucanos. 
Como os Guilhermes e os Ausentes, idos do Seridó. Ou os da 
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família pernambucana Cambôa, de Muribeca, que se instalaram 
primeiro no Aracati e dali passaram para Santa Luzia. É desse 
tempo a carga da sesmaria concedida, em terras hoje de Caraú-
bas, ao tenente-general Francisco de Souza Falcão, que para lá 
se mudou do Cabo, Pernambuco, onde era casado, e cujo sobri-
nho e genro, Leandro Bezerra Cavalcanti, fazendeiro de gado, 
fez trasladar da capela do engenho Muribeca a milagrosa ima-
gem de São Sebastião, que livrou Caraúbas da cólera-morbo de 
1856 e é venerada hoje na matriz. 

A povoação que KOSTER viu e de que TOLLENARE deu 
notícias, entre 1810 e 1816, era um arraial arranjado em qua-
drângulo ao pé da igreja, com duzentas, trezentas, ou quatrocen-
tas almas quando muito22. 

Quando a divisão judiciária de 1841 instituiu em freguesia 
Santa Luzia de Mossoró par incorporá-la à nova comarca da 
Maioridade, com sede na longínqua serra do Martins, o que ha-
via ainda era um povoado pobre, com mesquinho comércio e 
pouca agricultura, vivendo só da criação de gado e abastecendo-

                                                           
22 KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil, pág. 152; TONELLARE, 
L. F. de. Notas Dominicais. Págs. 156-7. 
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se em Aracati através de comboios que viajavam pela praia. Su-
as relações com o sertão limitavam-se quase ao comércio do sal, 
que as canoas levavam até o porto de Santo Antônio e dali se 
despachava para o interior em lombo de jumentos. A economia 
regional não se definira ainda em termos de cerrado intercâmbio 
com os sertões rio acima, de sorte que os mossoroenses se agita-
ram, asseveraram a inexistência de relações de comércio com 
Martins e alegaram a distância e o mau estado das comunica-
ções. Levaram o pleito a melhor: a nova freguesia passou a fazer 
parte da comarca do Açu. Isso, apesar das razões em contrário 
que lhes moveu o povoado de São Sebastião, que havia mais de 
cem anos vegetava, indeciso, na Passagem de Pedro, 25km a 
jusante da Passagem Funda, e que, sob a jurisdição da comarca 
serrana da Maioridade, reclamava ficasse Mossoró como um 
elo, nessa jurisdição, das comunicações do sertão com a costa. 
Porque o embrião de Mossoró acontecera numa fronteira viva 
das vagas de expansão e refração do povoamento, e dos cami-
nhamentos feitos, a partir do baixo Jaguaribe e do baixo Pira-
nhas, sem muito se afastar do litoral. Isso e mais o ângulo reto 
que forma a costa setentrional, onde nasceu, com aquela em que 
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o Recife não consumara ainda o seu destino de metrópole nor-
destina, comunicaram-lhe desde cedo uma vocação de entrepos-
to regional, que por algum tempo se manteria como que relutan-
te. Ou inconsciente, por assim dizer, do necessário papel com 
que, nesse nó de comunicações a princípio costeiras, teria de 
intervir mais cedo ou mais tarde o intercâmbio com os altos ser-
tões da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará. Mas não tardou que 
as exigências crescentes do povoamento sertanejo lhe assinalas-
sem o escambo dos couros e peles pelos gêneros de primeira 
necessidade reclamados nas ribeiras do remoto interior. Dez 
anos depois de incorporada a freguesia á comarca do Açu, aglu-
tinava já o povoado cerca de dois mil fogos - o que permite es-
timar uma população de seis mil almas. Desenvolvera uma ati-
vidade industrial à base do peixe seco, do sal, da carne de char-
que preparada na "oficina" que daria origem a Porto Franco, e 
começava a se entregar ativamente, afinal, ao comércio de im-
portação e exportação. Já nesse tempo as velas de cera de carna-
úba figuram, com o algodão, na pauta dos produtos exportados. 
Santa Luzia de Mossoró fez-se então vila e experimentou uma 
série de iniciativas estimuladoras do seu desenvolvimento como 
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empório. Uma delas foi a subvenção concedida pelo governo 
provincial à Companhia Pernambucana de Navegação Costeira, 
em 1857, sob a cláusula de que seria incluída Mossoró entre as 
suas escalas regulares. Por terra, era constante já o fluxo de 
comboios que punham a vila em comunicação com a metrópole 
pernambucana através dos sertões; de sorte que, mais celere-
mente ainda do que dantes, o comércio marítimo deslocou do 
Aracati para o Recife o centro de gravitação das relações. 

Até fins de oitocentos, o criatório ainda se fez com relativa 
pertinácia, mas a terrível seca de 1877-9 pôs termo ao ciclo pas-
toril e agrícola regional e a função comercializadora de Mossoró 
acabou por superar, substituindo-se vitoriosamente à que Aracati 
detinha havia meio século. Mossoró fornecia para todo o Oeste 
potiguar e mesmo para uma boa parte do Centro-norte e do A-
greste riograndenses. Sua influência estendia-se aos Cariris No-
vos cearenses e aos sertões do Piancó e do rio do Peixe, malgra-
do já nesse tempo as relações comerciais de Fortaleza e do Reci-
fe entrassem a concorrer ali freqüentemente. Fosse como fosse, 
ainda n primeiro quartel de 1900 os sertões paraibanos eram 
tributários de Mossoró cidade, já, desde 1870 e apelidada de 
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"metrópole do sal". Deles recebia quase todo o algodão e mais o 
couro, o queijo, a manteiga, em troca de sal, esteiras, chapéus de 
palha de carnaúba, velas de cera, cereais e as famosas "bolachas 
de Mossoró", que tinham larga procura sertaneja. 

Dessa fase de plena eclosão mercantil foram as primei-
ras rodovias que alcançaram Limoeiro do Norte, no Ceará, e 
alcançaram Açu: novos condutos fiéis às velhas correntes de 
povoamento paralelas à costa. Foi esse o tempo das primeiras 
longas travessias de automóveis que inauguraram a rodagem 
entre Mossoró e Souza (Paraíba), correndo à frente do avanço 
lerdo e tardiamente consumado da estrada de ferro. A cidade 
estava completamente expandida. Exportavam-se, por via marí-
tima, a cera de carnaúba, o algodão, a borracha de maniçoba, os 
queijos e os couros e peles do sertão. Tivera início a exploração 
do gesso do riacho do Tapuio, em São Sebastião. Os 38km da 
linha férrea Mossoró - Porto Franco acabavam de assegurar me-
lhor escoamento pelo ancoradouro de Areia Branca e as tropas e 
comboios continuavam diligentemente franqueando as "serras 
frescas" e investindo a alta bacia do Piranhas. A maior parte do 
Rio Grande do Norte, sob a direta influência comercial de Mos-
soró (embora, já então, partilhada por Macau), abastecia-se de 
farinha, feijão, milho e arroz importados em parte do Ceará, mas 
sobretudo de Pernambuco e da Paraíba, sendo que destes é que 
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lhe chegavam o açúcar e a aguardente, e não da costa oriental, 
onde nada obstante moíam., havia séculos, engenhos no Ceará 
Mirim, no Curimataú, no Jundiaí. Por intermédio de Areia Bran-
ca e de Macau, com efeito, comerciava o Rio Grande do Norte 
muito mais com os portos dos Estados vizinhos do que com Na-
tal, cuja praça mantinha-se em condições assaz inferiores às de 
Mossoró. Comerciava principalmente com o Recife, a cuja mai-
or capacidade importadora correspondia um mercado melhor 
suprido das utilidades procuradas em troca. 
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Raimundo Rosado da Costa 
e 

Patrícia Batista Barra 
 

I – Os pais: 
 

Raimundo Rosado da Costa é filho de Jerônimo Rosado 
Bandeira e Ambrosina Virgulina da Costa. 

Ambrosina, humilde, discreta, solidária, foi uma das 
grandes mulheres que São Sebastião, Sebastianópolis, hoje Go-
vernador Dix-sept Rosado conheceu. 

Jerônimo Rosado Bandeira era também uma figura do 
melhor quilate. 

Há um verdadeiro anedotário a seu respeito. 
 
 
II – Tia Herculana e Duodécimo: 
 
Herculana Rosado Bandeira, tia Herculana, irmã do ve-

lho Rosado, casou-se com José Lopes Bandeira. 
São avós de  Raimundo  Rosado  da  Costa  e trisavós 

de Patrícia Batista Barra. 
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José Bandeira era um homem bonito, se é que é possí-
vel homem bonito. 

Tia Herculana não primava pela beleza física. 
Mas tinha outras virtudes. 
Era paciente, boa, amiga da sua vasta descendência. 
Meu irmão Duodécimo ao encontrar tia Herculana nun-

ca lhe tomava a bênção. 
Explicava-se: “Isto só se faz uma vez na vida, a primei-

ra vez, pois repeti-lo seria duvidar da eficácia da bênção da ve-
lha Herculana.” 

Esta não se conformava com a explicação do sobrinho e 
dizia: “Menino, tu és comunista!” 

Doutra feita, Duodécimo levou o casal de pombalenses 
para conhecer o mar em Tibau. Duodécimo permaneceu à escuta 
de qualquer diálogo dos velhos tios. 

Lá pela meia noite tia Herculana disse: “Oh! Zezé, Oh! 
águas inquietas!”   
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III – Raimundo Rosado da Costa no Memorial dos  
Mossoroenses: 
 
“Wilson e Raimundinho 
Vingt-un Rosado 
 
Wilson Rosado de Sá e Raimundo Rosado da Costa fo-

ram as duas inteligências mais criativas de toda a família Rosa-
do, principalmente na área mecânica. 

Wilson logo mais chegará a este Memorial, mas o seu no-
me, com muita justiça, já batiza um conjunto habitacional, uma ofi-
cina mecânica (ESAM), uma avenida do contorno e um hospital. 

Wilson era engenheiro industrial, Raimundinho foi al-
fabetizado em 20 meses, pela professora Maria Odete de Souza. 

A minha insistência fê-lo freqüentar a escola no próprio 
cenário da Espadilha. 

Mas a paixão de Raimundinho estava nos tratores, nas bar-
racas, nas áreas mesozóicas, cretácicas e turonianas, onde os tratores 
Aleis Chamers descobriram a gipsita durante 24 horas por dia e das 
quais cheguei a extrair 70.000t. do minério em um ano. 

Odete lutava pela aprendizagem de Raimundinho, mas 
o menino estava todo voltado para a alma atormentada dos trato-
res, perscrutando-lhes os segredos, buscando soluções para os 
seus problemas. 
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Às vezes, altas horas da noite acordavam-me: um trator 
estava no prego e uma espécie de código misterioso enfermava o 
outro trator com a mesma doença. 

A paixão, era quase obsessão de Raimundinho, inovava 
e abria novos caminhos. 

Ele nascera ali mesmo, a Espadilha era o seu chão sagrado. 
Seus pais, dois paraibanos de Pombal, eram gente da 

melhor  qualidade:  Jerônimo  Rosado  Bandeira  e  Ambrosina  
Virgulina Rosado.        

O velho Rosado trazia os sobrinhos e outros parentes 
para os trabalhos das minas de gipsita na antiga povoação de 
São Sebastião de Santa Luzia de Mossoró. 

Raimundinho nasceu em 7 de maio de 1935 e casou-se 
com Francisca Rosado de Guimarães Costa, filha de Raul Rosa-
do Bandeira e Raimunda Guimarães Rosado: 

Em 1952 Raimundinho ingressou na S. A. Mineração 
Jerônimo Rosado, como ajudante de sondador. Dois anos de-
pois, era lubrificador de máquinas. 

Em 1956 fez um treinamento para mecânico na cidade 
de Recife, na COBRAMA. 

O mecânico Gentil, que Dix-sept trouxera de Pernam-
buco, para as máquinas que acabava de comprar, era professor 
competente, mas nem sempre paciente. 
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D. Nanô, sua esposa, uma mulher de excepcionais qua-
lidades. 

A filha do casal, Crisvalda é hoje professora aposentada 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

Em 1957, a firma comprou um HD 21 e levou para a 
Pedreira do Retiro. Com 60h de operação, o trator apresentou 
um defeito inesperado. 

Raimundinho diagnosticou a anormalidade no Torque 
Converter. 

Comunicou o segredo ao “lambaio” chamado Zé Do-
mingos, um imitador inexcedível das falas humanas. 

Teria havido o deslocamento de uma esfera no rola-
mento do Torque. 

Foram chamados os técnicos do Rio de Janeiro. Depois 
de 5 dias de pesquisas nada encontraram. Zé Domingos furou o 
segredo, o menino Raimundinho sabia qual era o defeito. Os 
técnicos perguntaram como ele sabia que o defeito estava no 
Torque se este não fora aberto? 

O menino da Espadilha passara um quinau nos técnicos 
do Rio de Janeiro. 

 
As Inovações de Raimundinho 
 
Falarei apenas de algumas poucas, pois foram muitas.  
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No HD 19 (Aleis Chamers) o rolamento do Torque era 
de reversão. 

Cerca de 1958, Raimundinho cometeu a aventura de 
trocá-lo por um rolamento comum. O êxito foi absoluto. 

A embreagem de disco do D50 (Komatzu) trabalhava 
sem óleo. 

O menino da Espadilha mudou-a para operar com óleo. 
Outra vitória de Raimundinho. 
Na embreagem central do D50 ele fez uma operação 

semelhante. 
No D4 (Carterpillar) modificou o sistema de água, sim-

plificando-o. 
Nos anos posteriores essas modificações foram intro-

duzidas pelas fábricas de tratores. 
Claro que o menino da Espadilha não foi o inspirador 

das mudanças, pois do remoto chão de São Sebastião, dificil-
mente repercutiriam nas orgulhosas fábricas de tratores as ino-
vações do cérebro privilegiado de um menino curioso. 

 
O Mágico Que Transformou Sucatas em Tratores 
 
Faz mais de 30 anos que Raimundinho Rosado da Cos-

ta sabe transformar sucatas em tratores. 
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Uma das suas mais recentes façanhas foi comprar, faz 
pouco tempo, uma sucata de tratores Komatzu e, como num 
passe de mágica, feito de muito trabalho e muita imaginação, 
“FABRICOU” dois tratores que estão sendo alugados na Serra 
do Mel, prestando serviços à comunidade.23                          
 

Patrícia Batista Barra 
     
I 
 
Graduada em Medicina Veterinária, colação de grau a 6 

de janeiro de 2001, obtendo a primeira colocação num concurso 
para professor-substituto realizado pela ESAM entre 13 e 15 de 
fevereiro do mesmo ano. 

 
Patrícia Batista Barra 
 
Colação de Grau: 6 de janeiro de 2001 
Curso: Medicina Veterinária 
Oradora da 2a Turma de Medicina Veterinária/ESAM 
 

                                                           
23 FVR/CM. Raimundo Rosado da Costa no Memorial dos Mossoroenses. 
Série “F”, nº 17, 1997. 
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Concurso Para Professor-Substituto 
Seleção: Prova de Curriculum e Prova Didática 
 
Disciplinas: Histologia e Embriologia 
                   Histologia e Veterinária I 
                  Histologia e Veterinária II 
 
Data do Concurso: 13 a 15 de fevereiro de 2001 
Concorrentes: 4 (2 mestres e 2 graduados) 
 
Colocação: 1o Lugar 
 
 
II – Um Pouco de Genealogia: 
 
Patrícia  é  filha  de  Melquíades de Souza Barra e Lu-

zia Rosado Batista Barra. 
Seus avós maternos: 
Antônio Bento Batista e Maria Letícia Rosado Batista. 
Menandro Rosado Bandeira, meu primo em primeiro 

grau, a humildade feita gente, era seu bisavô. 
Herculana Rosado Bandeira e José Lopes Bandeira e-

ram seus trisavós. 
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Raimundo Rosado da Costa e Patrícia Batista Barra, 
glórias autênticas  do  povo  de  São  Sebastião, dois grandes da 
raça dos Rosado.  

A vida universitária de Patrícia é de uma grandeza e de 
uma beleza ímpar e não encontraria, com toda certeza, na uni-
versidade brasileira muitos exemplos semelhantes. 

Os exames de qualquer nível da ESAM têm uma tradi-
ção de seriedade e foi esta barreira que Patrícia, graduada neste 
ano de 2001, venceu neste mesmo ano com a galhardia da sua 
inteligência privilegiada e da valentia da gente que descende do 
povo da Várzea de São Sebastião. 

Presto-lhe a minha comovida homenagem reproduzindo 
o seu curriculum admirável. 

 
 
Dados Pessoais 
 
Nome: Patrícia Batista Barra 
 
Filiação: Melquíades de Souza Barra 
              Luzia Rosado Batista Barra 
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Formação Acadêmica 
 
Aprovada em 1a colocação no curso de Engenharia A-

gronômica da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (E-
SAM), no primeiro semestre do ano de 1994, onde cursou três 
períodos. No primeiro semestre de 1996 submeteu-se ao concur-
so vestibular para o curso de Medicina Veterinária na mesma 
instituição obtendo 4a colocação. 

Concluiu o referido curso no segundo semestre do ano 
de 2000, obtendo média final de aprovação 8,4. 

 
Exame Nacional de Cursos 
 
Submeteu-se ao Exame Nacional de Cursos (Provão), 

realizado pelo Ministério da Educação e do Desporto no ano de 
2000, obtendo notas máximas na Instituição na prova discursiva 
e média final. 

 
Curso de Extensão Universitária 
 
Curso: Princípios de Redação Científica 
Entidade: C. A. da ESAM 
Local: Mossoró/RN 
Período: 22 à 24 de março de 1995. 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

73 
 

Curso: Prática de Ordenha 
Entidade: C. A. da ESAM 
Local: Mossoró/RN 
Período: 20 à 22 de março de 1996. 
 
Curso: Fitoterapia, Homeopatia e Acupuntura  
Entidade: Grupo Verde de Agricultura Alternativa  
                (GVAA) 
Local: Mossoró/RN 
Período: 29 à 31 de agosto de 1996 
Carga Horária: 16 horas. 
 
Curso: Odontologia Veterinária 
Entidade: Associação dos Clínicos Veterinários de Pe-

quenos Animais (ANCLIVEPA – RN)   
Local: Natal/RN 
Período: 15 e 16 de agosto de 1997 
Carga Horária: 12 horas. 
    
Curso: Verminoses de Eqüinos e Bovinos 
Entidade: GVAA 
Local: Mossoró/RN 
Período: 20 à 23 de agosto de 1997 
Carga Horária: 16 horas. 
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Curso: Caprinocultura 
Entidade: GVAA 
Local: Mossoró/RN 
Período: 28 de agosto a 01 de setembro de 1998 
Carga Horária: 16 horas. 
 
Curso: Bovinocultura do Leite – Inseminação Artificial 
Entidade: Serviço Nacional de Assistência Rural (SENAR) 
Local: Mossoró/RN 
Período: 17 a 21 de novembro de 1998 
Carga Horária: 40 horas. 
 
Curso: Parasitologia Veterinária 
Entidade: ESAM 
Local: Mossoró/RN 
Período: 30 de novembro a 3 de dezembro de 1998 
Carga Horária: 20 horas. 
 
Curso: Principais Intervenções Cirúrgicas em Grandes  
Animais 
Entidade: ESAM 
Local: Mossoró/RN 
Período: 7 a 9 de abril de 1999  
Carga Horária: 20 horas. 
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Curso: Interpretação Clínica do Hemograma e Parâ-
metros Bioquímicos Para a Função Renal 

Entidade: ANCLIVEPA - RN 
Local: Natal/RN 
Período: 14 e 15 de junho de 1999 
Carga Horária: 10 horas. 
 
Curso: Zoonoses 
Entidade: ESAM 
Local: Mossoró/RN 
Período: 8 e 9 de setembro de 1999 
Carga Horária: 20 horas. 
 
Curso: I Curso de Formação e Capacitação Técnica 

Para Extensionistas  
Entidade: Grupo Gestor Para o Desenvolvimento Sus-

tentável da Ovinocaprinocultura do RN 
Local: Mossoró/RN 
Período: 6 a 10 e 13 a 17 de dezembro de 1999  
Carga Horária: 80 horas. 
 
Curso: Acupuntura Veterinária 
Entidade: ESAM 
Local: Mossoró/RN 
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Período: 1 a 3 de junho de 2000  
Carga Horária: 8 horas. 
  
Outras Atividades de Extensão Universitária 
 

Monitoria 
 

Monitora concursada da disciplina Histologia e Embri-
ologia do Departamento de Medicina Veterinária da Escola Su-
perior de Agricultura de Mossoró, no período de 26 de abril de 
1997 a 20 de maio de 1998. 

 

Programa de Avaliação Instituição das Universidades 
Brasileiras (PAIUB) 

 
Selecionada em primeira colocação como bolsista do 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasilei-
ras (PAIUB), patrocinado pelo Ministério da Educação e Des-
porto (MEC), para levantamento de dados sobre a ESAM, du-
rante o período de 01 de fevereiro a 30 de agosto de 1998. 

 
Iniciação Científica 
 
Bolsista do CNPq dentro do Programa de Bolsas de I-

niciação Científica – Bolsa CNPq/ESAM/PIBIC durante o perí-
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odo de agosto de 1998 a dezembro de 2000, desenvolvendo suas 
atividades junto ao Departamento de Zootecnia da ESAM. 

 
Atividades de Representatividade    
 
Comissão Provisória do Centro Acadêmico de Medici-

na Veterinária da ESAM  
  
Presidente da Comissão Provisória para formação do 

Centro Acadêmico de Medicina Veterinária da ESAM, durante o 
ano de 1997. 

 
Centro Acadêmico de Medicina Veterinária da ESAM 

(CAVET)  
 
1a Secretária da primeira gestão do CAVET durante o 

ano de 1998. 
Vice-coordenadora Geral do referido centro acadêmico 

durante o ano de 1999.  
 
Representante de Discente 
 
Suplente do representante dos discentes junto ao Depar-

tamento de Zootecnia da ESAM nos anos de 1998 e 1999. 
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Estágios 
 
Área: Sanidade Animal (Parasitologia) 
Local: Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos (EM-

BRAPA Caprinos), Sobral/CE 
Período: 01 de fevereiro a 02 de março de 1999 
Carga Horária: 176 horas. 
 
Área: Reprodução de Caprinos e Ovinos 
Local: Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos (EM-

BRAPA Caprinos), Sobral/CE 
Período: 01 de fevereiro a 02 de março de 2000 
Carga Horária: 176 horas. 
  
Área: Sanidade Animal (Parasitologia) 
Local: Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos (EM-

BRAPA Caprinos), Sobral/CE 
Período: 30 de outubro a 29 de novembro de 2000 
Carga Horária: 196 horas. 
 
Área: Clínica e Cirurgia  
Local: Hospital e Veterinário da ESAM/Mossoró – RN 
Período: Junho a dezembro de 2000 
Carga Horária: 60 horas. 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

79 
 

Área: Nutrição Animal  
Local: Laboratório de Nutrição Animal da ESAM 
Período: março de 1998 a dezembro de 2000   
 
Associação Científica a Que Pertence 
 
Sociedade Nordestina de Produção Animal 
Categoria: Filiada 
Data de Admissão: 23 de novembro de 2000 
Endereço: Av. Duque de Caxias, 5650 
Bairro: Buenos Aires, Caixa Postal: 01, 
CEP: 64006 – 220, Teresina, Piauí 
Fone: (0**84) 225 1141/ 214 1142 
Home Page: www.cpamn.embrapa.br/snpa 
 
Aperfeiçoamento em Informática 
 
Curso: Introdução à Microinformática 
Entidade: Serviço Nacional de Aprendizado Comercial 

(SENAC) 
Período: 19 de dezembro de 1994 a 17 de janeiro de 

1995 
Carga Horária: 40 horas. 
 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

80 
 

Curso: Planilha Eletrônica 
Entidade: (SENAC) 
Período: 12 de junho a 03 de julho de 1995 
Carga Horária: 30 horas. 
Curso: Processador de Textos 
Entidade: (SENAC) 
Período: 10 de julho a 28 de julho de 1995 
Carga Horária: 30 horas. 
 
Curso: Multimídia: Uma Ferramenta na Pesquisa Ci-

entífica  
Entidade: ESAM 
Período: 10 a 17 de junho de 2000 
Carga Horária: 12 horas. 
 
Participação em Congressos, Simpósios e Seminários 
 
III Encontro Regional de Agricultura Alternativa 
Entidade: ESAM 
Período: 10 a 14 de março de 1998 
Local: Mossoró – RN 
 
Ciclo de Atividades em Comemorações ao Dia do Mé-

dico Veterinário 
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Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária 
– RN 

Período: 8 e 9 de setembro de 1998 
Local: Natal – RN 
 
V Seminário de Iniciação Científica 
Entidade: ESAM 
Período: 8 e 9 de julho de 1998 
Local: Mossoró – RN 
1a Semana de Medicina Veterinária da ESAM 
Entidade: ESAM 
Período: 8 e 9 de setembro de 1999 
Local: Mossoró – RN 
 
III Semana de Ensilagem e Fenação 
Entidade: SEJUC/SINE – RN/ EMPARN 
Período: 1o de outubro de 2000 
Local: Cruzeta – RN 
 
V Seminário de Iniciação Científica 
Entidade: ESAM 
Período: 29 e 30 de junho de 2000 
Local: Mossoró – RN  
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II Congresso Nordestino de Produção Animal e VIII 
Simpósio Nordestino de Alimentação de Ruminantes 

Entidade: SNPA 
Período: 20 a 23 de novembro de 2000 
Local: Teresina – PI 
 
Monografia  Defendida  Para  Conclusão  do  Curso  de 

Medicina Veterinária 
 
Título: Prevalência e espécies do gênero Eimeria (Api-

complexa: Eimeriidae) parasitas de caprinos SRD no município 
de Mossoró – RN 

Orientador: Luiz da Silva Vieira 
                   (Pesquisador D. Sc EMBRAPA Caprinos)  
 
Co-orientadores: Alexandro Íris Leite 
                            (Prof. M. Sc Subst. ESAM) 
                           Alexandre Paula Braga   
                           (Prof. M. Sc Adj. ESAM) 
Data da defesa: 20 de dezembro de 2000 
Resultado Obtido: Aprovação com média 100,0 
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Resumos Publicados 
 
Resumos Simples 
 

BARRA, S. B., BRAGA, A. P., RIBEIRO, H. U., VASCON-
CELOS, S. H. L., BARRA, Patrícia Batista, TAVARES, 
E. de A. Composição Química das Silagens de Capim Ele-
fante (Pennisetum purpureum, Schum) cv. Cameron, em 
cinco estádios vegetativos. In: CONGRESSO NORDES-
TINO DE PRODUÇÃO ANIMAL, 1O, 1998, Fortaleza. 
Anais... Fortaleza: SNPA, 1998. V.3, p.91. 

 
LOPES, N.N., BRAGA, A. P., VASCONCELOS, S. H. L., RI-

BEIRO, H.U., BARRA, Patrícia Batista. Efeito da idade 
de corte sobre o valor nutritivo do capim elefante (Penni-
setum purpureum, Schum) cv. Cameron. In: CONGRES-
SO NORDESTINO DE PRODUÇÃO ANIMAL, 1O, 
1998, Fortaleza. Anais... Fortaleza: SNPA, 1998, v.3, p.92. 

   
Resumos Expandidos           
 
 

BARRA, Patrícia Batista, BRAGA, A. P., RIBEIRO, H. U., 
VASCONCELOS, S. H. L. Composição químico-
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bromatológica de cama de galinheiro em função do perío-
do de estocagem e tipo de acondicionamento. In: SEMI-
NÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 5, 1999, Mosso-
ró. Resumos... Mossoró: ESAM, 1999, p. 162 – 165. 

 
DA SILVA, O. P. BRAGA, A. P., BARRA, Patrícia Batista, 

RIBEIRO, H.U., VASCONCELOS, S. H. L. Produção de 
massa verde e efeito do estádio negetativo sobre a compo-
sição químico-bromatológica da canarana erecta lisa (E-
chinochloa pyramidalis, Hitch) na forma fenada. In: SE-
MINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 6, 2000, Mos-
soró. Resumos... Mossoró: ESAM, 2000, p. 130 – 133. 

 
DA SILVA, O. P. BRAGA, A. P., BARRA, Patrícia Batista, 

RIBEIRO, H.U., VASCONCELOS, S. H. L. Subtituição 
parcial do farelo de soja pela mistura milho + uréia no 
desempenho e rendimento de carcaça de caprinos SRD. 
In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 6, 2000, 
Mossoró. Resumos... Mossoró: ESAM, 2000, p. 134 – 139. 

 
BRAGA, A. P. RIBEIRO, H. U., BARRA, S. B., BARRA, Pa-

trícia Batista, VASCONCELOS, S. H. L. Avaliação das 
silagens de capim elefante (Pennisetum purpureum, S-
chum) cv. Cameron, em diferentes idades de corte. In: 
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REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ZOOTECNIA, 37, 2000, Viçosa. Anais... Viçosa: SBZ, 
2000, p.32 e CD-ROM. 

 
BARRA, Patrícia Batista, BRAGA A. P., RIBEIRO, H. U., PI-

NHEIRO, M. J. P., DA SILVA, O. P. Tempo de estoca-
gem e tipo de acondicionamento na composição químico-
bromatológica da cama de galinheiro. In: REUNIÃO 
ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOO-
TECNIA, 37, 2000, Viçosa. Anais... Viçosa: SBZ, 2000, p. 
137 e CD-ROM. 

 
BRAGA, A. P., RIBEIRO, H. U., DA CÂMARA, F. A., BAR-

RA, Patrícia Batista. Desempenho de bezerros mestiços 
leiteiros submetidos a diferentes sistemas de aleitamento 
artificial. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 37, 2000, Viçosa. A-
nais... Viçosa: SBZ, 2000, p. 156 e CD-ROM. 

 
FARIAS, C. H. de A., DOS SANTOS, M. A. P., RIBEIRO, H. 

U., BARRA, Patrícia Batista. Avaliação químico-
bromatológica de grãos e parte aérea de diferentes culti-
vares de amendoim. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIE-



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

86 
 

DADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 37, 2000, Viço-
sa. Anais... Viçosa: SBZ, 2000, p. 350 e CD-ROM. 

 
MATOS JÚNIOR, R. R., RIBEIRO, H. U., BRAGA A. P., DE 

AZEVEDO, A. R., BARRA, Patrícia Batista. Composição 
de sinlagens de capim elefante (Pennisetum purpureum, 
Schum), cv. Napier com diferentes aditivos. In: CON-
GRESSO NORDESTINO DE PRODUÇÃO ANIMAL, 2, 
2000, Teresina. Anais... Teresina: SNPA, 2000. V.2, p. 48 
– 50. 

 
BARRA, Patrícia Batista, BRAGA, A. P., RIBEIRO, H. U., 

VASCONCELOS, S. H., FAGUNDES NETO, J. C., DA 
SILVA, A. C. Substituição parcial do farelo de soja pela 
mistura milho + uréia sobre as características de carcaça 
de caprinos SRD. In: CONGRESSO NORDESTINO DE 
PRODUÇÃO ANIMAL, 2, 2000, Teresina. Anais... Tere-
sina: SNPA, 2000. V.2, p. 334 – 336. 

 
BRAGA, A. P., BARRA, Patrícia Batista, RIBEIRO, H. U., 

VASCONCELOS, S. H. L., FAGUNDES NETO, J. C. 
Substituição parcial do farelo de soja pela mistura milho 
+ uréia sobre o desempenho de caprinos SRD. In: CON-
GRESSO NORDESTINO DE PRODUÇÃO ANIMAL, 2, 
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2000, Teresina. Anais... Teresina: SNPA, 2000. V.2, p. 
337 – 339. 

 
 
Mossoró, 6 de fevereiro de 2000 
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Uma Viagem Pelo Arquivo 
de Manuel Joaquim de Oliveira  

– Vingt-un Rosado – 

 
1 – O VELHO MEUQUIM 

 
 

Joaquim José de Melo ou Joaquim José de Oliveira nasceu 
em Mossoró a 31/12/1820 e faleceu em São Sebastião em Agos-
to de 1920, quase centenário. 

Encontro-o a 8 de Janeiro de 1852, “oficial de carpintari-
a”, dirigindo-se, ao lado de muitos outros, à Assembléia Provin-
cial do Rio Grande do Norte, pleiteando a criação da Vila de 
Santa Luzia do Mossoró. 

Casara-se com Joana Duarte de Oliveira, irmã de Luiz Du-
arte de Oliveira, avô do Dr. Francisco Duarte Filho. 

Sei que Meuquim é dos Guilherme de Melo mas não con-
segui localizá-lo no trabalho de Francisco Fausto de Souza. Mas 
estou tentado admitir que seu pai é o F3 da “Família Guilherme 
de Melo”, João Joaquim Guilherme de Melo, de quem disse 
Francisco Fausto ter se casado e sempre residido em Mossoró, 
ter sido “proprietário e fazendeiro nas Ribeiras do Upanema e de 
Mossoró, exercendo a indústria pastoril em não pequena escala. 
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Fixou-se na Ilha de Fora (hoje Santo Antônio) tendo ali edifica-
do uma casa de sobrado. Por nomeação da Vila de Princesa ocu-
pou o cargo de arrecadador do imposto de sal e foi procurador 
da Capela de Santa Luzia. Com sucessão ignorando-se, porém a 
sua descendência”. A possibilidade de ser João Joaquim o pai de 
Meuquim concilia a informação da velha Luzia, filha sobrevi-
vente do segundo, de que Simão Balbino Guilherme (N4 dos 
Guilherme de Melo) era primo de Meuquim e ainda que João 
Jacinto da Costa (Tn63) considerava-o como tio. Sendo Meu-
quim primo legítimo de Simão Balbino Guilherme de Melo 
(N4), isto é do avô de João Jacinto, não seria descabido que este 
o chamasse de Tio, segundo o velho costume. 

Meuquim tinha também um irmão, João, que não deixou 
descendentes, embora tenha se casado. 

Trazido por Manuel Joaquim de Oliveira, seu filho, para 
São Sebastião, em 1901, sempre foi muito grato a quem lhe dera 
o pão, na velhice desamparada. 

Quando lhe disseram em 20 de Julho de 1919 que acabava 
de perder o filho, respondera que morrera o seu “pai e não um 
filho”. 
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2 – MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA 
 

Filho de Joaquim José de Melo, Meuquim, e de Joana Du-
arte de Oliveira, nasceu Manoel Joaquim de Oliveira em Mosso-
ró, em Setembro de 1861, segundo informação de João de Frei-
tas Oliveira. Pelos dados do seu título eleitoral, teria nascido em 
1856. Ainda Dona Elisa de Freitas me diz que ao se casar em 
1893 com Manoel Joaquim tinha 16 anos e o seu esposo 32. 

Manuel Joaquim era agricultor na Macambira, núcleo rural 
próximo à cidade de Mossoró. Num certo ano de bom inverno, 
saldou cem cruzeiros, na venda do seu algodão. Convidou seu 
primo e cunhado Antônio Bernardo para uma sociedade comer-
cial na povoação de São Sebastião. Antônio entraria também 
com cem cruzeiros. Acertados os planos, compraram cereais e 
tecidos que colocam em dois carros de bois e ei-los em demanda 
da terra prometida. 

Comerciaram juntos algum tempo e em 1893 Manoel Joa-
quim já está estabelecido sozinho. Alguns dos documentos aqui 
reproduzidos dão idéia das atividades comerciais de Manoel 
Joaquim. Em 1898, oferece mil tranças de alho a Manuel Fer-
nandes Carneiro e ainda cebola, que o comprador informa estar 
tendo mais saldo do que o alho. 
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Em 1912 vende a arroba de algodão a Liberato Lopes de 
Oliveira por Cr$ 2,50 em São Sebastião Manoel Joaquim foi 
comerciante todo o tempo em que aqui viveu. Comerciante, ho-
nesto e escrupuloso, o seu patrimônio foi conquistado com suor 
e trabalho. 

João Jacinto recorda a atividade comercial de Manoel Joa-
quim, no inverno de 1899, o racionamento que estabeleceu na 
povoação, para que as mercadorias aqui chegadas com sacrifício 
dessem para salvar toda a população. Era nos velhos tempos em 
que o pão de macambira se constituía num grande recurso ali-
mentar da gente de São Sebastião, mas o inverno excessivo im-
pedia o próprio trabalho dos “tiradores de macambira”. Manoel 
Joaquim desdobrou-se em atividades, para poder atender com 
visão de homem público à sua vasta freguesia. 

Outro campo em que Manoel Joaquim desenvolveu os 
seus melhores esforços foi na administração da velha igreja de 
São Sebastião e do seu patrimônio. Um e outra totalmente aban-
donados naquele 1902, foram entregues ao seu vigilante cuidado 
por Dom Adauto Aurélio de Miranda Henriques. 

Uma capelinha baixa, com um altar de madeira, sem coro, 
sem torres, sem sacristia, sem corredores, eis a pequena igreja de 
Machado de Aguiar em 1902. 

João Jacinto lá a descrevera em 1899 como o paraíso das 
formigas. 
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Em 1903, Manoel Joaquim começou a trabalhar pela cape-
la. No período longo em que a administrou, transformou-a com-
pletamente. Fez também a casa paroquial. 

As torres foram erguidas sob sua direção por Francisco 
Paulino e a elas se refere a carta do Padre Ulisses Maranhão 
(XXII). 

Foi grande comprador de algodão. Alugava um locomóvel 
de Idalino de Oliveira que trazia cada ano para o descaroçamen-
to. Em 1905, aumentou as compras, ainda confiado no locomó-
vel de Mossoró. Como este lhe fosse negado, comprou um novo, 
com uma máquina de 40 serras de 7,5 cavalos, tudo por Cr$ 
2.500,00. 

Foi um dia de festa, a inauguração das novas instalações, 
naquele 1905 em São Sebastião. O Cônego Estevam Dantas 
trouxe-lhes a bênção da Igreja Católica e o acontecimento foi 
comemorado com muito foguetório. 

Os carros de boi de Antônio Miranda e Manoel Tenório 
trouxeram toda a maquinaria. O primeiro maquinista se chamava 
Antônio das Bombas. 

Manuel Joaquim também foi criador, a princípio na Povo-
ação e depois comprou o “Mulungú” para ampliar as suas ativi-
dades neste setor. 

De uma das vezes em que viajava do Mulungú para São 
Sebastião, entre 1912 e 1913, encontrou nas barreiras umas pe-
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dras de gesso. Levou-as a um seu grande amigo de Mossoró, o 
Farmacêutico Jerônimo Rosado, que as identificou. 

O gesso mossoroense era conhecido desde 1853 e possivel-
mente Rosado que tinha uma grande coleção de Almanaque La-
emmert, que dava notícia do minério, em 1903, não ignorava o 
fato, mas agora o Coronel Manoel Joaquim lhe trazia uma prova 
mais concreta, as próprias amostras do gesso das Barreiras. 

Rosado e Manoel Joaquim fizeram uma sociedade e compra-
ram um terreno nas Barreiras a Sebastião Estanislau de Freitas. 

Depois do falecimento de Manoel Joaquim, Rosado mani-
festou desejo de ter como sócio um parente de D. Elisa e convi-
dou para isso o Coronel Pedro José da Silveira. 

Pedro José disse que “não era doido para gastar dinheiro com 
pedra”, mas que sabia Rosado um homem sério e estava disposto a 
lhe emprestar o dinheiro necessário ao andamento da sua mina. 

Rosado agradeceu, mas não aceitou o empréstimo. Conti-
nuou a lutar bravamente com a sua magnífica visão de pioneiro 
e ao desaparecer não tinha colhido ainda os frutos do seu grande 
trabalho. Mas, profeticamente ele via os seus filhos e netos bata-
lhando pelos ideais, que nortearam a sua vida. 

Voltando a Manoel Joaquim de Oliveira. Muita faceta da sua 
curiosa e rica personalidade ainda poderia estudar. A do chefe polí-
tico local, por exemplo chefe brando, sem violências, sem recal-
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ques, que liderou por longos anos a vida social, econômica e políti-
ca da Povoação. Respeitado e benquisto por todos. 

E Francisco Pinheiro de Almeida Castro faz justiça no do-
cumento XXXIX quando apela para “o seu espírito conciliador” 
e se refere à sua “benéfica influência”. São outros políticos, 
muitas vezes adversários entre si que se lhe dirigem em amistosa 
correspondência: Francisco Gurgel de Oliveira, Bento Praxedes, 
João, Gurgel, Almeida Castro. Comerciantes que confiam na sua 
conhecida honestidade. O Padrinho de quanto batizado aparecia 
na povoação. 

O conciliador por excelência, nas questões de terras, nas 
brigas de família. 

E ainda o sertanejo hospitaleiro e bom, cujo lar completa-
do por essa figura simpática de Elisa Barreto, foi abrigo para  
quanto comerciante, agricultor, político, administrador, sacerdo-
te, engenheiro, passasse por São Sebastião. José da Penha, D. 
Adauto, Ferreira Chaves, hospedaram-se no lar acolhedor. 

Nas estradas que vinham da Paraíba, do Ceará (principal-
mente Pereiro) do interior norte-riograndense, a casa de Manuel 
Joaquim era uma parada obrigatória. 

Quando Almeida Castro vinha a São Sebastião, Manoel 
Joaquim reunia em sua casa os correligionários que eram tam-
bém seus. Mas quando Bento Praxedes vinha até aqui, Manoel 
Joaquim, numa demonstração de maneiras quase britânicas de 
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fazer política, além de hospedar o seu amigo congregava na sua 
residência os partidários de Bento, que eram seus adversários. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

96 
 

3 – DONA ELISA BARRETO DE FREITAS 
 

Para esposa Manuel Joaquim escolheu uma mulher admi-
rável, que lhe foi companheira dedicada e mãe exemplar. Mas 
Elisa Barreto de Freitas se distingue ainda por uma educação e 
uma finura de trato que em poucas outras senhoras mossoroense 
tenho visto tão apuradas. É realmente um privilégio aproximar-
se de D. Elisa Barreto de Freitas, conviver com figura tão extra-
ordinariamente simpática. 

Dona Elisa nasceu em Santana, Distrito de São Sebastião, 
a 2 de novembro de 1877, filha de Simão de Freitas Costa e Flo-
rentina Xavier Barreto (de Martins), Simão era filho de Gonçalo 
de Freitas Costa e Ana Pereira Gondim (BN9 da Família Freitas 
Costa, de Francisco Fausto de Souza, Bol. 14). Ana Pereira 
Gondim, é a mesma citada no doc. XX. 

Simão de Freitas Costa era viúvo, com 8 filhos e sua pri-
meira esposa era irmã do Cônego Pedro Soares. Viúva era tam-
bém Florentina Xavier Barreto. O Cônego Pedro, Vigário de 
Caraúbas, foi o responsável por este casamento, é tradição na 
família de Dona Elisa. 

Floresmina Xavier Barreto (Flora) era filha de Manuel Luiz 
Barreto (de Martins) e Francisca Xavier do Amaral (de Aracati). 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

97 
 

O pai de Manuel Luiz Barreto viera de Pajeú das Flores, 
Pernambuco e se casara com Joana Gomes do Amorim. Irmão 
de Manuel Luiz Barreto foi Domingo Velho Barreto, sogro do 
Des. Ferreira Chaves.  

Manuel Luiz Barreto trouxe do Recife o Professor Carloto, 
para cuidar da educação dos seus filhos, Carloto ensinava leitura 
e música. 

Joviano Xavier Barreto, irmão de Flora, foi mestre da 
banda de música de Martins. Outro irmão, Francisco Xavier 
Barreto, foi mestre de banda de música de Pacatuba. Todos os 
filhos de Manuel Luiz Barreto e Francisca Xavier do Amaral 
tinham acentuada vocação para a arte musical. 

Do segundo consórcio de Simão de Freitas Costa e Floren-
tina Xavier Barreto nasceram: Carminda Barreto de Freitas, que 
faleceu solteira e Elisa Minervina de Freitas ou Elisa Barreto de 
Freitas, que se consorciou com Manoel Joaquim de Oliveira e 
tem descendência. 

Este trabalho foi possível porque Elisa Barreto e João de 
Freitas Oliveira puseram à minha inteira disposição todo o ar-
quivo de Manoel Joaquim de Oliveira. 
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4 – JOÃO DE FREITAS OLIVEIRA 
 

Quando se tentar a história dos chefes políticos do interior 
do Rio Grande do Norte, um modelo de lealdade, honestidade e 
real prestígio popular, sem demagogia e sem artifícios, poderá 
ser identificado na figura de João de Freitas Oliveira. 

Agricultor, criador, funcionário Estadual, Vereador, em 
repetidas legislaturas mossoroenses, João de Freitas é ainda 
marcante personalidade de Governador Dix-sept Rosado. 

Manuel Joaquim de Oliveira e Elisa Barreto de Freitas re-
sumiram-se nas suas belas e notáveis qualidades neste filho, que 
se tornou o chefe acatado e respeitado de todo o Distrito. 
     No território dissetiense, o seu nome significa uma bandeira 
de paz, de concórdia, de trabalho pelo bem estar coletivo. 
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5 – ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE OS DOCUMEN-
TOS QUE SELECIONEI DO ARQUIVO DE MANUEL 

JOAQUIM DE OLIVEIRA 
 

I – João de Freitas me informou que o bilhete de Liberato 
Lopes de Oliveira se referia à compra do algodão. 

II – Contém esta carta de Manoel Fernandes de Oliveira da-
dos muito interessantes para a História Econômica de Mossoró. 
Naquele 1898, Manoel Joaquim já podia comprar para revenda, 
nas vazantes de São Sebastião, 1.000 tranças de alho. Mas o 
comprador reclamava mais cebola do que alho, por ter maior 
consumo. Carneiro planejava ir ao Pará e Manaus, onde tinha 
um seringal para vender. Mas o estado sanitário do Pará não 
andava bom. E Carneiro pensa em ir vender seu alho do Baturité 
para o Quixadá, de onde voltaria com café. Carneiro não paga a 
Manoel Joaquim à vista porque empregou o seu capital em ren-
das e obras de Labirinto de Aracati e Cascavel. 

III – O dissetiense Antônio Bezerra do Rego emigrou para 
a Amazônia. Essa carta do Rio Juruá, de 1914, fala muito alto da 
crise da borracha. Antônio tinha esperança de que até o fim do 
ano pudesse receber os seus saldos, para regressar à terra natal, 
pois “mais não se pode ganhar, e salvo se melhorar de condições 
a Borracha”. 
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IV – Francisco Izódio de Souza já mereceu de Raimundo 
Nonato da Silva uma página consagradoura e os Capítulos de 
História Mossoroense do Prof. Manoel de Almeida Barreto nos 
ajudam a entender a sociedade de nossa terra naquele tempo. 
Sociedade que numa bela demonstração de democracia racial se 
deixava liderar por um homem de cor, que tinha realmente as 
qualidades exigidas para dirigentes do município. 

V – Luiz Macário, segundo João de Freitas, foi um velho 
professor municipal, em São Sebastião Aguilhadas. Vê-se pela 
carta, que as suas letras não eram muitas. É o mesmo a quem se 
refere o Dr. Castro em XXXIX. Macário queixa-se de um cida-
dão local que se negou a ser padrinho da filha, por estar ele em 
débito com o mesmo, de duas ou três cuias de farinha. Além 
disso, o mesmo arrebatara-lhe o dinheiro do seu filho Luiz, 
mandando comprar uma farinha podre. Pitorescas revelações do 
São Sebastião de 1909. 

VI – Antônio Paturi foi chaufeur de Delfino Freire. A sua 
esposa residiu algum tempo em casa de Manoel Joaquim.  

VII – É a casa onde mora João de Freitas Oliveira. Fica na 
Rua que hoje tem o nome de Manoel Joaquim de Oliveira. 
Chamavam-na do “Padre João”, porque nela residira por muitos 
anos o Padre João Urbano de Oliveira. 

VIII – Felipe Néri de Brito Guerra foi um dos maiores filhos 
do Nordeste. 
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Os seus dados biográficos estão no meu “Mossoró”. Nesta 
carta aparece o homem extremamente honesto, prestando contas 
minuciosas ao seu cliente. Felipe fora em 1898 aposentado no 
cargo de Juiz de Direito de Caicó, “sem requerer”. Posterior-
mente foi posto em disponibilidade. 

Em 1907, no ano desta carta foi residir em Mossoró. Em 
1909, era Juiz de Direito de Mossoró. Durante a sua disponibili-
dade, residiu no Brejo do Apodi, onde foi “agricultor, criador e 
mestre escola”, segundo suas próprias palavras. 

IX – Francisco Gurgel de Oliveira, chefe político de grande 
prestígio em Mossoró e no Oeste norte-riograndense. Os seus da-
dos biográficos estão no meu “Mossoró”. Chefe do Partido Con-
servador em Mossoró, cidade que governou de 1877 a 1880, dirigiu 
o Rio Grande do Norte de 6 de Agosto a 9 de Setembro de 1891. 

Deputado Federal (1894-1896) e (1897-1899). Não foi reeleito 
para a terceira legislatura. Foi o tempo do seu rompimento com Pe-
dro Velho, de quem guardava profundos ressentimentos. Tinha sido, 
por carta Imperial de 21/11/1885, nomeado Vice-Presidente, e foi 
segundo Vice-Presidente eleito pelo Congresso do Estado em 
20/07/1891. Era Vice-Presidente de Miguel Castro mas estava ao 
lado de Pedro Velho na sua deposição, em 28/11/1891. 

No ostracismo, Gurgel residiu alguns anos em São Sebasti-
ão, mas faleceu em Mossoró e não aqui, como disse Câmara 
Cascudo no “Governo do Rio Grande do Norte”.      
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O velho Pascoal (Francisco Pascoal) era um pedreiro da Fa-
mília dos Ananias de Mossoró. 

Aqui construiu a casa de Manoel Joaquim de Oliveira (VII) 
e na Igreja de São Sebastião: o altar, os corredores, a sacristia, 
além de eleva-la. As torres foram construídas por Francisco Pau-
lino em 1918. 

Naquele 1899. Francisco Gurgel lhe devia da construção de 
sua casa, Cr$ 68,20. Esta casa pertenceu aos seus descendentes. 
Nela residiu por muitos anos seu filho Santídio Gurgel e é hoje 
de Lourenço Menandro da Cruz. Fica na Rua Manuel Joaquim 
de Oliveira. 

Gurgel fala das boas chuvas e na lama que Manuel Joaquim 
teria encontrado na sua viagem. A queda pluviométrica de 1899, 
em Mossoró, registrada por Jerônimo Rosado foi de 1.268mm e 
naquele mês de maio, que é o da carta de Gurgel, as chuvas tota-
lizaram 103mm. Em 1899, o pluviômetro registrou o dobro da 
média de 25 anos, para Mossoró. 

Foi um excepcional inverno. Interessante ainda a notícia 
de que chegara a 4 de Maio o correio de terra. 

X – Antônio Rodrigues foi o advogado de Manoel Joaquim 
em 1901, quando o acusaram injustamente de convivência com 
o assassinato do Delegado de São Sebastião Bazílio Quaresma 
Torreão. 
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XI – Horácio Tibúrcio de Melo não foi identificado por João 
de Freitas e D. Elisa. Luiz Lopes de Oliveira Guimarães era da 
Aroeira e esteve no Norte. 

XII – É um cartão impresso. 
XIII – Curiosa a anotação a lápis: segunda seção, no P. Do-

ce. É o prédio onde funcionou o Sete de Setembro e está hoje a 
Escola Normal. João Batista Cascudo na sua magnífica aula do 
curso de Antropologia Cultural, sobre Antônio Gomes, ressalta 
o alto destino histórico do “Pão Doce”. 

XIV – Jerônimo Rosado sempre se aproximava de quanto 
engenheiro, quanto técnico visitasse Mossoró, a serviço de qual-
quer dos problemas da sua cidade e da Região. 

XV – Cândida Alexandrina de Freitas era irmã do Padre 
João Urbano de Oliveira e casara-se com Benjamin de Freitas 
Costa, irmão de D. Elisa Barreto de Freitas. Inacinha, também 
irmã do Padre Lourenço era uma ex-escrava e morava em com-
panhia do Pe. João. “Compadre Simãozinho” é Simão de Freitas 
Costa, pai de D. Elisa. Comadre Flora, Floresmina é a mãe de D. 
Elisa, Carminda, sua irmã. 

Mana também era irmã do Padre João. Rosa era costureira 
em Mossoró. “Rosa do Padre João”, assim a chamavam, porque 
residia na casa do padre. Inacinha era mãe de criação da esposa 
de Joaquim Correia, chefe político em Pau dos Ferros.                        
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Em 1898, as festividades do Padroeiro da Povoação já de-
viam se revestir de uma certa animação.  

XVI – São Sebastião em 1899 já produzia melões, ficamos 
sabendo pela carta de Francisco Gurgel. 

Gurgel ataca os seus adversários com veemência. Joaquim 
Ferreira Chaves governava de 1896 a 1900. Gurgel classificava, 
ironicamente, de “ótimo” o seu governo.            

Há uma grande novidade histórica nesta carta. 
O Padre João Urbano de Oliveira teria requerido a transfe-

rência da sede da Freguesia de Mossoró para São Sebastião, 
porque os mossoroenses haviam negado a sua ajuda financeira 
aos reparos internos da Matriz. 

XVII – Rafael era um caboclo criado por João do Vale Ca-
rocinho. Sempre que vinha do Rio, Francisco Gurgel trazia se-
mentes diversas, principalmente de hortaliças, para Manoel Joa-
quim mandar plantar nas vazantes. De uma feita, remeteu tubér-
culos de batatas inglesa que João do Rego Barros plantou com 
êxito. O gerimú grande das vazantes de São Sebastião veio de 
sementes remetidas por Gurgel. O priquiti, planta ornamental, 
também aqui foi introduzida por Gurgel. 

Compadre Antônio era Antônio Gurgel de Oliveira, do 
Umary. Mun. de Caraúbas. 

Em 1899, o rio Mossoró deu uma grande enchente e houve 
fartura de peixe, que só reapareceria em 1917. Espécies mais 
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comuns: curimatã, piau, traíra, piranha, etc. Eram os peixes de 
Manoel Joaquim que Gurgel pensava em vir comer. 

XVIII – Bento Praxedes, adversário político de Manoel 
Joaquim de Oliveira foi seu compadre e amigo. 

XIX – Maria da Silva Saldanha Castro era esposa de Fran-
cisco Pinheiro. 

Foi mãe de criação de D. Marocas Veras, curiosa figura de 
chefe política em Augusto Severo digna de um estudo, que lhe 
fixe a rica personalidade. 

XX – A esta nota genealógica dei outra redação e fiz a sua 
aproximação com os trabalhos conhecidos na matéria sobre 
Mossoró. 

XXI – São anotações feitas pelo próprio Manoel Joaquim 
de Oliveira. 

XXII – Esta carta do Padre Ulisses é de importância para 
as histórias das epidemias na Região de Mossoró. O serviço a 
que ele se refere é o das torres da Igreja de São Sebastião. 

XXIII – Inácia e Cândida são as mesmas de XXIV. Cân-
dida é a que escreveu a carta XV. Estavam ambas ansiosas pelo 
Vigor de cabelo de Ayer, naturalmente muita da preferência 
feminina daqueles dias.  

Falam ambas da “bondade e delicadeza” da gente de Mos-
soró em XXIV. 

XXVI – O muro é o da casa de VII. 
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XXVII – Raimundo Palácio foi proprietário da primeira 
motocicleta que apareceu em Mossoró, me informa João de 
Freitas. Frade espanhol, que tinha deixado a batina, era mecâni-
co, ferreiro, musicista. 

XXVIII – É uma circular imprensa. 
XXIX – Dr. Filgueira era o Dr. João Dionísio Filgueira. 
XXX – João Gurgel era o pai do Dr. Nizário Gurgel e avô 

de Romildo Gurgel. Pela veemência da carta, vê-se que ambos, 
filho e neto, são bastante parecidos com o ardoroso propagandis-
ta de José da Penha. 

XXXII – Carta impressa. 
XXXV – José de Lucas Barbosa era o Tenente Zumba, ca-

sado com Dona Marocas Veras, pais do Prefeito Silvestre Veras. 
Tenente Zumba lutou na campanha do Acre. 

XXXVI – Dona Marola de Freitas era viúva de Joaquim 
de Freitas. Foi proprietária de uma casa de modas em Mossoró. 

XXXVIII – Maria Amélia de Freitas (Cotinha) aprendera 
bandolim com a irmã do Divino Coração. 

XXXIX – É interessante esta carta, pois mostra os méto-
dos de dois chefes políticos Almeida Castro e Manoel Joaquim, 
ambos preocupados com a harmonia da família mossoroense. 
Castro se refere às intrigas dos pequenos aglomerados humanos. 

XL – Em Setembro de 1912, José Raimundo (vulgo Com-
padre), Pedro Côco, José Paulino (José da Banda) atacaram, 
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armados de rifle, a residência de Manoel Joaquim de Oliveira. 
Nesse mesmo dia atacaram Rufino José do Nascimento em Pau 
Darco e Vicente Borges de Andrade, na Povoação de São Sebas-
tião. 

Joaquim Saldanha, Quinca Saldanha, é outra figura do O-
este digna de estudo. 
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I – ALGODÃO. PREÇO DE ARROBA 
 

Amigo Sr. 
Manoel Joaquim de O. 
 
Recebi sua estimada cartilha estou firmado e sustento o pre-

ço de 2,50 assim espero que vmc. sustente que mesmo no Mos-
soró está neste preço mais nada sempre a ordem do Amo. Obro. 
Canudos 18 de Julho de 1912. 

Liberato Lopes de Oliveira. 
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II – ALHOS E CEBOLAS DE SÃO SEBASTIÃO 
 

Sr. Manoel Joaquim 
 
Amo. e  Sr. 
Recebi a encomenda de nosso trato a qual esperava as cebo-

las que tinha prometido e mesmo alguma diferença, que eu que-
ria mais cebola do que alho, pois que tinha saída mais cebola do 
que o alho, mas fiquei com todo para satisfazer o amigo, e fico 
recebido e pode descansar que entregarei dita quantia ao Sr. 
Bento Oliveira. 

Tendo eu hoje recebido notícias de muitas moléstias no Pará 
para onde partia no dia 15 deste, resolvi ir antes para o Quixadá, 
a dispor um pouco de alho que tenho comprado e voltar a esta 
cidade, a esperar que apareçam melhores notícias do Pará e Ma-
naus aonde tenho negócios de grande resultado que é a venda de 
um seringal, isto o farei se desaparecem as notícias presentes, 
deixando de ir com uma partida de rendas que tinha comprado 
aqui no Aracati e Cascavel, e como v. ofereceu-me mil tranças 
de alho e já tenho umas 500 tranças as quais vou vender do Ba-
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turité para o Quixadá no caso de querer vender o que tiver fica-
do para minha volta do Quixadá e Baturité de onde pretendo 
trazer café pode mandar o alho até o dia 3 ou 9 deste sendo ao 
preço do que lhe comprei deixando de mandar-lhe ou comprar-
lhe a dinheiro por ter empregado o meu pequeno capital em ren-
das e obras a labirinto o que encontro até minha volta falo isto é 
por estar resolvido como disse de não poder partir para o Norte e 
quero de 1.000 tranças para baixo, nada para cima e só quero v. 
mandando deixar até o dia 9 o mais tardar e sendo nas condições 
do que lhe comprei, encontrei tudo exato e bom estado encon-
trando no Alho... tudo o que me disse. Só faltam mais cebolas 
mas esta foi involuntária... 

Contratamos. 
 

Aguardo suas ordens o... 
             

                                                 Manoel Fernandes Carneiro 
Mossoró, 5 de Julho de 1998. 
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III – UM DISSETIENSE NA AMAZÔNIA  
 

Carta de Antônio Bezerra do Rego a Manoel Joaquim de O-
liveira “Amazonas, Rio Juruá, Mauy 1º de Agosto de 1914. 

Meu caro Padrinho: O dever de um bom afilhado é pedir do 
altíssimo que sempre lhe conceda saúde e felicidade bem assim 
todas as pessoas de sua família. 

Somente para dar-lhe notícia minha lhe dirijo estas linhas di-
zendo-lhe que acho-me com saúde, ainda não pude regressar a 
nossa terra devido a crise no Amazonas pois tudo aqui se tornou 
péssimo até mesmo quem tem saldo a receber não pode, o Pro-
duto do Estado está em preço péssimo e devido a isto nada se 
pode ganhar mais no Amazonas. Se Deus permitir no fim deste 
ano sigo com o Dinheiro que tiver ganho, pois que mais não se 
pode ganhar e salvo se melhorar de condições a Borracha. Mui-
tíssimas Recomendações envio para todas as pessoas de sua fa-
mília e conhecidos. Abrace e Deite a vossa Bênção ao seu afi-
lhado e verdadeiro Amigo Antônio Bezerra do Rego.” 
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IV – BALANÇA DA INTENDÊNCIA 
        EM SÃO SEBASTIÃO 

 

Em 12 de Fevereiro de 1912 
Amo. e Sr. Manoel Joaquim 
 
                                            São Sebastião 
Como a balança que a intendência tem aí, a seu cargo, não 

está prestando serviço, e o Sr. Manoel Paula tendo precisão da 
mesma, queira entregar-lhe dita balança. 

Como sempre o amo. obo. Francisco Izódio de Souza. 
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V – BATIZADO 
 

Ilmo. Sr. Mael. Joaquim 
O fim do presente é pedir-lhe para lançar a mão desta procu-

ração e com sua benéfica intervenção com o Vigário na vinda 
daquele aqui fazer-se batizar minha filha sendo procuradores 
Vmce. e D. Eliza. É bem provável que o Rev. não fará dúvida a 
proposta que eu como pai a faço visto a covardia do... não que-
rer revelar a criança a pia porque eu tenho comprado duas ou 
três cuias de farinha em sua casa. 

Clínica Médico Cirúrgica do Dr. Almeida Castro Mossoró, 
21 de Janeiro de 1913. E não quis vender aquele couro a ele para 
receber em farinha em casa do Sr. Cândido. Não há outro moti-
vo sobre o caso, pois o... não tem mais o que fazer tomou ante 
ontém do meu Luiz dinheiro que ia comprar para aí e mandou 
comprar em casa de Cândido de uma podre por um filho dele. 

Quero saber se faz o favor 
Do menor criado Luiz Macário 
Gangorrinha, 8 de Julho de 1909 
O mesmo 
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VI – ALUGUEL DE CASA EM MOSSORÓ  
 

Recebemos do Sr. Antônio Paturi a quantia de quinze cruzei-
ros correspondente ao aluguel de nossa casa a Rua Cel. Monte 
pelo que passamos o presente para um só efeito. 

Mossoró, 16 de Junho de 1919 
Por Miguel Faustino do Monte 
Luiz Gondim 
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VII – LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE CASA  
         EM SÃO SEBASTIÃO  

 

Intendência Municipal de Mossoró 
Recebi de Manoel Joaquim de Oliveira a importância de dez 

cruzeiros que pagou pela licença para edificar uma casa em S. 
Sebastião a Rua do Padre João conforme o Alvará. 

 
Intendência Municipal de Mossoró, 18 de Abril de 1900 
O procurador F. Romão Filgueira. 
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VIII – DESPESAS DE TABELIÃO 
 

27/09/1907. 
Tenente Cel. Manoel Joaquim-Ai vai a conta; como verá, as 

despesas do escrivão importaram em Cr$ 46,53 descontando 
Cr$... 10,00 que o amigo já tinha dado ao escrivão, Cr$ 5,50 que 
me deixou para selo de alvará e Cr$ 3,30 que também já tinha 
pago, ficou Cr$ 27,73 que é o que eu dei agora ao escrivão. Fica, 
pois o senhor me devendo Cr$ 27,73 que eu dei ao escrivão. Se 
me mandar uma nota de Cr$ 50,00 ficaremos de contas justas e 
assim fica o meu serviço por Cr$ 22,27. Eis aí o que me deve: 
Cr$ 27,73 que paguei ao Escrivão e 22,27 de meu serviço; total 
Cr$ 50,00. Se achar que peço muito pelo meu serviço (tenho 
feito serviços daqueles por muito mais) então mande o que qui-
ser. Vai a conta do escrivão. De Felipe Guerra. 
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IX – CARTA SOBRE DÍVIDA  

 

Mossoró, 20/05/99. 
Compadre Manoel Joaquim 
Que tenha feito boa viagem. Estou arrumado devendo seguir 

hoje a noitinha. Não me lembrei senão agora de dizer-lhe que 
logo chegue ao Rio darei ordem a Bento para lhe entregar a im-
portância de que lhe sou devedor. O resto da empreitada com o 
velho Pascoal que era 70 cruzeiros somente resta 68,20 por ter 
dado a mulher 1,80. Adeus. Estou cansado e azuado com os 
mosquitos. Recomende-me a Comadre. Seu compadre e Amigo 
Francisco Gurgel. 

P. S. Tivemos boas chuvas. Imagino a viagem de vv. que 
pegaram alguma lama... Estou ansioso por chegar ao Rio. Ontem 
chegou Correio de terra. 
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X – CARTA SOBRE DÍVIDAS 
 

Mossoró, 15/04/1901. 
 
Compadre Manoel Joaquim 
Recebi e já havia falado com o Ant. Rodrigues q. se deu por 

pronto. Agora mesmo recebi sua carta última de 14, ontem que 
estou respondendo sem saber o q. dei a J. ou p. melhor o Ant. 
Paulino. Não temos que estranhar os boatos propalados e creio 
q. ao J. pouco afeta mesmo porque ele não é um desconhecido 
em matéria de direito e menos de escrúpulo. 

O que é fato e que temos visto perdidas muitas vontades. 
Pode ser que em breve mudem de rumo mesmo porque a his-

tória não muda. Como edificadores do bem, os que andam a 
fazer jogo com qualquer bandido que investem de poderes supe-
riores quando não deviam andar em público q. bem conhece 
quem é o chaveiro da amasia do J. seu amigo e patrão. 

Vamos ver como ele se sairá. Nada temos de novidade por 
cá. O rio tem estado realmente muito cheio. Apolônia com o 
pequeno vão bem sem novidades: me parece que este agora é 
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calado ou será mesmo por nada sofrer. Adeus. Lembranças a 
Comadre e abençoam ao Pedro. 

Seu compadre Amigo Francisco Gurgel. O Vapor do Sul te-
legrafou ontem. 
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XI – CARTA SOBRE DÍVIDA 
 

Manaus, 4 de Dezembro de 1909 
 
Compadre Manoel Joaquim de Oliveira 
Adeus Saúde e Felicidade é o que lhe desejo juntamente com 

a Exma. família é o quanto estimo enquanto nós até a presente 
Data ficamos todos com saúde graças a Divina Providência. 

Compadre Amigo há muito que lhe escrevi uma carta e ain-
da não tive resposta quero que o Senhor não a recebeu ainda 
Participo-lhe que a sua importância que eu era devedor a quantia 
de vinte e três cruzeiros e dez centavos Cr$ 23,10 entreguei ao 
Senhor Luiz Lopes de Oliveira Guimarães assim como o Senhor 
autorizou para ele receber. Adeus Lembranças para todos de 
casa Bote a benção a sua afilhada e a comadre Elisa Sou seu 
Amo. e Comp. Que estima Horácio Tibúrcio de Melo. 
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XII – Um cartão do  
         CLUB DRAMÁTICO FAMILIAR  

 

Transferível – nº – Artigo 40 s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Sócio 
Não se utilizando deste bilhete para o espetáculo que foi dis-

tribuído, pode conserva-lo para o seguinte – Jerônimo Rosado. 
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XIII –TÍTULO DE ELEITOR 
 

Título do eleitor Manoel Joaquim de Oliveira, 49 anos, casa-
do, negociante, filho de Joaquim José de Oliveira, alistamento 
de 1905, título número 255, número de ordem no alistamento 
geral 187, assinado pele eleitor, pelo Presidente da Junta de Re-
cursos Olimpio Vital, pelo Presidente da Comissão de Alista-
mento João Dionísio Filgueira. 

No verso esta data 13 de 04 de 1913 e a assinatura de Silvei-
ra Martins. Também a lápis ali está anotado: 2a secção. P. Doce. 
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XIV – ENGENHEIRO DA ESTRADA  
          DE FERRO DE MOSSORÓ  

 

Mossoró, 2 de Julho de 1915 
Amigo Manoel Joaquim 
 
São Sebastião 
 
Apresento-lhe o Dr. Olívio Castro Engenheiro encarregado 

dos Estudos da Estrada de Ferro para quem peço sua boa amiza-
de e coadjuvação do amigo Jerônimo Rosado. 
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XV – NOTÍCIAS FAMILIARES  
 

Mossoró, 2 de Janeiro de 1898 
Elisa 

 
Boas Festas e melhores entradas de ano é o que de coração 

lhe desejo e a todos quanto lhe são caros. Recebi sua carta con-
vidando-me para passar a festa de São Sebastião aí e termos o 
prazer de passarmos estes dias juntas; muito lhe agradeço o seu 
bom desejo; porém estou um pouco embaraçada em razão de 
Inacinha ainda não ter voltado do passeio em Pau dos Ferros; e 
não quero deixar mana só. Quando eu puder e o tempo estiver 
conveniente eu irei passar uns dias aí com você. Comadre Flora 
e Carminda: isto é se Compadre Simãozinho vier buscar-me 
quando eu quiser ir. Rosa ainda não fez os vestuários do seu 
menino, posse vê atropelada com o povo; mas ela disse-me que 
deixasse passar o dia de Reis que ia aprontar suas obrasinhas. 
Abençôo a você e o meu afilhadinho. Muitas lembranças a Co-
madre Flora, Compadre Simãozinho, a Carminda e Maria. Pe. 
João e Mana também lhes enviam Lembranças Aceitem de Lou-
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rença e de todos de casa. Sou com estima sua Madrinha e Co-
madre Cândida Alexandrina de Freitas. 
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XVI – NOTÍCIAS FAMILIARES  
 

Mossoró, 4 de Fevereiro de 1899 
 
Compadre Manoel Joaquim 
Acabo de receber sua carta de 3 (ontem) e os melões que 

chegaram perfeitos, fazendo entrega dum a Bento conforme indi-
cou. 

Continuo apreensivo com a doença de Pautília muito embora 
o médico esteja animado, todavia a febre não desapareceu, ela em 
um estado de fraqueza horrível não permitindo sequer ficar sentada 
pouco alimento (caldos) recebe sempre com delírios etc. Hoje a-
manheceu com menos febre. Deus é quem melhor destinará o des-
fecho deste horrível mal. Soubemos que havia sido vítima de con-
vulsões um dos seus pequenos o que muito sentimos aceitando 
você e a comadre os nossos pêsames. Não sou dos que acham 
ser uma felicidade a conta a que levam muita a perda de filhos; 
não sou maldizente também, mas guardo saudades imorredouras 
de quantos tenho no céu. Esses últimos dias têm morrido muitas 
crianças dessa moléstia que parece rara será a criança que lu-
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crem. Compadre Bento Borges tem passado muito mal, me pa-
recendo que seus dias estão prestes a findar. Eu ainda não pude 
sair à rua sei, porém que foram chamados à Capital o Juiz de 
Direito o Te. Souza Comandante da Força. 

A crise e a miséria que se alastrou em nossa terra e que se 
agravou pela incúria e perversidade dum governo ÓTIMO vai 
repercutindo entre eles visto não terem de que lançar não para 
arrancarem dinheiro que lhes baste para sustentarem o luxo e 
vaidade dos que zombam da penúria e vexames que muitos tra-
gam-nos sem remédio. 

Já não há mesmo entre eles quem queira receber o bom 
dinheiro do J. Chaves dizendo-se que há ordem para que as re-
partições não o recebam. 

Adeus lembranças a Comadre. Seu Compadre Amigo 
Francisco Gurgel. 

NB Hoje me disse o Capm. Je. Alexe. que o Pe. Jo. havia 
requerido a transferência da sede da Freguesia para aí, devido o 
estado da Matriz que precisa grandes reparos internos e ter havi-
do recusa dos habitantes em subscreverem a quantia em que 
foram orçadas as obras. 
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XVII – NOTÍCIASFAMILIARES 
 

Num cartão do “Coronel Francisco Gurgel Deputado pelo 
Rio Grande do Norte” está escrito o seguinte bilhete: “Compa-
dre Manoel Joaquim. Todos vamos sem novidades inclusive 
Apolônia e o caçula. Continuo a ter sempre gente e por isso 
mesmo ainda não tive tempo para nada.” 

Rafael entregará um pacote com sementes que as mandará 
plantar a fim de termos alguma verdura. Se Comp. Antônio 
trouxer o meu cavalo eu irei com ele lá comer peixe. Lembran-
ças a Comadre e sempre as ordens. 30/11/99. 
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XVIII – NOTÍCIAS FAMILIARES 

 

Mossoró, 28/03/1913. 
 
Compadre Manoel Joaquim 
Recebi sua carta com Cr$ 60,00 para pagamento do seu 

registro e junto o respectivo talão. Paguei a Marola Cr$ 52,90 
em Fevereiro conta das meninas, e agora em Março 14,20 ao 
todo 67,10 que fica a seu débito. Junto às faturas para ver. As 
meninas vieram passar um dia aqui conosco. Achei-as gordas 
coradas, especialmente Cotinha, prova de que estão passando 
bem e gozando saúde. 

Agora elas vêem passar outro dia no batizado das meninas. 
Estimo sua saúde, da Comadre Elisa, a quem nos reco-

mendará. Nós vamos em paz, D. Pautília convalescendo de todo 
e as meninas em marcha de se criarem. Abrace o Compadre e 
Amigo, Bento Praxedes. 
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XIX – NOTÍCIAS FAMILIARES  

 

Monte Efraim, 3 de Abril de 1916. 
 
Prezada Comadre Elisa 
 
Acuso o recebimento da sua prezada cartilha assim como 

do delicado presente que me ofereceu mui grata lhe sou por tan-
tas finezas das quais não sou merecedora. 

Comunico-lhe que a 27 do pp faleceu meu irmão Bevenu-
to, deixando-me infindas saudades. 

Eu vou continuando sem alteração de saúde graças a Pro-
vidência. Faça-me recomendada ao Compadre e as meninas. 
Marocas envia saudades a si e a todos de sua família. Aceite um 
saudoso abraço da Comadre e Amiga Grata Maria da Silva Sal-
danha Castro. 
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XX – UMA NOTA GENEALÓGICA  
 

Antônio Pereira Gondim casou-se a primeira vez com Maria 
da Conceição, irmã de João Martins. Desse consórcio vieram: Ca-
tarina, Ana, Francisca, João Antônio, Felipe, Manoel e José. 

Casou-se a segunda vez com Inácia (18 da família Cam-
boa de Francisca Fausto de Souza, Bol. Bib. 6, p. 9). Deste casal 
vieram: Padre Florêncio Gomes de Oliveira, (Bn89), Raimundo 
Gomes de Oliveira (Bn90), Delfina Gomes de Oliveira (Bn91). 

A Catarina a que se refere esta nota é Sobrinha de Catarina 
de Amorim e Oliveira, esposa de Sebastião Machado de Aguiar, 
o fundador de São Sebastião, atualmente Gov. Dix-sept Rosado. 

Teria assim aquele português se consorciado com uma tia, 
pelo lado paterno, do Padre Florêncio Gomes de Oliveira. 

A 3a vez Antônio Pereira Galdino casou-se com Bernarda. 
Daí, veio Álvaro da Silveira que se mudou para Natal, casando-
se e deixando descendência. Álvaro foi criado e educado por Pe. 
Florêncio Gomes de Oliveira. 
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XXI – NOTA GENEALÓGICA 

 

Casamos a 25 de Outubro de 1893. A primeira filha nas-
ceu a 4 de Fevereiro de 1895; o segundo nasceu (Manoel) a 4 de 
Abril de 1896; o terceiro nasceu (Pedro) a 19 de Maio de 1897; 
o quarto nasceu (Maria) a 22 de Maio de 1898. 

O quinto nasceu Izabel a 5 de Junho de 1899 
O sexto nasceu Francisco a 12 de Junho de 1900 
O sétimo nasceu João a 3 de Setembro de 1901 
O oitavo nasceu Aristides a 9 de Fevereiro de 1903 
O nono nasceu Francisco a 15 de Fevereiro de 1905 
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XXII – INFLUENZA EM MOSSORÓ  
            E AREIA BRANCA, CARTA SOBRE 

 

Amigo Coronel Manoel Joaquim 
 
Saudações 
 
Segue a barra de ferro que me encomendou. Está boa a 

grossura? 
Não mando o ferro mais grosso porque esse é o mais gros-

so que se achou aqui. Está pago e remeto-lhe a fatura. Como vai 
o serviço? Bem? Em vista do estado das coisas por aqui fechei o 
Colégio. Felizmente mortos aqui em Mossoró só se contam 3 até 
agora, porém doentes tem uns 200. Ontem fui confessar a senho-
ra de Alfredo Fernandes. O povo aqui está alarmado, porém não 
é tão pavorosa a cousa como se diz. Disseram-me que em Areia 
Branca até agora morreram 20 e já está melhorando o estado 
sanitário lá. Em vista de não ter nem mais um menino aqui e as 
coisas estarem nesse estado, peço que diga ao pai ou mãe do 
Chico (o menino que tenho aqui) que acho conveniente ele ir ao 
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menos enquanto melhoram as coisas. Digo isso porque receio 
que ele venha a cair doente também o que se torna ruim. Pode 
dizer-lhe que até agora vai direitinho e muito bem de saúde. 
Visto ter fechado o Colégio, se o Cel. achar conveniente poderei 
ir aí em Novembro e sendo assim pode marcar a viagem para o 
dia 24 de Novembro. Mande dizer alguma coisa. 

Estive com D. Cotinha ontem. Vai bem. Adeus. Recomen-
de-me a Exma. família e disponha do amo. Pe. Ulisses Mara-
nhão, 19/10/1918. 
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XXIII – MEDICAMENTOS. COMPRA DE 
 

Pau dos Ferros, 15 de Março de 1909. 
 
Prezadíssimo Compadre Manoel Joaquim de Oliveira 
Boas Festas boas entradas de novo ano, gozando perfeita 

saúde com todos da ilustre família, é o que sinceramente de co-
ração lhes desejamos. 

Compadre há muito não lhe escrevemos por não termos 
portador para aí, agora mesmo estamos escrevendo sem saber 
por quem lhe enviaremos esta. 

Compadre nós temos muita precisão de um frasco de vigor 
de cabelo de Ayer e não tendo pessoa por quem mandar ver esta 
encomenda vamos roger-lhe favor de comprar dita encomenda e 
mandar-nos o mais breve quanto lhe for possível que muito lhe 
agradecemos; quando estávamos em Mossoró, sempre comprá-
vamos o Vigor em casa de Delfino Freire a sete cruzeiros e tan-
tos centavos; procure lá e pelo preço que encontrar compre dois 
frascos e mande que muito teremos que lhe agradecer. Aceite os 
nossos corações cheios de saudades e mais um estreito abraço 
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das comadres e amigas do coração Inácia Joaquina do Sacra-
mento e Cândida Alexandrina de Freitas. 

Não vai agora a importância da encomenda por não termos 
na ocasião, porém irá o mais breve que for possível. As mesmas 
vão inclusas 20 cruzeiros para a encomenda dos frascos de vi-
gor. 
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XXIV – COMPRA DE MEDICAMENTOS 
 

Prezadíssimo Compadre Manoel Joaquim de Oliveira. 
Foi com sumo prazer que lemos sua prezada carta de 16 

do corrente na qual disse-nos que estava gozando de perfeita 
saúde, com todos da ilustre família, a quem cordialmente sau-
damos. Recebemos as encomendas que lhe mandamos pedir 
para comprar (2 frascos de Vigor e 2 de Pílulas Rosadas); veio 
tudo muito de nosso gosto e lhe somos muito gratas por tantas 
bondade: incluso encontrará Cr$ 1,00 que ficamos restando das 
encomendas que mandamos ver. Nós até o presente vamos pas-
sando sofrível de saúde e somos tratadas com todo esmero e 
dedicação, não só de minha querida filha, de compadre Correia, 
como de todos de família, portanto devo dizer-lhe que até aqui 
vamos muito bem; mas é forçoso dizer-lhe que não podemos 
esquecer a bondade e delicadeza com que sempre nos tratou o 
povo de Mossoró esse de quem temos muitas saudades, e jamais 
esqueceremos tanta bondade, que conosco dispensaram. 
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Enviamos saudosas lembranças a nossa querida Comadre 
Elisa as suas filhinhas a quem abraçamos no coração e enviamo-
lhes muitas saudades. 

Abenção a meu afilhadinho. 
Aqui como sempre as ordens. As comadres e Amigas do 

Coração Inácia Joaquina do Sacramento e Cândida Alexandrina 
de Freitas. 
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XXV – DUAS RECEITAS MÉDICAS 
 

Mossoró, 18 de Junho de 1919. 
 
Uso Interno 
 
Santhoose pura 1 caixa 
Tome 3 cápsulas por dia 
Idem: 
Vinho Iodo fosfato de Werneck 1 vidro 
Arrhenal 
Tome 1 pequeno cálice antes das refeições 
Dr. Rafael Fernandes 
 
Uso Interno 
Solução Gomosa 60 gr. 
Magnésia de Henry 8 gr. 
Xarope de Canela 12 gr. 
F. S. A. Tome de uma vez 
Idem 
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Cápsula taurina nº 1 
Idem 
Limonada cítrica 150 gr. 
Fenilonce 1 gr. F. S. A. Tome as colheres 
Dr. Almeida Castro. 
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XXVI – MURO DE CASA EM SÃO SEBASTIÃO,  
             LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE 

 

Ilmo. Sr. Presidente da Intendência Municipal de Mossoró 
 
Manoel Joaquim de Oliveira residente na povoação de São 

Sebastião deste Município querendo aumentar trinta palmos de 
comprimento no muro que será de quintal de sua casa de resi-
dência para a necessária comodidade da mesma, sem prejuízo 
algum ou alteração da ordem dos quintais das demais casas, vis-
to ser o primeiro quintal murado na rua do poente, e não poden-
do fazer sem a respectiva licença municipal, por isto o suplican-
te vem requere-la a V. Sa., na forma da lei. 

Nestes Termos pede Deferimento E. R. Mercê- Mossoró, 
16 de Agosto de 1905. 

Manoel Joaquim de Oliveira. 
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XXVII – FESTIVAL ARTÍSTICO MUSICAL  
 

Programa da Orquestra 
I – Dobrado CLUB MUSICAL R. Palácio. Executado pe-

las distintas Senhoritas Sexta Rosado, Bertilde Guerra, Maria 
Albaniza do Monte, Luzia e Maria de Lourdes Bezerra, Sra. 
Alcindo Carvalho (Violinos) Senhorita Mimosa Almeida (Pia-
no) e Professores Irineu dos Santos, Silvério Filgueira, José Be-
zerra e Raimundo Palácio. 

II – Valas PIQUENIQUE – M. Machado (Orquestra) 
III – Galop LA CHASSE – P. Popp (Flauta e Piano) 
IV – Valsa FREMITO DE AMOR – Orquestra 
V – SERENADE D’AUTRE FOIS – Silvestre (Violino, 

Violoncelo e Piano) 
VI – Fantasia IL GUARANI – F. Ribas (2 flautas, Piston e 

Piano) 
VII – Gavote SECRET LOUVE – Acton Orquestra 
VIII – Serenata LEGENDE VALOQUE – Braga – (Flauta, 

Violoncelo e Piano) 
IX – Valsa LES SIRENES – Silvestre Orquestra 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

144 
 

XXVIII – BANQUETE POLÍTICO  
 

Ilmo. Sr. 
Comissionados pelos negociantes desta praça e amigos po-

líticos para homenagear ao Coronel Bento Praxedes, prestimoso 
chefe político desta terra, e aos ilustres Intendentes que termi-
nam o mandato e aos que entraram em exercício, a aquele como 
prova de apoio e solidariedade a sua direção, a esses como gra-
tidão pelo muito que fizeram em benefício durante o seu triênio, 
e aos Intendentes atuais como prova de esperança e confiança 
que temos em ação para a ordem e progresso deste Município; 
ficou resolvido banqueteá-los no dia 8 do corrente, no Hotel do 
Comércio, as 5 horas da tarde. Assim temos a honra de convidar 
a V. S. para honrar estas manifestações com seu comparecimen-
to, provando desta maneira que só ecoam na alma Mossoroense 
paz, amor e emulação pelo trabalho, sentimentos generosos de 
que tanto carecem os povos para a sua prosperidade. Contando 
sermos honrados subscrevemo-nos. De V. S. Amos. Atos. e 
Cros. Miguel Faustino do Monte, Antônio Martins de Miranda, 
Antônio Secundes Filgueira. Mossoró, 06/01/1911. 
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XXIX – CARTA SOBRE POLÍTICA 
 

Mossoró, 18/12/1999. 
 
Compadre Manoel Joaquim 
Ontem grande passeata em regozijo triunfo causa dos ma-

gistrados no Supremo tribunal. Hoje Dr. Filgueira e seus adeptos 
espalharam que não era real o telegrama que tivemos e mostrou 
um que diz ter tido do Governo. 

Diz ele e quando for real o nosso telegrama tem jeito para 
que o Governo aumentará o nº de Desembargadores. Muito bem 
Negando ou pondo em dúvida o que nos transmitiram é ele 
quem confirma com o remendo que procura impingir. O que é 
fato é que eles estão desapontados e metidos em calças pardas. 
Junto a cópia do telegrama que v. ai mostrará a quem lhe per-
gunta o que há e o que se passou. É possível que eu vá por lá se 
não tiver muita preguiça. Adeus que lhe vá bem de trabalho lhe 
deseja o Comp. e Amigo Francisco Gurgel. 

Telegrama, (cópia) 14/12/99 Cel. Gurgel Mossoró. Su-
premo Tribunal deu provimento por nove votos apelação magis-
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trados anulando disposição constitucional que autorizou aposen-
tadoria tornando sem efeito mesmas condenando Estado pagar 
todos vencimentos. Parabéns. Saudações. 
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XXX – CARTA SOBRE POLÍTICA 
 

Natal, 05/04/1913. 
 
Caro compadre e amigo Manoel Joaquim. 
Como vê, estou lhe escrevendo em uma tira de papel de 

que me sirvo para rabiscar para a nossa Folha e para o Diário. 
Mas o papel não vem ao caso, e nem na ocasião disponho 

do outro. Recebi a sua cartinha que li com muito prazer. Notei 
que v. ficou amedrontado com a visita do Chaves. Nada receie 
meu compadre. Brevemente aí passaremos eu e o Penha. Isso de 
Oligarquia por aqui é bagaceira que para nada mais serve. Te-
mos certeza do nosso triunfo. Era Setembro o nosso Estado fica-
rá livre da corja de exploradores que há 23 anos vivem a nossa 
custa sem nos trazer o mínimo benefício. Leia a Folha e o Diá-
rio. Nada dizemos que não seja a pura verdade. Somos incapa-
zes de mentir, e nem dessa cousa vil precisamos para amparar a 
nossa causa justa, que é a de todos os bons riograndenses. 

Diariamente estamos recebendo valiosas adesões. É que o 
povo já compreendeu que ao nosso lado está a razão. Aqui e nos 
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Municípios vizinhos, já visitados pelo Penha, a opinião pública 
está do nosso lado. Agora mesmo o Penha acaba de visitar Cea-
rá-Mirim, Taipú e Touros, sendo recebido com estrondosas fes-
tas. 

Segunda-feira (7) seguirá em visita a S. José, Papari, Arez, 
Goianinha, Penha, Vila Nova e Nova Cruz. Em todos Municí-
pios os amigos estão preparando grandes recepções. Até lá. Re-
comende-me a Comadre e uma bênção a meu afilhado. 

Um abraço do Compadre e Amigo João Gurgel. 
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XXXI – PROPAGANDA POLÍTICA  
 

Propaganda eleitoral do Dr. Castro: 
 
Num cartão com sua fotografia estão os seguintes dizeres: 
A GRATIDÃO É A MAIS SUBLIME DAS VIRTUDES, 

VOTADA NO DR. CASTRO RESGATANDO ASSIM UMA 
DÍVIDA DE HONRA. 
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XXXII – PROPAGANDA POLÍTICA 
 

Mossoró, 3 de Agosto de 1922. 
 
Prezado Amigo e Correligionário 
Devendo se realizar no dia 20 do corrente as eleições para 

Vice-Presidente da República e para a vaga de Deputado Fede-
ral, havida pelo falecimento do nosso saudoso chefe e amigo Dr. 
Almeida Castro, pedimos permissão, na qualidade de represen-
tantes do grande Partido Republicano Federal do Município, 
para lembrar ao presado amigo o dever que lhe assiste, como 
cidadão brasileiro de comparecer a esse pleito. Do qual deverão 
sair vitoriosos os candidatos que adotamos, seguindo a inspira-
ção do Chefe Supremo do nosso partido preclaro Ministro Fer-
reira Chaves. 

Temos convicção que os nomes adotados correspondem, 
com eficiência ao anelo e aspiração de nossos correligionários, e 
nessa certeza contamos com o seu comparecimento no mencio-
nado dia, para maior brilho do nosso partido e plena demonstra-
ção de valia de nossa forte agremiação política. 
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No dia 3 de Setembro próximo terão lugar as eleições para 
os cargos de Intendentes Municipais e ainda nesse dia esperamo-
lo aqui, afim de sufragar a nossa chapa. Fique, pois o amigo de 
sobreaviso, contando que oportunamente, transmitiremos, sobre 
o assunto, novo convite. Poderá o amigo procurar hospedagem 
na residência do Dr. Rafael Fernandes Gurjão. Os candidatos do 
Partido são para Vice-Presidente da República, Dr. Estácio de 
Albuquerque Coimbra, para Deputado Federal Dr. Rafael Fer-
nandes Gurjão. 

Com os nossos antecipados agradecimentos somos amigos 
e correligionários dedicados: 

Dr. Rafael Fernandes Gurjão, Manoel Cirilo dos Santos, J. 
Rosado, Francisco Clemente Freire, Manoel Benício de Melo, 
Delfino Freire da Silva, João Ferreira Leite. 
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XXXIII – PREÇOS EM 1867 
 

Dados colhidos do inventário de Gil Braz de Freitas Olivei-
ra, em 1867. 

Uma poldreta por Cr$ 25,00 
Uma vaca parida por Cr$ 30,00 
Uma casa e currais no Sítio Pau Tapuio, Cr$ 16,00 
O Sítio Barrinha, no Distrito de São Sebastião. Termo de 

Mossoró, Cr$ 1.000,00. 
Uma escrava de nome Luzia, dezoito anos de idade, sofren-

do de males histéricos, avaliada por Cr$ 300,00. 
Uma escrava de nome Josefa, dezessete anos, avaliada por 

setecentos cruzeiros. 
Uma parte de terras de sobra do Sítio Bento, Cr$ 17,00. 
Uma parte de Terras no Sítio Tapuia, Cr$ 200,00. 
Uma cacimba no Sítio Mulungú, Cr$ 20,00. 
Uma parte de terra no Sítio Oiticica, Cr$ 10,00. 
Uma mala encourada por Cr$ 5,00. 
Uma égua por Cr$ 40,00. 
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XXXIV – PREÇOS EM 1910 
 

Uma nota de venda do Armazém Delfino-Armazém de fa-
zendas, miudezas molhados, ferragens, calçados, chapéus e esti-
vas. Importação direta das principais fábricas do País. Vendas 
exclusivamente a dinheiro. 

O Sr. Manoel Joaquim de Oliveira comprou a Delfino 
Freire da Silva a 30 de Dezembro de 1910. 

 
1 Echarpe de seda                                                      4,80 
1 par de marrafas                                                       0,60 
1 peça de bico largo c/ 10 Jardas                               3,00 
1 Dúzia colchete pressão                                           0,20 
                                                                                   8,60 
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XXXV – PREÇOS EM 1911 
 

Monte Efraim, 16 de Maio de 1911. 
 
Sr. Manoel Joaquim 
Ontem me chegou aqui Manoel Cordulino de sua parte o-

ferecendo-me 10 (dez) bois de 2 anos Cr$ 700,00 (setecentos 
cruzeiros) com a condição de ir receber até Agosto do corrente 
ano. Serve-me o gado e por ele mesmo remeto-lhe a importância 
para ir receber o gado quando quiser não passando a data por V. 
M. marcada. Responda-me logo para cientificar-me se assim foi 
mandado fazer a sua proposta. Sempre as suas ordens o velho 
amigo José Barbosa. 
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XXXVI – PREÇOS EM 1913 
 

Atelier Marola Conferência vestidos pelos mais novos fi-
gurinos para o que dispõe de costureiras peritas. Recebe sempre 
figurinos novos-Especialista em enxovais para noivas-Presteza e 
sinceridade nos tratos. 

O Sr. Manoel Joaquim a Marola de Freitas-Mossoró, 11 de 
Março de 1913. 

 
3 dúzias de botões                                       0,60          1,80 
2 metros bordado                                         0,40          0,80 
1 Covado fustão branco                                                0,70                 
4 metros galão                                             0,10           0,40 
Pressão e linha                                                               0,50 
Feitio 2 vestidos, 3 aventais                                        10,00 
                                                                                     14,20 
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XXXVII – PREÇOS EM 1913 
 

Armazém do Delfino 
O Sr. Joaquim de Oliveira comprou a Delfino Freire da Silva 
 
Mossoró, 30 de Julho de 1913. 
 
Julho 23 1 Co. Laise seda                                          2,00 
Julho 23 1 m. pongé                                                  0,70              

                                                                                         2,70     
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XXXVIII – PREÇOS EM 1913 
 

Conta das meninas Maria Amélia e Izabel de Oliveira des-
de 13 de Agosto. As contas importam num total de Cr$ 146,91. 

Estão datadas de 8/12/1913 e assinadas pela Irmã Maria 
Leocádia Lisboa, diretora do Colégio Sagrado Coração de Mari-
a. Eis alguns dos preços da época: 

Um bandolim - 50,00 
Retratos - 6,00 
Moldura - 6,00 
Concerto de botas - 1,50 
2 livros francês - 4,50 
Sapatos - 9,50 
2 pares de botinas - 17,00 
Seleta Portuguesa - 7,00 
Pano para lençol - 6,25 
Livro de Filhas de Maria - 4,00 
Sabonetes - 0,50 
Linhas e sedas - 5,96 
Papel e lápis - 1,56 
1,5 m. de linho - 4,50 
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XXXIX – CARTA DO DR. CASTRO SOBRE 
               QUESTÕES EM SÃO SEBASTIÃO 

 

13 de Setembro de 1905 
 
Amigo e Compadre Manoel Joaquim 
Estimo a continuação de sua saúde e da comadre a quem 

cumprimento. 
Chegaram-me aqui queixas do procedimento do Luiz Ma-

cário em relação à família dos Carlos a quem diziam ter dirigido 
o mesmo pasquim e outros móveis de difamação, sucitando da 
família razoáveis motivos de indignação e a vindicta contra ele. 
Mandei chamá-lo e tendo-o ouvido a respeito, verifico que aí 
anda muita cousa de intriguetas e tecidos no de intrigar entre as 
duas partes peço-lhe que intervenha nisso e com seu espírito 
conciliador e pondo em prática a sua benéfica influência ponha 
termo a isso, que de nenhum modo deve continuar a ocupar nos-
sas atenções. 

Sem outro assunto disponha do Amo. e Comp. Ob. Almei-
da Castro. 
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XL – ROUBO EM SÃO SEBASTIÃO, CARTA SOBRE 
 

Esperas, 20 de Novembro de 1912. 
 
Amigo e Sr. Manoel Joaquim 
De posse de sua carta de 23 do mês p. passado respondo. 

Não resta a menor dúvida que os bandidos que lhe atacaram aí 
no dia 17 de Outubro passado são uns miseráveis que moram no 
Jardim de Piranhas. 

Tudo tenho feito a fim de adquirir o seu prejuízo, mas me 
parece que não se conseguirá tudo. 

Já um deles se evadiu, devido ter sabido que eu estava in-
cumbido por si a tomar o roubo, ou então seria também com 
medo das forças que chegaram em Augusto Severo e S. Miguel, 
as quais nada farão porque quando elas ainda vêem muito dis-
tantes já eles aí estão sendo sabedores. 

Peço-lhe como amigo que me apareça logo que esta rece-
ber para combinarmos alguma coisa a respeito com sua vinda 
aqui muito aproveitará. 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

160 
 

Nada receie que por aqui ninguém o ofenderá. Ë portador 
desta Joaquim Manhoso com quem o amigo poderá vir. Fico 
esperando e muito confio que não me falte. Disponha com fran-
queza do Amo. E crê grato Joaquim Saldanha. 
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A Redescoberta 
dos Fósseis de Mossoró 

 
 

Os Fósseis de Mossoró 
 
“Volto à condição de juntador de pedras. 
Com 21 anos de idade eu desconhecia que existissem fós-

seis em Mossoró. 
A monografia IV do Serviço Geológico do Brasil ensinou-

me, quando fazia o primeiro ano de agronomia em Lavras, que 
Mossoró tinha fósseis, e muitos destes fósseis receberam nomes 
de topônimos da minha cidade em muitas das novas espécies 
que Carlotta Joaquina Maury tinha classificado. 

Comecei a amá-los, nas lonjuras mineiras e no primeiro 
regresso a Mossoró, procurei-os e os encontrei. 

Muitos deles têm 90 milhões de anos, outros são mais jo-
vens, conheço-os desde 1941, amo a todos, são meus irmãos.” 

 
 Vingt-un Rosado 
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Geologia e Paleontologia 
           
Antônio Campos e Silva destaca o hiato entre a Segunda 

Monografia de Maury (1934) e o trabalho de Vingt-un, de di-
vulgação, de coleta de fósseis, de convites, através do prefeito, a 
paleontólogos do sul para que viessem a Mossoró. 

O Museu Municipal, que foi criado e organizado por 
Vingt-un, sem nenhum ato oficial, reuniu cerca de uma tonelada 
de fósseis, doada por Lúcia Helena Rosado. 

O quelônio descrito por Price foi uma provocação de Vingt-un 
a Toinho de Colombo, que lhe havia comunicado ter uma pedra 
escorando uma porta, um tanto semelhante a um cágado. 

Caminhando longa e semanalmente, e durante muitas se-
manas, pela Chapada do Apodi, nos anos de 1956 e 1957, Vingt-
un procurou encontrar localidades da formação Cacimbas.  

Visitou 26 olhos d’água. 
Deles, somente quatro, pela primeira vez foram assinala-

dos como tendo fósseis pleistocênicos: Trapiá, Soledade, São 
Gonçalo (já no Estado do Ceará) e Escada. 

Antônio informou também que depois de Luciano Jacques de 
Moraes, em 1924, Vingt-un foi a primeira pessoa no Rio Grande do 
Norte que falou na formação Cacimbas (1956 – 1957). 

Campos divide a História da Paleontologia Potiguar em 03 
fases: 
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A primeira de Louis Jacques Brunet a John Casper Branner; 
A segunda, de Crandall, Jenkins, Moraes e Maury; 
A terceira, marcada por Vingt-un, que ele chama “Mece-

nas da Paleontologia do Rio Grande do Norte”. Campos aponta 
Vingt-un como o primeiro a registrar calcário travertino na Cha-
pada do Apodi. 

Beurlen considerou Vingt-un um dos pioneiros dos estu-
dos geológicos da Chapada do Apodi. 

Price e Santos descreveram um quelônio e um peixe, primei-
ros vertebrados da Chapada do Apodi, revelados por Vingt-un. 

A Stiracacea do olho d’água do Vieira, encontrada por 
Vingt-un foi descrita por Lélia Duarte. Para Fausto Luís de Sou-
za Cunha a presença dos mamíferos fósseis na Chapada do A-
podi foi revelada por Vingt-un em 1956. 

Os Gliptodontes, também achados de Vingt-un na Soledade. 
Roderic Crandall, em carta a Vingt-un em 1965, afirma 

que o seu espírito científico era o mesmo que tinha inspirado o 
seu pai; o Dr. José Belforte dos Santos Bastos, Diretor do De-
partamento Nacional de Produção Mineral, louvou a iniciativa 
de Vingt-un na preservação da memória geológica do Rio Gran-
de do Norte do Brasil. 

O Museu de Geologia Antônio Campos e Silva foi criado 
por Vingt-un e dele recebeu uma doação de 108 cartas de geólo-
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gos e paleontólogos, alguns do século passado, cinco mais do 
que centenárias. 

A realização do 2o Congresso Brasileiro de Paleontologia 
(16 a 25 de julho de 1961) contou com a colaboração total de 
Vingt-un. 

Matthews destacou o registro que o Projeto Radam Brasil 
fez de diversas descobertas paleontológicas de Vingt-un. 

A criação do Museu de Paleontologia da ESAM era um 
antigo desejo de Vingt-un, projetado pelo professor Rubens da 
Silva Santos. Criou-o o professor Benedito Vasconcelos Mendes 
e foi inaugurado em 12 de março de 1992. 

Foi organizado pelos professores Rubens da Silva Santos e 
Lélia Duarte. 

Vingt-un acertou com o professor Francisco Ferreira Ro-
drigues uma coleta sistemática dos fósseis da Chapada. 

O suporte para o Museu era um acervo de 40 toneladas de 
fósseis. 

O Museu da ESAM, é, na espécie um dos mais importan-
tes do cretácico brasileiro. 

Desejo ao terminar, afirmar que Vingt-un, aos 21 anos de 
idade não sabia que Mossoró tinha fósseis. Encontrou-os na 4a 
Monografia do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, de 
Maury, livro que conheceu em Lavras, onde se graduou. Quando 
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voltou a Mossoró, nas primeiras férias encontrou-os com facili-
dade. 

Em 1945, chefe dos cassacos de gesso, ensinou-os a cole-
tar fósseis.  

Emanuel de Azevedo Martin, fazendo pesquisa em Gan-
gorrinha, na antiga Sebastianópolis, entusiasmou-se com os “pa-
leontólogos nus”, umas tantas crianças que, naquela localidade, 
ajudaram o cientista a juntar os fósseis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

166 
 

 
 
Quando morava na pedreira, todo fim de semana fazia 

uma excursão paleontológica. 
O piloto do jipe tinha o apelido de “Bandinha”, às vezes 

Dix-sept me acompanhava. 
Quando Dix-sept tinha nove anos, ele e o paleontólogo 

Fausto Luís de Souza Cunha estiveram comigo no Olho D’água 
da Soledade. 

E mais Dix-sept, pegou um fragmento de osso e mostrou a 
Fausto. 

Fausto disse: “seu filho acaba de descobrir o primeiro suí-
no fóssil do Rio Grande do Norte.” 

O fato foi mencionado numa noite da Universidade da 
Guanabara, quando Fausto prestava concurso para livre-docente 
para Paleontologia. 

Um examinador disse: “professor Fausto descobriu um pa-
leontólogo de nove anos no Rio Grande do Norte.” 
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FÓSSIRO 
 
Doutra feita, Maria Lúcia e seu primo Marcos, filho de 

Tércio e Karina, percorriam enormes lages de calcário removi-
das pelos tratores. 

Marcos exclamou: “Maria Lúcia, descobri um barquinho!” 
Maria Lúcia respondeu: “Não Marquito, isso é um FÓS-

SIRO!” 
 

 

PALEONTÓLOGOS NUS  
 
Emanuel de Azevedo Martins, paleontólogo do Museu 

Nacional foi também meu hóspede. 
Visitou a Gangorrinha e lá encontrou auxiliares preciosos: 

meninos nus ajudaram-lhe na coleta de fósseis eram os “paleon-
tólogos nus da Gangorrinha”. 

A casa de taipa hospedou outros grandes cientistas: Paulo 
Erichsen de Oliveira, de uma terceira geração de cientista e Ivan 
de Medeiros Tinoco, especialista de foraminíferos. 

Paulo foi patrono de uma geração de paleontólogos. 
Outro paleontólogo eminente: Llewellin Ivor Price, a 

grande autoridade brasileira em répteis fósseis.    
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  Quando eu voltei de Minas Gerais a primeira vez, procu-
rei os fósseis cuja existência ignorava. 

Encontrei-os aos milhares e preparei dezenas de operários 
na busca dos fósseis. 

O primeiro peixe fóssil do Rio Grande do Norte, que a 
bondade de Rubens Santos denominou de coelodus rosadoi foi o 
operário de gesso que o encontrou e veio me perguntar o que 
era.   
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Uma Viagem Pelo   
“Vale da Sombra da Morte”   

 
 
Neste novembro de 2002 viajei muito próximo ao “Vale 

da Sombra da Morte”. 
Naqueles momentos de dúvida e apreensão, num hospital 

do mais alto nível, assistido por médicos da competência de He-
be Galvão e Itamar de Oliveira, fiz uma avaliação do carinho 
que estavam me dando Maria Lúcia 

Dix-sept Sobrinho, 
Lúcia Helena, 
Isaura Ester & 
Leila. 
Era cinco sinfonias maravilhosas que eu e América tínha-

mos composto.     
Mas conclui que estava equivocado. 
Os cinco filhos eram mais do que maravilhosos, eram di-

vinos. 
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Rúsia Rosado Guimarães recebe aqui a homenagem 
que consagro à raça de comadre Hermínia e compadre Julião, 
gente de Dix-sept. 

Habitou nosso lar por 22 anos. 
Levei-a para a ESAM. 
Era um trator humano, sem repouso e sem férias. 
Tornei-a patrona de uma sala da escola construída pelo 

sonho de Vingt-un e pela parceria de Dix-huit. 
 

Coquimbo, Betânia  
 
O diretor-presidente da S. A. Mineração Jerônimo Rosado, 

Aldo Fernandes, inovou a toponímia da gessolândia: Coquimbo, 
Betânia, etc. 

Coquimbo era a província de Lourenço Menandro da Cruz. 
Lá passamos uma temporada. 
Havia uma velha vitrola que requeria ajuda manual para 

funcionar. 
A discoteca era velha e desgastada. 
Os discos falavam de saudade e de amor. 
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 Compadre José Formiga,  
Um Homem Feliz Com a Vida 
 
A alegria o acompanhava todos os dias da vida. 
Contador de anedotas. 
Vitimou-o um acidente de veículo quando trabalhava em 

Pernambuco. O nosso mundo ficou mais triste com a sua partida. 
Comadre Santa, com a sua simpatia permaneceu no chão 

dixseptiense. 
Alguns descendentes de Formiga moram nos Estados Uni-

dos da América do Norte. 
 

Duas Meninas de Ouro: Odete e Ocinéia 
 
Odete casou-se com “Zé Buraco”. 
Foi uma mãe devotada. 
Ocinéia, sua irmã, foi esposa exemplar de Chiquinho Al-

meida, um dos meus melhores amigos na terra. 
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ZEZINHO ROSADO, UM ATLETA NA MOCIDADE. 
 
Duó mandava que ele pulasse uma cerca num canto sem 

que tocasse em qualquer estaca, e ele fazia com uma agilidade 
de artista de circo. 

Anos depois, levei-o para a ESAM onde ele tomava conta 
do poço profundo. 

Engordara e era incapaz de pular qualquer cerca. 

EXPEDITO, MANEIRO, pensou em repetir a façanha de Seu 
Rosado e povoar com a ajuda de Toinha o semi-árido. 

Em determinado dia chegava de mansinho e a conversa 
era comprida, mas agradável e inteligente. 

No fim, concluía: “tem um dinheirinho pra me ajudar?” 
Ninguém era capaz de resistir a um apelo tão diplomático. 
 

Tia Herculana 
   
Duó tomou-lhe a benção somente uma vez. 
A tia reclamava, Duó respondia: “Se eu pedir a sua bênção 

todo dia, é porque eu duvido de sua eficácia!” 
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Tia Herculana, do alto dos saberes de Pombal replicava: 
“Menino, tu é comunista!” 

Doutra feita, Duó foi mostrar o mar a tia Herculana e tio 
Zé Bandeira. 

O casal de velhos dormia num quarto vizinho e Duó per-
manecia atento, lá pela madrugada, ouvia Tia Herculana a re-
clamar: “Oh! Zezé, que águas inquietas!” 

 

Carina e Tércia 
 
Tércio era filho de Ambrosina e Jerônimo Rosado Bandeira. 
Casou-se com uma professora que vinha de uma família 

de grandes mulheres, a começar de sua mãe, a velha Carina. 
Ondina era funcionária da Sudene, uma grande funcionária. 
Zenaide, uma poetisa e prosadora de mão cheia. 
O livro que escreveu, se tivesse sido editado em São Paulo 

ou no Rio, seria um best-seller. 
É a saga do País de São Miguel. 
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Antonino, Casado Com Minha Prima Elza,  
Uma Beleza de Menina  
 
A engenharia genética do casal produziu uns meninos ex-

tremamente bem dotados na área de computador, fazendo figura 
em Fortaleza. 

 

Salviano, Primo,  
Almeidinha, Além de Prima, Bonita  
  
Casal maravilhoso, Salviano tinha certa semelhança física 

com Ivan. 
Aldo Rosado Fernandes, engenheiro agrônomo por La-

vras. 
Duvido muito que toda a raça dos Fernandes tenha produ-

zido um exemplar melhor do que Ivan. 
Duvido muito que toda a raça dos Rosado tenha gerado 

uma pessoa melhor do que Ivan. 
Ivan achou pouco e foi casar-se com uma menina chamada 

Noga, outro esplendor de bondade.  
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Zenóbio Não Gostava de Protestante  
 
Padre José de Freitas Nobre, depois ilustre professor da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e genro do meu 
amigo “Zé Lenha”. 

Zé não aprovava que a amplificadora da sub-prefeitura di-
vulgasse programas evangélicos. 

Pediu-me que suspendesse a pregação luterana, respondi-
lhe: “Porque os católicos não utilizam o mesmo canal?” 

 

Eu Já Estou Com Um Ódio Tão Grande  
 
A candidatura de Dix-sept ao Governo do Estado acabava 

de ser homologada em Natal. 
Voltando a Sebastianópolis, Dix-sept fez uma reunião na 

casa de João de Freitas Oliveira. 
Os correligionários queriam saber das novidades. 
Antônio Almeida, o eterno delegado da terra, perguntou: 

“Dix-sept, aquele rapazinho que passou aqui, há poucos dias, fez 
um discurso tão bonito. Oh rapaz simpático!”   



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

176 
 

Dix-sept disse: “Moacir Duarte ficou com Manoel Varela”. 
Antônio Almeida levantou-se com uma certa violência e 

disse: “Eu já estou com um ódio tão grande!”  
 

Aristides de Freitas,  
Um Bravo da Saga de 13 de Julho 
 
“A maioria da população abandonou o povoado. O moço 

Aristides de Freitas Costa, numa atitude louvável, permaneceu 
na Estação Ferroviária, situada na periferia do vilarejo. Às onze 
da noite, ouviu o tropel de animais e a barulhada dos cabras ar-
rombando portas. Ligou o telefone para Vicente Sabóia:  

“– Acaba de chegar um grupo de cavaleiros...”24      
 

América 
 
Na campanha de Vingt a Prefeito, sagrou-se a oradora ím-

par que convencia e comovia. 

                                                           
24 FERNANDES, Raul. A Marcha de Lampião. FVR/CM, Série “C”, Vol. 
1742. 2001.  
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Numa madrugada de São Sebastião, quando pregávamos 
cartazes nas paredes, gravou uma legenda que se tornou símbolo 
da campanha: “Os nossos corações ainda sagram, mas as nossas 
esperanças reverdecem.” 

Há um telegrama de Dix-huit para Duodécimo que é clássico:  
 
“HÁ SETENTA DUAS HORAS MOSSORÓ REVIVE OS GRANDES 

DIAS CAMPANHA DIX-SEPT PT DOMINGO E SEGUNDA DISTRITO 

TEM NOME QUERIDO IRMÃO MORTO VIBROU ENTUSIASMO EMO-

ÇÃO VG CULMINANDO MANIFESTAÇÃO QUANDO AMÉRICA VG 

QUERIDA COMPANHEIRA VINGT-UN VG UMA DAS HEROÍNAS DESTA 

GRANDE MARCHA VG EM EXTRAORDINÁRIO IMPROVISO VG EVO-

CANDO NOME DIX-SEPT E SUA GRANDE LUTA FEZ TODA ANTIGA 

SEBASTIANÓPOLIS CHORAR PT NOSSOS ADVERSÁRIOS FERINDO 

MEMÓRIA DIX-SEPT TIVERAM RESPOSTA ALTURA QUANDO VINGT 

FALOU PASSEATA MONSTRO REALIZADA SÁBADO PASSADO PT 

AMANHÃ TEREMOS SEGUNDA PASSEATA PT NOSSA VITÓRIA AS-

SEGURADA ENORME PT 
 
ABRS DIX-HUIT 
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Seu Rosado 
 
Fundador da indústria extrativa de gipsita no Brasil, tam-

bém da indústria de gesso, construindo um pequeno forno na sua 
farmácia, fundador da meteorologia potiguar, trabalhador maior 
da problemática mossoroense (1890 – 1930), autor de inúmeras 
fórmulas farmacêuticas, sendo mais famosa a Viperina, e co-
autoria com Doutor Castro, tão utilizada no Nordeste todo, antes 
do soro anti-ofídico. O paraibano que fundou a saga da água 
transmitida como herança aos seus filhos. 

 

Político Primário  
  
A campanha em que Vingt disputou a prefeitura de Mos-

soró com Raimundo Soares, os líderes adversários fizeram um 
animado comício em Sebastianópolis. 

 Quando o deputado José Xavier dirigiu-se a Vingt-un pa-
ra cumprimentá-lo este não lhe deu a mão. 

Xavier comentou com seus amigos: “– Como se pode fa-
zer política com um político primário como Vingt-un?” 
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O mundo dá muitas voltas. 
Quando Dix-huit foi presidente do INDA, Xavier foi o 

funcionário lúcido que lhe emprestou concurso da maior valia. 
Anos depois, o prefeito Dix-huit inaugurou na cidade do 

Martins um busto do seu grande filho.  
 

Primeira Cisão Política dos Rosado 
 
Duarte Filho disputava com Antônio Rodrigues a prefeitu-

ra de Mossoró. 
Os Rosado apoiavam Duarte, mas um famoso e irrequieto 

deputado fez críticas a Vingt. 
E este, em revide, passou a apoiar Antônio Rodrigues, mas 

o nosso chefe em Sebastianópolis, João de Freitas Oliveira, ho-
mem da melhor qualidade, resolveu permanecer ao lado de Du-
arte, que era seu parente. 

Os Rosado de Sebastianópolis continuaram com João de 
Freitas, foi a primeira cisão política na família Rosado. 

Vingt, Dix-huit e Vingt-un, responsáveis pela cisão. 
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Duarte e Toinho eram ambos homens de bem, mas sem 
dúvida Duarte teria feito uma melhor administração. 

 

Otone Cardoso do Vale 
 
Um plantador de alho das aguilhadas que é hoje um dos 

grandes da medicina cearense: 
Otone Cardoso do Vale, Doutor em Medicina, Professor 

Titular da Universidade Federal do Ceará, um dos Maiores neu-
rologista daquele país.  

Quem o vê chegar na sua clínica famosa, na Avenida Pon-
tes Vieira, com uma bata em que está inscrito: “professor Oto-
ne”, tem de reconhecer a grandeza da universidade brasileira, 
que apesar de todas as suas deficiências, é a estrada real por on-
de os homens e as mulheres mais humilde deste país alcançam 
um patamar de glória. 

 

Severino Ramos Vieira 
 
Teria sido um grande médico se tivesse podido estudar.   
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Era um enfermeiro da Mineração Jerônimo Rosado e pres-
tava um serviço imenso a toda região. 

A empresa mantinha um posto médico dentário e uma 
barbearia. 

Duodécimo chegou a comprar uma casa para instalar um 
cinema que serviria aos operários. 

Uma tarde, na Espadilha, que eu e América jamais esque-
ceremos. 

Maria Lúcia apresentou sintomas de crupe, podem avaliar 
os momentos de angústia que vivemos. 

Chegou-nos mestre Severino, com a sua intuição e com o 
seu saber de médico da caatinga e salvou nossa filha. 

Sob a luz das estrelas, e as bênçãos de Deus, mestre Seve-
rino venceu a grande e difícil batalha no chão da Espadilha.  

 

Soldado do Petróleo 
 
Em 1945 na Cadeia da Companhia Escola de Ouro Preto, 

o soldado padioleiro 494 faz o seus primeiros contatos com a 
história do petróleo de Mossoró. 
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Na bibliografia de Dolores Iglesias descobri Branner 
(1922) e Luciano Jacques de Moraes (1929). 

Quando voltei a Mossoró, abertas as portas do xadrez de 
Ouro Fino, continuei a estudar os fósseis que eu não sabia existi-
rem em Mossoró, aos 21 anos de idade, e o petróleo.  

Não teria a veleidade de dizer que fui o descobridor de pe-
tróleo em Mossoró, mas revelei os pioneiros: Jerônimo Rosado, 
com a elaterita de Caraúbas, em 1908, Florêncio Gomes de Oli-
veira com o betume da lagoa do Apodi, em 1853. 

Há alguns anos passei muitos anos passei em Monte Ale-
gre pedindo votos para um neto e deu-me uma vontade imensa 
de repetir o gesto do Papa João Paulo II, ajoelhando e beijando o 
solo de onde saíra a figura de Florêncio Gomes de Oliveira, meu 
patrono na Academia Norte-rio-grandense de Ciências, correla-
cionado por mim com 14 ciências. 

Autor de uma geologia do rio Mossoró que teria sido envi-
ada ao Presidente de Província do Rio Grande do Norte e a So-
ciedade da Indústria Nacional. 

Procurei-a sem êxito na Biblioteca Nacional e na Bibliote-
ca Mário de Andrade, de São Paulo. 
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Em 1965 escrevi que “um dia as torres voltarão ao sa-
grado chão de Mossoró”. 

Até janeiro do ano anterior tinham sido perfurados dois poços. 
Até a data do meu artigo mais 14 poços. 
Hoje a bacia potiguar tem mais de 5.000 poços. 
É evidente que a Petrobras não perfurou 5.000 poços por 

causa do artigo de Vingt-un. 
Mas se me perguntassem a razão de ter feito a afirmação 

tão grave, eu diria: “– a vontade louca de que minha terra tivesse 
petróleo.” 

O Rio Grande do Norte é hoje o segundo Estado produtor de 
petróleo e os royalties que eram distribuídos aos municípios e aos 
proprietários das terras têm ajudado o desenvolvimento de Dix-sept. 

Deus queira que os vinte anos esperados das reservas se 
multipliquem em cem anos e sejam descobertos novas reservas 
petrolíferas. 

Devo registrar ainda que, antes de 1947, nenhum estudioso 
potiguar fez referência ao nosso petróleo. 

Esta bibliografia foi iniciada por Paulo Fernandes e Vingt-
un. 
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Manuel Calixto 
 
Era o “ministro do abastecimento d’água da pedreira”. 
A água era colocada em tonéis e cada tonel tinha um ape-

lido, por exemplo: Canuto, Antônio Elviro, etc. 
Eu tenho a suspeita de que algum tonel levava o nome de 

Vingt-un. 
Era a água que eu e D. América bebíamos como os cassa-

cos da Espadilha.   
 

O Ritual dos Tratores 
 
Ao fim da safra eu acompanhava a viagem dos tratores a 

Mossoró onde seriam reparados. 
A praça Vigário Antônio Joaquim era contornada numa 

homenagem a Dix-sept que iniciara a mecanização da indústria 
extrativa de gipsita. 
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Dois Livros de Tombos Preciosos  
 
O historiador Francisco Fausto de Souza guardou-os por 

muito tempo numa caixa de madeira. 
Os livros eram muito bem conservados: um era de Mossoró, 

datado de 1772, o outro era de São Sebastião, datado de 1792. 
 

Um Museu Para Dix-sept 
 
Gilberto Martins da Costa, considerado por toda Dix-sept co-

mo o maior prefeito da sua história, restaure a “casa do inglês”, 
transforme-o num pequeno e humilde museu, guarde nele a pré-
história, a etnografia, a paleontologia, as velhas cartas, não permita 
que o capitalismo selvagem derrube um marco de tanto valimento. 

Foi no chão valoroso desta terra que aprendi a valorizar a 
importância das velhas cartas. 

Dona Eliza Barreto de Freitas presenteou-me com as car-
tas que pertenceram ao seu marido. 

Até Cascudo esclareceu algumas dúvidas sobre alguns as-
pectos das cartas. 
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Depois em Mossoró, com um outro Cascudo, fundamos o 
primeiro museu de cartas do Rio Grande do Norte. 

Ao Museu de Geologia Antônio Campos e Silva, doei 108 
cartas, das quais 05 centenárias, 01 delas, aquela em que o padre 
Florêncio convida Louis Jacques Brunet, para conhecer o Rio 
Grande do Norte, a região do Apodi. 

Ao outro, Museu Epistolográfico Maria Silvia Vasconce-
los Câmara, doei 1.300 cartas. 

 

Maria Lúcia, Um Tiguinho de Gente,  
Viajava da Espadilha Para Dix-sept e encontrou 

Lourenço no meio da estrada, olhou para ele e disse com muita 
graça: “– que vida cangaceira, não é, seu Lourenço?” O carro de 
Lourenço estava no prego. 

 

Dix-sept, Um Menino Treloso 
 
Só os dois filhos mais velho tiveram o privilégio do con-

vívio com a gente humilde da nossa terra. 
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Um dia Dix-sept sumiu de casa e alguém informou: “– Eu 
vi um meninozinho, passando por ali, num cavalo sem sela, dis-
parado...” 

Era uma travessura de Dix-sept. 
Doutra feita, numa barraca, não estavam querendo atender 

o pedido de “Zé da Macaca”. 
Zé queria apenas um litro de óleo para iluminar o seu ca-

sebre. 
As barracas dos nossos tratores eram ainda uma “termo e-

létrica” que iluminava as casas dos pobres de Governador. 
Naquele dia Dix-sept travou uma violenta discussão por-

que “Zé da Macaca” não estava sendo bem atendido.  
Irmão dos pobres e dos carentes suas primeiras lições ele 

aprendeu no chão da Espadilha. 
Depois, quando se tornou um pediatra de renome, as cri-

anças geralmente o tratam de “titio”. Faz poucos anos, uma vi-
rose violenta atacou-o, então, era emocionante a leituras das 
cartas que lhe dirigiam os pequenos “sobrinhos”.    
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As Bibliotecas 
 
A de Mossoró, que desaguou na fabulosa Coleção Mosso-

roense, nas vésperas de atingir os 4.000 títulos foi uma sugestão 
de Vingt-un a Dix-sept. 

Dix-sept que não era culto, era sensível e entendia muito 
bem os problemas do povo. 

A biblioteca de nossa terra, foi uma sugestão minha ao ve-
reador João de Freitas Oliveira. 

A Biblioteca Infantil de Mossoró e a Biblioteca Infantil de 
Sebastianópolis, outra iniciativa de Vingt-un.  

 
A Maternidade Onziéme Rosado 
 
Dix-huit e Vingt se deram as mãos para este grande servi-

ço a saúde da nossa terra. 
Um terceiro amigo se chamava Aldo Fernandes Raposo de 

Melo. 
Aldo fora genro duas vezes de Seu Rosado. 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

189 
 

Seu Rosado perguntou a Sétima e Onziéme se teriam co-
ragem de trabalhar na sua farmácia, porque ele atravessava difi-
culdade financeira. 

As filhas aceitaram de bom grado a convocação paterna. 
Eram as primeiras comerciárias de Mossoró. 
Aldo, um jovem e competente funcionário estadual come-

çou a namorar Onziéme. 
Onziéme era doce, terna, bonita, inteligente. 
Morreu de febre puerperal, ao nascer o único filho. 
Aldo casou-se a segunda vez com Sétima, mas nunca es-

queceu o primeiro amor e todos os anos mandava um presente 
para as parturientes da Maternidade Onziéme Rosado. 

Alguns meses antes de falecer chamou-me, a mim e a I-
van, pediu: “– Essa caixa contém as cartas que eu troquei com 
Onziéme, queria que vocês a colocassem no seu túmulo em 
Mossoró.” 

Cumprimos religiosamente o seu desejo, mas foi uma hora 
de forte emoção. 

Dixseptiense não esqueçam o nome dos três grandes ami-
gos da Maternidade Onziéme Rosado: Dix-huit, Vingt e Aldo.  
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Uma palavra de homenagem a Dorinha, a enfer-
meira dedicada. 

 
E comadre Joana que ajudou uma banda da cidade a 

nascer. 
 

Um Caminhão de Pneus Maciços. Conheci-o pela 
primeira vez abandonado junto a casa do inglês. 

O inglês era um canadense que deu a Mossoró e ao Brasil 
a grande poetisa Hellen Ingersoll. 

 

Manoel Salviano da Costa, meu Tarefeiro, era um 
homem extremamente educado. 

Casara-se com minha prima Dondon que, na mocidade, ti-
nha sido uma formosa paraibana.  

 

Prefeito Gilberto de sete instrumentos e centenas rea-
lizações: aceite o desafio e transforme a casa do inglês no pe-
queno museu da cidade.  
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Lá ficariam fósseis, fotografias, rochas, cartas antigas, 
uma cópia do livro de tombo de 1792 que deve estar guardado 
pelo zelo de Monsenhor Américo. 

Em um número do “Boletim Bibliográfico”, hoje esgota-
do, guardei uma parte daqueles velhos documentos. 
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Concluímos esta nossa despretensiosa oração, homenage-
ando os que governaram a nossa terra a partir de 1939: 

Sub-prefeitos: 
José Ludgero da Costa 
João Jacinto da Costa 
Antônio Luiz da Silva 
Raimundo Dias Bezerra 
Luiz Agripino Soares de Freitas 
Severino Ramos Vieira. 
 

Prefeitos: 
Maurílio Sales Dias 
Joel Carlos de Oliveira 
Severino Ramos Vieira 
Francisco de Souza Revoredo 
Francisco Rosado da Costa 
Wilian Ubirajara Pinheiro 
Lourenço Menandro da Cruz 
José Ferreira de Macedo 
Leôncio Raimundo da Silva 
Nelson Augusto de Moraes 
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Francisco Adail do Vale Costa 
Carlos Magno Rosado de Guimarães  
Francisco Carlos de Oliveira Sobrinho 
Antônio Gilberto Martins da Costa 
Antônio Uilton de Moraes 
Lanice Ferreira de Macedo.  
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A Universidade de Dix-sept 
 
“A mineração de gesso, verdadeira escola de carreiros de 

motoristas, mecânicos e tratoristas – estudei, abreviadamente, 
durante a aula. A gipsita. Assinado, aqui outra conseqüência 
dessa mineração. Dix-sept Rosado organizou, depois de 1930, 
uma grande frota de carros de boi para o transporte do minério 
das jazidas para São Sebastião. 

Os trilhos da ferrovia passavam por aquele núcleo popula-
cional e os carros não mais tinham as suas eternas melodias nos 
caminhos poeirentos de Mossoró, na fase primeira da história do 
nosso gesso, ao tempo do pioneirismo extraordinário de Jerôni-
mo Rosado. 

Os carros de boi de Dix-sept formaram uma verdadeira es-
cola de novos carreiros, muitos deles se iniciando criança como 
ajudantes.  

Uma dessas crianças era Francisco Gomes do Vale, aju-
dante de carreiro, carreiro, ajudante de caminhão, chofer, aju-
dante de tratorista e tratorista, durante muitos anos, dos Allis 
Chalmers HD 19. 
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Depois Dix-sept introduziu o caminhão para transportar o 
gesso das minas para a Estação da Estrada de Ferro. Uma ampla 
escola, que já vai para mais de vinte anos, tem sido esta iniciati-
va de Dix-sept. 

No ano passado fiz uma ligeira estatística do número de 
choferes existentes no distrito de Governador Dix-sept Rosado. 
Contei cerca de setenta motoristas residindo ali. 

Em 1949 e 1950, corajosamente, Dix-sept mecanizou os 
serviços de remoção de terra que cobria o minério. Introduziu 
dois tratores Allis Chalmers HD19, naquela época o tipo de tra-
tor de maior potência existente no Brasil, que contava somente 
talvez com umas três dúzias dessas unidades. 

Nesses sete anos de trabalho, já existem em Governador 
Dix-sept mais de dez ótimos tratoristas para HD19, e outros tan-
tos ajudantes de mecânicos para os mesmos, que aprenderam 
nessa outra escola fundada por Dix-sept.”25          
 
 

                                                           
25 ROSADO, Vingt-un. No Chão de Mossoró, Umas Tantas Incursões. CM, 
Série “C”, Vol. XLV, 1976. 
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Um Mineiro Canadense Lega ao Brasil 
Uma Grande Poetisa 

 
Presença de Helen 

 
Lembra-nos ainda (não faz muito tempo) quando surgia 

em Natal uma poetisa, diferente, ensaiando ousados vôos, tritu-
rando velhas regras e fórmulas, pisando venerados tabus, se-
guindo no verso livre e desenvolto à escola modernista. Era He-
len Ingersoll, uma desconhecida filha de Mossoró, descendente 
de estrangeiros. De um momento para outro, num espaço de 
tempo nada considerável, a guria de porte altivo e palestra cheia 
de calor que toda Mossoró conheceu encontrava a poesia e se 
encaminhava cônscia de suas responsabilidades e dona de sua 
arte pelos caminhos das letras. 

Apareceram, então, debates acalorados, discussões intempes-
tivas sobre Helen. As opiniões de seus conterrâneos sobre sua 
poesia eram as mais apaixonadas e diversas entre si. Uns, viam 
na poetisa Helen Ingersoll uma jovem de inteligência brilhante, 
de espírito lúcido, de poética extraordinária. Outros, secamente, 
procuravam inutilmente não tomar conhecimento da existência 
da poetisa, desdenhando-a e criticando-a com acrimonia. Helen 
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era para estes últimos, uma menina endiabrada, terrivelmente 
fria e calculista, extravagante no seu realismo pornográfico. 

Helen, entretanto, não era nada disso. Era o meio termo entre 
as opiniões em choque. Era, apenas, uma moça realmente dona 
de uma inteligência brilhante, de um espírito irrecusavelmente 
superior, endiabrada e entusiasmadíssima com a descoberta de si 
mesma. Era, tão-somente, uma poetisa de fato que aparecia. 

Depois desapareceu Helen. Seu nome pouco a pouco se au-
sentou dos suplementos literários dos jornais natalenses. Seu 
lugar foi ocupado por outros de menor importância e quase ne-
nhuma significação. 

A poetisa viajara para o Rio e desaparecera no emaranhado 
da Cidade Maravilhosa. Alguns afirmavam mesmo que em He-
len a poesia fora uma febre passageira, um impulso efêmero, 
uma criancice inconseqüente. Ela não passava agora, segundo 
eles, de assídua leitora de poetas modernistas, além de ótima 
funcionária e aluna exemplar. 

Agora me chega às mãos um jornalzinho editado no Distrito 
Federal, pelos alunos do conhecido Educandário Rui Barbosa. 
Seu nome é “Pátio” e Helen Ingersoll é sua diretora. 

Helen existe e continua poetisa, já não é a mesma de ontem; o 
que lhe faltava antes, agora ela o possui: maior experiência, fir-
meza. Conseqüência. Pudemos notar maior segurança no seu 
estilo de cronista admirável. Maior força nas suas expressões 
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poéticas de tanta beleza. Aquele entusiasmo de outrora deu lugar 
a uma segurança invejável em tudo que ela escreve. Quer nos 
seus poemas, quer nos registros sobre teatro que aquele jornal 
publica, quer num substancioso trabalho sobre forma e essência 
na poesia, quer nas notas de redação por ela escritas, verifica-
mos o progresso indisfarçável que se vai operando naquela que 
nós não titubeamos em denominar de filha mais ilustre de Mos-
soró. 

Em “Pátio”, Helen impera. Em todos os cantos notamos sua 
presença, em todas as páginas verificamos sua influência. Desde 
o artigo de fundo ao comentário jocoso, do poema moderno à 
crônica leve, do comentário ligeiro ao estudo complexo e sério. 
Helen está, enriquecendo com sua inteligência aquele mensário, 
honrando com sua presença aquele punhado de jovens capazes e 
destemidos. 

Enganaram-se, portanto, os borocochós da literatura caseira, 
os impenitentes “intelectuais conterrâneos” que afirmavam mo-
mento a momento que Helen desaparecera e inexistia como ex-
pressão literária. Enganaram-se redondamente, porque Helen 
Ingersoll, a mossoroense altiva e graciosa, inteligente e valorosa, 
continua honrando sua terra e se impondo firmemente como um 
valor indiscutível e de primeira grandeza na geração brasileira 
de “novíssimos”. 
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Pelas páginas desse jornal, queremos que chegue até Helen 
de Patu (um dos pseudônimos da poetisa) os nossos aplausos 
francos e sinceros. Nossas congratulações pelo aparecimento do 
jornal e votos de felicidades e vida longa para ele, além de feli-
citações a todos os que compõem a esclarecida direção do “Pá-
tio”, o jornal de Helen. 

 
 
 

Dorian Jorge Freire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________ 
O Mossoroense, 02 de dezembro de 1951. Cópia de Maria Lúcia da Escóssia.          
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Veredas de meu caminho – 34 
 

Helen 
 

O ano de 1951 foi Helen Ingersoll. Veio-me às mãos 
um jornalzinho estudantil do Rio, com poema dela. Sensibili-
zou-me. Eu não esquecera a maneira bonita, loura, de olhos ace-
sos, ar de expontânea a displicente inteligência, que vira em 
Mossoró. Escrevi um artigo para O Mossoroense e daí nasceu a 
troca de cartas. 

Helen me ajudou a ver as coisas, analisar os meus erros, su-
focar a minha vaidade, compreender a minha ignorância. Cada 
carta dela possuía o mágico poder de preencher os meus vazios. 

“Não me apetece a poesia nem a crônica, nem sequer o conto. 
Quero criar uma coisa viva e realista. Pungente como a vida”. 

Podia fazê-lo. Pode se quiser. Sobra-lhe grandeza. E possui, 
como raros, a sensibilidade que denuncia o artista. E uma expe-
riência que o seu gênio poderá transformar em arte. 

“Não acredito no poder preservatório da arte”. 
Helen era a busca inteligente e angustiada, enquanto eu, me-

nino besta, era um monte de certezas idiotas. 
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“Meu ceticismo é de fogo, de inquietação, de desespero, de 
luta”. O meu ceticismo era de ironia, de satisfação, de barriga 
cheia, de vaidade.    

“Seria tão fácil para mim e para você, houvesse em seu cora-
ção um pouco mais de humildade”. 

Mas não havia nenhuma. 
Dostoivsky, Joyce, Virgínia, Adelino Moreira. 
Ajudou-me a conhecer os grandes mestres. 
“Tão fina natureza, a sua! poeta querido, poeta dos melhores 

poetas da alma humana”. 
Pobre de mim. Eu em Mossoró. Ela enfrentando a cidade 

grande. 
“Nós somos tão sem importância”. 
Ela importava. Deveria ter sido preservada. E eu não lhe sou-

be estender a mão. Ou estávamos longe demais para que pudés-
semos chorar juntos. 

“Criaturas como você e eu nascemos para a solidão (espiritu-
al e afetiva). Conforme-se. Não tenha sede de amor, pois este 
sempre lhe será negado. Despreze-o. A humanidade é fraca e 
por isso despreza os fracos”. 

Helen, onde andará? 
“Como é encantadora, e raro, uma alma delicada”. 
Deu-me tanto. E eu só pude lhe dar a pobreza de minha ami-

zade. 
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“O medo de morrer, tão só, pensando em Deus. 
O medo de viver após o pensamento. 
Profundo, insuperado, este que eu sinto em mim. 
O medo de parar: na sede, valsa ou dor”. 
Poeta de fala tão poderosa, o seu silêncio é cheio de espanto. 

A sua humanidade onde andará? A sua dolorosa humanidade. 
“Sou poética”. 
Um risco profundo em minha vida. inesquecível e bom.    
         

 
Dorian Jorge Freire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
Do arquivo de Raimundo Soares de Brito. 
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Helen Ingersoll 
 

Helen reside no Rio de Janeiro e é casada com o escul-
tor maranhense, Edson Sá. Tem uma filha, Heloísa. 

É formada em Direito pela UERJ. 
Estudou no Atheneu em Natal, onde trabalhou no Banco do 

Brasil e colaborou no Jornal A República. 
Os seus versos ficaram marcados na nossa história cultural, 

através de notas de Dorian Jorge Freire e dos arquivos de Rai-
mundo Soares de Brito. 

Segundo Dorian, Helen foi: “a primeira a escrever moder-
nismo na terra de Baraúna”. E acrescenta: “Helen me ajudou a 
ver as coisas”. 

Helen nasceu em Mossoró, a 13 de março de 1930. Filha do 
mineiro canadense Willian John Ingersoll emigrado do Canadá e 
que veio explorar uma mina de gipsita em Governador Dix-sept 
Rosado. Willian era viúvo e casou com a professora mossoroen-
se Maria Elisa da Silva. 
 

Crispiniano Neto 
 

 
 
________________ 
Do arquivo de Raimundo Soares de Brito. 
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Dados biográficos de Helen Ingersoll Sá 
 
 

Nascida na cidade de Mossoró, a 13 de março de 1930. 
Filha do casal Willian John Ingersoll, emigrante do Canadá (A-
mérica do Norte), ainda jovem veio para a América do Sul, tor-
nando-se por profissão mineiro, tendo, inicialmente, trabalhado 
em minérios auríferos no Peru, e, depois, penetrando a Amazô-
nia, veio para o Brasil, chegando até o nosso Estado, indo a São 
Sebastião, hoje município de Governador Dix-sept Rosado, ali 
descobriu e explorou com alguns sócios sulistas, uma mina de 
Gipsita. Ali, o velho viúvo conheceu a professora mossoroense 
Maria Elisa da Silva, diplomada pela Escola Normal de Mosso-
ró, turma de 1924, com quem consorciou-se, havendo desse ma-
trimônio duas filhas: Helen, a biografada, e Clyte, falecida aos 7 
anos de idade, na vila de Vitória, hoje cidade de Marcelino Viei-
ra, em 1937. Seus pais faleceram há vários anos. Bisneta do abo-
licionista caraubense radicado em Mossoró, Aderaldo Zózimo 
de Freitas, comerciante, político de certa influência no meio 
sócio-cultural desta terra. 

Sentiu sua inclinação literária muito cedo, ainda em 
plena infância. Aos 8 anos de idade, por exemplo, escrevia uma 
pequena peça de teatro, tendo sido muito elogiada por sua pre-
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ceptora, professora de Inglês, Irmã Carmelita, freira de grande 
sensibilidade e inteligência. Tendo lido bastante grandes autores 
em prosa e verso, possui uma ótima biblioteca, onde estão inclu-
ídas obras literárias e jurídicas. Ainda hoje, apesar do escasso 
tempo, conserva sua paixão pela boa leitura. Estudou no Ginásio 
Sagrado Coração de Maria, diplomando-se, mais tarde, como 
professora primária, pela Escola normal de Mossoró. Poetisa, 
colaborou em diversos órgãos de imprensa daqui e de Natal. 
Depois de algum tempo, transferiu-se para aquela capital, onde 
continuou sua lide literária, tendo ingressado, também, no tradi-
cional Ateneu Norte-rio-grandense. Admitida por concurso para 
o Banco do Brasil S/A, transferiu-se para a Cidade Maravilhosa, 
onde teve oportunidade de conhecer, de perto, grandes figuras 
no mundo das letras. Após alguns anos de convivência, ali con-
traiu matrimônio com o maranhense e escultor Edson Sá. Desse 
enlace nasceu sua filha única, Heloísa, que, atualmente, tem 
mais de 13 anos de idade. Jovem, aliás, inteligente e estudiosa. 
Com 30 anos de serviço já bem perto de conseguir sua aposen-
tadoria. Recentemente formou-se em Direito pela UERJ. 

Em Natal, colaborou em o jornal “A República”, como 
cronista. Embora considere bom o poema, gostaria de ter dado 
características modernas, isto é, localizá-lo no tempo atual. A 
conjuntura atual, os sofrimentos, as mudanças, as torturas, modi-
ficaram totalmente suas idéias mais profundas, mudaram sua 
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maneira de ser, transformaram-na em um ser pensante, amadu-
recido. Hoje não gostaria de retornar àquela velha e desgastada 
inspiração. Reconhece o esvaziamento de todas as suas antigas 
criações. Tanto que as destruiu de vez, restando apenas uma 
desbotada Antologia, lembrança muito pessoal e relicário de 
amizades preciosas e inesquecidas.                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

_______________ 

Sucintos apontamentos registrados por seu tio Assis Silva, Mossoró, 20 de 
agosto de 1979. Do Arquivo de Raimundo Soares de Brito.  
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Helen Ingersoll: 18 anos extremamente inquietos. Nas ar-

térias, sangue nordestino de mistura com sangue nórdicos (Es-
candinávia e Canadá). Trabalha para viver e estuda para poder 
viver. Em todos os seus poemas há uma grande – queixa, e/ em 
seu olhar, uma instabilidade enorme.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_______________ 
Transcrito de “Letras e Artes”, suplemento de “A Manhã”, Rio – Do Boletim 
Bibliográfico nº 10, pág. 1.  
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Helen Ingersoll – filha de mãe potiguar e pai estrangeiro. 

Falando sobre os novos de Mossoró, Dorian Jorge, o jornalista 
mossoroense que brilha em São Paulo e é também um novo, 
num artigo que escreveu para a revista “Bando”, assim se refere 
sobre a primeira poetisa a escrever modernismo na “Terra de 
Baraúna”: “O primeiro passo que se deu no modernismo em 
nossa terra, creio, foi a insurreição de uma jovem desconhecida 
nos meios culturais. Insurreição contra os velhos métodos da 
rima e da métrica. Esta jovem é dona de uma sólida cultura e de 
uma veia poética extraordinária”. Introspectiva e misteriosa, 
Helen procurava sintetizar sempre num amontoado de palavras 
avulsas os mais recônditos sentimentos que lha vão no íntimo. É 
uma poetisa diferente”. 
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Notas Biográficas sobre a mãe de Helen 
fornecidas por Assis Silva. 

 
Profa. Maria Elisa Ingersoll nasceu em Mossoró – RN, no dia 

14 de julho de 1903, filha do mossoroense Antônio Torquato da 
Silva e Elisa de Freitas (caraubense), emigrada para esta cidade, 
adolescente. Fez as primeiras letras na Escola particular de 
Francisca Alves de Oliveira (Tita), cursando em seguida o giná-
sio Sagrado Coração de Maria, numa gentileza da diretora da-
quele tradicional educandário, merecendo referências elogiosas 
pelo comportamento e bom aproveitamento em todas as séries 
cursadas. 

Em 1922, criada a Escola Normal de Mossoró, nela se matri-
culou, conseguindo logo sua diplomação de professora pública 
primária na 1ª Turma de Normalistas, em 1924. Colaborou, na 
revista “ABC”, mantida pela Associação de Professores, com 
artigos em prosa e também com poesias. Foi membro, igualmen-
te, daquela entidade de classe. 

Sua primeira nomeação para o exercício do magistério públi-
co deve ter sido para a Escola Isolada de Santana de Upanema, 
neste município, sendo transferida depois para a vila de Tibau, 
onde trabalhou por alguns anos. Lecionou na localidade “Poré”, 
município de Upanema. Indo servir nas Escolas Reunidas de 
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São Sebastião (hoje, cidade de Governador Dix-sept Rosado), 
ali conheceu um canadense, já idoso, mineiro de gipsita, com 
quem se casou, de estado civil: viúvo, e ela solteira. Data do 
casório realizado nesta cidade: 22 de setembro de 1928. Desse 
consórcio nasceram duas filhas: Helen, bancária do Banco do 
Brasil, aposentada; com Curso de Direito Civil, residente no Rio 
de Janeiro, casada, poetisa. Também mãe de Clayte, que faleceu 
aos 7 anos de idade, em Marcelino Vieira, ex-Vitória; sua geni-
tora lecionava, então, naquela antiga vila. Transferida para o 
grupo escolar “Godeiro”, da cidade de Patu, onde foi regente de 
classe durante alguns anos. Naquela cidade teve oportunidade de 
pronunciar vários discursos em momentos festivos, em festas 
cívicas. Seu esposo, tendo emigrado para o Sul do País, faleceu, 
subitamente, em Alagoas, na própria capital de Maceió. Escre-
veu algumas poesias, inclusive fez diversas paródias, adaptando-
as a músicas conhecidas e populares. Em uma festa de partidos e 
barracas, por ocasião das festas da padroeira do lugar, chegou a 
compor inspirados e belos versos na conhecida música “Cisnes 
Brancos”. Colaborou ainda no jornal “Oeste”, daqui. Por motivo 
de saúde, alcançou a sua aposentadoria ao completar mais de 30 
anos de serviço, pois contribuiu com dedicação e esforço inco-
mum à causa do ensino nesta região. Foi aposentado com apenas 
145 cruzeiros mensais, recebendo líquidos Cr$ 90,00, quantia 
com que pagava ao hospital onde estava internada, morrendo em 
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conseqüência de um efizema, no dia 28 de julho de 1969, em 
Natal–RN, e foi sepultada no cemitério do Bom Pastor, em cujo 
local existe uma lápide com a inscrição mortuária. Prestaram-lhe 
alguma assistência, durante o seu internamento hospitalar, e 
providenciaram o seu sepultamento, o casal Antônio Torquato 
Filho, residente naquela capital, sendo ele irmão mais moço da 
biografada. Era irmã, também, do professor Francisco de Assis 
Silva, residente nesta cidade. Neta do abolicionista Aderaldo 
Zózimo de Freitas, o qual exercera o cargo de deputado estadual 
à primeira Assembléia Constituinte deste Estado. Foi encontrado 
no seu Diploma a concessão da aposentadoria, como professora 
classe “O”, assinada pelo Dr. Dinarte Mariz. 
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Recepção a um industrial em São Sebastião 
 
No dia 14 deste mês, à chegada do trem horário, o povoado 

de São Sebastião, deste município, vibrou de alegria: é que via-
java nele de volta de uma longa viagem a Buenos Aires: o Sr J. 
Willian Ingersoll, gerente da firma “Ingersoll & Cia”, de São 
Paulo, extratora de gypsita e preparadora de gesso, nas jazidas 
dessa localidade. 

O Sr. Ingersoll, canadense, e homem de ação e cordialidade 
no trato, teve grande recepção na gare, tão pomposa quanto 
permitem as possibilidades daquele povo. 

Mais de 500 pessoas o acompanharam à sua residência. 
Houve um abundante chá animado, danças, em sua homena-

gem, pois o Sr. Ingersoll não se limita somente aos seus negó-
cios lucrativos: ele se interessa, com reais benefícios, pela pros-
peridade do povoado. 

Além de pessoas de todas as classes dali, e de localidades vi-
zinhas, que o recepcionavam, estiveram presentes escolas: “Ins-
tituto Willian Ingersoll”, sob a direção da professora D. Josefa 
Mafra: “Escola Rudimentar Mixta”, sob a direção da professora 
estadual Sra. Maria Elisa, e outras pessoas desta cidade, inclusi-
ve nosso representante, o nímio convite da comissão promotora 
da festa. 
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O Sr. Ingersoll é muito querido da gente de São Sebastião e 
bem o merece, pois, claramente, toma a sério a prosperidade 
daquele povoado, não poupando esforços ao seu alcance. 

O Sr. Ingersoll dá uma lição de amor e progresso como cana-
dense, a quantos se milionarisam em nossa terra e a deixam ao 
abandono de si mesma, sem uma obra de alcance, de valor geral, 
que a recompense da seiva prodigalizada. 

É esta a comissão das festas que assinou o convite que rece-
bemos:  

Gregório Silva, Graciliano Silveira, A. Cysneiros, José Costa, 
José Pereira Mafra, Profa. Josefa Feitosa de B. Mafra, Profa. 
Maria Elisa da Silva, Concessa e Silva.26 

 
 
 

 

 

                                                           
26 Fonte: 100 Poetas de Mossoró, Série “C”, vol. 1170, FVR/CM. 
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Dr. Vingt-un 

Surpreendida pela inclusão do meu nome na sua capri-
chada e bem organizada Antologia27, venho dizer-lhe aqui o 
quanto me senti orgulhosa de minha participação imerecida, não 
somente por me considerar uma poetisa bissexta, como por estar 
bastante afastada das lides literárias, das  quais me separei vo-
luntariamente e para as quais não pretendo voltar. Não cabe di-
zer o motivo, que é pessoal. Falta de amor, digamos. 

Caríssimo amigo, por conta de tais motivos não tenho 
entrado em contato com pessoas como o senhor, bondosamente 
interessadas em meus antigos apontamentos. 

Quanto ao meu saudoso pai, infelizmente nada mais te-
nho dele. O último documento, uma certidão de casamento, de 
tão velhinha, desapareceu junto com outros papéis. 

O meu finado marido Edson, escultor de quem prova-
velmente jamais ouviu falar, maranhense, por total descuido fez 
uma biblioteca em nossa casa, sem os devidos cuidados em con-
tratar um descupinizador ou coisa que o valha. Resultado: quase 
que de repente, desapareceram as estantes comidas pelos cupins 
e traças. Foi preciso jogar tudo no lixo. juntamente com fotos, 
documentos. 

Alguns dados, porém, eu sei de cor. Eis-los: 

                                                           
27 “100 Poetas de Mossoró”, Série “C”, Vol. 1170. FVR/CM.  
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Wiliam John Ingersoll –  
nascido em 1862, na cidade de Saint Mary, Ontário. 

O pai chamava-se Justus, a mãe não lembro;  
duas irmãs: Helen e Mary. 

 
Era um homem muito espirituoso (lembrança minha), 

vivia cercado de amigos, na calçada da Vigário Antônio Joa-
quim, que gostavam de se deleitar com as suas conversas (sem-
pre em inglês, mas falava também em português arranhado). 
Entre eles: 

Padre Mota, Dr. Rubira, Amâncio Dantas e outros. 
Lembro-me dele, ainda em Tibau, onde gostava de pescar, afas-
tando-se até alto-mar, mas com pescadores, em jangadas. Tam-
bém posso afiançar que era um tipo bem elegante, bonito mesmo 
(e mesmo sério, como todo inglês), galhofeiro, contador de his-
tórias. falava muito de um filho que teve. no Peru, com uma 
índia e cujo nome seria Richard. apelido Dick, de quem parecia 
ter muitas saudades. 

Era muito afetuoso com minha irmã Clyle 
Acabou indo embora, era, a essa altura, um viajante na-

to. Esquecera-se da idade, mas não suportou o sofrimento, direi 
martírio que atormenta os nômades. Resolveu que morreria de 
uma forma ou de outra, não agüentava mais viver. Foi encontra-
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do morto, na sarjeta, dado como indigente, jogado em qualquer 
cova, um bilhete lacônico em sua algibeira dizia: 

"Comuniquem minha morte a Maria Elisa Ingersoll. em 
Vitória. Rio Grande do Norte." 

Quis o acaso que um conhecido da família Bessa lesse a 
comunicação no jornal e escrevesse à mamãe, comunicando-lhe 
a triste ocorrência. Muito triste mesmo. 

Minha mãe, coitada, ou minha família, sempre o tratou 
como de casa, eram seus amigos de todas as horas. Antônio 
Torquato Filho (o Antônio de Pádua, irmão de minha mãe) foi 
um dos que mais sofreram. Dedicava-lhe grande estima. 

NB - Minha mãe foi professora em Tibau. Fui sua aluna. 
Meu pai faleceu aos 78 anos, creio que em 1940. 
Contava ainda histórias de Búfalo Bill, de quem se di-

zia amigo, de ranchos, onde trabalhou e viveu, no Canadá, de 
outros caubóis, um aliás, de quem não lembro o nome, mas co-
nhecido no cinema também. Talvez muito de exagero, talvez 
não, quem sabe? 

Mil perdões, pelo excesso de sentimentalismo. Relevei 
também o grande e maravilhoso Dorian, de quem me considero 
fã número l, principalmente depois da leitura cuidadosa do seu 
belíssimo livro. 

Quanto ao senhor, não tenho palavras que possam des-
crever o quanto o admiro. E não é de hoje. Sua integridade, sua 
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dedicação a Mossoró. Sua extraordinária luta por uma Universi-
dade Mossoroense. 

Com o apreço da velha amiga, 
 
Helen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

218 
 

QUANDO SE DER A MORTE DO OLHAR VERDE 
 

Cantarei ainda o milagre 
De ter sentido a dança das carícias, 
A volúpia alegre do mergulho profundo: 
Juntas as mãos 
Assistirei, simplesmente, 
Ao amadurecer da memória no tempo. 
Não esquecerei contudo 
Que os meus próprios olhos 
Dançaram no olhar verde. 
 
Esperando inquieta 
Estarei 
Se os sinos tocarem 
Não haverá comoção. 
Saberei no momento propício 
Recolher-me 
Isenta de queixas 
E do passado 
 
Não esquecerei contudo 
Que os meus próprios olhos 
Dançaram no olhar verde. 
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Petróleo 
 

 
 
 
Fracassado o Poço Pioneiro de Gangorrinha, G – 1 – RN, 

por haver a sonda da Petrobras encontrando o arqueano a pouco 
mais de 1.000 metros, nem assim devem estar anuladas as nos-
sas esperanças de Petróleo na Região.  

E é significativo que cientistas do porte de Luciano Jác-
ques de Moraes entendem que a Petrobras devia ter tentado ou-
tras sondagens na vasta área sedimentar da região de Mossoró. 
Região cujas possibilidades petrolíferas têm sido apontadas des-
de John Casper Branner, em 1922 e Luciano Jacques de Moraes, 
em 1929.28    
 
 
 
 
 
 
                                                           
28 ROSADO,  Vingt-un. No Chão de Mossoró, Umas Tantas Incursões. CM, 
Série “C”, Vol. XLV, 1976. 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

220 
 

 
Cônego Pedro Soares de Freitas   
 
 
 
Dixseptiense nascido na “Barra”, em 1833. 
De 1864 e 1889 foi uma liderança, política e religiosa. 
Construiu a atual igreja matriz de Caraúbas. 
Sólida foi a sua amizade com o casal Antônio Francisco de 

Oliveira e Quitéria Ferreira, de São Luís.  
O povo dizia: “um nó dado pelo Padre Pedro e arrochado 

por Dona Quitéria, nem o cão desata.” 
Foi arcipestre, uma espécie de Bispo daquele tempo. 
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José Aoem Estigarriga Menescal 
 

 

A Vingança de Sebastião de Freitas Costa 
 
 

SÃO SEBASTIÃO DE SANTA LUZIA DO MOSSORÓ, 
janeiro de 1950 

 
Foi Lucas Soares de Freitas que me contou esta histó-

ria. Sebastião de Freitas Costa, abastado fazendeiro no Tapuio e 
um dos homens mais falados em toda aquela redondeza, enviu-
vando, e antes de ser feito o seu inventário, presenteia o seu es-
cravo Cesário ao seu parente e amigo Vitor Gomes de Freitas. 
Feito o inventário, seu genro, sobrinho e afilhado Ricarte Fran-
cisco Normandia Imbiriba (que até 1859 fora procurador do pa-
trimônio de S. Sebastião) não se conformando com a partilha, 
por causa da falta do escravo Cesário, rompe com o sogro e con-
segue anular o inventário em Apodi. Ciente da atitude desele-
gante do genro. Sebastião vai ao Apodi e, depois de muito gas-
tar, nada consegue: perde a questão e grande parte de sua fortu-
na. Arruinado, Sebastião costumava dizer que nem depois da 
morte do seu genro o perdoaria. E foi o que aconteceu. Anos de-
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pois falecia Ricarte Francisco Normandia Imbiriba. Sebastião 
viaja a Apodi e visita o cemitério onde pede para lhe ensinarem 
a cova do genro. Sem pronunciar sequer uma palavra, urina em 
cima da mesma. Era a sua grande vingança. Calado regressa à 
sua  fazenda, no Tapuio. Ali chega ao anoitecer. Após a ceia, 
reúne os escravos, acende duas velas no oratório e grita:  

UM PADRE NOSSO E UMA AVE MARIA PELA AL-
MA DO MEU GENRO, SOBRINHO E AFILHADO, RICAR-
TE FRANCISCO NORMANDIA IMBIRIBA, CAUSADOR 
DA MINHA DESGRAÇA, CARRASCO DA HUMANIDADE, 
DIABOS O CARREGUEM PARA O INFERNO. E continua, 
calmamente: "Padre Nosso, que estais no céu", etc. Sebastião de 
Freitas Costa cumprira a sua promessa: não perdoou o genro 
nem depois de morto.29 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 (Boletim Bibliográfico, Ano II, Número   20, Mossoró, 31 de janeiro de 
1950). 
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Pequenos Dados Sobre 
o Cruzeiro de São Sebastião 

 
 

SÃO SEBASTIÃO DE SANTA LUZIA DO MOSSORÓ,  
fevereiro de 1950 

 
 
No século próximo passado, em ano que não consegui i-

dentificar, quando a Vila de São Sebastião era uma pequena 
aldeia, chega aqui Francisco José Rodrigues, conhecido por 
CHUVA DE FOGO. Teria ele vindo do Piauí*, em companhia 
de boiadeiros e em São Sebastião resolveu fixar residência. Na 
Cigana, amasia-se com negra  de nome Tereza, conhecida por 
MÃE EZA, falecida em 1900. São seus descendentes Tito José      
Rodrigues, pedreiro em Mossoró e João José Rodrigues,   bar-
beiro da Vila. Afirma a tradição que CHUVA DE FOGO era um 
homem esquisito, vermelho, olhos esverdeados, cabelos afogue-
ados, muito neurastênico. Daí, dessas características,  talvez lhe 
tenha vindo o nome. 

Sendo a esta época Administrador da Capela de São Se-
bastião Gonçalo de Freitas Costa (de 1806 a 1845), presume-se 
tenha sido o idealizador do nosso cruzeiro. Teria ele confiado a 
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CHUVA DE FOGO a missão de faze-lo. Chuva de Fogo inicia o 
serviço, construindo o cruzeiro de uma única pedra, que foi tira-
da da Cigana. Já bem adiantada a obra. Chuva de Fogo resolve 
conclui-la no perímetro da atual Vila. E em uma certa manhã eis 
o cruzeiro que vai carregado em uma padiola com Imensa difi-
culdade. Seguem os carregadores pela margem do rio, por umas 
quase veredas, que eram os caminhos de então, e deixam o cru-
zeiro à sombra de uma frondosa oiticica, onde estão hoje arma-
zéns de João de Freitas. Chuva de Fogo aí termina o cruzeiro e 
faz ainda uma pia batismal, também em pedra calcárea, e uma    
pequenina cruz que está colocada entre as torres. 

Anos depois, CHUVA DE FOGO abandona Tereza e reti-
ra-se para o Icó, no Ceará, onde falece. 

Em que ano teria sido batizado o  nosso cruzeiro? 
Um nosso velho amigo, Otaviano Filgueira de Freitas, re-

sidentes no Serrote, ouvira muitas vezes seu avô. Sebastião de   
Freitas Costa, dizer que se casara em 1828 e no ano seguinte 
fora um dos padrinhos do cruzeiro, juntamente com seu amigo 
Manoel Lopes de Oliveira e mais diversos, cujos nomes esque-
cera. Também não se recordava do   oficiante da cerimonia. 

Na cheia de 1917, as escavações feitas pela água puseram à 
mostra as raízes da velha oiticica, à cuja sombra CHUVA DE FO-
GO esculpira o cruzeiro. Pedaços de pedra estavam juntos às raízes. 
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Do notável trabalho realizado por CHUVA DE FOGO dis-
se muito bem Dom José Pereira Alves, quando, em visita pasto-
ral, no ano de 1925, passando por aqui considerou-o uma das 
obras mais notáveis do Nordeste do Brasil.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Boletim Bibliográfico, Ano II, Número 21, Mossoró, 28 de fevereiro de 
1950 
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CRUZEIRO DE SÃO SEBASTIÃO  
SÉCULO XIX 

 
Em São Sebastião, município desmembrado de Mossoró, 

hoje, com a denominação de Governador Dix-Sept Rosado, ti-
vemos  oportunidade de apreciar um afamado cruzeiro inteiriço 
de pedra, fronteiro à igreja. A cidade guarda-o como uma relí-
quia, perdida naqueles longínquos sertões do oeste. 

A obra está assentada num pedestal de alvenaria, sobre a 
calçada, que serve de adro à Igreja, e ali vem resistindo à incle-
mência do tempo. 

Considerado pelo historiador  potiguar, Nestor dos Santos 
Lima, como um dos mais belos trabalhos de arte religiosa do   
Estado, o Cruzeiro de São Sebastião parece-nos modesto de-
mais, dentre os bens inventariados no Rio Grande do Norte. 

Sobre esse Cruzeiro, obtivemos as seguintes informações: 
presume-se ter sido esculpido por Francisco José Rodrigues,    
que tinha por alcunha, "Chuva de Fogo". Teria ele vindo do Pi-
auí e se fixado nessa localidade. Sendo, a essa época, Adminis-
trador  da Capela de São Sebastião, Gonçalo de Freitas Costa 
(1806-1845); é tradição tenha sido ele o idealizador do Cruzeiro, 
talhado num só bloco de pedra, tirado do sítio “Cigana”, situado 
a pequena distância da vila. 
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“Chuva de Fogo” resolveu concluí-lo, em São Sebasti-
ão, trazendo a obra Inacabada, processionalmente para a vila.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Acervo do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do 
Norte -  Oswaldo Câmara de Souza, Natal - 1981 
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A Reza Forte de Fabiana Barbosa 
 
 

SÃO SEBASTIÃO DE SANTA LUZIA DO MOSSORÓ,  
Maio de 1950 

 
 
Fabiana Barbosa da "Família Freitas Costa" (Francisco 

Fausto de Souza, Boletim Bibliográfico, nº 14, página 26), filha    
de Alexandre Neto de Freitas Costa, português de Guimarães e 
de Ana Rocha, papa-gerimum. 

O seu pai viera residir no "Saboeiro"', no atual Distrito de 
São Sebastião, mais ou menos nos meados do século XVIII. 
Sobre  o seu marido, Gonçalo Soares da Silva, adianta Francisco 
Fausto que era natural do São Francisco, emigrando ainda soltei-
ro para o Sítio PAU DO TAPUIA, onde fixara residência. Fabi-
ana e Gonçalo são pais de Gonçalo Soares de Freitas Filho, Ma-
noel de Freitas e Silva e Ana Soares de Freitas, N10, N11 e N12. 

Lição de um mestre de História mossoroense que está em 
harmonia, em suas linhas gerais, com a Tradição. 

E eis o que esta nos conta. Foram Gonçalo e Fabiana abas-
tados fazendeiros e proprietários no Sítio BARRA. Eram geral-
mente benquistos, principalmente pelos seus  escravos. 
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Em um certo dia, resolve Gonçalo visitar os seus parentes 
do Rio São  Francisco. Chegando à terra natal, esquece a  esposa 
e se amasia com uma conterrânea. Nasce uma filha, que recebe o 
nome de Albina. Passam os anos e Gonçalo nada de regressar ao 
seu  lar. Ocorre a Fabiana a Idéia de mandar fazer uma REZA 
FORTE. O resultado é satisfatório. Estava Gonçalo a campear, 
em um certo dia, e eis que lhe surge de repente, um desejo de 
voltar para a BARRA, o que não mais pretendia fazer. Chegan-
do a casa da amante, comunica a sua Inesperada e Irrevogável 
resolução de  voltar para São Sebastião. Troca o cavalo e    parte 
Imediatamente, trazendo a sua filha Albina, atando-a ao seu 
próprio corpo com uma tira de sola. A criança tinha apenas 4 
anos. A amante fica Inconsolável. 

Algum tempo depois, ao escurecer, Gonçalo bate á porta 
de sua casa, na BARRA. Atende-o uma escrava, que não o    
reconhece. Gonçalo pede hospedagem. Diz a escrava que sua 
senhora não recebia ninguém em casa, desde que o seu marido 
partira. Diz a Gonçalo que procure outra casa. É com orgulho 
que es te recebe tão valioso testemunho da fibra moral de sua 
fiel esposa: Não diz nada. Apeia-se, e coloca a espora em um 
torno, como fazia sempre, nos velhos tempos. A escrava então o 
reconhece. E exclama, cheia de alegria: É O MEU SENHOR. E 
corre a chamar Fabiana, que  se encontra em uma casa vizinha, 
em visita a  um doente. É grande a alegria de todos. A BARRA 
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fica em festa. Gonçalo entrega Albina a Fabiana, que a cria co-
mo filha. Anos depois, Albina casa-se com João do Vale. Desse 
casal vem a numerosa família sebastianopolitana dos CARO-
ÇOS.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Boletim Bibliográfico, Ano II, Numero 24, Mossoró, 31 de maio de 1950 
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Dois Poetas Populares em São Sebastião 
 
 

SÃO SEBASTIÃO DE SANTA LUZIA DO MOSSORÓ,  
Março de 50 

 
 
Aproveitando a passagem por esta Vila do afamado violei-

ro Manoel Calixto Lorena, mossoroense nascido a 17 de junho 
de 1912 e do seu colega Raimundo Souza Lima, vulgo MOU-
RÃO, nascido a 25 de agosto de 1910, em Itú, Ceará quando 
realizavam aplaudida "peleja", convocamo-los para uma cola-
boração ao BOLETIM. E foi com surpresa geral que esta velo 
expontânea e Imediata. 

 
OFERTA 
 
Peço aos senhores eruditos 
De responsabilidade 
Para vos oferecer 
De minha livre vontade 
Esta tosca poesia 
De minha mentalidade 
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II 
Sou poeta de verdade  
Assim cumpro o meu destino 
Sou o que veio ao mundo  
Por capricho do destino  
Sou Mossoroense nato  
E em Mossoró clandestino 
 
III 
Eu sou o melhor brilhante  
Que o povo em massa admira  
Poeta que faz o verso  
De acordo ao pé da lira  
Foi este brilhante achado  
Nas terras da macambira 
 
IV 
É cabível para mim  
Esta devida atenção  
A nossa Biblioteca  
Serve de dedicação  
Dispensada a este vate  
Um servo da solidão 
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V 
Esta é minha obrigação  
Por ser um riograndense 
Se o dever me pertence  
Termino por dar um bravo  
Ao povo mossoroense 
 
VI 
E em prova de nobreza  
A nossa Biblioteca  
Por Camões ou Caneca  
Surgiu a nossa grandeza  
Primeiro a natureza  
Deu-me força divinal  
De um intelectual  
Eu pude fazer também  
Agradecendo Aoem  
Estigarriga Menescal 
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Agora e a vez de Raimundo Souza   Lima, vulgo MOURÃO: 
 
I 
Lancei mão sobre a pena 
Aproveitando o ensejo 
Para escrever qualquer coisa 
Para o povo sertanejo 
Sou poeta cearense 
Todo cheio de gracejo 
 
II 
Eu tenho amplo desejo  
De agradar a todo mundo  
E como o Povo me preza  
Tenho gosto de agradar  
A todo globo rotundo 
 
III 
Não ficarei iracundo 
O meu desejo é moderno 
Porque já tenho uma ordem 
Mandada pelo Eterno 
De escrever qualquer verso 
Como um poeta terno 
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IV 
No mundo não me governo  
Porque me acho obrigado  
A fazer qualquer pedido  
E atender qualquer chamado  
De qualquer um meu amigo  
Com multo gosto e agrado 
 
V 
Pois neste Brasil amado  
O meu cantar sempre Influi  
Enquanto o Povo quiser  
Meu cantar não diminue  
Já estou ficando velho  
E não sou mais quem já fui 
 
VI 
Este é quem substituo  
Embora seja atrasado  
E goste de respeitar  
Aonde sou respeitado  
Mas quero pedir desculpa  
Do meu cantar tão minguado 
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VII 
Ó meu Brasil tão amado  
Onde estou gozando a vida  
Com pão, com lar com guarida  
Me acho maravilhado  
Vivendo tão descansado  
Assim como a sorte quis  
Me considero feliz 
Nesta terra brasileira  
E honro a minha bandeira  
Todo dia peço bis.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Boletim Bibliográfico, Ano II, Numero   22, Mossoró, 31 de março de 
1950 
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Dez Estudos Dissetienses 
 

CONVERSA SOBRE A ESTRADA DE FERRO EM 1880 
 
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, Julho de 1956 — 

Em um Domingo ao ano de 1896, após a missa conventual, pa-
lestrava em frente à sua residência o Padre João Urbano com o 
seu velho amigo e compadre Simão de Freitas Costa, morador 
em Santana, onde era fazendeiro e tinha miutos escravos. Troca-
vam idéias sobre a passagem do "trem de ferro" na então povoa-
ção. Devia ser um tema conversado pelos velhos mossoroenses, 
depois que Graf agitou a Região com o seu sonho da Mossoró 
— São Francisco. 

O velho Simão convicto de que chegaria a ver tão deseja-
do melhoramento, depois de uma pitada de rapé, diz, sorridente: 
"Vai ser muito bom e bonito, compadre Vigário. Eu vou com a 
nêga Maria lá para debaixo daquele pé de pereiro na frente do 
cemitério, ela fazendo café e eu bebendo e espiando o "bicho", 
não é?" 

Nessa ocasião, passa de regresso á sua Fazenda Cajazeiras 
João Agripino Soares de Freitas que tinha vindo batizar dois 
filhos gémeos: Cândido e Victor. 
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O velho Vigário, querendo ser profeta., disse: "Compadre, 
isto não é para nós vermos e nem para o Compadre João Agripi-
no. Talvez esses dois gêmeos que hoje batizei é que assistam 
esse melhoramento." O Vigário quase acertou. Ele e Simão de 
Freitas Costa morreram antes da chegada dos trilhos da Estrada 
de Ferro a São Sebastião, mas o meu velho amigo João Agripino 
Soares de Freitas, desapareceu cm 1944, com quase 88 anos e os 
seus dois filhos gêmeos estiveram presentes ao grande aconte-
cimento, da inauguração da nosso Estação, em primeiro de No-
vembro de 1926. 

 
O Primeiro Jumento da Várzea de Mossoró 

 
No século passado, era proprietário de um vasto terreno na 

Quixaba, Manoel João da Silveira, que, segundo a tradição, to-
dos os anos, pelo mês de Santana, só de potros, na sua fazenda, 
recentemente nascidos, contava mais de cem. Como possuía 
extenso carnaubal, tornou-se também fabricante de velas de cera 
de carnaúba, indústrias infelizmente hoje desaparecida. Anualmente, 
ia vender as velas no Piauí e comprar rapadura, açúcar, etc. Em 
1928, regressava ele com seu comboio de bestas carregadas, trazen-
do um grande e bonito jumento que comprara por cinco patacas à 
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um fazendeiro piauiense. O animal causou admiração e espanto, aos 
parentes e aos vizinhos que vinham visitá-lo. 

Naquele dia de chegada, já ao entardecer, o jumento pas-
sou a noite rinchando. No dia seguinte, a vizinhança em peso 
vem perguntar que bicho era aquele que lhes tirara o sono duran-
te toda a noite. E a história do jumento espalhou-se e se fez cen-
tro de turismo a fazenda de Manoel João da Silveira. Foram vê-
lo mossoroenses de até dez léguas de distância. E muitos só se 
retiravam depois de ouvir o “grito” do jumento, como diziam. 
Os varzeanos perderam o terror pelo bom do asinino e já o viam 
com mais naturalidade. 

Casemiro Carlos da Silveira, (filho de Carlos Magno da Sil-
veira, o “herói” que foi a Minas Gerais no cavalo Vira Mundo), to-
cador de rabeca, que regressava alta noite de um baile, despreocupa-
damente, e vinha cantando os versos de sua composição. 

 
Ontem à noite fiz um roubo 
Deus me queira perdoar 
Roubei a filha do coxo, 
Para com ela me casar... 
 
Pois realmente, na noite anterior raptara Camila, filha de 

Manoel Bezerra de Moraes que era realmente coxo, ouve as-
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sombrado, apavorado mesmo, o rincho do jumento e ei-lo que 
joga a rabeca de lado e sobe rapidamente em uma carnaubeira. 
Ali, na esquisita postura, foram encontrá-lo algumas pessoas que 
passavam pelo local. 

Foi desta maneira, entre admirados e até assombrados que 
os varzeanos de Mossoró tomaram contato com o primeiro e-
xemplar da espécie asinina que chegou às nossas plagas, nos 
idos de 1829. 

 
ANINHA DA AROEIRA 
 
Afirma a tradição que a origem do Sítio Aroeira e a de-

cendência dos Lopes se prendem a uma historia de amor. 
Gonçalo Soares de Freitas, segundo deste nome, residente 

na Barra, anualmente viajava ao Piauí afim de comprar gêneros 
alimentícios, para sua manutenção. 

Numa dessas viagens, trouxe um molecote de nome Joa-
quim Lopes, para o ajudar nas lutas caseiras. 

Em companhia de Goncalo residia uma irmã viuva cha-
mada Ana. Aninha na intimidade e era muito da sua estima. A-
nos depois Joaquim, abusando da confiança do patrão, começa a 
namorar Ana. Logo depois, esta aparece grávida. Sabedor do 
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fato, Gonçalo casa-os e em seguida expulsa-os de casa. depois 
de deserdar a irmã, da herança paterna que lhe cabia por direito. 

Joaquim constrói uma casa á margem do rio, onde vai mo-
rar o casal. Repetidamente, Ana visita sua mãe, suplicando seja 
revogada a sentença do irmão mas, em vão. Numa dessas via-
gens. regressando à casa, já desiludida e avistando o seu humil-
de lar, debaixo de uma Aroeira. Ana dá à luz uma criança. 

Desde então, aquela mulher passou a ser chamada de ANA 
DA AROEIRA. E o Sitio onde residia, de AROEIRA. 

De Joaquim e Ana descendem os Lopes daquele núcleo 
rural. 

 
A VACA DE CAROCINHO 
 
Sebastião de Freitas Costa, rico fazendeiro no Tapuio, de-

pois da sua célebre questão com o genro e afilhado Ricardo 
Francisco de Normandia Imbiriba, de volta do Apodi, aonde fora 
exclusivamente para urinar na cova de Ricardo, diz aos escra-
vos: “Estou na miséria por causa daquele malvado e vamos pas-
sar fome”, num calmo dia de verão, estando deitado numa rede, 
debaixo do alpendre de sua arruinada fazenda, ouve um escravo 
gritar a uma vaca que passava para uma aguda: “Ô vaca gorda!” 
“De quem é?” pergunta Sebastião, levantando-se. “É de Seu 
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Vítor Gomes de Freitas”, responde o escravo. “Bota para o cur-
ral e mata”, ordena Sebastião. Dias depois, o escravo com sau-
dade de um pirão de corredor, não afastava os olhos daquela 
vereda que ia para a bebida. Numa bela manhã, que milagre. 
Surge aos olhos do preto uma vaca gorda. Este, saltando de ale-
gria, brada: “Olhe que vaca gorda, meu amo!” Sebastião com-
partilha do entusiasmo do escravo e pergunta: “De quem é a 
vaca?” “O ferro é de Carocinho!” 

Carocinho era um velho proprietário na região e ainda ho-
je, nas minas de gesso, um topônimo lhe recorda o nome. 

Sebastião decide fulminantemente: “Bota no curral e ma-
ta! Pra que negro com vaca?” 

 
O HOMEM QUE NÃO PAGOU MAS COMPROU CARO 

   
No tempo em que se amarrava cachorro com lingüiça na 

casa grande  de Sebastião de Freitas Costa, no Tapuio, existia a 
maior fartura das redondezas, não faltando nem a carne de sol. 
Em um belo dia, pela trindades, chega ali um cidadão de boa 
aparência, que, que se dizia um comprador de gado, vindo de 
Pedra de Fogo, Paraíba depois de uma excelente refeição, ho-
mem que tinha boa conversa. Vai á carona, tira um pedaço de 
fumo do brejo e oferece ao seu anfitrião e lhe diz: O que me 
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trouxe a esta grande fazenda foi comprar uma de suas boiadas. 
Respondeu Sebastião, que faria o negócio, mas por preço alto. A 
boiada desta fazenda eu a vendo a 16 patacas mas a da Fazenda 
Oiticica (hoje Sítio do Boi) eu só fecho o negócio a 18 patacas. 
O boiadeiro que já era “feito na estrada”, não se alarma com as 
bases propostas. Aceita-as. Mas impõe: levo a boiada daqui e 
volto com 20 dias quando pagarei a minha dívida e levarei então 
a boiada da Oiticica. Sebastião, apesar de ser um velho seguro, 
caiu no “conto do vigário”, talvez iludido pelas lorotas do ho-
mem. Depois de 4 a 5 dias de campo, os bons contraferrados e 
entregues ao comprador de Pedra do Fogo, que com a boiada, 
auxiliado pelos vaqueiros da fazenda até um certo ponto. Passa-
ram-se os meses e nada de aparecer o cativante cavalheiro com o 
dinheiro. O velho Sebastião, que sempre tinha uma resposta es-
pirituosa, quando lhe perguntavam pelo acontecido dizia com 
ênfase: TENHO UM CONSOLO: ENGANOU-ME MAS LE-
VOU SALGADO. 

 

MISCELÂNEA DISSETIENSE 
 
Inundação – Conta Vicente Carlos, que, quando menino, 

ouvira José Cadete, preto de 100 anos, residente nas Aguilhadas 
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dizer que na inundação de 1819 de cavalete muita gente que 
morava nos baixios. 

 
As Aguilhadas – Manoel Bernardo Machado de Aguiar, 

professor aqui residente, era proprietário de uma grande parte de 
terra, ao sul da povoação que era habitada por moradores seus. 
Quando perguntavam a algum desses moradores onde residia, 
respondia: “na terra de Seu Aguiar”. Daí ter-se-ia originado o 
nome Aguilhadas. Explicação antes estórica do que histórica, 
porque Aguilhadas é topônimo anterior ao velho professor A-
guiar. 

 
O primeiro missionário que aqui pregou as santas missões 

foi um pernambucano chamado Frei Vital Maria de Ipojuca, em 
1937. Esse missionário tinha um olho de vidro. 

 
O primeiro bispo que visitou São Sebastião foi D. Adauto 

Aurélio e Miranda Henriques, em setembro de 1902. Foram ao 
seu encontro, fora do povoado, diversos cavalheiros de destaque. 
Hospedou-se o Sr. Manoel Joaquim de Oliveira, que por muitos 
anos foi chefe político de real prestígio na localidade. Fez aqui 
duas ou três crismas, alguns batizados e casamentos e logo ru-
mou o ilustre bispo a Mossoró. Daqui, D. Adauto segue no fa-
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moso Mariposa, cavalo de cauda cotó, de propriedade do Sr. 
Manoel do Vale.  

 
O primeiro fabricante de pão e bolacha entre nós foi o pro-

fessor Francisco Gomes, conhecido por Xico Cocho, que para 
aqui viera por interferência do farmacêutico Jerônimo Rosado, 
mais ou menos em 1918. 

 
CASTIGO 
 
Apesar de cético, contarei um caso que me foi referido pe-

lo meu velho João Jacinto da Costa, e que tem suas ligações com 
o território misto do castigo e do milagre. 

Em 1908 ou 1909 havia em Macambira, uma família que 
tinha uma promessa a pagar a São Francisco das Chagas do Ca-
nindé, no Ceará. Sabedora de que João Florêncio Rebouças ti-
nha Idêntico compromisso com o Santo do Canindé, e sendo ele 
.também morador da Macambira, sugeriram-lhe a possibilidade 
da companhia na longa viagem.. João Florêncio respondeu que 
o seu voto exigia a viagem a pé e não a cavalo. Nova insistência 
e João Florêncio concorda com a condição, de ir montado no 
animal que conduzisse os mantimentos. Ultimados os preparati-
vos, numa bela madrugada partem os romeiros. 
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Percorrida uma légua, já em frente da casa de Manoel Ja-
nuário, o cavalo em que ia o João Florêncio dá uma topada de 
mal jeito partindo o pescoço. 

Sendo um animal normal e não havendo obstáculos no 
caminho, o fato causou grande admiração. Voltam todos á Ma-
cambira, a procurarem outro cavalo. E noutra madrugada ei-los 
de viagem. Em frente á Fazenda Guilhermino o animal do Re-
bouças mete a pata dianteira num formigueiro e parte o pescoço. 
Acreditaram todos que fosse uma advertência Divina, pelo pro-
cedimento de João Florêncio Rebouças, que, assombrado regres-
sa para a Macambira, vindo a sofrer das faculdades mentais, 
falecendo anos depois sem recuperar a lucidez.   

 
 
UMA ESTÓRIA DE ZÉ VENENO 
 
Em 1908 passado o 19 de Março, limite das esperanças 

sertanejas para o inverno, diversas pessoas emigraram para os 
seringais da Amazônia, porque poucos eram os recursos do Dis-
trito de São Sebastião, num ano de seca. José Francisco de Frei-
tas, Zé Veneno, tomou-se o maior propagandista, entre os seus 
conterrâneos, da mudança para o “inferno verde”. Chegando 
porem a Fortaleza, Zé Veneno, diante do mar, que não conhecia 
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e do vapor que os levaria a tão distantes terras, que não conhecia 
e do vapor que os levaria a tão distantes terras, perde o entusi-
asmo e diz aos seus companheiros: “Não vou, nem fico nem 
volto só”. Os que tanto tinham ouvido as. suas pregações ficam, 
decepcionados com o Zé Veneno. Este encontrando em Fortale-
za varzeanos de Mossoró que ali tinham ido deixar parentes re-
gressa com os mesmos. Zé Veneno chegando aqui, permanece 
uma temporada sem aparecer aos seus conhecidos. Um dia re-
solve vir ao povoado e chegando em casa de U. Elisa de Freitas 
diz-lhe que se quisesse ver um “paruara” ali estava ele. Somente 
anos depois, quando regressaram do Pará os que de um certo 
modo tinham viajado pela sua influência, ficam os seus conter-
râneos sabedores de que Zé Veneno realmente nunca tinha pisa-
do solo Paraense. 

 
O TENENTE CARCARÁ 
 
O Tenente Sebastião de Freitas Costa nasceu no Serrote há 

138 anos passado, na Fazenda dos seus pais, João de Freita Cos-
ta e Josefa Nunes Nogueira, senhores de muito gado e muito 
escravo. 

Ali criou-se, naquele ambiente rurícola, chegando a ser grande 
fazendeiro, político, e homem relativamente letrado para a época. 
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Casou-se duas vezes, a primeira com Silveria Nunes e a 
segunda com Rosalina Lopes de Oliveira. 

A instâncias do Vigário Antônio Joaquim Rodrigues, que 
sabia do seu prestigio entre os amigos, ingressou na Política. De 
1853 a 1860 é suplente de Vereador à Câmara de Mossoró e 
Vice-Presidente da mesma Câmara de 1877 e l880. 

Certo dia, regressando de Mossoró, no ano de 1877, con-
versa com os seus amigos sobre política, seca, etc, quando pas-
sava uma vaca de sua estimação muito magra, que está prestes a 
dar cria. Ordena a um escravo que a encaminhe para um cercado 
que tem muita canafístula. 

O tenente passando por uma quixabeira, encontra a vaca, 
que dera cria a duas bezerras. Vai chamar a esposa, para mostrar 
as bezerras. mas as encontra mortas, sendo devoradas por carca-
rás. Desde aquele momento. Sebastião declarou guerra de morte 
aos carcarás. Só o viam de lazarina em punho combatendo aque-
las aves. O povo botou-lhe logo o apelido: de Tenente Carcará, 
que o .acompanhou pelo resto o seu falecimento ocorrido em 
21.11.1900.  
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EMIGRAÇÃO DE DISSETIENSES 
 
Segundo a tradição, no inicio do século passado, por des-

gosto de família, retira-se daqui Sebastião Machado de Aguiar 
(o moço) com destino ao Piauí. Esta mudança causou grande 
constrangimento aos moradoras da Povoação. E parece que o 
mal da debandada pegou. 

Após a construção do nosso Cemitério, os irmãos Valvino 
e Bolino Silveira, este com 3 filhos. Belo, Berto e João, saíram 
daqui a cavalo para Fortaleza e daí seguiram para Manaus, onde 
foram trabalhar na fabricação de carvão. Pouco depois, sua fa-
mília recebe noticia do falecimento dos 3 irmãos, numa só se-
mana. Em. 1888, Pedro Gomes de Melo (Pedro Velho) segue 
para o Amazonas. Leva a família e o irmão Sérvulo Gomes de 
Melo. Também trabalham no fabrico de carvão. No começo de 
1898, regressaram à terra natal falecendo em Inharé o chefe da 
família. Mais algum tempo, e não suportando os seus o pão de 
macambira, pois os recursos trazidos do Norte estavam se aca-
bando, e eis nova arribada para o Amazonas, também para ali 
seguiram com o plano de trabalharem no carvão, Servulo, Julião 
e Tomaz Costa, filhos ao velho Maximiano Costa, morador na 
Cigana, os quais nunca deram noticia. 
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Na Seca de 1904, emigraram para o Norte diversos rapa-
zes daqui: Manuel Genuíno Silveira (que por lá faleceu), Luiz 
Antônio de França, Francisco Genuíno da Silveira c Felix Mar-
ques Carneiro. Felix não tendo recursos para deixar com a sua 
família, pediu-os por empréstimo a Manuel Joaquim de Oliveira, 
pois no dia 20 de Janeiro do ano seguinte saldaria a sua dívida, 
pessoalmente. E cumpriu a palavra de bom e correio sertanejo. 
Felix regressou com os companheiros, exceto Manoel. 

Em fins de 1904, não suportando a seca que assolava o 
Nordeste, viajou ao Pará. Januário Martins, regressando anos 
depois casado e atacado do mal de Hansen, aqui falecendo no 
ano de 1925, sendo sepultado no mato, nas proximidades de 
Cigana. 

Em 1910, Sebastião Olímpio de Freitas, mudou-se para o 
Pará, onde faleceu solteiro. 
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Um Pouco da Vida de José Maurício 
 
Sobre esse lendário José Maurício, batizador da Furna de 

José Maurício, tão lembrado ainda hoje, nas suas façanhas  múl-
tiplas, pela gente simples de Sebastianópolis, andei colhendo 
algumas informações orais. 

Filho do velho Maurício e de Eulália Maria da Concei-
ção, nasceu no “Bonito”, distrito de Sebastianópolis, mais ou 
menos em 1830. Casado com Antonia. Foram pais de 20 filhos, 
dentre eles, Joaquim, falecido criança; Sérgio, casado com Fran-
cisca  Maria da Conceição e falecido em São Miguel, deste Es-
tado; Joaquim (segundo deste nome), falecido no Amazonas; 
Maria Clara, casada com Balduino (há poucos anos vivia em 
Oiticica, Ceará); Júlia, falecida em Caraúbas; Francisca, que 
morreu no Amazonas; Rufina, casada. Dos filhos naturais, con-
segui saber   da velha Cosma, casada com Francisco David e a 
velha Josefa, casada com José Gabriel (vulgo Zé da Velha). Fato 
curioso é que   convivia, na sua casa, em perfeita harmonia, com 
a sua mulher legitima e amásia. Vaqueiro afamado, era sempre 
convidado para as “pegas” dos barbatões, dos grandes criadores 
do seu tempo. Moreno e de estatura regular, sempre amou as 
mulheres e a valentia. Contaram-me que em 1877 foi a Mossoró, 
receber as   “comissões” enviadas por D. Pedro II. Soube, ali, da 
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existência de um “cabra valente  do Caicó”, que vendia cocos e 
gostava de  surrar os feirantes. Maurício resolve encontrá-lo. 
Arranja dois mil reis de dobrões, coloca-os dentro do saco de 
coro e vai ao mercado, disposto a topar o “cabra”. Este surge 
logo, dando empurrões, a torto e a direito. Maurício joga o saco 
com os dobrões, em cima do negro, que cai. José Maurício apli-
ca-lhe uma grande surra, que é aplaudida pela multidão, admira-
da de tamanha coragem. Deixa  o cabra estirado no meio da fei-
ra, faz calmamente as suas compras e regressa. Vai dormir no 
“Saco”. Já se encontrava deitado,  quando foi cercado por Cân-
dido Gomes, Astolfo Gomes, Joaquim Gomes e um cabra cha-
mado “Azulão”, que lhe dão voz de prisão. Maurício reaje a pau, 
surrando todos os que estavam tentando prendê-lo. A surra de 
“Azulão” foi a maior. Deixa-o estendido no chão. Maurício de-
sarma sua rede e regressa a  Sebastianópolis. Para continuar a 
sua vida aventurosa. Amando as mulheres e dando, de vez em  
quando, uma “surrinha em cabra ruim”, como  sempre dizia, 
sorrindo. 

Para ganhar Cr$ 100,00, e a mandado do velho Álvaro 
Mendes Pinheiro, às 7 horas da noite de 11 de janeiro de 1901,    
no local onde hoje e a casa de residência de João de Freitas Oli-
veira, mata o Sub-delegado Basilio Quaresma Torreão. Esta 
morte  fez com que diversas pessoas fossem presas, surradas, 
etc. vexames que não continuaram  devido à interferência do Dr. 
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João    Dionísio Filgueira, que veio a Sebastianópolis, con-
seguindo acalmar os ânimos. Começa aí, a vida errante de Dedé 
(era o nome familar de José Maurício). Um dia aqui, outro  aco-
lá. Certa noite, estando em Carnaubinha, na casa de um amigo, 
foi avisado da aproximação de uma força, comandada pelo Sub-
delegado  Cas-siano Gomes da Silveira, composta de dois sol-
dados e de um paisano Júlio de Luzia. Nada temendo, corre De-
dé para o Olho D'água, e sobe em um porreiro, junto da estrada, 
por onde passaria a Policia. Com efeito,  momentos depois, a 
policia chega, parando  justamente em baixo do pereiro, para 
tomar um pouco de “branquinha”, ali deixando a  cabacinha com 
o resto de “cana”, e seguindo para a furna do Pedro, no Livra-
mento,  Caraúbas, na esperança de encontrar Maurício, pois ali 
era seu refúgio predileto. Este desce do pereiro, toma um pouco 
de cachaça, e urina  na cabaça. Pertinho, fica aguardando o re-
gresso da forca, para rir do seu logro. Algumas horas depois, 
ouvindo conversas, aproxima-se dos soldados, que haviam pro-
vado da estranha “pinga”, que era urina quase pura. Fulos de 
raiva, os soldados diziam matar, esfolar José Maurício, pela pe-
ça de mau gosto. E Maurício, podendo tocá-los com a mão, tão  
próximo estava. Adianta-se da força,  transforma-se em um toco 
pegando fogo, à custa de suas rezas fortes. Nele, um soldado 
acende um cigarro. Chegados a Sebastianópolis, os soldados 
souberam que haviam bebido cana misturado com urina de José 
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Maurício e acendido cigarro em um toco, em que ele se havia 
transformado. Indignado, o comandante pergunta quem havia 
contado aquela história. Responderam que o próprio Maurício, 
que ali passara para Mossoró, contando muitas  façanhas . 
Ainda me falaram em uma surra  que José Maurício deu em um 
doutor, no Catolé do Rocha, e em um cabra. Perseguido pela  
Policia, segue para São Lourenço, no Apodi, onde se hospeda 
em casa de Chico Noronha. Ali lhe dão almoço de carne de por-
co, que estaria envenenada, segundo dizem. Sentindo-se  mal, 
José Mauricio pede a um amigo para vir  morrer em Carnaubi-
nha, na casa do seu amigo Chico Flor. Ali chegou à meia noite, 
falecendo momentos depois. Era em dezembro de 1901. 
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O Fundador de São Sebastião 
 
I – Francisco Fausto de Souza, mestre da História de Mos-

soró, escreveu  sobre S. Sebastião, em o numero 518 do “Co-
mércio de Mossoró”, em 26 de julho de 1914. Dele é a tição que 
reproduzimos: “No meado do século 18 mais ou menos, foi resi-
dir no lugar "Passagem de Pedro", margem direita do rio Apodi, 
sete léguas acima de Santa Luzia, o português Capitão Sebastião        
Machado d'Aguiar, casado que foi com D. Catarina d'Amorim e 
Oliveira, o qual possuiu ali  uma grande fazenda de gado, sendo 
abastado  para a época e lugar de sua residência. 

Construiu ali o Capitão Sebastião Machado d'Aguiar, á 
custa dos seus próprios cabedais, gastando cinco mil e tantos 
cruzados, uma capela por vocação de São Sebastião. 

Segundo os documentos que vimos, parece-nos que em 
1792, data presumível da edificação da capela aludida, já esse  
lugar chamava-se São Sebastião, tendo perdido seu primeiro 
nome de "Passagem de Pedro" cuja origem ignoramos. 

Foi a capela de São Sebastião visitada pela primeira vez 
em 1795, por Frei José Maria de Jesus, que ao referido Capitão 
Sebastião Machado d'Aguiar, mandou passar provisão de admi-
nistrador da mesma, enquanto vivesse, com a graça de poder ele  
instituidor, sua mulher e seus filhos sepultarem-se do arco para 
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cima; seus herdeiros até o quarto grau no Cruzeiro, e os seus  
escravos no corpo da capela. 

Em idade muito avançada faleceu o Capitão Sebastião 
Machado d'Aguiar, no ano de 1806, sendo seu cadáver sepultado  
dentro da capela por ele construída. 

Tendo sido Machado administrador da mesma Capela até 
a data de seu falecimento, e tendo ficado a mesma devendo na 
tomada de contas do ano de 1806, a quantia de R$ 189$000, a 
viúva daquele. Dona Catarina d'Amorim e Oliveira, em data de 
30 de junho de 1808, por uma declaração escrita, perdoou ã refe-
rida capela aquela importância, cuja declaração é a que se segue: 
– Digo eu abaixo assinado Catarina de Amorim e Oliveira, como 
meeira nos bens do defunto Sebastião Machado d'Aguiar, que na 
consideração de ter o referido falecido meu marido incorrido  
em algumas faltas de zelo, nos bens patrimoniais da Capela de 
São Sebastião, sita na ribeira de Mossoró, de que era adminis-
trador perdoa todo alcance de cento e oitenta e nove mil reis, 
que a dita Capela ficou  condenada nas contas do ano de 1806, 
em que tinha assinado o ilustríssimo Senhor  encarregador e 
como de fato perdoa, peço a justiça de Sua Alteza Real assim o 
conheço, por isto     na consideração de alguma falta de zelo em 
que meu falecido marido por falta de seus anos podia incorrer, 
havendo de se      descontar 18$000, que o dito mandou para o 
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conserto do cálix da mesma Capela que levou descaminho o 
dinheiro. 

Hoje, 30 de julho de 1808, Catarina de Anorim de Olivei-
ra. Como testemunha Gonçalo de Freitas Costa. 

Se não se contenha mais em dito papel de doação que eu 
Escrivão abaixo assinado fez escrever fielmente do próprio, a 
que me reporto e vai na verdade sem coisa que duvida faça. 

Nesta serra de Martins aos 24 de Agosto de 1808 anos. Fiz 
escrever e subscrevo e assino, em fé de verdade. 

O Escrivão da Capela José Henrique de Almeida. 
Este registro consta do livro primitivo da Capela de São 

Sebastião. 
 
II – Agora, a tradição. Sebastião Machado de Aguiar e sua 

mulher Catarina não tendo filhos, fizeram um voto a Deus. Se 
lhes nascesse um, mandariam construir uma capela, na qual co-
locariam imagens de São Sebastião e de Santa Catarina.   Nas-
ceu-lhes um filho do sexo masculino, que recebeu o nome de 
Sebastião. Construíram a capela, que custou 3.000 cruzados, à 
qual fizeram doação de terras, mandaram buscar em Portugal as 
imagens de São Sebastião e de Santa  Catarina. A imagem de 
São Sebastião ainda hoje existe. A de Santa Catarina, trocaram-
na, infelizmente, por uma mais bonita, em 17  de novembro de 
1940. 
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Alguns anos depois do falecimento de Catarina e Sebasti-
ão, ambos sepultados na capela que construíram. Sebastião (o 
moço) casou-se com Rita, da Família dos Marotos, do Jaguaribe. 
Um ano após, nasce uma menina. 

Algum tempo depois, vem residir aqui o Padre Silvério 
com o seu filho Trajano. Ficam muito  amigos de Sebastião e 
Rita. Viajando Sebastião a Mossoró, Trajano pede a Rita, em-
prestado, para uma pequena viajem, um cavalo. Regressando de 
Mossoró um rapaz da família Gato falou a Sebastião do emprés-
timo do cavalo e denunciou relações amorosas, entre Rita e Tra-
jano.  Desgostoso, Sebastião, retirou-se para o Piauí em compa-
nhia do seu escravo Inácio Moura, que fugiu, depois, vindo mor-
rer aqui. Estando Rita inocente, segundo a tradição, escreveu a 
seus parentes, para virem buscá-la. No dia de sua saída, ao meio 
dia, ajoelha-se em frente  da capela, e pediu a Santa Catarina, 
com lágrimas nos olhos, que não progredissem essa terra e os 
que nela morassem.34 

 
 
 
 

                                                           
34 Boletim Bibliográfico – Ano I – Nº 7 – Mossoró, 31 de dezembro de 1948 
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Cônego Pedro Soares de Freitas  
Arcipestre da Província 

Norte-rio-grandense e Abolicionista  
(1960)35 

 
Raimundo Soares de Brito 

 
 

Dando prosseguimento ao ciclo de conferências organiza-
do por esta instituição e atendendo ao honroso convite que me 
foi formulado pelo Dr. Vingt-un Rosado, aqui me encontro neste 
instante afim de pronunciar algumas palavras sobre a personali-
dade marcante do Cônego Pedro Soares de Freitas. 

Antes, porém, de entrar no seu assunto principal, peço per-
missão para desviar-me um pouco do seu objetivo, para um li-
geiro agradecimento. 

Admitido que fui no seio desta agremiação cultural, por 
lembrança e proposta do seu Secretário, Dr. Vingt-un Rosado e 
pela benevolência dos seus componentes, recebi na cidade de 
Caraúbas, no dia 1° de setembro do ano passado, data em que 
aquela comuna comemorava a criação do Centenário de sua Pa-
róquia, o diploma de sócio efetivo deste sodalício. 

                                                           
35 Revista Oeste nº II, junho de 1960. 
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Resta-me agora, neste primeiro contato pessoal com os 
seus respeitáveis membros, levar a minha palavra de gratidão e 
sincero agradecimento, a esse gesto que recebi com imenso des-
vanecimento. 

Aos prezados consócios e mui especialmente aos Drs. 
Vingt-un Rosado e João Batista Cascudo, os meus sinceros e 
comovidos agradecimentos. 

O que tentarei fazer agora, à guisa de palestra, nada mais é 
do que a divulgação que passarei a dar de alguns documentos e 
fatos que há anos mantenho em meu poder, graças a um penoso 
trabalho de pesquisas empreendido através de arquivos públicos 
e particulares. 

Devo confessar que este meu trabalho, data do ano de 
1934, quando exercia na minha cidade natal o cargo de Agente 
Municipal de Estatística. 

Desde aquela época me habituei a ver nos velhos livros 
que constantemente consultava, a figura do Vigário Pedro Soa-
res de Freitas, ligado ao nome e à história da então Vila das Ca-
raúbas. 

Logo cedo, tive as atenções despertadas para aqueles fatos, 
e confesso que fui imediatamente tocado de profunda admiração 
pelos seus atos pautados dentro dos mais sublimes princípios de 
justiça e acendrado amor ao próximo. 

Comecei então a arquivar toda aquela documentação que 
jazia esquecida naqueles papéis amarelecidos pela ação destrui-
dora do tempo. 
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Com o convite do Dr. Vingt-un Rosado, redobrei as ativi-
dades, recorrendo agora à memória daqueles que tiveram a ven-
tura de privar do convívio daquele sacerdote. 

Os depoimentos foram unânimes e todos idênticos na a-
firmação dos seus dotes e suas virtudes. 

Ouvi velhos e respeitáveis anciãos e todos realçaram as 
suas belas qualidades em comovedoras recordações. 

 
GENEALOGIA 

O Pe. Pedro Soares de Freitas descende, pelo lado materno 
da tradicional família “AUZENTES” deste Município de Mos-
soró, e pelo paterno da também não menos importante família 
FREITAS. 

A família “AUZENTES”, segundo notas do saudoso Fran-
cisco Fausto de Souza, teve a sua origem neste Município, na 
pessoa de ANTÔNIO NUNES DE MEDEIROS, que casado 
com D. TEREZA MARIA DE JESUS vieram do Seridó, residir 
no sítio denominado “AUZENTES”, à margem esquerda do Rio 
Mossoró, onde foram proprietários e criadores, constituindo ali 
numerosa família. 

Deste casal houve os seguintes filhos: — JOSÉ FER-
REIRA DE MACEDO, FLORÊNCIO DE MEDEIROS COR-
TEZ, ZACARIAS VIDAL DE MEDEIROS, JOSEFA BEZER-
RA DE MEDEIROS, ANA NUNES DE MEDEIROS, MARIA 
TEREZA 
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DE JESUS, FRANCISCA NUNES DE MEDEIROS e 
ANTONIA LEITE DE MEDEIROS. 

Do consórcio de Maria TEREZA DE JESUS com GON-
ÇALO SOARES DE FREITAS, nasceu o Pe. Pedro Soares de 
Freitas, no lugar denominado “BARRA”, de propriedade do seu 
pai, encravado no Distrito de São Sebastião, hoje Vila Governa-
dor Dix-sept Rosado, no ano de 1833. 

Quase nada pude colher, durante o período de pesquisas, 
sobre a juventude e a meninice do Vigário Pedro Soares, que 
satisfizesse à minha curiosidade natural de pesquisador. 

Apenas fui informado que, durante a sua infância, a crian-
ça foi entregue pelos pais aos desvelos e carinhos de uma velha 
escrava e que, antes de entrar para o Seminário, o menino Pedro 
destacava-se dentre os seus companheiros, nas labutas do cam-
po, como exímio e destemido vaqueiro. 

As demais informações foram colhidas nos velhos arqui-
vos da Câmara Municipal e da Paróquia e todos eles são referen-
tes ao período que esteve à frente dos destinos eclesiásticos da 
Paróquia do Mártir São Sebastião da cidade de Caraúbas, quan-
do ali chegou em substituição ao Pe. Luiz Marinho de Freitas, 2° 
Vigário daquela Paróquia, no ano de 1864. 
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O VIGÁRIO E SUAS ATIVIDADES 

Durante um quarto de século, de 1864-1889, exerceu o 
Vigário Pedro Soares de Freitas o papel de guia espiritual da 
Paróquia de Caraúbas, missão que soube sempre cumprir, pau-
tando os seus atos nos mais sadios princípios de filantropia e 
moral cristã. 

Naquela época de caminhadas penosas, em que o homem 
contava apenas com o cavalo para a locomoção, jamais deixou 
de prestar a sua assistência espiritual e financeira a quem a soli-
citasse, até mesmo quando lhe faltava a condução precária. 

Conhecedor daquele princípio Evangélico de que “Nem só 
do pão vive o homem”, mas reconhecendo também ser impossí-
vel a sua subsistência sem a participação desse pão indispensá-
vel à nossa vida, jamais também prestou a sua assistência espiri-
tual aos necessitados, que não fosse acompanhada daquele infa-
lível óbulo. 

Era um hábito que caracterizava o seu coração bem for-
mado. humanitário e caridoso. 

Dotado de um espírito superior, pautado no exemplo dig-
nificante dos antepassados, a sua ação se fazia sempre presente, 
quer na sua sublime missão de pastor, casando, batizando, cele-
brando ou doutrinando, quer também no trabalho fecundo do 
labor cotidiano, zelando e impulsionando o progresso da comu-
na, nos seus múltiplos aspectos. 
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Assim é que vamos encontrar o Vigário Pedro Soares en-
tregue de corpo e alma aos trabalhos da construção da Igreja 
Matriz de sua Paróquia, tudo dirigindo e orientando com sua 
assistência pessoal. 

Essa informação nos é prestada por um seu contemporâ-
neo e fiel auxiliar, o cidadão Manoel Praxedes Benevides Pi-
menta, colhida na linguagem muda dos velhos alfarrábios, atra-
vés das suas inesquecíveis e preciosas memórias a que as intitu-
lou de “MEU EU”. 

Assim nos informa: — “Uma multidão de homens, mulhe-
res e crianças, velhos e moços, brancos e pretos, ricos e pobres, 
estão entregues aos trabalhos de construção do nosso templo 
católico, tudo dirigido e orientado sábia e honestamente pelo 
Vigário Pedro Soares de Freitas, que emprega todas as suas e-
nergias pela conclusão de suas ouras”. 

E foi assim, que graças aos seus esforços e ação dinâmica, 
viram os caraubenses, a 20 de janeiro de 1871, em ato solene, a 
nova Matriz ser entregue “à serventia dos ofícios divinos por estar 
em estado decente de nela serem celebrados referidos ofícios”. 

Assim, rezava o documento na linguagem da época. 
Naquele mesmo dia, em regozijo pelo acontecimento e 

como era uso também na época, (cinco) “Senhores” fizeram en-
trega de cartas de alforrias a cinco de seus escravos. 
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Esta oferta sublime, já era fruto do seu trabalho fecundo 
em prol da redenção do cativeiro que já se esboçava nos hori-
zontes da Paróquia. 
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O VIGÁRIO E SEU PATRIOTISMO 
 
Por ocasião da guerra desencadeada contra o Brasil pela 

República do Paraguai, muitos foram os brasileiros que se em-
penharam na luta para que o Brasil saísse vitorioso da contenda. 

Vários foram os meios e métodos empregados: Uns, se in-
corporavam aos contingentes; outros auxiliavam o recrutamento 
e outros ainda contribuíam com auxílios pecuniários. 

Na relação destes últimos, vamos encontrar entre outros a 
figura do Vigário Pedro Soares, que numa prova da sua grande 
abnegação e acendrado amor à Pátria, oferecera 10 % da sua 
côngrua por oito meses consecutivos, como auxílio às despesas 
com a guerra. 

O Vigário era por demais cumpridor dos seus deveres. 
Sabemos todos que, naquela época, a Igreja Católica exer-

cia e exigia dos seus adeptos e Pastores certo rigor e exigências 
que foram pouco a pouco abolidas através dos tempos. 

Assim é que, naquela recuada época, só era permitida a ce-
lebração da Santa Missa, se o Vigário estivesse em completo je-
jum. 

Uma simples gota d’água tomada, era o suficiente para a 
quebra daquele rigoroso preceito. 
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Fiel cumpridor dos seus deveres de ofício, o Pe. seguia à 
risca aquelas determinações. 

Certa noite, como se achasse adoentado è tivesse necessi-
dade de ingerir uma pílula, tomou-a servindo-se de um pouco de 
água. 

Ao certificar-se de que já passara da meia noite e que se-
gundo as determinações litúrgicas havia quebrado o jejum, foi 
irrevogável: — No dia seguinte não houve missa na Vila... 
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O VIGÁRIO E SUA INTREPIDEZ 
 
Possuidor de uma índole pacífica, de caráter retilineo, mas 

de uma austeridade marcante e um destemer que caracterizava a 
sua personalidade, deu por diversas vezes testemunho dessas 
qualidades. 

Certa vez, veio até Caraúbas, oriundo da vizinha Povoação 
do Patú, o famigerado JESUINO BRILHANTE e sua horda de 
apaniguados afim de realizar um casamento. 

Ao chegar à casa do Vigário, acompanhado daquele séqui-
to de capangas, ostentando um verdadeiro arsenal bélico, teve do 
sacerdote a seguinte advertência: 

— “Fique o Sr. sabendo que só realizarei o casamento se 
os noivos se manifestarem perante mim de pleno acordo, e se os 
senhores comparecerem ao ato completamente desarmados; do 
contrário não farei o casamento”. 

E assim aconteceu: as armas foram recolhidas e o enlace 
se realizou de acordo com a manifesta vontade dos nubentes. 

Outro fato idêntico passou-se com um tal de Joaquim 
Pombo, homem também com fama de valentão que foi à casa do 
Vigário interessado em amparar a honra de uma filha envolvida 
em rumoroso caso com um rapaz de família de projeção daquele 
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meio, usando para tal fim de métodos absurdos para demonstra-
ção de sua força. 

Diante das exigências ameaçadoras, o Vigário foi incisivo: 
— “Nestas condições, Senhor Joaquim Pombo, não farei o casa-
mento. As suas armas e a sua valentia não me intimidam. Só o 
realizarei se o rapaz estiver de pleno acordo”. 

Como o rapaz se recusasse, o ato não foi celebrado. De 
nada valeram as ameaças do velho Joaquim Pombo... 
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O POLÍTICO E PACIFICADOR 
 
Durante o meu trabalho de coleta destes dados, não me foi 

possível também observar com precisão a vocação política do 
Pe. Pedro Soares de Freitas. 

É bem conhecida a participação acentuada que teve o clero 
na vida política do País. 

Na Província do Rio Grande do Norte, duas poderosas 
facções disputavam a supremacia dos seus destinos administra-
tivos e políticos, com as denominações de CONSERVADORES 
E NORTISTAS, em lutas renhidas. 

Formavam em ambas, integrando-as, respeitáveis figuras 
do clero. 

Tão grande foi aquela participação, que, no triênio 1835-
1837, na instalação da Assembléia Legislativa Provincial, em 
pleno regime monárquico, entre os nossos vinte (20) represen-
tantes, nove (9) eram vigários. 

Dai a razão por que me empenhei com afinco para conse-
guir descobrir a participação do nosso biografado neste setor, 
sendo porém quase que infrutíferos os resultados obtidos. Con-
segui apenas localizar a figura do Cônego Pedro Soares de Frei-
tas, uma só vez, no biênio 1870-1871, integrando ao lado dos 
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seus colegas Pe. Antônio Rodrigues e Pe. João Manuel de Car-
valho, a nossa representação naquela Assembléia Legislativa. 

Não fez como os seus dois companheiros que tiveram po-
sição destacada na vida política da Província com os seus man-
datos várias vezes renovados. 

Por motivos ignorados, não mais voltou às lídes políticas 
da Província. 

Tudo indica que conveniências locais e, atendendo ainda 
ao seu espirito pacificador e extremamente conciliador, preferiu 
abster-se das lides políticas para ficar, como ficou, até os seus 
últimos dias de vida, entregue ao pastoreio do seu humilde reba-
nho gozando da amizade dos chefes políticos das duas correntes 
existentes na sua Paróquia. 

Essa nossa observação se robustece ainda mais, naqueles 
simples episódio que a tradição nos relata: — 

Conta-se que, certa vez, quando da mudança de regime 
monárquico, justamente no alvorecer da República, conversava 
em uma roda de amigos, foi interpelado por um homem do povo 
que também atentamente ouvia aquela palestra. 

A certa altura, perguntou o matuto: “Pe. e o que é que vem 
a ser essa tal de República?” 

— "República, meu filho, é um fardo que se trazia aqui, 
(disse batendo no ombro esquerdo), e que agora passa-se a car-
regar aqui”. Repetiu o gesto batendo no ombro direito. 
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Era, por um lado, a sua pouca vocação política e a sua de-
silusão que falavam, e por outro o vigário devotado exclusiva-
mente aos assuntos ligados aos problemas do seu pacato reba-
nho, aliado ao movimento estrepitoso da mudança brusca do 
regime. 

Como disse antes, só conveniências locais, ou verdadeira 
aversão aos assuntos políticos, teriam afastado das contendas a 
figura prestigiosa daquele virtuoso e querido sacerdote que tinha 
a sua influência e seus círculos do simpatia irradiados não so-
mente na sua, como nas Paróquias vizinhas. 

A prova desse prestígio que mantinha em nosso meio é pa-
tenteada pela amizade indestrutível que mantinha com o casal 
Cel. Antônio Francisco de Oliveira e Quitéria Ferreira de São 
Luiz, legítima força da época em todos os setores de atividades 
da comuna nascente. 

Os três unidos mantiveram em Caraúbas por longos anos a 
predominância de um prestígio e uma força por todos os seus 
contemporâneos proclamadas. 

Gozando dessa influência c desse prestigio, tão comum 
aos homens de bem de sua época, sempre procurou empregá-los 
na prática do bem coletivo em benefício dos seus paroquianos e 
na conciliação dos seus interesses. 
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Inúmeras foram as querelas e questões por ele resolvidas 
pacificamente, evitando, assim, conseqüências desastrosas e por 
vezes funestas. 

Isso se comprova nos seguintes fatos:— 
A época em que era Vigário daquela Paróquia, mais ou 

menos no ano de 1871, justamente quando foram concluídos Os 
trabalhos da construção de nossa Matriz, verificou-se sério inci-
dente entre 03 habitantes daquela e da Paróquia do Apodi, em 
torno da posse de uma imagem de São Miguel Arcanjo. 

O caso passou-se da seguinte maneira: — 
Em épocas remotas, passando em desobriga, o Vigário do 

Apodi, Faustino Gomes de Oliveira, pelo Sítio “Cachoeira”, do 
Município de Caraúbas, na casa do cidadão Capitão João de 
Souza Vasconcelos, encontrou aquele Vigário uma imagem do 
Arcanjo Miguel em tamanho avantajado. 

Fez ver o Vigário ao seu proprietário a inconveniência e 
impossibilidade da permanência em sua casa daquele vulto, em 
vista de vir aquilo de encontro às determinações da Constituição 
Eclesiástica. 

Em vista do exposto, acordaram Vigário e proprietário que 
a imagem seria conduzida para Matriz do Apodi e logo que em 
Caraíbas fosse construído um templo católico em condições 
adequadas, a imagem seria devolvida. 
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Muitos anos foram decorridos, e só naquele 1871, foi a 
Matriz concluída. 

Lembraram-se então os caraubenses, chefiados por Mano-
el Praxedes Benevides Pimenta, como era natural, de procura-
rem a referida imagem, de acordo com o que ficara acertado, 
entre o Vigário Faustino e o Capitão Vasconcelos. 

A atitude dos caraubenses não foi pelos apodienses bem 
compreendida. Recusaram-se aqueles de maneira formal a resti-
tuir a imagem que fora reclamada de maneira pacífica e pêlos 
meios suasórios. Com a recusa, os ânimos se exaltaram e quan-
do já se preparava o povo de Caraúbas para reaver a efígie pelo 
emprego da força, eis que surge a palavra pacificadora. 

É ainda Manoel Praxedes Benevides Pimenta, investido 
das funções de procurador da Igreja, quem nos informa nas suas 
imperecíveis memórias: — “Cem o recebimento do ofício do 
Vigário Capitular, suspendendo a execução daquele despacho, 
tive em vista replicar, treplicar, se necessário fosse e acompa-
nhar até o infinito o respectivo pleito eclesiástico, com relação a 
transladação da imagem de São Miguel, porém conhecendo que 
o Vigário Pedro Soares de Freitas, meu compadre e amigo, e a 
quem sempre ouvia, e tomava os seus pareceres, não me anima-
va, etc. etc”. 

E mais adiante: “— ... cedi do propósito em que estava e 
botei uma pedra de túmulo na questão...” 
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Com a atitude de Manoel Praxedes, desistindo daquele in-
tento e atendendo aos apelos do Cônego Pedro Soares, os carau-
benses conseguiram nova imagem, e encerrou-se, assim, aquele 
conflito que ameaçava convulsionar a vida dos habitantes da-
quelas duas Paróquias...  

Outro fato comprobatório da sua grande influência e o seu 
prestigio, foi o que aconteceu no caso da pacificação, ou melhor, 
da trégua que conseguiu depois de ingentes esforços estabelecer 
no conflito desencadeado entre JESUÍNO BRILHANTE e a fa-
mília “LIMÃO”, na então Povoação do Patú. 

Naquela seqüência de assassinatos em que aquelas duas 
numerosas famílias se degladiavam e que as ameaças de com-
pleto extermínio, teve o Cônego Soares a sua ação decisiva e 
pacificadora. 

Entrou em entendimento com os seus chefes e conseguiu a 
trégua desejada. 

A um deles, que se mostrava receoso de que o Padre não 
conseguiria da outra, o que a ele propusera, chegou a afirmar ca-
tegoricamente: — “Olhe, se por acaso fulano não cumprir com o 
que aqui estou lhe afirmando, prometo-lhe, que deixarei a batina 
e pegarei em armas ao seu lado para combatê-lo”. 

“Assim, aceito a proposta.” E a partir daquele dia uma tré-
gua se fez naquela carnificina bárbara que enlutava aquelas duas 
famílias sertanejas. 
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Outro caso se deu com Aderaldo Delino Garantizado. o 
célebre Aderaldo da Soledade, o mais excêntrico dos homens de 
quem já ouvimos falar. 

Desentendera-se Aderaldo, por questões de limites de uma 
cerca, com um seu parente próximo, e certo dia, munindo-se de 
pequena faca, saiu de casa, despedindo-se da família, até dia de 
juízo. 

— “Hoje, disse ele, ou eu ou fulano morrerá”. 
O Padre, ao ter conhecimento do assunto, procurou-os e 

conseguiu conciliá-los. 
Dias depois, comentava com os amigos: — “Tudo aquilo, 

não passou de um incêndio numa caixa d’água...” 
Sua ascendência era tão grande sobre os seus Paroquianos 

que conseguia deles cousa verdadeiramente impossível. 
Certa ocasião ultimavam-se na fazenda “Sabe-Muito” os 

preparativos para a celebração do casamento de um dos familia-
res do dono daquela histórica fazenda, com uma sua prima. 

O ambiente era festivo, e quando já se encontrava grande 
número de convidados e parentes, que na manhã seguinte deve-
riam seguir a Caraúbas, conduzindo os noivos, eis que chega à 
casa da festa um primo do noivo, que, ao apear-se do seu garbo-
so cavalo, foi logo sentando-se e pedindo um copo com água. 

Antes, porém, de que pudesse ser atendido, o cavaleiro 
tombou da cadeira em que se achava e caiu sem vida. Um colap-
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so cardíaco fulminara naquele momento o rapaz que viera se 
incorporar aos demais convivas para tomar parte naquele acon-
tecimento. 

Fácil é de se imaginar, o momento de aflição, de indecisão 
e de clamor que se generalizou naquela casa. 

Imediatamente, constatado o repentino falecimento, o pai 
do noivo e dono da fazenda tomou as primeiras providências 
para o sepultamento da vítima e também deliberou que o casa-
mento seria adiado, em face de tão infausto acontecimento. 

Mandou um portador à Vila como uma carta ao Vigário 
Pedro, dando ciência de sua resolução. 

Poucas horas depois, voltava o mensageiro com a resposta 
do Vigário, discordando da atitude do adiamento do casamento. 

Tal era a sua força convincente, e fortes os seus argumen-
tos, que fez com que o respeitável Tenente Manuel Lúcio, dono 
da festa, retroceder-se, desistindo assim do propósito do adia-
mento do casamento. 

E no dia seguinte, verificava-se naquela Vila o mais singu-
lar cortejo que já houve. 

O Vigário com a sua palavra persuasiva, conseguira aliar 
as alegrias de uma festa de casamento, as lágrimas e tristezas de 
um cortejo fúnebre... 
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O ARCIPRESTE PEDRO SOARES DE FREITAS 
 
Aqui, o Cônego Pedro Soares de Freitas recebe da Igreja que 

tanto amou, o prêmio merecido pela sua dedicação extremada. 
Caraúbas, na sua pessoa, ganha o Arciprestado que naque-

la época  representava  autêntico Bispado. 
Pela Provisão de 12 de Janeiro de 1885, de Dom José Pe-

reira da Silva Barres, então Bispo de Recife, foi o Cônego Pedro 
Soares de Freitas nomeado Arcipreste da Província do Rio 
Grande do Norte. 

O Arcipreste era um delegado do Bispo Pernambucano, 
que governava do São Francisco ao Parnaíba. 

Era por assim dizer um Bispado, pois o seu titular tinha to-
das as faculdades de um Antistite. 

Assim o diz Monsenhor Landim, em recente trabalho para 
a Revista “Caraúbas Centenária”, atualmente no prelo. 

Entre estas faculdades tinha as de nomear, de transferir e 
demitir Vigários e até mesmo lhe era permitido ministrar os san-
tos sacramentos da crisma. 

Os livros em que eram exarados os seus despachos, dis-
pensas de parentescos, licenças etc. estão enriquecendo o arqui-
vo da Paróquia de Caraúbas. 
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Tive a grata satisfação de manuseá-los, graças a aquies-
cência dos Vigários Valdécio Lopes de Souza e Militino Leite, e 
constatei a veracidade das afirmações do mesmo Monsenhor 
Landim quando no ano de 1931, na cidade do Natal, de regresso 
de uma das suas visitas diocesanas declarou a um órgão da im-
prensa local: — 

“O Arcipreste do Rio Grande do Norte era casualmente 
vigário de Caraúbas. Os seus despachos e provimentos eram 
registrados em livros especiais. Li-os e edificou-me o cuidado e 
a inteligência do Arcipreste da Província do Rio Grande do Nor-
te, Pe. Pedro Soares de Freitas. 

Bastam estas palavras, pronunciadas por Monsenhor José 
Alves Landim, para definir a inteligência e o zelo do Cônego 
Pedro Soares de Freitas, no cumprimento dos seus deveres sa-
cerdotais. 
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O ABOLICIONISTA 
 
E agora, chamo as vossas atenções para o fato mais impor-

tante de sua vida, frente aos destinos eclesiásticos de nossa Pa-
róquia e que é a razão de ser desta palestra. 

O fato a que me refiro foi a abolição total da escravatura 
no Município de Caraúbas conseguida de maneira brilhante, 
graças a sua grande influência. 

Conseguiu libertar os escravos daquele município, pacifi-
camente, sem a criação de sociedades emancipadoras, sem mo-
vimentos de opinião pública. 

Em todo o decorrer do memorável feito, falou mais alto a 
sua influência, o seu prestigio indiscutível sempre usado nas 
causas nobres, nas grandes cruzadas sociais, buscando a melho-
ria do seu rebanho numa demonstração inequívoca de seu amor 
pelos humildes, prova eloqüente da retilineidade de sua missão 
de Ministro de Cristo. 

Trago para o plenário desta conferência, um documento de 
real valor histórico que nos mostra o que foi o movimento aboli-
cionista de Caraúbas, escrito pelo próprio Cônego Pedro Soares 
de Freitas e dirigido ao seu compadre e amigo, jornalista Elias 
Souto, à época redator do “O MACAUENSE”. 
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Neste documento se lê a grandeza de sua alma e se sente a 
beleza da inspiração de um homem justo, verdadeiramente devo-
tada aos grandes problemas humanos, cujo fato se acha ligado às 
grandes comemorações que a Mossoró libertária promove hoje e 
com quem me congratulo neste momento. 

A carta tem o teor seguinte: – 
Caraúbas, 31 de março de 1887 Amigo e compadre Elias 

Souto: 
O grande relógio do TEMPO marcou para num a hora fe-

liz em que, levado pelo mais completo regozijo, posso dizer ao 
público: 

— LIBERTOU-SE A FREGUEZIA DE CARAÚBAS... 
ao pronunciar estas doces e consoladoras palavras, um rápido 
movimento, como que tocado do éter divino, põe em oscilação 
as minhas faculdades e reunindo em si toda força do fluído elé-
trico, deixa-me estático, contemplando este jubiloso aconteci-
mento, sem igual, no vasto IMPÉRIO DA SANTA CRUZ: não 
pelo simples fato de emancipar-se esta venturosa Paróquia e sim 
pelo modo novo e singular adotado, na realização da problemá-
tica idéia de libertar-se este município, sem dinheiro nem asso-
ciações, sem violência nem ameaças, sem esforços nem estrépi-
tos, sem promessas nem ilusões, sem tricas nem sequer um pe-
dido formal. 
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Uma libertação em circunstâncias tais, seria um impossí-
vel, uma coisa nunca vista em nosso país: seria um sonho, uma 
quimera, se não fora uma glória reservada a Caraúbas somente, 
na solução desse intrincado problema: solução que ontem aos 
olhos de todos se manifestou, riscando-se o nome ESCRAVO 
das Coletorias desta Vila. Libertas estão as Províncias do Ama-
zonas e Ceará, livre se acha o Município de Mossoró: o sistema 
porém seguido por todos esses lugares, no empreendimento de 
tão alta tarefa, foi em tudo diferente do método para o mesmo 
fim estabelecido por CARAÚBAS, donde resulta o inestimável 
valor do seu TRIUNFO. 

As sociedades libertadoras tem figurado como mola prin-
cipal de todos esses movimentos da proclamada emancipação: 
Caraúbas, porém, a isso moveu-se por outro princípio, o mais 
conveniente e de salutares efeitos, o princípio religioso aperfei-
çoado no espírito de meus PAROQUIANOS. 

Quando nesta Freguezia, à imitação de outras localidades, 
alguém pretendeu instituir uma sociedade emancipadora, eu me 
opus a este pensamento, dizendo que Caraúbas havia de libertar-
se por um caminho desconhecido, e que a referida Associação 
veria perturbar a ordem, prevenir os ânimos e criar insuperáveis 
dificuldades: e ao mesmo tempo que assim me pronunciava, 
garantia a todos que os caraubenses acompanhavam o movimen-
to abolicionista; e que quando os municípios da Imperatriz, Tri-
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unfo, Assú, Natal e outros associados soltassem o grito de intei-
ra liberdade, Caraúbas ao seu lado se apresentaria em idênticas 
circunstâncias: E, meu amigo, por certo se recordará que essa 
textual declaração lhe fiz aos vinte e cinco de junho de oitenta e 
cinco na cidade do Assú, em casa de sua residência, presentes 
algumas pessoas, entre elas o meu compadre Elias Cardoso de 
Souza, que considerou irrealizável a minha enigmática preten-
são; não me admirando esta estranheza a meu arrojado projeto, 
por quanto eu mesmo o teria como irrisório, se não visse firma-
do sobre os inconcussos fundamentos da religião cristã. 

Se eu assim falava, era porque, sendo vigário há vinte e 
tantos anos bem conhecia a índole dos meus Fraqueses sempre 
dispostos a esses rasgos de Filantropia e verdadeira caridade, 
que só encontravam-se na Doutrina da Montanha; e se não com-
binei na projetada sociedade, foi por existir entre eles uma As-
sociação mais poderosa. — A unidade de pensamento e a força 
de vontade — vinculados por esse sentimento  religiosos, que 
conduzem os discípulos do Calvário ao heroísmo, desprezando 
os interesses pessoais, em prol do bem comum, à semelhança do 
Divino Mestre, que sacrificou a própria vida pela redenção do 
gênero humano. 

Só na religião do Deus três vezes santo, podia-se obter a 
pacífica abolição de Caraúbas, e assim foi que aos vinte e nove 
do mês de junho, quatro dias depois de nossa mencionada confe-
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rência, se verificou o meu vaticínio em quarenta e duas liberta-
ções, com que alguns dos meus paroquianos comemoraram o 
princípio dos apóstolos, servindo isso de estímulo e base à ex-
tinção do elemento negro nesta freguezia, sendo bonito e admi-
rável o modo expontâneo e pressuroso, com que no altar da li-
berdade depositaram seus escravos, direta e indiretamente todos 
os “Senhores”; excetuando-se dois, que, em punição a desman-
dos dos seus cativos, não efetuaram sua libertação por titulo, c 
sim pela falta de nova matricula. 

Rápidos e brandos são os efeitos da religião católica. Por 
isso não é muito achar-se livre o município de Caraúbas. estando 
ainda os de Natal, Assú, Triunfo e Maioridade, empenhados na 
luta; e por isso mesmo em Caraúbas não se observam as contra-
riedades, e arrependimentos que abundam nas freguesias eman-
cipadas por associações; acontecendo pelo contrário, confundin-
do-se a luz da aurora de hoje com a claridade dos fogos que de 
todas as ruas desta vila subiam ao denso ar manifestando o júbi-
lo e entusiasmo dos caraubenses pela maravilhosa libertação de 
sua idolatrada paróquia, donde se conclui ser a religião o único 
farol que esclarece o homem, dirigindo-o com segurança em 
todos atos da vida. 

Comunicando-lhe eu mesmo a libertação de minha fregue-
zia, e desejando não calar os que para ela concorreram, incluso 
lhe remeto uma lista dos nomes dos ex-senhores, e o número de 
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noventa e seis libertos em virtude da referida comemoração; 
omitindo as muitas alforrias gratuitas, que anteriormente aqui 
foram concedidas; e se benigno acolher estas toscas linhas fa-
zendo delas e da mencionada relação o uso que lhe aprover, dan-
do-lhes publicidade, ou depositando-as no arquivo do esqueci-
mento, assas penhorado lhe ficará o compadre afetuoso, amigo 
sincero e obrigadíssimo. PADRE PEDRO SOARES DE FREI-
TAS". 

Com este capítulo da história do Cônego Pedro Soares de 
Freitas, quero encerrar a minha palestra de hoje, prometendo, 
em outra oportunidade, continuar a divulgação dos dados sobre 
a vida daquele virtuoso sacerdote que marcou época na nossa re-
gião num verdadeiro exemplo de abnegação. 

Oxalá, sirvam estes dados para quem no futuro deseje, 
num ato de verdadeira justiça, fazer um estudo completo sobre a 
personalidade marcante do Cônego Pedro Soares de Freitas. 
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Ocorrência de Barita no Grupo Apodi36 
 

Cláudio de Castro, Carlinda C. de Freitas  
& 

Paulo J. Duarte 
 
 

ABSTRACT 
 
In the present paper the authors inform the existence of a 

Baryte occurrence in the rcgion of Upanema (State of Rio 
Grande do Norte). This occurrence is located at km 12,1 of the 
road Upanema—Mossoró; lithostratigraphically it is found at the 
transition between the clastic (Açu Formation) and the carbonat-
ic sequence (Jabdaíra Formation), Cretaceous units of the Apodi 
Group. The physical determinations offectuated by means of X-
ray and chemistry, showed the baryte to be very pure with a Ba-
SO 4 content of more than 94%. 

 
 
 

                                                           
36 Coleção Mossoroense, Série “B”, número 585, 1988. 
    Reproduzido sem os mapas e fotografias.  
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l. INTRODUÇÃO 
 
Durante o primeiro semestre deste ano várias jornadas de 

campo foram realizadas na Bacia Potiguar com o objetivo de se 
estudar em afloramento os aspectos sedimentológicos mais im-
portantes dos sedimentos elásticos que constituem a Formação 
Açu, unidade inferior do Grupo Apodi. Assim, durante os traba-
lhos de campo empreendidos na região de Upanema, RN, na 
altura do km 12,1 da estrada Upanema — Mossoró, tivemos a 
oportunidade de constatar a existência de uma grande quantida-
de de cristais brancos, tabulares, romboédricos. de densidade 
elevada que por tais propriedades foram preliminarmente classi-
ficados como barita. Considerando que a ocorrência de barita 
nos sedimentos da Bacia Potiguar não foi ainda registrada nos 
trabalhos anteriores e que a mesma e um bem mineral de grande 
valor econômico e com perspectivas de um grande aumento no 
consumo nacional em futuro muito próximo, os autores resolve-
ram apresentar este trabalho com o objetivo principal de regis-
trar tal ocorrência e também de apresentar os resultados obtidos 
nas análises físicas e químicas realizadas em vários dos citado 
cristais. 
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2. A BACIA POTIGUAR 

2.1   Generalidades 
 
A seqüência sedimentar cretácea da Bacia Potiguar, situada na 

região costeira do R. C. do Norte c Ceará (fig. l) foi denominada de 
Grupo Apodi por Leonardos & Oliveira (1943) e é constituída por 
duas unidades inicialmente chamadas de Calcário Jandaíra e Arenito 
Açu (Kreidler & Andery, 1949) e posteriormente de Formação Açu, 
unidade elástica inferior e Formação Jandaíra, unidade carbonática 
superior (Sampaio & Schaller, 1968). Assim, a estratigrafia geral da 
região está constituída por uma unidade calcária superior chamada de 
Calcário ou Formação Jandaira, composta essencialmente de rochas 
calcárias as vezes dolomíticas ocorrendo diretamente sobre o Arenito 
ou Formação Açu, unidade composta de clastos finos e grosseiros. 

 

 
 

 

B POTIGUAR 

Fig. l — Posição da Bacia Po-

tiguar na região costeira do R. 

G. do Norte e Ceará. 
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2.2 – Localização e Limites 
 
A área de afloramento dos sedimentos que constituem a 

Bacia Potiguar é relativamente extensa abrangendo toda a faixa 
costeira setentrional do R. G. do Norte c entra pelo P. do Ceará 
ocupando uma área terrestre de cerca de 25.000 Km2. Situa-se a 
bacia entre os paralelos de 4° 10' c 5° 30' S e os meridianos de 
35° e 38° 20 WGR. No continente, os limites ocorrem aproxi-
madamente ao longo das cidades de Natal. Ceará-Mirim, Baixa 
Verde, João Câmara, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Açu, U-
panema, Apodi, Limoeiro do Norte, Russas e Aracati. Suas di-
mensões são de aproximadamente 300 km de comprimento com 
largura que varia de 19 km, proximidades de Natal, até o máxi-
mo de 120 km na região W de Mossoró. Na parte submarina, os 
limites parecem não ser ainda conhecidos, todavia, os resultados 
dos diferentes tipos de sondagens que vêm sendo realizados pela 
Petrobras na plataforma submarina já revelaram a existência de 
mais de 3.000 m de sedimentos na mesma (dados informais, 
1977).  
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Fig. 2 — Esboço geológico da Bacia Potiguar com sua localização, limites e 

especificação da érea de ocorrência de barita (seg. Sampaio & Schaller. 1968. 
adaptado). 
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2.3. Litoestratigrafia 

Na região, dois grandes complexos podem ser distingui-
dos; o embasamento cristalino que inclui todas as rochas crista-
linas e cristalofilianas e a seqüência sedimentar que se dispõe 
sobre o embasamento, constituída por rochas cretáceas, terciá-
rias e quaternárias. Na região de Upanema, área onde foram lo-
calizadas as ocorrências de barita, a coluna litoestratigráfica da 
Bacia Potiguar é a seguinte: (fig. 3) 

Fig. 3 — Coluna litoestratigráfica simplificada da Bacia Potiguar na região 
de Upanema, RN. com indicação do nível onde ocorrem as baritas. 
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l. A BARITA 
 
3.1. Características, posição litoestratigráfica e 

geográfica da ocorrência. 
 

As baritas que ocorrem na região de Upanema, RN, a-
presentam as seguintes características: cor branca algo acinzen-
tada, cristais tabulares, na maioria das vezes subtídrais, dureza 3. 
densidade 4,35 e exibem frequentes marcas de corrosão (Fig. 4). 

 
Fig. 4 — Aspecto dos cristais de barita em suas dimensões normais. 
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Litoestratigraficamente. as baritas ocorrem intercaladas na 
passagem da seqüência clástica (Formação Açu) para a carboná-
tica (Formação Jandaíra) (ver fig. 3) onde são encontradas em 
forma de finas camadas cuja regularidade é quebrada localmente 
pela ação erosiva do escoamento superficial das águas de chuva. 
Nestas condições, os cristais de barita podem ser encontrados 
em grande quantidade, distribuídos de modo irregular sobre uma 
larga superfície que se dispõe ao pé das escarpas calcárias. (Fig. 
5 e 6). Os afloramentos mais interessantes são encontrados entre 
os quilômetros 12 e 13 da estrada Upanema — Mossoró. (Na 
fig. 2 está assinalado a área de ocorrência de barita). 
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Ao fundo, aspecto de cornijas sucessivas desenvolvidas no 

bordo sudeste da Chapada do Apodi, As superfícies tabulares 
superior deste relevo são constituídas pêlos sedimentos carboná-
ticos da Formação Jandaíra. No primeiro plano, os sedimentos 
claros são formados pela mistura recente dos arenitos da Forma-
ção Açu c sedimentos calcários da Formação Jandaíra. Dissemi-
nados nesta superfície ocorrem cristais tabulares de barita (km 
12,1 da estrada Upanema — Mossoró, lado direito). 
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Fig. 6 — Aspecto do arenito superior da Formação Açu muito claro e 

misturado com areias calcárias resultantes da alteração recente das camadas 
carbonáticas superiores (Formação Jandaíra). No contacto do arenito/calcário 
que é gradual, ocorrem as baritas. 
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3.2. Difratometria de raios X 
 
 
Os dados de raios X foram obtidos com a utilização de re-

gistro difratométrico com equipamento Rigaku Denki do Setor 
de Cristalografia – Mineralogia da Universidade Federal de Per-
nambuco, pertencente ao CNPq e sob a responsabilidade do 
Prof. Rilson Rodrigues da Silva. 

As condições de trabalho foram as seguintes: 
 
Método: Debye-Schcrrer 
Radiação: cobre K 
Filtro: monocromador de grafita 
Velocidade do goniômetro: lº por minuto 
Velocidade do papel (registro); 600 min p/hora 

Calibração: 1.102 impulsos p/segundo 
Constante de tempo: 5 segundos. 
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Na tabela l figuram os dados completos da difratometria X 
da barita da região de Upanema, RN, comparados com a ficha 
ASTM. A comparação das imensidades de reflexão não é possí-
vel em valores absolutos, porque no primeiro caso se trata de 
detetor cintilométrico enquanto os dados de referência foram 
obtidos fotometricamente, a partir de registro sob película foto-
gráfica. Na figura 7 é apresentado difratograma da barita estu-
dada com os espaçamentos reticulares típicos da amostra. 

 
Fig. 7 — Difratograma da barita com os espaçamentos reticulares típicos da 

amostra. 
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Tabela 1 

(1) Neste trabalho 
(2) Ficha ASTN nº 5 – 448 
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3.3. Estudo químico preliminar 
 
Nos laboratórios da SUDENE – ATECEL – UFPE, as 

amostras de baritas foram submetidas a várias análises comple-
mentares cujos resultados foram os seguintes: 

 
1. No espectrógrafo de emissão, Jarrell – Ash mod. 303, 

observou-se além da predominância do bário, presença acentua-
da de Ca, Mg, Sr e Al e menos acentuada de Fe, Ti e V;  

 
2. Por meio do espectrofotômetro de absorção atômica 

Perkin – Elmer foi determinado o estrôncio, acusando um teor 
de 0,57% em Sr ou 0,80% em SrS04;  

 
3. As determinações gravimétricas feitas (Método de Fur-

man 1966). apresentaram os seguintes resultados: 
bário (em BaO) .. .. .. .. .. .. .. 62,31% 
sulfates (em SÓ 3 ) .. ., .. . . . . . . 34,01% 
PUREZA DA BARITA (calculado de BaO) .. .. . 94,84% 
Impurezas "e não determinados .. .. .. .. .. ...............5,16% 
                                                                              100,00% 
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4. Considerações finais 
 
A consulta que realizamos na bibliografia especializada e 

disponível nos permitiu verificar que os diversos trabalhos ante-
riores sobre a geologia da Bacia Potiguar não fazem referência 
alguma a ocorrência de barita na região de Upanema, nem em 
qualquer outra parte da referida bacia. Assim, com esta comuni-
cação, fica registrada a primeira ocorrência de barita nos sedi-
mentos cretáceos do Grupo Apodi. Considerando ainda que a 
barita encontrada é de alta pureza e que sua ocorrência é fre-
qüente na área citada, sugerimos a realização de um trabalho 
posterior que vise o dimensionamento de tal ocorrência e tam-
bém de suas possibilidades econômicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

302 
 

Francisco Rosado de Almeida 

I – A Cidade e Um Seu Grande Filho 
 
A cidade que amamos, pelo seu nome, pelas ligações afe-

tivas aos seus habitantes presta, hoje, uma homenagem a Fran-
cisco Rosado de Almeida, fazendo-o o nume da sua toponímia 
urbana. 

Não haveremos de mensurar o grande homem, como numa 
nova nomenclatura de Lineu. E assim classificá-lo. 

Mas, aos que tivemos a fortuna de residir aqui no antigo 
chão do Padre Florêncio Gomes de Oliveira, sacerdote e amador 
da ciência, política e poeta, acordaremos em que Francisco Ro-
sado de Almeida foi um dos maiores e melhores dissetienses. 

 
II – As Raízes 
        
Paraibano de Pombal, um dia, nos idos do século passado, 

chegara a Mossoró Jerônimo Rosado, para se tornar um dos 
grandes da sua história, para educar e encaminhar os filhos no 
serviço e até no sacrifício pela terra adotiva. 

Fundou, no país a indústria extrativa de gipsita e para este 
antigo distrito, em cujos sedimentos turonianos repousavam 
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aquelas reservas minerais, Rosado foi convocando os seus so-
brinhos, quase todos descendentes de Herculano Rosado Ban-
deira, sua irmã e de José Lopes Bandeira. 

Aqui se multiplicaram, somando a sua bagagem gênica à 
das famílias tradicionais. 

Lutaram e ajudaram a velha fazenda de Sebastião Macha-
do de Aguiar a crescer e progredir. 

Muitos já descansam no vosso cemitério, a começar pelos 
meus tios Herculano e José Bandeira, sendo o último o meu que-
rido primo Jerônimo Rosado Bandeira, que levastes ao campo 
santo, no acesso de uma campanha política, numa impressionan-
te unanimidade dos citadinos, como se fora o grande elogio do 
morto que não deixara sequer um inimigo. 

Há quarenta e cinco anos, Antônio de Almeida Costa e 
Maria Rosado de Almeida tornaram-se mossoroenses de Sâo 
Sebastião. 

 
III – Os Vaqueiros de João Virgílio 
  
Um dia, um dos vossos foi eleito governador, em um pré-

lio cívico alto e limpo. 
O moço que aqui chegara, continuador dos ideais do pai, 

seria vinte e um anos depois, o capitão do povo potiguar. 
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João Virgílio, varzeano do melhor quilate, companheiro de 
Dix-sept em tantas vaquejadas, observou que o mundo andava 
atrapalhado, pois três dos seus ex-vaqueiros eram, em 1951, o 
Governador Dix-sept Rosado, o Delegado Antônio de Almeida e 
o vereador João de Freitas. 

 
IV – O Delegado da Paz e da Harmonia  
 
Durante vinte e cinco anos o vaqueiro de João Virgílio foi 

o diplomata da delegacia do distrito. 
Naquele quarto de século ninguém foi surrado pela polí-

cia, ninguém foi preso ilegal ou arbitrariamente. 
A delegacia era o lar de Antônio de Almeida. 
Ali, as partes ouviam sempre o bom conselho, era a har-

monia que se pregava. 
O lugar tradicionalmente da violência era quase um Itama-

rati distrital. 
Inimigos ferozes tantas vezes voltavam amigos para casa. 
 
V – Chiquinho 
 
No Sítio Cantópolis, de Mossoró, a 12 de fevereiro de 

1922, nasceu Francisco Rosado de Almeida. 
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A sua existência decorreu, porém, das Vossorocas da Es-
padilha para esta metrópole do alho e isto lhe confere a cidada-
nia dissetiense. 

Sua escola haveria de ser a do trabalho, do trabalho sem 
repouso e sem férias. 

Mas Deus lhe deu o dom de realizar as suas tarefas com 
alegria. 

Podia o corpo estar cansado, podia a labuta avançar noite 
adentro, mas nas primeiras horas da madrugada, a alegria e o 
bom humor seus, permanentes, invariáveis, já saudavam a ma-
nhã dissetiense. 

Foi no tempo em que era chefe dos serviços de campo de 
Jerosado. 

Xiquinho era o meu primeiro ministro, para resolver qual-
quer problema ligado ao transporte e seleção do minério. 

Em todas as missões era inexcedível no cumprimento dos 
seus deveres. 

Antropologicamente, parecia um anglo-saxão desgarrado 
na secura de São Sebastião, secura quebrada pelo verde das va-
zantes, alimentadas pelos olhos d’água e dos carnaubais, estes 
últimos inspiradores do abolicionista Almino Álvares Afonso. 

Lembro a dignidade do moço Xiquinho Almeida, deste 
amigo fraterno, que eu não pude abraçar nos seus derradeiros 
minutos porque me haviam convocado para outras missões. 
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Nesta hora que é de saudade, venho repetir que ele foi um 
dos melhores e maiores dissetienses, mas foi, igualmente um dos 
expoentes da minha família. 

 
VI – Orcinéia 
   
Xiquinho escolhera uma moça admirável para esposa.  
Orcinéia Carlos é a coragem silenciosa, no sofrimento sem 

fim, na saudade sem dimensões. 
Quando Xiquinho era vivo, completou-lhe a existência, 

fazendo a sua felicidade. 
Agora, o seu amor é maior que a morte, venceu as distân-

cias, dimensionou o infinito, que os separou. 
O seu lar é também a capela que mandou construir no ce-

mitério, e onde encontra o seu amado esposo, nas visitas repeti-
das que lhe faz, nas flores que leva, como oferenda no culto da 
saudade e da amizade, uma e outra, acima das fronteiras e das 
sombras. 

Há uma beleza e uma grandeza imensas neste romance, 
que é sempre com a maior das emoções que o recordo. 

 
 
 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

307 
 

VII – Patrono de Uma Rua  
     
O prefeito – Severino Ramos Vieira, apresentou, quando 

vereador à Câmara Municipal de Mossoró um projeto de lei, em 
data de 13 de novembro de 1962, batizando esta rua com o nome 
de Francisco Almeida. 

Soldado e servidor do povo, agora seu comandante, fizera 
a justiça dos dissetienses, ao que tinha sido, repetindo ainda, um 
dos seus melhores e maiores filhos. 

Aqui está a Maternidade Onziéme Rosado, irmã querida, 
sacrificada na sagrada missão de ser mãe, maternidade construí-
da com as verbas conseguidas, afanosamente, pelo Senador Dix-
huit Rosado e mantidas por aquelas outras verbas pleiteadas pelo 
senador mossoroense e pelo deputado Vingt Rosado. 

Aqui, nesta casa, feita para o serviço do povo, na placa 
que tem o nome de Francisco de Almeida, a cidade de Dix-sept 
Rosado acaba de glorificar um dos seus maiores e melhores fi-
lhos.37  
 
 

                                                           
37 Discurso pronunciado na cidade de Dix-sept Rosado, no dia 18 de dezem-
bro de 1965, por ocasião da aposição da placa com o nome de Francisco 
Rosado de Almeida, em uma de suas ruas. 
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São Sebastião na 
“Viagem da Saudade”38 

 
 

Fazer a viagem da saudade, não poderíamos deixar de passar 
pela hoje cidade de Governador Dix-Sept Rosado, antiga Vila de 
São Sebastião, localizada entre as cidades de Mossoró e Caraúbas. 

Quantas vezes no passado ao ir passar as férias em Caraú-
bas ou ao retomar para o começo das aulas em Mossoró. passei 
por aquele lugar, cuja posição geográfica fica às margens do Rio 
Mossoró quando este faz uma grande curva percorrendo ali uma 
das regiões mais secas do Estado. 

De um lado do rio os verdes carnaubais contrastam com o 
outro lado onde predomina a caatinga com toda sua grandeza. 
despontam as juremas espinhentas, os marmeleiros, os mofum-
bos, as rasteiras macambiras e tantas outras características da 
região e que na estação invernosa se apresentam de uma beleza 
sem par, enquanto na escassez das chuvas se transformam em 
gamaria seca sem folhas c de cor acinzentada. 

                                                           
38 BRANDÃO, Raimundo. A Viagem da Saudade. FVR/CM, Série “C”, vol. 
1152, 2000. 
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Antes mesmo dessas viagens no tempo de estudante ao 
passar, pela primeira vez, pela solitária vila, três coisas me cha-
maram a atenção. 

Um pequeno edifício erguido no centro com três andares, 
e que ainda hoje está lá notando-se a longa distância com   toda 
sua imponência como se orgulhoso olhasse para toda cidade 
continuando a ocupar o lugar do passado de prédio mais alto. 

A minha curiosidade de menino fazia com que ao aproxi-
mar-me de São Sebastião, procurasse da janela do trem localizar 
aquele que para mim era o primeiro prédio que conheci em mi-
nha vida, e ainda hoje ao passar pela rodovia que conduz a Ca-
raúbas a saudade me faz olhar para aquele edifício como fazia 
nos primeiros anos de minha existência. 

Espalhadas por uma faixa da cidade aproximadamente 
cinco hectares, as grandes pirâmides de gesso esperavam a hora 
do embarque para o Porto de Areia Branca, transportadas pelo 
trem de carga. 

A Vila de São Sebastião, teve a base de sua economia as-
sentada na extração daquele minério que se estendeu por muito 
tempo, auxiliando mesmo a economia do Estado, bem como foi 
o sustentáculo de inúmeras famílias de trabalhadores, tendo co-
mo proprietários daquela mineradora a família Rosado. 

Por último as enormes tranças de alho negociadas diariamente 
na estação e exibidas no pescoço dos seus vendedores. Era um co-
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mércio tão grande que negociantes de toda região Oeste, aproveita-
vam a passagem do trem por São Sebastião para levarem o necessá-
rio para o abastecimento de suas casas comerciais. 

Hoje não mais existe aquela movimentação nem do alho 
nem do gesso, mas esta lá imponente nos seus três andares aque-
le pequeno prédio que tanto me marcou na infância. 

Saindo da estória para a história, em lendo recentemente 
obras publicadas pela imprensa mossoroense, principalmente 
nos os editados que tratam do ataque de Lampião a Mossoró, 
vamos encontrar registrado o sofrimento da nossa pacata vila, 
em sendo a última localidade a sofrer a ação devastadora daque-
le bando de facínoras sob o comando do Rei do Cangaço. 

Registra a história que na noite de 12 junho, noite de Santo 
Antônio a ação destruidora do perigoso bando saqueou e quei-
mou o patrimônio da Estrada bem como das residências daque-
les que ali moravam, partindo em seguida com destino a Mosso-
ró onde a derrota imposta por aquela gente sob o comando do 
grande Rodolfo Fernandes, foi o marco inicial da derrocada do 
Rei do Cangaço e todo seu bando. 

A hoje Governador Dix-sept, a nossa saudação, e aqueles 
que porventura tenha a oportunidade de fazerem conosco a Via-
gem da Saudade, e que, tenham ligações diretas com essa cida-
de, recebam o abraço do autor dessas notas, cujo amor àquela 
região é imenso e, espero seja eterno. 
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Sobre o Padre 
Florêncio Gomes de Oliveira 

 
“A Vingt-un Rosado, cuja modéstia 

autêntica o faz denominar-se ‘simples jun-
tador de pedras de Mossoró’, oferecemos 
este trabalho, preito à amizade de que lhe 
somos devedor.”  

 
Antônio Campos e Silva 

 
1854 – Tão pobre em meios quão transbordantes de entu-

siasmo, percorria os sertões paraibanos o naturalista francês 
Louis Jacques Brunet. Estudava plantas, animais e pedras, co-
missionado pelo governo provincial. 

Na mesma época, a freguesia da Vila do Apodi, no distan-
te ocidente norte-rio-grandense, era dirigida pelo Padre Florên-
cio Gomes de Oliveira, em substituição ao pároco Pedro Tavares 
da Silva, então acometido de paralisia. 

 
Vingt-un Rosado (1960, inédito) esboça em traços incisi-

vos a personalidade do Padre Florêncio: 
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“Extraordinária figura de sacerdote, político, poeta, jor-
nalista, deputado provincial a preocupar-se também com pro-
blemas científicos”. 

 
De fato, transbordava também de entusiasmo o sacerdote 

nascido ali mesmo, na ribeira do Apodi, em São Sebastião, hoje 
cidade de Governador Dix-sept Rosado. 

Como vigário, marcou sua presença em Apodi, dentre ou-
tras coisas, fazendo reconstruir a matriz, cuja abóbora desabara 
em 1748 com tal ruído que “o estrondo aí produzido, dizem que 
foi ouvido a 10 léguas, na serra de Portalegre (LIMA, 
1937:63).” 

Não lhe faltavam também o verbo franco e a musicalidade 
da frase 

 
Menescal (1953:54) coletou um hino de sua autoria, onde 

mescalm-se  o religioso e o literário. E a mesma pena que com-
punha louvores à Divindade voltava-se para assuntos profundos, 
através de suas ovelhas. 

O padre Florêncio não era um místico, desenraizado de 
uma região que o clima hostilizava, fazia germinar beatos, mas 
temperava também a fibra dos bons lutadores. Ele pertencia à 
classe destes últimos. Sentia, sem dúvida, que um povo feliz 
podia voltar-se mais fácil e menos irracionalmente para o alto. 
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Por três vezes consecutivas elegeu-se deputado para a Assem-
bléia Legislativa Provincial. Seu mandato estendeu-se, assim, de 
1852 a 1857. Sem dúvida, foram cinco anos bem movimentados. 

Não paravam aí, entretanto, as atividades do irrequieto sa-
cerdote dissetiense. Entre suas viagens a Natal para atender aos 
compromissos do cargo público e a composição de cânticos, 
entre a construção de igreja e a redação de artigos, encontrava 
tempo para debruçar-se sobre a terra e dela perguntar os segre-
dos. Era um curioso da botânica, da zoologia, da geologia. Ti-
midamente, confessa: “me emprego muito em tais indagações, 
sem o menor conhecimento da ciência.” 

O que lhe faltava, porém, em conhecimento formal, sobra-
va-lhe num agudo senso de observação e numa perspicácia re-
almente notável.  

Dos momentos passados na contemplação da zona do A-
podi, resultou uma “Memória topográfica, geológica, mineraló-
gica, do território banhado pelas águas do rio Mossoró ou Apodi 
e seus afluentes, principalmente nos limites deste Estado do Rio 
Grande do Norte com o Ceará”. O documento foi concluído a 12 
de maio de 1861 e remetido à Sociedade da Indústria Nacional, 
no Rio de Janeiro, através do Dr. José Bento da Cunha Figueire-
do Júnior, então presidente da Província do Rio Grande. Infe-
lizmente, não se conhece o texto do documento original. Sabe-
mos de sua existência por Manoel Antônio de Oliveira Coriola-
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no, que dela possuía uma cópia da qual transcreve trecho sobre 
os piaus azuis. O referido trecho autoriza-nos a inferência de que 
informações outras que não topográficas, geológicas e minera-
lógicas podem ser encontradas na memória. 

A viagem e os trabalhos de Brunet, professor de Ciências 
Naturais no hoje Ginásio Pernambucano, chegou-lhe ao conhe-
cimento através dos jornais. A possibilidade do naturalista fran-
cês poder estender sua viagem ao Apodi entusiasmou o sacerdo-
te. A 22 de fevereiro de 1854 escrevia a Brunet, convidando-o a 
visitar sua freguesia. Para melhor motivá-lo, remeteu dois extra-
tos de atas da Câmara do Apodi, amostras de minerais e rochas, 
acenando ainda com a perspectiva do ouro dos serrotes Cabelo-
Não-Tem, em Pau dos Ferros.    

Se o desejo frustrou-se. Graças a ele chegaram-nos os do-
cumentos, permitindo uma visão ampla do Apodi ao iniciar-se a 
Segunda metade do século XIX, e, até prova documental em 
contrário, a revelação do primeiro documento sobre a Geologia 
daquela região e do Estado. 

As duas cópias remetidas pelo padre Florêncio foram to-
madas de atas da Câmara do Apodi de 06 de junho e agosto de 
1853. Constituem respostas a avisos da Presidência da Provín-
cia, expedidos em 08 de novembro de 1848, 06 de julho de 1850 
e 28 de janeiro de 1853, os dois primeiros solicitando informa-
ções sobre as necessidades do município e “as proporções que 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

315 
 

ele oferece para um melhoramento”. O último tratando do “re-
sultado dos exames a que se houver de proceder sobre as causas 
das secas”. Avisos, portanto, que reclamavam informações para 
orientar o desenvolvimento regional. As respostas satisfizeram 
tal desiderato. 

O encontro dessas cópias de atas e o fato de que o padre 
Florêncio escreveu uma memória sobre tema semelhante, levam 
a uma série de considerações. 

Há um paralelismo muito grande entre o estilo de carta e a 
redação das atas (as cópias remetidas a Brunet foram feitas pelo 
próprio punho do missivista). Além disso, as observações destas 
últimas não são frutos de mero acaso, mas resultado de uma 
investigação conscienciosa, continuada. E o padre Florêncio 
dispunha, de pronto, amostras dos minerais citados para remeter 
a Brunet. Ressalte-se ainda que, sem querer menosprezar os ve-
readores de Apodi de então, é pouco provável deverem-se tantas 
e tão acuradas observações a informadores dispersos, ocasionais. 
Sente-se ao longo das peças não somente a mesma homogenei-
dade e elegância de estilo, mas também a sensação de quem viu 
e participou. 

Combinando as duas coisas – as atas e a memória – somos 
levados a supor, até que prova em contrário surja, serem as in-
formações constantes das atas do primeiro esboço da “Memória 
topográfica...”e, por conseguinte, da autoria do padre Florêncio 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

316 
 

Gomes de Oliveira. Que elas foram enriquecidas com observa-
ções subsequentes, não resta a menos dúvida, como bem o de-
monstra a citação de M. A. de Oliveira Coriolano sobre os piaus 
azuis. É lastimável que documento tão importante para a carac-
terização de uma época se haja perdido. 

Entretanto, mesmo com os fragmentos de informação que 
as atas fizeram chegar até nós, firma-se o antigo vigário do A-
podi como o pioneiro na investigação da Geologia do Rio Gran-
de do Norte com as primeiras informações sobre os terrenos 
cretáceos do grupo Apodi. 
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Minhas Memórias 
de Santa Luzia do Mossoró39 

– João Jacinto da Costa 
 

 
Prefácio à 2a Edição 

 
Ainda galgando os degraus da "Batalha da Cultura", no 

ano de 1949 a Coleção Mossoroense incorporava um trabalho 
memorialista escrito por um descendente do Capitão Simão Gui-
lherme de Melo, de nome João Jacinto da Costa. Era o folheto 
número 03, intitulado "Minhas Memórias de Santa Luzia do 
Mossoró". 

No original está impresso a marca indelével da grande 
gestão Dix-sept Rosado na capital do Oeste no que tange a cul-
tura: Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal de Mos-
soró. 

O título, como sugere-se, define o conteúdo, enfatizando 
aquilo que o sertanejo não esquece com sua memória prodigio-
sa, relembrando a odisséia de um povo fone, onde a figuração 
complementa a oportuna expressão euclidiana, definindo os per-

                                                           
39 FVR/CM, Série “B”, nº 1704, 1999. 
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calços e sobressaltos que acompanham o homem nordestino em 
sua difícil e teimosa caminhada nos campos adustos onde vice-
jam xique-xique, macambiras, unhas-de-gato e facheiros, bem 
marcados pelos cascos das boiadas. 

Seis tópicos dividem o trabalho memorialista de João Ja-
cinto da Costa. 

Sobressai-se como primeiro o intitulado "Uma Velha His-
tória", onde a tradição oral e a documentação jornalística do 
centenário "O Mossoroense" se misturam enquanto metodologia 
a narrar o povoamento de Santa Luzia do Mossoró, bem como 
as mudanças em diversos níveis que a própria evolução dos 
tempos se encarrega continuamente de imprimir às sociedades 
Oesteana e Mossoroense. Em seguida o autor rememoriza a 
formação territorial e a importância das fazendas de gado, de-
tendo-se com singular importância, logo em seguida, nos mais 
expressivos registros acerca das famílias Guilherme de Melo e 
Medeiros. A técnica e a metodologia utilizadas pelo autor fize-
ram-no um especialista na pesquisa genealógica, sendo citado 
obrigatoriamente pelos diversos autores que trataram dessas 
famílias da ribeira do Apodi-Mossoró. 

Como não poderia deixar de ser, João Jacinto da Costa 
também destacou em suas reminiscências a importância do alho 
na economia local, sobretudo no então distrito apodiense de São 
Sebastião, hoje sem expressão e fazendo com que perca-se um 
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pouco da identidade comercial da cidade de Governador Dix-
sept Rosado, sobrando enquanto tal, como símbolo do passado a 
produção das caieiras de cal, visto que o gesso há muito foi pa-
ralisado em sua exploração 

Finalizando, o autor mergulha em suas raízes, rememo-
rando os verdes anos, o desejo de aprender a ler, a busca pela 
sobrevivência e o cotidiano do sertão, marcado pela esperança 
de um bom inverno ou as agruras de uma grande seca que tantos 
dissabores e tragédias já ocasionaram, restringindo-se até hoje às 
vistas grossas e as mazelas oriundas com a divisão interna do 
trabalho e, consequentemente, a diferenciação interregional, 
bem como ao discurso da elite dirigente nordestina, a qual chega 
ao desplante de enxergar hoje no FUNDEF uma séria ameaça 
aos seus objetivos, concretizados no que se produz com a "in-
dústria da seca". 

A seqüência repetida tantas vezes ao longo dos séculos 
XIX e XX, com destaque especial ao primeiro, em virtude da 
terribilíssima "seca grande", que assolou ininterruptamente de 
1877 a 1879, cuja aproximação tímida deu-se em 1932, corres-
pondeu a 1898, ficando registrada nas lembranças do autor que 
"na minha mente infantil uma nota, mais alta porém se gravou 
do que qualquer outra. A horrível seca de 1898 com os seus 
grandes prejuízos aos criadores por causa das epidemias que 
vitimavam o gado e, muito maior do que isso, o drama humano 
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que desenrolava como uma conseqüência da tragédia imensa, 
não a esquecerei jamais" (COSTA, 1949:21). 

A lucidez do sertanejo consciente da tragédia de uma regi-
ão esquecida se confunde com as pinceladas magnificas de um 
Orris Barbosa em sua célebre elegia jornalísticas sobre as des-
graças e esperanças de um Nordeste sofrido com a corrupção e 
com a causticante estiagem que desestrutura o árduo trabalho de 
dez anos ou mais. 

Contribuindo efetivamente para a preservação da nossa 
história, principalmente no que diz respeito a fatos guardados 
como relicário na memória sertaneja, o autor e sua obra desta-
cam-se nos dias atuais como importantes referenciais no que diz 
respeito a compreensão dos modos de vida e da visão de mundo 
dos sertanejos de outrora, motivos pelos quais as Coleções Mos-
soroense e Documentos Grupo Benigno Ignácio Cardoso 
D’Arão resolveram resgatar "Minhas Memórias de Santa Luzia 
do Mossoró" no cinqüentenário do grandioso sonho de Vingt-
uniano, totalmente inspirado no mestre Câmara Cascudo, e da 
primeira edição do trabalho de João Jacinto da Costa.40 
                                                           
40 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: 
 

BARBOSA, Orris F. Secca de 32. Impressões Sobre a Crise Nordestina. 2a. 
ed. Mossoró: Fundação Vingt-un Rosado, 1998 (Coleção Mossoroense, Série 
"C", Volume 1008) 
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Uma Velha História 
 

 
Uma velha tradição oral, ouvida de antigos habitantes, é a 

de que uma das primeiras pessoas a chegar á Mossoró foi um 
pobre retirante que se fazia acompanhar de sua família. Vinha 
do Ceará e se destinava ao Assú, seguindo sempre pela praia A 
certa altura, toma uma vereda, que vai dar em um córrego com 
muita água. Aí depara um umarizeiro, todo carregado de frutas 
Teria ele exclamado: "encontrei um pai Adão". 

A árvore amiga e boa fez-se logo teto acolhedor ao pobre 
retirante, outros vieram se reunir. Dentro em pouco, três eram as 
barracas, ao redor do agasalhante umarizeiro. 

O córrego eu já o alcancei com o nome de Córrego de Ca-
etaninho 

Passava pelo Alto dos Macacos, hoje Alto da Conceição, 
continuava mais ou menos paralelamente ao rio, atravessando a 
atual praça Coração de Jesus, continuava pelas proximidades da 
Cadeia indo alcançar o rio nas Barrocas. 

Antigamente o Rio Mossoró tinha durante as enchentes 
tamanho volume d'água que se espraiava por toda a mata. 

Os peixes do mar, em abundância, subiam pela correnteza. 
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Será de algum interesse o confronto dessa tradição com 
uma grande variante, que colheu o grande mossoroense Alípio 
Bandeira, em 1906 

Escrevendo para "O Mossoroense", "Umarizeiro Antigo" 
(n° 123, 18.04.1906) começa ele, repetindo um edital do Verea-
dor Antônio Cordeiro Botija, presidente da Câmara Municipal 
da Vila de Santa Luzia do Mossoró, datado de 17 de agosto de 
1835, em que se proibia cortar galhos ou dar talhos no Umari-
zeiro da Praça da Matriz, conhecido pelo nome de Adão. Aos 
transgressores seria aplicada a pena de prisão e a multa de 20 
patacas. Nada posso adiantar sobre esse vereador Antônio Cor-
deiro Botija, nem sobre essa Câmara de 1835 A versão colhida 
por Alípio Bandeira de Pai Joaquim e a seguinte: "Na grande 
seca de 1777 a 1778 dois velhos irmãos, de nomes Pedro e Zaca-
rias, abandonaram o alto sertão onde moravam em busca de me-
lhor terra que além de menos árida fosse mais vizinha do mar. 

Seguiram com suas famílias durante muitos dias, o Curso 
do Apodi até que encontraram sinais do ponto desejado Estavam 
um pouco além das Cajazeiras que, como sabes, fica aí a meia 
légua Algumas gaivotas passavam voando e um cheiro de man-
gue e maresia vinha do lado de baixo Desceram ainda um pouco 
e efetivamente com mais meia légua caminhada, a água do rio 
começava a ser salobra Desandaram esta última meia légua para 
voltar a um sitio muito plano que já tinham passado. Estavam á 
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margem esquerda do rio. Era um vasto e formoso prado no meio 
do qual erguia-se isolado o umarizeiro novo mas já bastante 
frondoso e grande Os dois velhos pararam à sombra desta árvore 
considerando a melhor posição do povoado a fundar. 

Queriam um lugar que servisse de intermediário entre o 
interior e o mar e que fosse no futuro a "praça" como eles dizi-
am, dos sertões que deixaram A margem direita do rio era tam-
bém plana, mas coberta de um carnaubal sem limites conheci-
dos; numa grande extensão em tomo do umarizeiro não havia 
outra vegetação que não fossem gramas rasteiras. mangeriobas e 
mufumbo. 

Os dois velhos escolheram, pois, este sítio, fizeram com 
seus filhos as primeiras casas e ainda viveram muito tempo aqui 
Dizem todas as tardes sentavam-se como no primeiro dia, à 
sombra do umarizeiro para deliberarem sobre seus trabalhos e 
planos muito mais tarde, quando já tinha a povoação alguma 
importância, vinham os comboeiros do centro em busca do sal, 
trazendo por sua conta os cereais que cultivavam, arranchavam-
se debaixo do umarizeiro por estar dentro da aldeia 

Ai armavam as suas redes, penduravam as borrachas d'á-
gua e assavam a cheirosa carne seca do sertão Por isso e ainda 
mais pela tradição que recordava, era esta árvore tão estimada 
dos comboeiros como dos moradores da terra descendente quase 
todos de Pedro e Zacarias. 
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Ora sucedeu que no ano de 35 a Câmara Municipal, da vi-
la (que já nesse tempo era) resolveu mandar derribar o Adão - 
nome dado por Zacarias ao umarizeiro alegando que ele enfeia-
va a praça onde se tinha edificado a matriz. 

Correu uma grande murmuração a este respeito e logo as 
primeiras machadadas, os derribadores tiveram de largar a tarefa 

O povo reunido opôs-se e chefiado por um tal Manoel Pe-
dreiro foi a Câmara Municipal e não só conseguiu que o Presi-
dente mandasse ficar sem efeito a ordem como ainda obrigou-a 
a publicar o edital que conhecer Ainda me lembro do entusias-
mo que esta bonita peça produziu. Também quem a fez era um 
homem muito letrado, o Jeremias da Costa, por sinal era secretá-
rio da Câmara" 

O velho Joaquim Lopes tomou o fôlego, confiou a venerá-
vel barba branca e acrescentou "Hoje, meu filho, não sei se o 
povo faria o mesmo, está tão mudado! Já não há mais aquela 
irmandade do meu tempo. Cada um só cuida de si É um povo 
interesseiro e triste acabaram-se as nossas divertidas cavalhadas, 
a seringa de folha de flandres não presta mais serviço no entru-
do, já hoje há meninos que nunca viram pular um dançarino 
daqueles que armavam a corda a 20 metros de altura. Substituiu-
se o cavalo por uma tal bicicleta; em vez dos corajosos dançari-
nos há gafanhotos que trepam em trapézios, a gloriosa seringa 
foi desbancada por uma ninharia que chamam bisnaga. O bum-
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ba-meu-boi, o fandango e até o Serra Velhos, que não obstante a 
malcriação sempre divertia a gente, tudo acabou-se Quando 
morrer esta meia dúzia de velhos que ainda restam dos bons 
tempos, eu a Aninha Leonardo, Mestre Pedro, o Manoel das 
Cajazeiras e mais dois ou três. não sei o que farão do nosso po-
bre Adão Talvez achem novamente que afeia a praça da Matriz 
Sempre te direi No entanto, meu filho, que a sombra dele des-
cansaram os avós e os pais de nós todos" E o velho Joaquim 
Lopes, tocado pela nostalgia das evocações que fizera, ou talvez 
pelo pressentimento do desastre que ante via lá para quando 
desaparecesse o último representante dos bons tempos encami-
nhou-se para o umarizeiro sentou-se numa raiz externa que o 
cuidado dos progenitores havia transformado em bancos e ali 
quedou-se absorto na saudade do passado. Tinha provavelmente 
razão Contudo a grande árvore antiga lá vive ainda frondosa e 
bela, remoção de todos os anos, dando sombra, flores e frutos as 
gerações que surgem exatamente como fez outrora ás que se 
foram". 
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O Município e Suas Fazendas 
 

A cidade e os demais núcleos de população do município 
nasceram, quase todos, ao redor das fazendas de criar. E estas, 
como era natural, foram sendo localizadas em lugares onde ha-
via água. 

Aqui a Pecuária fixou o homem. A criação das diversas 
espécies zootécnicas estiveram ligadas as atividades econômicas   
dos   mossoroenses   do   Século   XVIII, principalmente e mais 
modestamente nos séculos posteriores 

Para Mossoró se mudaram criadores da Paraíba, de Per-
nambuco, do Ceará, do Sendo e do Assú. 

Algumas das antigas fazendas eu ainda as conheci Várias 
dentro do atual perímetro da cidade, a de Sabino Leite se locali-
zava onde hoje está a Praça São Vicente de Paula. Outra ficava 
no  Alto da Conceição, onde hoje se está construindo o mercado 
daquele bairro, pertencente a Idalino de Oliveira. A de Mari-
nheiro Miranda correspondia a terrenos onde hoje está a ponte 
da Estrada de Ferro de Mossoró. A família Miranda possuía uma 
fazenda nas Barrocas. A do velho Holanda ficava do outro lado 
do rio. 

Na paisagem geográfica do município, principalmente ás 
margens do Rio até os seus limites no Bonito, as fazendas de 
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criar eram em grande número. Essas e as que se distribuíam pela 
mata, foram em grande parte, entrando em decadência até se 
extinguirem muitas delas, principalmente com as secas de 
1898,1915 e 1919. 
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Sobre a Descendência do  
Capitão Simão Guilherme de Melo 

 
A História e a Genealogia são ciências que, a nosso ver, 

não podem dispensar a contribuição da tradição oral. 
Entendemos que o documento escrito, deve ser somado. o 

depoimento que a memória do povo guarda e transmite de gera-
ção em geração. 

Uma genealogia só de certidões de nascimento e de óbito, 
uma genealogia sem a colaboração do depoimento oral seria 
uma ciência mais morta que viva. 

Eis porque julgo de algum interesse o registro do que te-
nho aprendido em conversa com os de minha família sobre os 
Guilherme de Melo e os Auzentes. Será um pequeno subsídio a 
ser completado por estudos que em pane e resumidamente já 
foram feitos pelo historiador e genealogista mossoroense Fran-
cisco Fausto de Souza. 

E dele a informação de que. Guilherme de Melo, natural 
do agreste do Rio Grande do Norte, em meados do século XVIII 
veio residir no Tabuleiro Grande no Rio Upanema. Ali foi cria-
dor e procurador de uma fazenda de gado do Coronel Joaquim 
José do Rego Barres, de Natal, de quem era aparentado. 
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Guilherme de Melo casou-se com Ana Maria e são os pais 
de: Manuel Guilherme de Melo. Este casou-se com Ana Rita e 
teve os seguintes filhos: Simão Guilherme de Melo, Manuel 
Guilherme de Melo, João Joaquim Guilherme de Melo, José 
Maria Guilherme de Melo. Estevão Guilherme de Melo e Ana 
Rira (cc Carlos de Freitas). 

Residindo Simão Guilherme de Melo em uma casa de tai-
pa no Camurupim resolveu edificar uma melhor. A esse tempo 
tinha ele, mandado seu comboio até o Ceará à procura de fari-
nha. A viagem era feita pelo Tibau e sempre pela praia 

Ao regressarem traziam os portadores a noticia de um 
tremor de terra, que teria jogado cavalos e cargas ao chão infor-
mação que veio com o seguinte fato que se passara com a mu-
lher de Simão Guilherme de Melo. Morava este na casa de taipa 
já um pouco estragada, quando sua esposa depois de dar a luz a 
uma criança assustou-se certo dia com o tremor das varinhas da 
parede. Pessoas que ouviram sua reclamação, embora soubes-
sem que o fato se tinha passado realmente, procuraram conven-
cê-la do contrário. 

O tremor de terra que se deu no ano de 1808 foi assim ob-
servado em lugares diversos, dentre eles no Camurupim e no 
caminho do Ceará, pela praia Neste ano de 1808 foi que Simão 
Guilherme de Melo construiu o velho solar de sua família, que 
ainda hoje, 141 anos passados, tendo servido de teto e abrigo a 
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05 gerações de Guilherme de Melo, conserva a sua antiga fei-
ção, tendo havido apenas remodelação nas madeiras. 

Simão Guilherme de Melo casado com Inácia Maria da 
Paixão (sepultada a 17.04.1846, tendo nascido em 1781), são os 
pais de: 
F l - Pe. Francisco Longino Guilherme de Melo, nascido a 15 de 
março de 1802 e falecido a 30 de março de 1876. 
F2 - Lourenço Justiniano Guilherme de Melo. 
F3 - Manuel Soriano Guilherme de Melo. Nasceu a 15 de se-
tembro de 1820 e faleceu a 26 de agosto de 1886 
F4 - Maria Guilherme de Melo c. c. João dos Reis. 
F5 - Simão Balbino Guilherme de Melo. Nasceu a 31 de março 
de 1816 e faleceu a 15 de junho de 1893 cc sua sobrinha Cosma 
Damiana da Paixão, nascida a 07 de setembro de 1816 e falecida 
a 09 de março de 1892. Filha de Flor de Medeiros e de Josefa 
Maria Bezerra, esta irmã de Simão Balbino Guilherme de Melo 
e Cosma Maria da Paixão são os pais de: 

N4 - Miguel de Medeiros Guilherme de Melo c.c Jose-
fa Bezerra de Medeiros Pais de: 

Bn5 - Luíza Maria Bezerra de Medeiros  
Bn6 - Cosma Maria de Medeiros 

N5 - Florêncio Guilherme de Medeiros cc Josefa Nunes 
de Medeiros Pais de 

Bn7 - Luzia Josefa de Medeiros 
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Bn8 - Maria Josefa de Medeiros 
Bn9 - Manuel Florêncio de Medeiros 
Bn10 - Simão Balbino de Medeiros 
Bn11 - Cosma Josefa de Medeiros 
Bn12 - Inácia Josefa de Medeiros 
Bn13 - Lourenço Guilherme de Medeiros 
Bn14 - Antônio Florêncio de Medeiros 
Bn15 - Francisca Maria de Medeiros 
Bn16 - Josefa S. de Medeiros 
Bn17 - Idalina Maria de Medeiros 
Bn18 - Jerônimo de Medeiros 

N6 - Simão Balbino de Melo cc Luzia da Conceição 
sem descendência. 

N7 - Antônia Bezerra de Medeiros cc José Cecílio de 
Freitas. 

Bnl 9 - Florêncio Cecílio de Medeiros 
Bn20 - Francisco Cecílio de Medeiros 
Bn21 - Simão Balbino Neto 
Bn22 - Cosma Maria Neta 
Bn23 - Antônia Bezerra de Melo 
Bn24 - Lourenço Cecílio de Medeiros  

N8 - Francisca Maria da Conceição cc Domiciano Libe-
rato de Oliveira Pais de: 

Bn25 - Martinho Lopes de Medeiros 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

333 
 

Bn26 - Simão Lopes de Medeiros 
Bn27 - Luiz Liberato Lopes 
Bn28 - João Liberato Lopes 
Bn29 - Francisco Lopes de Medeiros 
Bn30 - Luzia Lopes de Medeiros 
Bn32 - Maria da Paixão Medeiros 
Bn33 - Domiciano Liberato Filho 
Bn34 - Manuel Raimundo Lopes 
Bn35 - José Liberato Medeiros  

 
N9 - Lourenço Guilherme de Melo Faleceu solteiro  
N10 - Inácia Maria da Paixão cc João Neponuceno da 

Costa Pais de: 
Bn36 - Maria Inácia da Paixão c.c Sebastião Bezer-

ra de Morais Deixaram numerosa descendência 
Bn37 - Sebastiana Maria da Costa. Faleceu solteira. 
Bn38 - Cosma Maria da Costa cc Martinho Libera-

to de Medeiros. Sobre este casal, falecido nas colônias do Pará. 
nada sei adiantar 

Bn39 - Tereza Maria de Medeiros c c. Lourenço 
Cecílio de Medeiros (Bn24).  Têm uma numerosa descendência 

Bn40 - Luzia Maria de Araújo c. c Joaquim Bezer-
ra de Araújo, já falecido. 
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Bn41 - João Jacinto da Costa c.c. Leonila Isabel da 
Costa, já falecida Pais de: 

TN3 - Luiz, faleceu criança.  
TN4 - Maria Leonila c.c. João Cardoso (João 

Cruz). Pais de: 
Qn2 - Antônio Francisco  
Qn3 - Maria Jerúzia  
Qn4 - Francisco Cruz 

TN - Ismênia Cruz c.c. Lourenço Menandro da 
Cruz Pais de 

Qn5 - Hugo Costa Cruz  
Qn6 - Maria Huguinete Costa Cruz  
Qn7 - Francisca Huguinelma Costa Cruz  
Qn8 - Maria Huguinelde Costa Cruz  
Qn9 - José Huguinelson Costa Cruz  
Qn10 - Antônio Huguinei Costa Cruz  
Qn11 - José Hudson Costa Cruz  
Qn12 - Martinete Costa Cruz 
Qn13 – Francisco Costa Cruz 

Tn6 - João Jacinto Júnior cc Lídia Leite Pais de 
Qnl4 - Mauro Hélio 
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Tn7 - Raimundo Costa cc Zilda Cleonice do Vale 
Pais de 

Qnl5 - Maria Ivete  
Qn16 - Ivanaldo Costa  
Qnl7 - Antônio Ivaldo.  
Qnl8 - José Ivo  
Qnl9 - Francisco Ivo 

Tn8 - José da Costa cc Alzira Alvina da Costa Pais de: 
Qn20 - José Donglas  
Qn21 - Antônia Daysa  
Qn22 - Francisco Delamar  
Qn23 - Manuel Dagmar 

N11- Manoel Carlos Guilherme de Melo cc Cosma Balbi-
na da Paixão 

N12 - Josefa Guilherme de Melo cc Pedro Antônio da 
Costa 

N13 - Falecida a 5 5 1850 com 09 meses  
F6 - Leandra Guilherme de Melo cc João Gualberto da Silva 
F7 - Josefa Maria Bezerra cc Florêncio Medeiros Corte 
F8 - Maria da Paixão cc Alexandre José  
F9 - Cosma de Melo cc Domingos Fernandes 
F10 - Ana de Melo cc Carlos de Freitas Filho. 
F11 - Luzia de Melo c.c. João Marcai de Freitas 
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Os descendentes de Simão Guilherme de Melo e os de Flor de 
Medeiros pelos constantes cruzamentos havidos entre as famí-
lias povoadoras da região, hoje residindo não somente em Mos-
soró e Rio Grande do Norte, mas em outros Estados da Federa-
ção como S. Paulo a Amazonas são não somente os Meios como 
também os Medeiros, os Lopes, os Bezerra e os Freitas. 
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Os Medeiros 
 

Os Medeiros já estão estudados no "Familia Auzentes de 
Francisco Fausto de Sousa (Boletim Bibliográfico n° 13) 

Antônio Nunes de Medeiros e Tereza Maria de Jesus seri-
doenses vieram residir em Auzentes neste município, mais ou 
menos em 1780. 

Antônio Nunes de Medeiros era proprietário e criador e 
homem de muitos caprinos Localizando-se na várzea, abaixo do 
Alto Branco, teve sua casa inundada pela cheia de 1819 A cheia 
expulsou-o da casa e ele afirmou que outra não faria o mesmo. 
Construiu logo uma casa no Alto Branco, que é a mesma Alto 
dos Auzentes, onde está edificada a capela de São João Batista. 
A tradição dá como criagem desse nome, o fato de Antônio Nu-
nes de Medeiros, proibir a sua família de dizer os lugares aonde 
ele tinha ido. Diziam os seus, sempre que ele estava ausente. Daí 
teria vindo o topônimo Auzentes para o lugar 

Já Francisco Fausto dá uma explicação histórica para o ca-
so Fora antigo proprietário do sítio um estrangeiro que faleceu 
sem descendência As suas terras foram vendidas em hasta públi-
ca como bens de ausentes. O nome ficara para a região e da re-
gião passou para a família de Antônio Nunes de Medeiros. 
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Dos filhos de Antônio Nunes de Medeiros e de Tereza 
Maria de Jesus, que já estão estudados em Francisco Fausto, 
cuidaremos somente de: 
F l - Florêncio de Medeiros Corte ou Flor como era conhecido, 
nasceu neste município em 1793 - Faleceu a 7 de janeiro de 
1879. Criador, agricultor, proprietário, um dos chefes locais do 
Partido Conservador, primeiro administrador da mesa de rendas 
provinciais, vereador da Câmara Municipal, Juiz de Paz. 

Florêncio de Medeiros Corte casou-se com Josefa Maria 
Bezerra 

Flor de Medeiros era de temperamento bastante impulsivo 
Casando-se, um seu filho contra sua vontade, no próprio dia do 
casamento. Flor surrou-o a relho para dar uma demonstração de 
autoritarismo paterno Florêncio e Josefa Maria são os pais de: 

 
N l - Florêncio de Medeiros Corte Júnior  
N2 - Manoel Nunes de Medeiros. Residia no Upanema 
N3 - Manoel José de Medeiros 
N4 - Francisco Vieira de Medeiros que residia no Seridó 
N5 - Inácia Maria de Medeiros 
N6 - Cosma Maria de Medeiros cc seu tio Simão Balbino 

Guilherme de Melo (F7 da Família Guilherme de Melo). 
N7 - Maria Bezerra de Medeiros cc Eufrásio Bezerra. Pais 

de entre outros: 
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Bn1 - Josefa cc Antônio Geraldo de Medeiros Pais de 
entre outros 

TN l - José Geraldo residente no Upanema  
TN2 - Antônio Geraldo Filho  
TN3 - Francisco Geraldo de Medeiros  
TN4 - Francisco Antônio de Medeiros cc Luíza 

Xavier de Medeiros, pais de: 
Qn1 - Genésio Xavier 
Qn2 - Emilia c.c. Francisco Xavier de Freitas 

N8 - João Florêncio de Medeiros (Joca de Medeiros Resi-
diu no Seridó c c. Tereza filha de João dos Reis) pais de: 

Bn2 - Josefa c c Antônio Marques Pais de  
Tn5 - Luiz Marques  
Tn6 - João Marques  
Tn7 - João Virgílio Bezerra  

N9 - Josefa Maria Bezerra c c Francisco Xavier Pais de  
Bn3 - Manoel Xavier de Medeiros Pais de: 

Tn8 - Francisco Xavier, residente no Poço da Ex-
trema 

Tn9 - Luiza Xavier c c. Francisco Geraldo de Me-
deiros (Tn3). 

N10 - Antônio Nunes de Medeiros, residia em Quixadá - 
Estado do Ceará c.c. Geralda Lopes da Conceição (nascida a 
09.02 1847 e falecida a 08.07 1859) 
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Bn4 - Francisco Justiniano de Medeiros  
Bn5 - Amélia c. c. Antônio Hipólito, residente no Upa-

nema. 
Bn6 - Miguel de Medeiros residente no Estreito, cc Ana 

Resina Pais de: 
Tn10 - Antônio Epaminondas  
Tn11 - José de Medeiros  
Tn12 - Francisco de Medeiros  
Tn13 - Oscar Medeiros  
Tn14 - Engracia Medeiros 

N11 - Tereza Maria de Medeiros Falecendo Josefa Maria 
Bezerra esposa de Florêncio de Medeiros Corte, casou-se este 
em segunda núpcias com Maria Inácia de Oliveira, são pais de 

N12 - José Douglas de Medeiros  
N13 - Antônio de Medeiros residente na Macambira que 

deixou numerosa descendência 
N14 - Manoel de Medeiros residente em Caicó.  
N15 - Francisco Minan, que residiu em Mossoró deixando 

muitos filhos dentre os quais: 
 

Bn7 - Francisco Minan Filho, farmacêutico prático, ho-
je residente em Caraúbas 

N16 - Claudina de Medeiros cc Prof Luiz Carlos da Costa 
Júnior. 
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N17 - Maria Inácia de Medeiros  
N18 - Inácia Maria de Medeiros 

F2 - Mana Tereza de Jesus cc Gonçalo Soares Freitas Pais de 
N19 - Pe Pedro Soares de Freitas  
N20 - Manoel Soares de Freitas  
N21 - Gertrudes Soares de Freitas  
N22 - Antônia Soares de Freitas 

Antônia e Gertrudes residiram em Portalegre onde deixaram 
numerosa descendência. 

N23 - Gonçalo Soares de Freitas Júnior c.c Francelina de 
Freitas 

Bn8 - João Agripino Soares de Freitas  
Bn9 - Almerinda cc João da Mata Silveira  

N24 - Tereza cc Cap Pedro José da Silveira  
N25 - Francisca cc Cap. Pedro José da Silveira depois do 

falecimento de Tereza 
N26 - Domina cc João Victor de Freitas. Pais de: 

Bn10 - JoãoVictorFilho  
Bn11 - Francisca cc Lucas Soares de Freitas. 
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Para a História da Capital do Alho 
 
São Sebastião é por muitos chamada a Capital do alho A 

história dessa cultura de tão alta valia para a economia da vila 
teve inicio, segundo a tradição, mais ou menos em 1870 

Na Gangorrinha quem iniciou o plantio de alho foi uma 
mulher chamada Joana Batista. Ela adotava a adubação com 
mufumbo moído a cacete. 

Nessa mesma época na Quixaba de São Bento, um ho-
mem conhecido por Vicente Azedo fez plantio de alho, levando-
o na colheita, ao Assú onde dava melhor preço Vendeu a trança 
a meia pataca ou sejam 160 reis. Na hora do pagamento, ao lhe 
fazerem a entrega da importância total, Vicente Azedo que não 
era lá muito bom nas matemáticas, protestou Só recebia de cada 
vez o dinheiro correspondente a uma trança e não o total da im-
portância Os compradores tiveram que se conformar com a exi-
gência estranha do vendedor de alho. 

A cultura de alho nas vazantes sebastianopolitanas, têm 
assim, em Joana Batista e Vicente Azedo os seus dois pioneiros. 
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Há Cinqüenta Anos Passados 
 

Aos treze anos de idade, em 1898 e 1899, freqüentei a Es-
cola Pública do Prof. Manoel Antônio de Albuquerque Pai Vo-
bis, localizada no Alto da Conceição 

Por causa das grandes obrigações que tinha na casa de 
meus pais, somente durante seis meses pude ouvir as aulas do 
Prof. Albuquerque. Acalentava porém o ardente desejo de a-
prender a ler e escrever. As horas vagas aproveitava-se todas em 
exercício. 

Guardo, ainda, na memória, a lembrança do meu velho 
professor Manoel Antônio de Albuquerque. Recordo-o ainda, na 
sua campanha pró construção de uma capela de Nossa Senhora 
da Conceição. Vejo-o ainda a dizer que faria um santuário para 
nossa Mãe Santíssima 

Na minha mente infantil uma nota, porém se gravou do 
que qualquer outra. A horrível seca de 1898 com os seus gran-
des prejuízos aos criadores por causa das epidemias que vitima-
vam o gado e, muito maior do que isso, o drama humano que se 
desenrolava, como uma conseqüência da tragédia imensa, não a 
esquecerei jamais. 
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No fim de 98, era eu empregado numa casa da atual Rua 
Almeida Castro, emprego que logo deixei, ficando na casa de 
meu pai, que então morava no Córrego de Barbosa. 

Em 1899, empreguei-me como vendedor de pão Vendia-o 
da Padaria João Faustino à rua Coronel Gurgel. 

Subia pela estrada até a várzea da Pasta, Estreito e Saco. Tam-
bém comprava o que fosse aparecendo e que me interessasse. 

Em fevereiro chega o fabuloso inverno. Vinha até o Açude 
do Saco, vendia o pão e ficava contemplando a verdadeira multidão 
que ali se encontrava. Uns pescavam, outros trabalhavam e ainda 
outros ajudavam os comboeiros a atravessar as cargas e os animais, 
por cima da parede do açude Havia umas balizas no sangradouro, 
fora de cujos limites quem passasse desceria pela correnteza Foi o 
que aconteceu com um velho do Apodi chamado Generoso de Gois, 
desceu pelo sangradouro levado pela correnteza. 

O fato do ronco da cachoeira ser ouvido a dois quilôme-
tros de distância dá bem uma idéia do que poderia ter ocorrido 
ao velho Generoso. Pois bem, a este homem de sorte, que vinha 
da cidade com um comboio só aconteceu perder as vestes e um 
saco contendo roupas, dinheiro e mais encomendas. 

Um divertimento predileto dos que ali se encontravam era 
ver os peixes virarem na "chama" d'água 
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Gritavam uns a espécie do peixe: "é Perna"; diziam outros 
"é Camurupim", outros ainda anunciavam "é Cerigada", ou ou-
tras qualidades. 

Passavam os comboeiros, as balsas traziam e levavam car-
gas, atravessavam os animais. Era toda uma multidão a falar ao 
mesmo tempo Os espectadores das proezas dos peixes, os con-
dutores dos animais e os balseiros. 

Era um quadro que eu presenciava todas as vezes que ia 
vender pão e também fazer algumas compras. 

Chegava em minha casa ai pelas 09 ou 10 horas. prestava 
conta ao meu patrão e ia até a margem do rio. 

Lá encontrava sempre muita gente. Comboeiros que há di-
as esperavam as lanchas portadores das mercadorias que eles 
levariam ao sertão. 

Quando entre as árvores que existiam à margem do rio, a-
vistavam-se as velas das lanchas que vinham subindo, ouviam-
se gritos "E Santa Maria, é Santa Luzia, é Santa Iracema, é a 
Irara, conforme fosse um ou outro desses barcos Ei-lo que se 
aproxima vagarosamente, preguiçosamente contra a correnteza 
do rio, conduzido por homens de grande prática 

Próximo á margem jogavam os cabos para a terra e diver-
sas pessoas ajudavam a puxá-los Já atracados era com rapidez 
que se tiravam as cordas e os encerados A farinha e outras mer-
cadorias logo eram retiradas pelos compradores. Nada chegava 
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porém para o consumo e para a exportação Outras lanchas eram 
esperadas com a mesma ansiedade. Carne e bolacha era a ali-
mentação exclusiva de muitos 

A 09 ou 10 de novembro, vindo de São Sebastião aqui 
chega o Coronel Manuel Joaquim de Oliveira, importante co-
merciante naquela povoação. Viera comprar mercadorias para o 
seu estabelecimento. Conversando com o seu primo Manoel 
Julião Leite, disse procurar um menino para o seu balcão, pois o 
que possuía iria viajar dentro em pouco para o Norte Manoel 
Julião Leite, homem de prestígio, porém muito amável, e que 
me dispensava a maior atenção, disse ao Coronel Manoel Joa-
quim que o velho João Nepomuceno tinham um menino exce-
lente e que bem poderia satisfazer os requisitos por ele exigidos. 
O Coronel mandou chamar meu pai que disse dependeria so-
mente de mim aceitar o convite pois ele não se oporia. 

Ficou assim acertada a minha ida para São Sebastião. A 12 
de março pelas 5 horas da manhã chega o Coronel à nossa casa, 
com um cavalo para a minha condução. Era a primeira vez que 
via o Coronel Manoel Joaquim de Oliveira. Um dos filhos de 
maior destaque de São Sebastião e a cuja memória o Prefeito 
Dix-sept Rosado prestará uma justa homenagem tomando-o co-
mo patrono de uma das escolas do município. 

Mas voltando à viagem. A minha mala ficou para os por-
tadores do Coronel pegarem. Despedi-me dos meus velhos pais 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

347 
 

e dos meus irmãos - com lágrimas nos olhos. Era como se fosse 
a uma longa caminhada sem retorno. De fato nunca mais sai de 
São Sebastião. Ao passar pelo Alto da Conceição na casa de 
meu padrinho Simão Guilherme de Melo, vulgo Simãozinho, 
este nos ensinou um arrodeio pela mata que nos desviaria dos 
cantos inundados da várzea e que sairia no Açude do Saco Si-
mãozinho também mandou dizer ao velho Generoso de Gois que 
indo pescar na várzea, abaixo do açude, havia encontrado um 
saco contendo rede, roupa, dinheiro e encomendas, que com 
certeza lhe pertencia Prosseguimos a viagem. Chegamos ao açu-
de e ali encontramos o mesmo quadro dos meus dias de "vende-
dor de pão". 

Um homem serviu-nos de guia por dentro do açude, que 
atravessamos com a água cobrindo as selas Encontramos a pare-
de acunhada de comboeiros, animais e cargas que íamos desvi-
ando cuidadosamente. Prosseguimos sempre pela mata, desvi-
ando da várzea inundada pelo rio. Chegamos à Macambira e em 
casa de uma irmã do Coronel, D. Totonha, fizemos uma ligeira 
refeição. Continuamos e ao chegarmos a um alto que tinha me-
nos lama disse o Coronel que deveríamos avançar mais para 
aproveitarmos o caminho. Diversos cantos da várzea atravessa-
mos com água cobrindo as selas Depois de muito caminharmos, 
atingimos o outro lado do povoado, que ficava à margem direita 
do rio Em casa de Manoel do Vale encontramos Generoso de 
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Gois que há seis dias saíra de Mossoró. Foi com alegria que re-
cebeu o recado de Simãozinho. Atravessamos o rio em uma ca-
noa e descemos no patamar da capela de São Sebastião. Passa-
mos por cima de umas calçadas velhas, cheias de altos e baixos 
e de pedras arrancadas e sempre por dentro d'água atingimos a 
casa do Coronel; eram 8 horas da noite. 

Na manhã de 13 de março de 1899, eu olhava para um e 
outro lado espantado e não via as ruas que imaginara Aproxi-
mando-se um menino perguntei-lhe onde era a rua. Com um 
certo ar de zombaria, o menino indagou "se eu não sabia o que 
era rua". A troça aumentou quando chegou outro companheiro 
seu e ficou ao par do que conversamos. É como diz a sabedoria 
popular: "O boi no curral alheio até as vacas lhe dão". 

Eis o que encontrei no São Sebastião de 1899 Um começo 
de rua com 05 casas e uns pedaços de parede desabadas e cerca-
das d'água, pois o rio inundara o povoado Dias depois, vi mais 
04 casas e a capela que ficava por trás de uma ponta de mata. 
pois esta chegava até dentro do povoado Uma parede desabada 
com as linhas de ponta para baixo era a mina do antigo armazém 
de uns Guimarães que tinham sido proprietários, agricultores e 
donos de um locomóvel. 

Grandes plantadores de algodão, dessa antiga e próspera 
agricultura ainda é vestígio hoje a capoeira dos Guimarães na 
estrada que vai para Caraúbas. 
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A velha capela de Sebastião Machado de Aguiar estava 
em abandono As suas calçadas cobertas de mato, a água do rio 
ao seu pé, pelo lado de cima, as paredes riscadas e todas com a 
marca dos galhos de mufumbo que nelas encostavam, o teto 
desigual com uma parte mais baixa do que a outra, sem torre, o 
sino velho rachado, os altares de madeira, as portas dos corredo-
res fechadas, por que eles estavam cheio de madeira, cal, estei-
ras, e lixo, os formigueiros, uns quase senhores absolutos do 
velho templo abandonado. Quando abriam a capela e as formi-
gas se espalhavam Santo Deus! Ninguém sossegava. 

Continuando o rio a encher, alguns moradores tiveram de 
deixar a povoação. 

No dia 18 de março chegava o comboio de mercadoria do 
Coronel Manoel Joaquim A fome já era então de matar Havia 
pessoas com aspecto cadavérico. Chegou a morrer gente. O pão 
de macambira era o alimento do povo, mas nem esta podia ser 
tirada por causa do inverno. 

Vivíamos um dos tremendos paradoxos do nordeste A a-
bundância de chuvas, as enchentes excessivas do rio, dificultan-
do o transporte de gêneros alimentícios, somava-se a nefasta 
herança de uma seca recente no fomento à miséria da população. 

Chegada a mercadoria, diante da situação do povo, o Co-
ronel Manoel Joaquim resolveu adotar um racionamento Seriam 
reservados para cada família, dois litros de farinha, l quilo de 
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arroz, l quilo de açúcar mascavo, meio quilo de café até que 
chegasse outro comboio O preço de venda era, naturalmente, 
elevado, porque pelas mercadorias pagavam-se fretes altos de 
lanchas até Mossoró e dali até São Sebastião em cavalo, burro 
ou boi de carga. 

Uma tropa ia buscar uma carga em Mossoró, gastava de 
ida e volta 15 dias, porque as chuvas não paravam. 

Um litro de farinha, mil réis; um quilo de arroz, mil réis, 
um quilo de café, mil réis, um quilo de açúcar mascavo, qui-
nhentos réis. 

O inverno continuava pelo mês de abril. Estava chegando 
o tempo da pescaria de anzol e dos maxixes. 

O Cangati e outros peixes que vinham da pescaria do an-
zol, juntamente com os maxixes que serviam de mistura para os 
peixes eram o sustentáculo da população. 

Nos fins de abril e começo de maio já iam aparecendo o 
feijão e o milho. Já no fim de junho vi gente gorda e bonita Ao 
fim do inverno os gêneros retomavam os seus antigos preços. 

A esse tempo, naqueles remotos anos, as medidas e os pe-
sos eram maiores do que hoje Nas bodegas um litro era um litro 
de verdade, um litro grande. 

Um litro de farinha baixou para 60 réis, um litro de feijão, 
60 réis, uma rapadura de 1.200gr no mínimo, meia pataca (160 
réis); um quilo de café de uma pataca (300 réis); até 400 réis; 



 

         
www.colecaomossoroense.org.br 

 

351 
 

um quilo de açúcar mascavo do bom, meia pataca, um quilo de 
açúcar branco, 200 réis, uma caixa de fósforo Jacopim, 40 réis 
(era muito pequena); uma caixa de fósforo Cera, 40 réis; l quilo 
de carne, de 180 até 200 réis l garrafa de aguardente especial 
Cambuim ou Camburú de 170 a 180 réis, l metro de fazendo ou 
vara ou côvado era 160, 180, 200, até 400 réis conforme o pano. 

Contava-me Francisco Genuíno que quando menino fre-
qüentava uma escola do povoado, quando certo dia o marchante 
de gado Luiz Macário dos Reis, matou um boi grande e gordo. 
A mãe de Francisco Genuíno lhe dera uma nota de 500 réis para 
comprar um corredor de boi Genuíno comprou o osso juntamen-
te com cerca de um quilo de carne e foi para a casa, passando de 
uma para a outra mão pois o seu peso era grande Chegando à 
casa entregou a sua mãe o osso A velha censurou o marchante 
por ter vendido ao menino um corredor, por tão alto preço. A 
história de Genuíno se passara ai por 1863, quando um quilo de 
carne custava 07 vinténs até 08 vinténs (meia pataca), um boi ou 
uma vaca não dava mais que 20 mil réis. 

Mas o velho Joaquim José de Melo (Meuquim), pai do 
Cel. Manoel Joaquim de Oliveira falava de um Mossoró muito 
mais antigo. O Mossoró que ele conheceu, vendendo um boi a 
dois mil réis. Quando se matava boi procurava-se fazer qualquer 
negócio com a carne inclusive emprestar uma banda ou um 
quarto. Meuquim nascera em 03.11.1820. 
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Até as eras de 90, não havia gás. A iluminação era feita 
com velas de cera ou candeias de azeite. Esta candeia era consti-
tuída de um vaso parecido com uma cuinha dentro do qual havia 
um pavio de algodão bem ensopado com óleo de mamona ou 
outro qualquer azeite. 

 
 
Calcáreo 
 
Faz alguns anos o município atravessou uma fase muito 

positiva de fabricação de cal e exportação. 
José Pio do Vale foi um dos líderes desta fase. 
 


