


APRESENTAÇÃO

       
 A crônica jornalística brasileira, no século XX, teve em ZOZIMO LIMA um dos seus grandes ex-
poentes. Sua obra, constituída pelos milhares de artigos que fez publicados, durante seus mais de 60 anos 
de vida jornalística, da década de 1910 à de 1970, em jornais do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 
Bahia e Sergipe (A Tribuna, Diário e Vanguarda, de Santos/SP, Lavoura e Comércio, de Uberaba/MG, Diário 
de Notícias, O Imparcial e A Tarde, os três de Salvador/BA, O País/RJ, e nos diários sergipanos, Tribuna de 
Aracaju, O Estado de Sergipe, Sergipe Jornal, Correio de Aracaju e Gazeta de Sergipe, majoritariamente nes-
tes dois últimos, sob os famosos títulos “VARIAÇÕES A ESMO” e, depois, “VARIAÇÕES EM FÁ SUSTE-
NIDO”), e pelos muitos textos  apresentados em revistas especializadas, a exemplo da Renascença, Revista 
Aracaju e as do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, da Academia Sergipana de Letras e da Associa-
ção Sergipana de Imprensa, é fonte de preciosas informações e valiosos pareceres, de cunho histórico, so-
cial, artístico, cultural, filosófico, obra emoldurada por rica literatura e primoroso estilo, tudo isso sem dizer 
das interessantes reminiscências deste grande autor, filho da “Princesa dos Tabuleiros”, a canavieira Capela.
 Vale ainda informar sobre Zozimo Lima, que foi membro das acima menciona-
das Academia Sergipana de Letras e Associação Sergipana de Imprensa, Casas estas por ele 
um dia presididas. Ele que, além de homem de imprensa, foi, tal qual o inesquecível Jusceli-
no Kubitschek, telegrafista, chegando a ocupar a diretoria dos Correios e Telégrafos em Sergipe. 
 A respeito do notável historiador SEBRÃO SOBRINHO, filho ilustre da nossa sergipana, a progressista 
Itabaiana, autor DAS LAUDAS DA HISTÓRIA DE ARACAJU e TOBIAS, ESSE DESCONHECIDO, além de ou-
tros ricos trabalhos, satisfaço-me  com  o  que  sobre  Sebrão Sobrinho  não  se  cansou de afirmar Zozimo Lima:  
ser este o melhor, o mais proficiente historiador sergipano de sua época, conhecedor profundo do passado da 
gente sergipana. Sebrão, a quem Zozimo sempre recorreu para tirar  dúvidas  sobre fatos e acontecimentos  
da  história e  assuntos  outros. Sebrão,  que  teve  no  amigo Zozimo  um  formidável  aliado,  um contestador 
imbatível  às  críticas mais das vezes  não  construtivas direcionadas  ao historiador.
        De Zozimo Lima e de Sebrão Sobrinho, na ocasião do passamento do velho cronista, em ja-
neiro de 1974, disse o excelente jornalista, historiador e intelectual lagartense, Luiz Antônio Bar-
reto: “Vivo Zozimo Lima era um capítulo  amplo  de  história, recolhendo episódios  que  os  livros ain-
da não souberam refletir.  Morto,  é  a  falta que  faz  pelo que  sabia  e  tinha a dizer,  em meio  a 
uma linguagem desabusada e imprevisível. Levou, como Sebrão, Josino Cardoso e tantos outros, 
para o túmulo, incontáveis páginas de história que representa perda irreparável para todos nós.” 
 Finalizo,    dizendo    do   meu    propósito    com  este  singelo  exercício:  o de trazer ao presente a  his-
tória  de  amizade, confiança  e reciprocidade cultivada por estes dois personagens da literatura sergipana, além 
de promover a boa leitura. 
        

                                           Antônio Corrêa Sobrinho
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ONDE NASCEU TOBIAS BARRETO

 

 FOI uma manhã cheia de incidentes interessantes, por isso que eu não senti o menor incômodo, antes 
os suportei com o máximo de alegria, porque é preciso se saiba que uma jornada por mais cheia de complica-
ções, contanto que não sejam de ordem policial, me torna uma criatura satisfeita, eufórica, quase felicíssima. 

Andei por seca e meca, um Dom Quixote sem Sancho, Dulcinéia e o Rossinante.

Uma estada em Itaporanga, onde conheço pouca gente, é para mim um tormento pior do que o do 
penitente que se vê apertado pelo confessor. A sua placidez conventual, a sua monotonia de cidade saqueada, 
me acordam pensamentos melancólicos, de candidato ao suicídio diante da impossibilidade de conquistar a 
ventura sonhada e não realizada.

Em Boquim a gente se sente mais alegre, com melhor disposição para uns instantes de pândega ino-
cente, atraída pelo aspecto sorridente da cidade de Hermes Fontes e da expansão natural, quase permanente, 
do seu povo festeiro e comunicativo.

Há, ainda, em favor de Boquim, como maravilhosa sedutora do turista, a fartura de tudo que se refere 
aos desejos do gastrônomo mais exigente. O clima é uma delícia e a alimentação é fácil, abundante, sadia, de 
primeira qualidade, a começar pelo leite, de preço insignificante.

Riachão vai se transformando aos poucos. A primeira vez que visitei essa cidade, numa trabalhosa mas 
divertida excursão eleitoral, vai para uns dois puxados lustros, tive a impressão de estar numa daquelas velhas 
e antiquadas engenhocas de almanjarra que ainda conheci no município da Capela.

Só ressaltava, entre o casario de arquitetura primitiva, o templo protestante. Agora, não, a coisa por 
ali melhorou consideravelmente. Alguns prefeitos com elogiáveis veleidades urbanísticas andaram enfeitando 
o ex-feudo da tradicional família Dantas e deram-lhe o aspecto garrido de trintona que faz força para cavar 
de qualquer modo um possível namorado. E Riachão está, agora, tão jeitosa e tão faceira, com as suas casas 
remodeladas em grande parte, as suas praças limpas e enfeitadas com árvores ornamentais, que desperta no 
viajante desejo de uma permanência prolongada para restaurar nervos lassos, escangalhados.

Eu tinha uma vontade doida de conhecer a antiga sertaneja Campos, ninho onde nasceu e se emplumou 
o genial Tobias, que, no afirmar de Artur Orlando, foi reformador do círculo inteiro dos conhecimentos, na 
poesia, na crítica, na polêmica, na política e na filosofia.

Tinha eu também a curiosidade quase infantil de dar umas miradas à sarça do Coniny, onde repousava 
das canseiras à procura de pedras preciosas o fracassado candidato ao pomposo título de Marquês das Minas, o 
mui nobre Belchior Dias Moreia. O carro baiano, em disparada vertiginosa, não me deixou margem a contem-
plação mais demorada daqueles lindos tabuleiros que se perdem de vista na infinita linha do horizonte, com 
algumas interrupções de graciosos recortes que oferecem as serras da Barriga, Mocambo, Palmares, Capitoa, 
Caripau, Mocotó e Tamanduá. Eu tenho fome de impressões inéditas e de novas sensações ao contato com o 
ambiente em que se ouvem, ainda, pelo milagre das reminiscências auditivas, as ressonâncias dos primeiros 
cantos do excelso poeta dos Dias e Noites.

Estou ávido por ver se encontro ainda o córrego bucolicamente serpeante entre as catingueiras e jure-
mas, em cujas águas, menino esperto, o futuro glorioso mestre das Questões vigentes se banhava em compa-
nhia de meigas e pudicas raparigas de “forma que se arqueavam como liras de marfim”.

O chofer do caminhão de Aracaju a Juazeiro, que me conduzia, um latagão membrudo, de aspecto 
sinistro, meio letrado, suspendendo as minhas cogitações na corrida pela tangente magnífica que dista uns 
seis quilômetros da cidade, me interrompe de vez em quando com perguntas sobre o que se passa na Europa.

Resmungo, com desejo de explodir, que da guerra no velho continente só me interessa o aniquilamento 
do paranoico Adolfo Hitler.

O homem freou inesperadamente a máquina Ford, esbugalhou os olhos cheios de estrias sanguíneas 
produzidas pela poeira das estradas, deixou cair o queixo enérgico e quadrado durante três segundos e, com 
interesse máximo, me interpelou mais uma vez:

— E que me diz o Sr. desse Laval, de quem tanto falam revistas e jornais?

— Laval é um porcalhão, meu caro amigo. Nojento, falso como Judas, traidor como o portuga Joa-
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quim Silvério dos Reis, é capaz de todas as misérias, baixezas, covardias, negociatas indecentes e aviltantes, 
contanto que se grude a um posto de destaque, muito embora veja a sua pátria retalhada, oprimida e sofram 
os seus patriotas o horror da escravidão. A venalidade é a sua principal característica, razão porque, quando 
terminar essa sangueira horripilante com a indiscutível vitória da Democracia será este conduzido ao muro das 
execuções e o seu corpo levado ao forno de incineração com o lixo da cidade.

O chofer soltou uma gostosa gargalhada e manobrou o acelerador do carro, que em poucos minutos, 
atravessando os alegres tabuleiros cheirosos a alecrim, chegara às portas da cidade que repoisa numa lindís-
sima planície.

Campos tem ruas amplas, limpas e simétricas, com algumas habitações modernas, confortáveis, de 
apreciável gosto artístico. Povo simples, cativante.  E sobretudo trabalhador, como o da zona de Lagarto e de 
Itabaiana. O comércio é movimentado.

Admirei a rua gostosa e sólida ponte sobre o rio Real, obra do grande e inesquecível interventor Juraci 
de Magalhães, que separa os estados de Sergipe e Bahia. Quedei-me, sozinho em doce evocação, à noite, na 
praça da Matriz, onde, muitas vezes, ali, conforme relata o professor Sebrão, sobrinho — Tobias, trêfego ra-
pazola, de chapéu coco e fraque andava a apanhar flechas de foguete nos dias de missa festiva.

O meu maior interesse, entretanto, era ver a casa em que nasceu Tobias. Encontrei, no seu lugar, um 
novo prédio, sede de uma repartição pública do Estado. Estava ali a obra irreverente de quem pouco liga às 
tradições. E lembrei-me do carinho com que se guarda, cercada de vidro para todos os lados, em São José do 
Rio Pardo, para visita dos brasileiros e estrangeiros, que não só veneram a memória dos grandes homens como 
guardam as coisas e objetos que lhe pertencera, a casa de madeira em que o glorioso desgraçado Euclides da 
Cunha forjou, nas suas horas de lazer essa obra imperecível: OS SERTÕES.

E voltei, desconsolado, ao meu hotel, para devorar, com apetite, um pedaço de coxa de bode refogado 
com farofa. 

Correio de Aracaju – 27/05/42
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O CRIME DO PADRE PORTO 

      

 José Álvares Pereira, poderoso juiz de paz do termo de Capela, que tinha, para imitar os nobres do seu 
tempo, brasão desautorizado no alto de sua ampla casa de moradia na praça da Conceição, hoje 15 de Novem-
bro, aparecera na antiga povoação de Tabuleiro da Cruz, uns oito anos antes, a negócio de compra de gado para 
abater em sua terra, o arraial do Cedro, nas vizinhanças de Propriá.

 Era um homem de insignificante estatura física, antipático, demonstrando na epiderme perturbações 
hepáticas, mas valente, audacioso, provocante.

As suas constantes caminhadas para a vila de Capela fizeram-no conhecido da família Porto, que, 
conhecedora dos gestos impulsivos do cedreiro, nele achava ótimo elemento para as suas hostes partidárias.

O nosso ilustre historiador Sebrão, sobrinho, afirma que o encontro do Dr. Porto se dera com José Al-
ves, em Penedo. Escrevo, entretanto, o que ouvi de alguns velhos da Capela, os quais me deram informes orais 
que colheram dos seus antepassados, contemporâneos do Dr. Porto.

Era chefe supremo de Capela o Dr. Manoel José da Silva Porto, formado em Leis e Direito Canônico 
pela Universidade de Coimbra, juiz de direito da comarca, com sede em Vilanova, o qual deixara fechar a 
coroa sacerdotal, pois que era padre de variada ilustração, cultor da ciência do direito.

A convite do Dr. Porto, o cedreiro José Álvares fixara residência na Capela, onde, por influência da-
quele, que formava, como chefe regional, nas hostes conservadoras, exercera cargos de relevo, na época, sem 
prejuízo das suas transações comerciais. José Álvares, por influência do juiz Porto, ascendera ao cargo de juiz 
de paz, que era cobiçado até por bacharéis formados, dada a importância junto ao presidente da Província, 
como seu legítimo representante nos encargos propriamente policiais.

Se um delegado de polícia, hoje, se julga com direito até de intervir nas ações judiciais, quanto mais 
naquela época, em que tal autoridade enfeixava o poderio, no termo, em toda a órbita administrativa. José 
Álvares não soube corresponder à estima e confiança do Dr. Porto, pois este, com a queda do seu partido, não 
contou com a fidelidade do seu antigo protegido. O juiz de paz, como acontece com muita gente da atualidade, 
preferiu virar a casaca, trocar as tintas, para manter-se no cargo que lhe fora dado pelo Dr. Porto. E, assim, 
de camundongo (conservador), passou-se para as fileiras dos rapinas (liberais), com a maior desfaçatez. A 
traição, porém, havia de sair-lhe caro. A família Porto era terrível na vingança, pois disso dera provas, várias 
vezes, até em questões de menos importância, entre os seus membros.

E começaram, daí, entre ambas as facções, açulados por seus chefes, as urdiduras das intrigas. Zé 
Álvares dera, de então, para atacar os Porto com as mais baixas descomponendas. As protérvias do ingrato e 
desaforado juiz de paz eram repetidas, no mesmo diapasão, pelo Dr. Porto e o seu irmão, padre Gratuliano, 
vigário da freguesia.

Um dia, em plena feira, José Álvares gritara a plenos pulmões que havia de liquidar as “fêmeas e ca-
brões” da família Porto. O Dr. Porto nada retorquira ao saber das torpes expressões do seu audacioso e ferocí-
ssimo inimigo. José Álvares havia de pagar-lhe caro a insolência do labéu. 

      II

Maria Sinhá era uma garbosa e feiticeira mulata, que tendo abandonado o marido se tornara amante, 
teúda e manteúda de José Álvares. Este, apesar de casado, afrontava a burguesia da pequenina vila com os seus 
desregramentos lascivos nos braços da cabrocha, que tinha casa na mesma praça em que morava o seu amante. 
As famílias, entretanto, temiam censurá-lo em voz alta com medo da terrível autoridade, cuja audácia ia ao 
ponto de lançar desrespeitosamente os mais veementes baldões contra a família Porto, que constituía, na vila, 
a mais refinada nobreza e era respeitada pelos crescidos haveres em terras e dinheiro de contado.

Contava-se que a mulata, catita e de quebrantos irresistíveis, apesar de não mui jovem, em outros tem-
pos, quando ainda em companhia do esposo, de quem houvera um filho, falecido aos quatorze anos, não fora 
indiferente aos galanteios do reverendo Dr. Porto. Por isso que, embora amante de José Álvares, não se tornara 
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inimiga do famoso juiz e sacerdote. Antes, pelo contrário, alguns segredos políticos cochichados pelo amante 
entre os seus asseclas, partidários, chegavam por seu intermédio, à puridade, aos ouvidos do Dr. Porto. E isto 
pelo fato de ter Zé Álvares, um dia, ao experimentar uma lazarina, matado seu filho, dela, a quem amava lou-
camente. Este triste incidente concorrera para que Maria Sinhá ficasse odiando, latentemente, o seu amante, 
se bem que esse lhe satisfizesse todas as vaidades e desejos. Ela, porém, no íntimo, guardava-lhe um rancor 
ilimitado. Um dia, em sua casa, ela ouvira José Álvares dizer ao seu amigo e guarda-costas João Bananeira, 
que escrevera ao chefe de polícia da província, em São Cristóvão, pedindo a remessa de vinte praças para ata-
car a casa do Dr. Porto e liquidá-lo. Para esse fim, dissera ele, em carta, àquela autoridade, que a família Porto 
assentara o plano de assassinar todos os seus amigos. Era, como se vê, uma calúnia revoltante para consecução 
dos seus desejos de vingança. Era certo, mesmo, que, no outro dia, a força estaria em Capela para satisfazer o 
seu desideratum diabólico, depois de estudada provocação para justificar a premeditada hecatombe.

Maria Sinhá, pressurosamente, tomada de pavor ante a sangrenta perspectiva que se lhe apresentava, 
sem que pudesse ser percebida correra à residência do vigário Gratuliano Porto, irmão do Dr. Porto e contara-
-lhe os sinistros planos da tragédia.

A força, de fato, já vinha nas alturas da vila dos Pintos, hoje Riachuelo, devendo chegar à vila de Cape-
la às primeiras horas da manhã de seis de fevereiro de 1841. A ordem fora dada pelo então chefe de polícia, Dr. 
Cláudio Manoel de Castro, juiz de direito de Laranjeiras. O vigário Gratuliano, na noite de cinco de fevereiro, 
se entendera com os seus irmãos Dr. Manoel Porto, padre José Francisco da Silva Porto, seu coadjutor, o seu 
sobrinho Manoel José de Melo, conhecido por Necão da Lavagem, para uma providência imediata contra o 
possível ataque da força agora às ordens de José Álvares Pereira.

Ficou, de logo, entre os três, combinado um assalto à mão armada à residência do facinoroso juiz de 
paz, que, com efeito, estava em casa em companhia de João Bananeira, aprestando as armas para, no dia se-
guinte, auxiliado pela tropa, trucidar os Portos. Às quatro e meia da manhã o padre Dr. Manoel da Silva Porto, 
com os seus irmãos e vários amigos, bem armados, atacaram a casa de José Álvares, mantendo cerrado tiroteio 
até às sete horas. José Álvares, em própria casa respondeu valentemente à horrível fuzilaria. O destemeroso 
cedreiro só cessara o fogo quando lhe faltara munição. Como as grossas e pesadas portas da toca onde se aloja-
ra a fera humana investida do cargo de juiz de paz não cedessem aos repetidos golpes desferidos com os coices 
das carabinas, Maria Sinhá, a rancorosa amante, que se encontrava nas proximidades do trágico espetáculo, 
correu em busca de um machado e o entregou ao Dr. Porto. O padre com o povo na maior exaltação, meteu a 
porta para dentro a golpes de machado e entrou na casa encontrando José Álvares ferido gravemente. Este, tra-
zido para a rua, ainda com vida, acompanhado por sua esposa Dona Maria Florentina dos Anjos, teve o corpo 
crivado de balas de mosquetes descarregados pelo grupo vingativo. Aquele homem, pequeno e crudelíssimo, 
dera tantas provas de coragem e sangue frio, que o Dr. Porto ordenara se lhe abrisse o peito e lhe retirasse o 
coração para ver se este órgão era “cabeludo”. Essa estranha autopsia foi feita sem demora, à faca, à vista da 
ululante multidão que exultava de contentamento por ver morto aquele que de há muito vinha implantando a 
intranquilidade no seio da família capelense.

Às dez horas da manhã entrava, de feito, a força, que, apavorada ante o trágico espetáculo, só tivera 
trabalho de dar sepultura rasa àquele que a requisitara de tão longe para exercer o seu mister numa ação que 
contrariara os seus sinistros empreendimentos.

Fugidos os principais protagonistas do bárbaro assassínio, ficara na vila apavorada a mulata Maria 
Sinhá, que fora, logo, apontada como coautora do crime cometido contra o seu amante. Presa, metida na en-
xovia, procurara ela subornar a guarda com uma goela-de-ema, recheada de peças de ouro que trazia sob as 
vestes. Goela-de-ema era uma espécie de cinto feito com a garganta dessa ave, ornamento mui comum nessa 
época. O soldado não resistira à oferta e dera liberdade à mulata endinheirada e de contornos provocantes. 
No mesmo instante, porém, pesara o miliciano a responsabilidade que assumira, dando fuga à criminosa e, 
guardando embora o dinheiro, levara a arma à cara e fizera fogo contra Maria Sinhá, que ia a poucos passos 
da sua pontaria, matando-a.

Terminara, deste modo, na Capela, uma das mais terríveis lutas políticas regionais que ainda hoje é 
relembrada.

III

Após a tragédia na manhã lutuosa de 6 de fevereiro de 1841, na vila da Capela, em que o padre Dr. 
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Manoel da Silva Porto, com os seus irmãos, fuzilara o juiz de paz José Álvares, tornara-se persistente a ação 
policial na captura dos assassínios. O bárbaro crime, com repercussão em toda a província e fora dela, movera 
a opinião pública da mais viva indignação por parte dos liberais, tanto mais por ser o seu principal autor um 
juiz de ilustração, distribuidor legítimo da Justiça, e, sobretudo, um apóstolo da Religião Cristã.

Aquelas mãos sagradas, que tantas vezes, no altar, elevara o corpo simbólico de Jesus, pegara no 
trabuco para infringir um dos santos preceitos do Decálogo. Mas, é preciso que se saiba, se o Dr. Porto não 
tomasse o alvitre imediato, violento, de liquidar Zé Álvares, teria com certeza, sido arcabuzado pelo truculento 
e discricionário juiz de paz. Pode se asseverar que matara em pré-legítima defesa.

Perseguido pela força que recebera ordens do presidente da província, coronel João Pedro da Silva 
Ferreira, por intermédio de seu chefe de polícia, para capturá-lo, o Dr. Silva Porto perlustrara todos os recantos 
da província, que ele os tinha numerosos. Percorrera o doutor e sacerdote, acompanhado de excelentes guias, 
escravos e guarda-costas, o litoral e centro do território sergipano, inclusive o de Alagoas, sob a proteção do 
seu amigo Cansanção do Sinimbu.

A pé e a cavalo, dia e noite, antes de internar-se nas terras de Alagoas, onde tinha bons amigos e discí-
pulos da Faculdade de Direito de Olinda, procurara seguro esconderijo em Curral de Pedras, Lagarto, Itabaia-
na, Laranjeiras e no termo em que se verificara o crime.

A primeira propriedade em que se ocultara o Dr. Porto foi o engenho Flor da Murta, que pertencia ao 
seu dileto amigo coronel Gonçalo de Faro Rolemberg, sempre acompanhado do major Trindade Prado, depu-
tado provincial, que depois fora agraciado com o baronato de Propriá.

Tendo um destacamento de polícia, que se transformara em força volante, denúncia de que o coronel 
Trindade Prado ocultara o Dr. Porto em casa de seu parente Gonçalo de Faro Rolemberg, para ali se dirigira 
na persuasão de que, agora, não lhe escaparia a presa. O tenente de Permanentes, Roberto José de Carvalho, 
distribuíra parte de seus soldados, em número de vinte, pois que o seu pelotão se compunha de cincoenta, por 
todas as cancelas da vasta propriedade do coronel Gonçalo. Tomados os pontos de fácil fuga com ordem de 
não deixar à força alguém transpor as estradas de Capela e da Missão de Japaratuba, dirigiu-se o tenente Ro-
berto José de Carvalho, às quatro horas de uma manhã de agosto, com vinte dos seus comandados, ao solar do 
coronel Gonçalo de Faro Rolemberg.

Alvorotou-se a escravatura, que se iniciava nos trabalhos do engenho, em vendo aquele inédito aparato 
bélico.

Com as lazarinas bem escorvadas os soldados deixaram a alagadiça baixa vadeada pelos rios Lagartixo 
e Japaratuba e subiram à doce encosta que conduzia à casa-grande do engenho Murta.

O sol — uma grande hóstia de ouro — anunciava a sua próxima ascensão com o esplendor das trevas 
fugitivas da cheirosa madrugada.

No alpendre do vetusto e vasto casarão os coronéis Gonçalo Rolemberg e Trindade Prado, que perce-
beram, ao longe, a aproximação da tropa, conservavam-se impassíveis, silenciosos, metidos nos seus com-
pridos chambres de chita ramalhuda sobre as ceroulas de cadarço, fumando grossos cigarros de fumo picado 
miudinho. Homem astuto, inteligente, o coronel Gonçalo de Faro Rolemberg já teria tomado providência, de 
combinação com Trindade, para sair-se de qualquer dificuldade que porventura lhe viesse embaraçar os planos.

Cercada a casa pela frente e pelos fundos, o tenente Roberto saudou com urbanidade o respeitável 
senhor da “Flor da Murta”.

— Saiba Vossa Senhoria que tenho ordem superior de correr esta casa onde consta estar escondido Dr. 
Porto. E mostrou a ordem por escrito.

O coronel virou e revirou a folha com o timbre oficial, leu e releu o que nela estava escrito, e retrucou, 
com toda a calma:

— Em minha casa não costumo ocultar negro fugido e criminosos. Eu podia proibir-lhe a devassa no 
meu lar porque este, de acordo com a Lei, é inviolável. Entretanto, para provar-lhe que não sou quem o senhor 
pensa, pode entrar e remexer tudo o que lhe convier.

O tenente desculpou-se, alegando o cumprimento de uma ordem superior, e varejou os recantos mais 
íntimos do nobre casarão. Na busca rigorosa o tenente nada encontrara. Descendo ao porão, o obediente ofi-
cial, acompanhado sempre do coronel Trindade, deparara um escravo seminu, que gemia preso ao tronco, de 
cabeça e pé.
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Terminada a infrutífera pesquisa, o oficial despedira-se, agradecido das finezas recebidas dos dois 
fidalgos açucarocratas e reunira a tropa para a volta. Quando esta, em marcha ordenada, já ia às alturas do 
engenho Cajueiro, o “escravo” deixara o tronco e, na ampla sala de jantar, onde entrava a música dos pássaros, 
tomava o seu copo de leite com bolos de mandioca servidos por esbelta mucama do engenho Flor da Murta. O 
escravo não era outro senão o ardiloso padre Porto, inteligentemente caracterizado.

IV

Laranjeiras, apesar de centro, nessa época, inteiramente agrícola, contava interessantes figuras que se 
impunham por sua ilustração. O seu surto de progresso era tão avantajado que a capital sancristovense tinha-
-lhe inveja indisfarçável.

Alguns presidentes da província não escondiam a má vontade em atender as justas exigências dos la-
ranjeirenses que trabalhavam pelo progresso da dadivosa gleba.

As mulheres e rapazes de Laranjeiras vestiam-se tão bem quanto os casquilhos e elegantes sinhazinhas 
da sede da província. 

As festas profanas ou religiosas eram concorridas como as de São Cristóvão. E as letras eram cuidadas 
com amor, pois que, de vez em quando, alguns frades ilustrados ali se demoravam certo tempo predicando o 
código da religião cristã e ministrando princípios de ciência e literatura aos filhos dos fidalgos latifundiários.

Era bem concorrida nessa época a escola primária do professor português Antônio José Peixoto Vala-
dares, natural de Braga, que gozava de grande conceito e popularidade pelo seu espírito jovial e caritativo. Foi 
uma das primeiras escolas particulares, de real proveito, que se fundou em Laranjeiras.

Sede de comarca, apesar de vila, exercia, àquela época, ano de 1841, o cargo de juiz de direito o Dr. 
Felipe Monteiro, que tinha relações de amizade com o seu colega Dr. Manoel da Silva Porto, ao tempo fora-
gido. Por todas as comarcas de Sergipe andava a precatória expedida contra ele. O juiz de Laranjeiras, porém, 
prezando a antiga amizade que o ligava ao antigo professor da Faculdade de Olinda e juiz de direito de Vila 
Nova, não queria passar pelo constrangimento de mandar prender o seu colega.

 Sabia, entretanto, o Dr. Felipe Monteiro, que o Dr. Porto, viajando, perseguido, pelo interior da provín-
cia, não seria difícil aportar a Laranjeiras. De feito. Logo que a força se afastara do engenho Flor da Murta, o 
simulado escravo Dr. Porto viajara, com as cautelas requeridas, acompanhado de um pajem de confiança, bem 
municiado — o vale ubérrimo da Cotinguiba, através de extensas matas e canaviais.

Já madrugada velha, depois de miúda e impertinente chuva, da casa mais distinta da rua do Roque, 
vindo pelo porto do Oiteiro, cautelosamente alguém bateu à porta. Era o Dr. Porto, travestido de tropeiro, que 
buscava, às ocultas, hospedagem na casa do padre José Joaquim de Campos, o segundo vigário colado de La-
ranjeiras. Abrira-se a porta com cuidado e por ela entrara o fugitivo. Alguém que, àquelas horas, se dirigia à 
roça notara com estranheza o ingresso do madrugador viajante na casa do vigário e espalhara, primeiramente à 
puridade, depois abertamente, o que não lhe escapara às vistas, ao amiudar dos galos. Para evitar o desagrado 
de uma devassa em sua casa, o padre Joaquim Campos andara mudando o poiso do seu importuno hóspede 
para outras de amigos.

O delegado de polícia, ao saber do fato, se pôs de orelha em pé, ansioso por auxiliar a Justiça na prisão 
do protagonista de uma tragédia que era, em toda a província, o assunto das conversações. Espalhou-se desde 
logo, que o Dr. Porto estava em Laranjeiras, mas não se dizia em que residência.

O Vigário era estimadíssimo e o povo não queria denunciá-lo como acoitador de um criminoso de 
tal porte. Fizera, então ao seu colega incômodo sentir a necessidade de evadir-se para não cair nas malhas 
da polícia. O pior era que no fim de cada rua que conduzisse o viajor para fora do perímetro urbano da vila 
estava postado um troço de soldados do destacamento local para impedir a escápula do Dr. Porto. Este, astuto 
e inteligente como era, resolvera dar o fora da vila, mesmo sem necessidade de um arrojado guarda-costas. E 
pusera, sem mais delongas, execução ao plano magnífico que concebera. Uma tarde, quando o sino da Matriz 
soava os Ave-Marias, pelo portão dos fundos da residência paroquial, saíra um caboclo avelhantado, de cha-
péu de palha de abas largas, roupa de algodão cheia de remendo, montado num cavalo magro, feio, piolhento, 
de passo tardo, que se confundia facilmente com qualquer ambulante vendedor de lenha. Calmamente, tirando 
com displicência grossas baforadas de um cachimbo de barro, de canudo longo, montado no piquira baio, 
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espaduado, sem se incomodar com as praças de polícia que tranquilamente jogavam o burro, o “mercador de 
lenha” atravessou a antiga rua do Mulungu para não mais aparecer. Era o Dr. Porto que, mais uma vez, burlava 
a ação policial.

Depois de peregrinar pelo interior de Sergipe e Alagoas, perseguido sempre pela Justiça, resolveu, 
afinal, o Dr. Porto, a instâncias do então ministro Manuel Vicente Tosta, futuro barão de Muritiba, submeter-se 
a julgamento. Obteve a absolvição nas duas sessões de Júri a que compareceu. Perdido o cargo de juiz, sem 
freguesia para curar, registrado no “Livro Negro” do Imperador Pedro II, o Dr. Porto, consoante depoimento 
de Sebrão, sobrinho, paciente garimpeiro da nossa História, recolheu-se, rico, como era, ao seu engenho Cam-
pinhos, onde faleceu de cólera-morbo, em 1847, deixando três filhas casadas, frutos de seus amores fáceis.

Revista de Aracaju

Ano II – 1944 – N° 2  
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POBRE IMPRENSA SERGIPANA

 Estando, há dias, com o renovado prazer de sempre, em Salvador, a palestrar na sede ilustre da As-
sociação Baiana de Imprensa, um dos queridos confrades, entre um gole de café e a fumaça de um delicioso 
charuto da Fábrica Saturno, de Alagoinhas, fez-me sentir, delicadamente, pedindo-me desculpas, antes, a falta, 
em Aracaju, de uma revista elegante onde sejam, com clichês e boa literatura, registrados os acontecimentos 
na alta e média roda da nossa sociedade.

 Notava ainda o fino observador dos fatos sociais e da evolução da indústria jornalística que as gazetas 
aracajuanas não tinham, quando oportuno, uma página de reportagem que satisfizesse a encantadora vaidade 
feminina, focalizando as ocorrências nas festas chiques, nos grêmios, nos clubes, nos assustados, a plástica 
das figuras, nas frases de espírito, as blagues com sabor gaulês, a explosão multicor dos vestuários e, até o 
ridículo de certos cavalheiros que não faltam nessas reuniões onde se sobrepõe a futilidade.

 Os demais companheiros de bate-papo, com finesse que lhe notávamos nas expressões concordantes 
com o psicólogo das seções dominicais e hebdomadárias dos matutinos e vespertinos da terra de Rui e Castro 
Alves, pediam-me, que, ao menos, pusesse em campo a minha problemática influência para a consecução 
dessa finalidade que já se tornou real e indispensável até na imprensa de Goiás e do território do Acre.

 Respondi-lhes, entre embaraçado e intimamente cônscio da realidade que me não fugia, existirem 
circunstâncias que tornavam impraticáveis as tentativas no sentido de fazermos, na imprensa sergipana, um 
serviço necessário como o que me era lembrado com uns pingos cáusticos de velada ironia.

 Começa por se não contar com os favores do comércio, no que se refere a publicações de anúncios. 
O comerciante terrantês (como dirá o meu caro professor Sebrão, sobrinho) prefere dar aos jornais de fora as 
vantagens monetárias às publicações de propaganda, desservindo, assim, à imprensa de sua terra. Ademais, o 
jornal é, ainda, aqui, em Aracaju, lido por empréstimo ao vizinho, hábito que demonstra tendências parasitá-
rias e até nada higiênicas.

 Às festas nos clubes não comparecem, por convite, a reportagem especializada, o que se não registra 
nos meios adiantados onde até o foca de jornal tem ingresso franco ao lado do fotógrafo. Isto ocorre em qual-
quer reunião — seja casamento aristocrático, reuniões de gala, literárias, científicas, de caridade e embaixadas.

 Não se lê, num jornal de Sergipe, uma crônica destacando, numa festa de Associação, os perfis das 
mais graciosas senhorinhas, o efeito do vestido de confecção mais impressionante, o tipo masculino mais bem-
-posto e mais galanteador, o par que melhor dançou, as músicas que mais agradaram, a inteligência na fatura 
do menu exposto ao apetite dos convivas folgazões.

 Os frequentadores de clubes, homens e mulheres, não têm, percebe-o logo o convidado adventício, 
aquelas espontaneidades nas manifestações de agrado, o charme de gente habituada em outros centros sociais. 
Os risos são forçados, arrancados a fórceps. Nem uma expressão ligeiramente satírica, eutrapélica, que tem 
efeito dissolvente nos cálculos encravados nas adjacências do aparelho hepático. Numa sala de festas em Ara-
caju, a impressão é de um passeio forçado aos “Cambuís”.

 É necessário, disse ao meu confrade baiano, uma transformação completa na imprensa de minha terra, 
começando, antes, modificar o caráter, o sentimento, os hábitos de minha gente. Fazê-la comprar o jornal para 
uso individual, egoisticamente mesmo, nele anunciando o comércio e as indústrias. E acabar com a presunção 
de superioridade aristocrática nas reuniões de certos clubes, que não é mais, hoje, do que manifestação inegá-
vel de burrice, de vez que estão sendo postas abaixo as barreiras da divisão de classe.

 Acertemos o passo no ritmo da Democracia.

Correio de Aracaju – 22/01/46
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SEBRÃO E A ACADEMIA

 A nossa venerável Academia de Letras, à qual imerecidamente me levaram num movimento de sim-
patia quando aqui cheguei há vários anos, tem vivido — desculpem-me a heresia e possível impropriedade 
comparativa — em verdadeiro estado de hibernação.

 Quando por estas bandas, em viagem de turismo, aqui aparecem confrades de outros sodalícios congê-
neres, o Presidente mobiliza rebelde (...) acadêmico e designa um companheiro para a saudação protocolar ao 
visitante.

 À casa comparecem alguns associados, meia dúzia de negociantes que nas horas d’ócio leem a Carne, 
de Júlio Ribeiro, a Lei do Selo, a Escrituração Mercantil, de Veridiano de Carvalho; e as alunas em uniforme 
da Escola Normal, para no fim, entoarem o “Nas margens do Ipiranga”, ou qualquer outra composição do 
festejado e cacetíssimo maestro Vila Lobos.

 A falta de assistência às festas da Academia, muitas com a ausência até dos seus conspícuos membros, 
demonstra indiferentismo pelas letras e artes em Sergipe.

 As respectivas matronas, depois do café com cuscuz e macaxeira, entregam-se a conversar no interior 
do lar ou nas calçadas, hábito ainda da província, enquanto os respeitáveis esposos, sem complicar a situação 
e a aparente austeridade, vão à Maçonaria com escala demorada pelos templos onde sacrificam amorosamente 
a Vênus.

 Os rapazes jogam bilhar, apostando em galos de briga, discutem futebol, e as moças ouvem rádio, leem 
Dely ou comentam as modas trazidas pelos filmes suplementares do cinema.

 De livros, letras, artes, enfim, não cogitam os velhos e moços de ambos os sexos. Por isso que não há 
tempo para assistirem às festas da Academia. E esta, em vista disso, dorme consoladamente ou redige alguma 
nota para complemento dos trabalhos de literatura a serem publicados na Revista que periodicamente sai com 
muito sacrifício porque o Estado retarda e o município não lhe paga a subvenções incluídas no orçamento ou 
concedidas por lei especial.

 Quando morre um acadêmico, publica-se o edital regulamentar convocando candidatos para a vaga 
aberta. O preenchimento é feito por eleição ou aclamação. Eu não quero falar aqui dos méritos de certos can-
didatos porque em terra pequena se adquire muitos inimigos. Quem quiser que ponha a nu a minha desvalia 
intelectual porque eu a reconheço melhor do que ninguém. Agora, tenho, também, como rabiscador, direito de 
livre e pública opinião, embora dele não me utilize de forma alguma pelos motivos acima declarados.

 Ocorrem, sempre, vagas no Sodalício sergipano. Tivesse eu prestígio entre os meus confrades, propo-
ria a candidatura de SEBRÃO, SOBRINHO (com vírgula, separando o parentesco), porque, raros, no momen-
to, fora da Academia, em Sergipe, lhe levam as lampas.

 Eu não quero entrar, por me faltar autoridade, na análise da obra (...) e dispersa do ilustre homem de 
letras de Sergipe. Malsine-se lhe o arrevesado do estilo, mas não se negue merecimento ao conhecedor dos 
fatos políticos e sociais, a partir de sua existência como parte integrante da Capitania da Bahia.

 Muitos dos propósitos contrários a Sebrão têm origem na inconveniente revelação de certa fidalguia de 
(...) noblesse de finance, noblesse d’ extration, postas em evidência.

 Quando Sebrão, audaciosamente, apoiado em documento, descobre crimes, certas safadezas incuba-
das e a ascendência espúria, aparece logo quem afirme — ferido nos melindres, querendo esconder a inferior 
hereditariedade racial, principalmente — cesont toutes fables, cesont toutes a dormir, ce sont toutes visions.

 Se Sebrão, sobrinho, fosse eleito, verdade é que o seu discurso de posse faria muito insone encontrar 
o seu específico necessário à cura, mas teríamos de ouvir muita filosofia original. E faríamos justiça a um in-
telectual que ilustraria a Academia, honrando a família dos historiadores brasileiros.

Correio de Aracaju – 18/03/48   
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24 DE OUTUBRO

Há 47 anos, na data de hoje, Capela estava realizando a festa cívica mais bonita que prendeu o meu 
espírito e os meus olhos contemplaram em cidade do interior. Naquele tempo os historiadores terrantês, como 
diria meu velho amigo Sebrão, sobrinho, ainda não tinham descoberto que o 24 de outubro nada tinha com a 
chamada Independência de Sergipe.

 Naquela data, todos os anos, com a máxima solenidade, os pequenos iam à escola com a melhor rou-
peta, sem os livros, porque era feriado, ouvir o professor discorrer sobre o histórico acontecimento que nos 
separou da província da Bahia e cantar, inflando o peito, as veias do pescoço túrgidas, com entusiasmo, o ALE-
GRAI-VOS do finado rábula e mestre-escola Manoel Joaquim de Oliveira Campos, nascido em Itabaianinha, 
morto em Lagarto e enterrado em Boquim.

 O velho Gotardo Araújo, que se transferira, com a sua loja comercial, de Rosário do Catete para minha 
cidade natal, entendeu de fazer uma festa comemorativa de papoco, e, para tal fim, como era de vontade firme, 
apesar de sorumbático, coletou dinheiro dos colegas e amigos e pôs as mãos a obras.

 A Capela, naquele tempo, era município rico, com 72 engenhos de açúcar bruto, cujos proprietários 
tinham residência na cidade e visitavam-na com frequência, principalmente aos domingos para a missa do 
padre Leandro Ribeiro dos Santos.

 Eram, portanto, 72 famílias remediadas, que ostentavam luxo e uns restos ainda vivos de fidalguia que 
começava a decair com a recente abolição da escravatura.

 Trabalharam costureiras e alfaiates, dia e noite, cerca de dois meses. Era contagiante o entusiasmo pela 
festa.

 Incansável, auxiliado pela mocidade daquela época, seu Gotardo se multiplicava em atividade. Or-
ganizou um “carro triunfante”, com docet, para abrigar dois aborígines, enfeitados com folhas de camarão e 
crótons amarelos. Quem não saísse no batalhão de índios, teria de trajar camisa verde, calça branca e chapéu 
de palha.

 Naquele dia, 24 de outubro de 1904, há 47 anos, portanto, seu Gotardo, fardado de general, ladeado por 
dois tenentes ajudantes, os então jovens Gonçalo Barreto e Otávio Cabral, ainda vivos, deu voz de comando 
para o desfile da tropa colorida, puxada pela filarmônica do maestro Mané Rego. Foi um delírio!

 À tarde, trepado no coreto armado na praça do Mercado, falaram sobre a data os doutores Manoel dos 
Passos e Helvécio de Andrade, que da capital ali foram para aquele fim, acompanhados de luzida comitiva 
ávida por contemplar as tradicionais e proclamadas belezas femininas capelenses, hoje em decadência pro-
gressiva.

 Naquele dia, beirando a adolescência, já curioso pelas letras, declamei o meu primeiro discurso escrito 
por mim mesmo. Os meninos do meu tope, muitos ricos e fidalgos, mas burríssimos, morderam-se de inveja. 
Eu exultei com os piedosos elogios à queima roupa da caravana intelectual de Aracaju. Discurso besta, infan-
til, com citações de Casimiro de Abreu e Lamartine, marcaria de início, muito cedo, os meus sucessivos fra-
cassos como tribuno, por isso que nunca mais, por timidez, me aventurei a improvisar em público, expelindo 
sandices como algumas “notabilidades” contemporâneas em nosso meio.

Correio de Aracaju – 24/10/51
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SEBRÃO, HISTORIADOR           

                                                                                                                                                                                                              

 Bateu-me à porta, há dias, o escritor Paulo Dantas à procura de um exemplar do TOBIAS, ESSE DES-
CONHECIDO, de Sebrão, sobrinho. O único exemplar que eu possuía, guardado com carinho, desapareceu 
misteriosamente, levado, certamente, por algum admirador do ilustre e injustamente combatido historiógrafo 
sergipano.

 Vi, há tempos, na casa do Sebrão, em companhia dos doutores Conuto Moreno e Severino Uchoa, dois 
caixões contendo originais dos dois últimos volumes, ainda inéditos, aguardando editor.

 O primeiro, hoje esgotado, foi publicado, como se sabe, pelo ex-governador Eronides de Carvalho, que 
prometera ao seu autor dar publicidade aos dois volumes restantes, no caso de ainda ter influência nos destinos 
do Estado, mesmo quando dele deixasse a governança.

 As transformações políticas do Estado não ofereceram mais oportunidade para a referida publicação.

 Os dinheiros públicos chegam para muita coisa, menos para os que se relacionam com os frutos da 
inteligência. Esta é quase sempre cortejada para fins políticos. Fora disso... zero.

 Acontece ainda uma circunstância: o Sebrão é franco e vai direto ao fundo das origens raciais. Com-
pondo a história de Sergipe, mobilizando, nas evocações, as figuras mais distintas que em nossa terra flores-
ceram, na política, na sociedade, na igreja, ele descobre muita coisa feia e escabrosa.

 Há supostos arianos que têm negros e mulatos em grande quantidade nos seus antepassados.

 Clérigos e primos descabaçavam galantes sinhazinhas e muito adultério se registrava entre fidalgos, 
após os banquetes e quadrilhas, nos aceiros dos canaviais. Raro o nobre de Sergipe que não seja, na verdade, 
plebeu que se finge inconvencido.

 Sebrão, sobrinho, para fazer obra verdadeira, como é do seu gosto e do seu feitio, terá que esvurmar 
muita podridão.

 Há crimes horrorosos que os netos e bisnetos dos autores desconhecem ou fingem ignorar. Sebrão vai 
à árvore genealógica dos descendentes dos capitães-mores e barões e traz à tona as virtudes e defeitos que os 
mesmos possuíam e isto bota abaixo a empáfia de muito sujeito que insiste em campar de linhagem nobre e 
pureza no sangue e no caráter.

 Com a não publicação das obras de Sebrão, iremos perder muito documento de importância para a 
história de Sergipe. Alguns dos seus adversários alegam citar ele de oitiva e apresentar genealogias fictícias.

 Pois que venham com as provas, com documentos para a devida contestação aos assertos do historia-
dor conterrâneo. Acusar sem provas é fútil, desonesto, pouco inteligente.

 Se eu tivesse dinheiro mandaria editar os restantes dois volumes do Tobias, esse desconhecido. Infe-
lizmente não o tenho. Nem ao menos arrisco no bicho.

 Só peço ao Sebrão uma coisa: — reze para que eu sonhe com uma botija.
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UMA CARTA E O BARÃO

 Com exagerados elogios aliás imerecidos e forte carga de incriminações desarrazoadas, escreve-me 
um compatriota desta capital, sob as siglas A.S.M.

 Como as inculpações se embaraçam com os gabos e encômios, só me sinto bem, à vontade, dando aos 
meus leitores o texto integral da carta que se arma de propósito e intenções conselheirescas.

 Eis aqui, com todas as virgulas e pontos:

 “Ilustre conterrâneo:

 Porque sou um dos admiradores do seu talento e cultura (muito obrigado) tomo a liberdade de dirigir-
-me ao cronista do Correio de Aracaju, na qualidade de sergipano.

 Leio, quase sempre, seus brilhantes artigos, cheios de muita verve, outros de grande erudição, mas 
alguns... eivados de ataques de caráter pessoal!

 Embora Vossa Senhoria mesma reconheça e responsabilize o seu temperamento e glândulas endócri-
nas quando sua pena descamba para o terreno da ofensa e ataques injustos, não vai mal nenhum que o aprecia-
dor da sua inteligência o aconselhe a aplicar a sua privilegiada cultura em benefício da sociedade e do Estado.

 Aracaju está quase às portas de comemorar o seu primeiro centenário.

 Que magníficos livros, memoriais e monografias não nos daria Vossa Senhoria se escrevesse sobre o 
fato histórico, sua gente, seus costumes e tradições... Veja o exemplo que nos dão Epifânio Dórea, Mario Ca-
bral, Felte Bezerra e Calazans!

 Se não possuímos mais Prado Sampaio, Manoel dos Passos e Clodomir Silva, contamos ainda com 
Zozimo Lima, Florentino Menezes, Sebrão Sobrinho, Freire Ribeiro, para não citar outros.

 Não há de perdurar por muito tempo o indiferentismo dos poderes públicos (com o Instituto Histórico 
à frente) pela data que se aproxima.

 Creio, Sr. Zozimo, não levar a mal o meu despretensioso conselho, filho exclusivo do amor que dedico 
às coisas de minha terra e da admiração aos patrícios possuidores de talento e ilustração”. Termina aqui a carta.

 Agora falo eu. Não poderei, com o brilho e a capacidade que exige tal empresa me emparelhar com 
os cavalheiros citados na carta do patriota conterrâneo. Sou minúsculo vaga-lume dentro da mata espessa da 
cultura generalizada em que penetram os raios estelares da inteligência sergipana.

 Não sou, também, afeito a ataques pessoais. Defendo-me, apenas, francamente, com o zarguncho da 
minha exagerada sensibilidade de homem que se tem na conta de incorrupto contra as contumélias de pro-
tegidos e vaidosos bonifrates metidos a catões e literatos, os quais precisam algumas vezes das carícias de 
encorpados estadulhos catilínicos.

 Pelo figurino criado por minha imaginação rascunho alguns bonecos que se parecem com alguns ho-
mens. Os medíocres, entretanto, desconfiados dos próprios méritos e valores, transformam tais caricaturas em 
carapuça e a metem na cabeça. Que culpa tenho eu?

 Estou ainda, como patriota e amigo dos fatos verídicos, integrando na verdade histórica a memória 
do barão de Maruim que foi o arquiteto da mudança da nossa capital, que teve, como operário, a seu serviço, 
seguindo-lhe o traçado, o finado Sr. Inácio Joaquim Barbosa. Ergamos-lhe justo monumento em praça pública.

 O meu caro missivista precisa de óculos de alcance e fortes doses de fosfato.
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O BARÃO

Certo dia, um desses mancebos que passam por inteligentes e vivem às voltas com novelas em brochu-
ras, chegou-se a mim e disse: — Andam dizendo por aí que o Barão de Maruim, que você tem afirmado haver 
sido o autor intelectual da mudança da capital da província para Aracaju, era de condições muito humilde, 
havendo iniciado a vida como carreiro.

Peguei o petulante pela aba do casaco, com vontade de, no começo, esganá-lo, mas, depois, refletin-
do bem, controlando os nervos pela reflexão, dei-lhe esta resposta: — o Barão de Maruim vem sendo, de há 
muito, solertemente, combatido com o silêncio e com a mentira por descendentes daqueles que lhe fizeram 
oposição na Monarquia. A campanha começara muito antes da mudança da velha capital.

— E a questão da sua origem, do local do seu nascimento, como é explicado? —Continuou, com im-
pertinência, o meu interlocutor.

— O Barão é de fina estirpe, fique você sabendo. Nasceu na grandeza, na fartura, não sendo verdadeira 
a afirmativa graciosa, por vezes ridícula, de que ele começara a vida no cabo da enxada e na mesa do carro de 
bois.

A senhora sua mãe, ao falecer, deixou-lhe 40 contos, importância que, naquela época, tinha o valor de 
cerca de 4 mil contos, hoje. Isto está no testamento da mesma, cuja cópia encontra-se confiada a pessoa da 
família para exibir tão logo se apresente alguém que pretenda contestá-lo.

No inventário do Barão, que nasceu em 1808, está escrito que ele viera à luz na freguesia de São Gon-
çalo do Pé do Banco e se batizara na Capela de N. Srª do Catete. Eu não sou forte em história de Sergipe. O 
Sebrão, sobrinho, talvez explique isso melhor. Conheço, pelo que me instrui velha papelada, a freguesia de 
Jesus Maria José do Pé do Banco, denominação do município atual de Siriri.

O Barão não frequentou Academia, é bem verdade, mas não deixou de ser estudioso dos problemas 
econômicos e sociais que angustiavam aquela época. Tanto assim é que já praticava, no seu tempo, assistência 
social, antecipando-se a várias leis do atual Ministério do Trabalho. Foi três vezes a Europa, lá passando lon-
gas temporadas sem necessidade de intérpretes e cicerones.

O saudoso desembargador José Sotero Vieira de Melo, homem sério e ilustrado, afirmava que a bi-
blioteca do Barão, a quem muito visitava, ainda jovem, nos últimos dias da Monarquia, na sua chácara da rua 
Santo Amaro, no Rio, era riquíssima em coleções de sociólogos e economistas franceses, no original.

Há autodidatas que valem mais do que certos diplomados. Nem sempre é o canudo universitário que 
dá personalidade e cultura ao indivíduo.

O grande Irineu Evangelista de Souza não era formado. João Gomes de Melo, também não o foi. Fo-
ram, porém, tanto o Visconde de Mauá como o Barão de Maruim, dois homens eminentes.

     ——

Alguém me informou, depois de publicado aquele artigo, que existiram em Sergipe mais quatro Ba-
rões: o de Itabaiana, Aracaju, Laranjeiras e o de Capim Pubo. Jamais ouvi falar no nome desses titulares. Se, de 
fato, existiram, não tiveram relevo que os levasse à publicidade bibliográfica. Certamente por inexpressivos.
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GARATUJAS

Eu não sou historiador. Não tenho essa veleidade. Se algumas vezes me meto a rabiscar sobre assunto 
referente ao nosso passado, trazendo à baila episódios em que entram, como figurantes, homens que tiveram 
destacada atuação política e social em nossa terra, é porque não quero que fiquem no olvido capítulos interes-
santes que amanhã poderão ilustrar a nossa história.

Felisbelo Freire contou a nossa vida política até 1855. Laudelino Freire devia ter sido o seu continua-
dor. Publicou, apenas, para uso das escolas de primeiras letras, uma coreografia com dados incompletos. Silva 
Lisboa é pobríssimo em informes.

Quem poderia ter legado ao futuro um grande trabalho, se o quisesse, foi o notável e saudoso Carva-
lho Lima Junior. Temos dos seus apontamentos achegas preciosas. Salvou muita coisa do esquecimento e da 
destruição sistemática de inconscientes bibliófobos. Baltazar Góes e Nobre de Lacerda deixaram apreciáveis 
notas sobre acontecimentos sociais e políticos no início do regime republicano. José Calazans poderia meter 
mãos à obra e dar-nos o quadro completo da nossa história a partir dos capitães-mores até a atualidade.

 Sebrão, sobrinho, e Epifânio Dórea possuem subsídios valiosos. Estão à altura de tão paciente e tra-
balhosa empresa. Um trabalho bem orientado, de equipe, de mútua colaboração seria apreciável, de ótimos 
resultados. Falta-nos, entretanto, no governo, um homem da finura intelectual de Graccho Cardoso para se 
interessar por assunto desta natureza.

 Só um homem como Leandro Maciel no governo aceitaria, sem vacilação, sem olhar despesas, suges-
tões para tal fim e determinaria providências imediatas para a sua realização.

 Como eu dizia, no começo, não sou historiador, e o justifiquei. Os erros que cometo, em citações, 
poderão ser corrigidos posteriormente por mim mesmo ou por quem se julgue com bastante autoridade e apre-
sente razoáveis comprovantes.

 Numa das minhas crônicas passadas, referentes à freguesia em que nasceu o Barão de Maruim, eu 
escrevi que conhecia a de Jesus Maria José do Pé do Banco e não São Gonçalo do Pé do Banco. E apelei para 
o Sebrão.

 Agora, porém, lendo velhos documentos impressos, vim a saber que o primitivo nome do atual Siriri 
é Jesus Maria José e São Gonçalo do Pé do Banco. Tudo junto. Foi nessa mesma freguesia, à qual, naquele 
tempo, pertencia Rosário do Catete, quero crer, que o Barão veio à luz da vida. Ele abreviara, por ser extensa, 
aquela denominação para São Gonçalo do Pé do Banco, como se vê do testamento.

 Um episódio pouco conhecido da vida do Barão me foi narrado pelo confrade Elpídio Menezes, natu-
ral de Rosário do Catete, que o ouviu do padre Constantino de Freitas Brandão, vigário colado naquela fregue-
sia. O Barão queria construir a matriz de Rosário com frente para o nascente, ao que se opôs o padre. Ambos 
discutiram sem chegar a um acordo.

 O Barão, contrariado, então, mandou construir a igreja em Maruim. 

 Quem lucrou com a teimosia do vigário Brandão foi a hoje decadente “ex-princesa do Ganhamoroba”.

 Si non é vero...
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PUBLICIDADE

 Dentre os escritores sergipanos que não saíram da província, destaca-se Manuel dos Passos de Oliveira 
Teles, humanista, conhecedor, como poucos, da língua latina, folclorista e historiador.

Se Manoel dos Passos, ao falecer, não deixou trabalhos de acordo com o volume dos seus conhecimen-
tos, da sua cultura e da importância nas pesquisas a que se entregara com certa displicência, é verdade, própria 
do seu temperamento, porém de absoluta veracidade e segurança, foi porque o meio não lhe proporcionou 
oportunidade e os governos a facilidade de ordem financeira.

O escritor pobre, sem auxílio, não poderá, na província, pelo menos na em que nascemos e vivemos, 
dar a lume, em livro, os produtos da sua inteligência. Alguns rapazes de talento têm aqui se aventurado a publi-
car qualquer coisa que lhes borbulha na imaginação, em versos e prosa, porém quanta dificuldade para evitar 
o encalhe da tiragem insignificante!

Não mais tivemos, infelizmente, seguidores do exemplo, no governo, do fidalgo intelectual que era 
o saudoso Dr. Graccho Cardoso, que ao lado da política animava as coisas do espírito. Aí estão as Obras 
Completas, de Tobias Barreto e o Dicionário Biobibliográfico Sergipano, de Armindo Guaraná, em grande 
tiragem, hoje esgotados, para atestar a minha afirmativa.

Eronides de Carvalho mandou publicar o 1° volume de Tobias Barreto, este desconhecido, de Sebrão, 
sobrinho, mas não autorizou a composição dos dois complementares, que ainda se conservam inéditos. A obra 
de Sebrão é vasta, preciosa, hoje expungida dos gongorismos e expressões obsoletas de que tanto abusava, 
como eu, que também cometi idênticos pecados, nos primeiros tempos de exibição na imprensa.

A Maynard Gomes, façamos-lhe justiça, devemos a publicação do Tratado da Língua Vernácula, de 
Brício Cardoso. Se o general voltasse ainda ao governo do Estado, estou certo que, com a experiência dos 
homens e da administração, também apaixonado que é de tudo que se relaciona com a sua terra, mormente no 
ângulo intelectual, os homens de inteligência não ficariam ao desamparo.

Com a possibilidade de Leandro Maciel no governo renovam-se as esperanças dos intelectuais e dos 
artistas, músicos e pintores, porque ele é um espírito de elite. Os estudos dispersos de Fausto Cardoso e Gu-
mercindo Bessa serão coligidos e publicados, bem assim os trabalhos históricos e genealógicos de Sebrão e 
Epifânio Dórea. A história de Sergipe, estacionada em Felisbelo Freire, será continuada, ampliada, refundida, 
como todos os episódios e acontecimentos marcantes da vida social e política do Estado. Uma verdadeira re-
volução de valores verificar-se-á em Sergipe com Leandro Maciel no seu governo.

Tenho, bem guardado, oferta do autor nos últimos dias da vida, o livro, em parte inédito, intitulado 
Folhas que caem, de M. P. Oliveira Teles. É a coletânea de artigos sobre assuntos vários, de crítica e observa-
ção, principalmente, que poderia ser publicada pelo jovem intelectual José Augusto Garcez, que o comichão 
publicitário o fez, em boa hora, criar o “Movimento Cultural de Sergipe”, com a finalidade protetora de ir ao 
encontro dos manipuladores de ideias sem editores.
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HISTÓRIA DE SERGIPE

 Esse José Augusto Garcez, é conveniente seja repetido, e nisso não vai mal, é deveras renitente, sobre-
modo obstinado, nos propósitos a que se aferra. Quando a gente pensa que o rapaz, reservadamente indigna-
do com a aparente indiferença do meio em que labuta pela obra de reerguimento intelectual que anima com 
entusiasmo, se mete nas encolhas, surge ele com um novo trabalho de sua safra cultural ou de outrem que lhe 
mereça simpatia e preferência.

Agora mesmo nos dá ele – DESTINO DA PROVÍNCIA, coleta de opiniões sobre a história de Sergipe, 
principalmente sobre a fundação da nossa capital, transferida da velha São Cristóvão, cuja ideia mater, como 
calorosamente venho advogando, se deve exclusivamente a João Gomes de Melo, Barão de Maruim.

Não estou só nesse terreno, contrariando alguns platônicos cavadores de novidades, pois que se me 
aliam, ou a eles eu me arrimo, como queiram, respeitabilidades em pesquisas como Epifânio Dórea e Sebrão, 
sobrinho.

Com indiscutível interesse pelo que é nosso, pela nossa vida intelectual e existência histórica, vem o 
incansável moço José Augusto, rompendo o cerco da apatia criminosa em torno de tudo em que o espírito se 
manifesta com vigor, assentar praça nas fileiras dos que estudam a crônica de Sergipe desde os seus primór-
dios, de quando inda colônia estrebuchava nas garras dos milhafres lusos que dirigiam a capitania da Bahia e 
devoravam o nosso território demarcado em 1696 por D. João de Lencastro, cujos limites iam da foz do São 
Francisco a Itapuã.

Informa-nos José Augusto que tem no prelo, de sua autoria, Holandeses em Sergipe, valiosa con-
tribuição com documentário inédito para enriquecimento da nossa história. Esperamos com ansiedade esse 
trabalho. Eu aconselharia a José Augusto Garcez, se estivesse nas condições de recomendar a persuadir, que 
abandonasse o verso livre, esquipático, dito de vanguarda, e se entregasse, como agora se inicia, a pesquisas 
nos arquivos e cartórios, já que para tal fim demonstra vocação. Não queira, nesta parte levar muito a sério o 
meu misoneísmo, de vez que constitui traço especial da minha inteligência, do meu caráter, do meu tempera-
mento, do meu ponto de vista artístico e estético, o meu horror a tal escola modernista, como ao futebol e à 
escola pictórica de Picasso, à moqueca de arraia e à mulher de perna fina.

Admiro profundamente o Drummond de Andrade e o Manoel Bandeira, nomes consagrados, como 
clássicos na prosa e na poesia; não lhes suporto a versalhada sem ritmo, sem pontuação. Nada há que me 
agrade mais do que a prosa sintética, penetrante, saborosa do J. M. Fontes. Rapaz de grande talento e modéstia 
que lhe é prejudicial. Quando, porém, me vêm às mãos os versos do José Maria, os modernos, bem entendi-
do, tranco-os para os ler amanhã, na expectativa de uma revolução mental que ponha abaixo o meu até agora 
intransigente passadismo.

Precisamos refundir a HISTÓRIA DE SERGIPE de Felisbelo Freire, que ficou parada em 1855. Tive-
mos, depois dela, em livro, A REPÚBLICA EM SERGIPE, de 1870 a 1889, de Baltazar Góis, e a DÉCADA 
REPUBLICANA, de 1890 a 1900, de Nobre de Lacerda. Quantos movimentos políticos e sociais não ocorre-
ram em nossa terra depois daquelas épocas e não foram em livro registrados! Precisamos ampliar, atualizar 
a história de Sergipe com subsídios, espalhados pela imprensa, de Carvalho Lima Junior, Pereira Barreto, 
Gervásio Prata, Ivo do Prado, padre Aurélio Vasconcelos, Epifânio Dórea, Felte Bezerra, Fernando Porto, José 
Calazans, Adalberto Vieira Dantas, Jacinto Ribeiro, João Dantas Martins dos Reis, Clodomir Silva, e Sebrão, 
sobrinho.

A obra vasta, preciosa, inédita, riquíssima em genealogia, de Sebrão, sobrinho, o notável historiógrafo 
contemporâneo, até hoje relegada ao olvido, sem ter quem lha edite, virá a lume, querendo Deus, no próximo 
governo do Dr. Leandro Maciel. Só desejo do futuro governador esta coisa: salvar do esquecimento, da perdi-
ção total a obra do Sebrão.

Será o eminente homem público sergipano, Dr. Leandro Maciel, um continuador do saudoso Dr. Grac-
cho Cardoso, o maior animador das letras em Sergipe, sem esquecermos, todavia, embora em plano inferior, o 
Dr. Pereira Lobo, que publicou o Álbum de Sergipe, de Clodomir Silva, o Dr. Eronides de Carvalho, a quem 
se deve a edição de Tobias, esse desconhecido, 1° volume, de Sebrão, sobrinho, e o interventor Maynard Go-
mes, que determinou a publicação da Gramática Portuguesa, do saudoso filólogo Brício Cardoso.
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FILHOS ILUSTRES DA CAPELA

 Não há muito tempo um rapazola encharcado de bairrismo me veio ao encontro reclamar a asserção, 
por mim tornada pública, em mês e ano que me são traídos pela retentiva, de que a Capela não registra na sua 
história, apenas conhecida verbalmente, pela tradição, um filho lá nascido com destaque na ciência, nas artes, 
nas letras e nas armas. Terra de moças bonitas, é verdade, mas de homens de valor mental desconhecidos.

 Novamente, para ver se não estava me enganando, andei a consultar massudos alfarrábios, a ouvir a 
opinião sempre valiosa do Epifânio, a cacetear, com perquirições, o Sebrão, sobrinho, e nada obtive, sobre 
o assunto, de referência à existência, no presente e no passado, de personalidades que se tivessem projetado, 
pelo brilho da cultura, nos quadros amplos na notoriedade nacional. Da grande família dos reverendos Silva 
Porto, notáveis, de verdade, da qual eu descendo por honrosa e não por mim negada bastardia, os subsídios 
são escassos. Perderam-se os testemunhos e documentação da época em que viveram intensamente aqueles 
tonsurados capelenses.

 Tudo chulo, de voos curtos, de valor infelizmente negativo, como eu. Nem ao menos um tocador de 
gaita, violão, berimbau, requinta ou mesmo sovaco. Nem um tribuno reles, igual aos dos comícios eleitorais 
da atualidade, um poeta chinfrim com livro publicado, um general com serviços em companhia e gilvazes que 
atestassem valentia e heroicidade no entrevero ou na corrida. O almanaque do desembargador Armindo Gua-
raná registra alguns médicos e bacharéis da Capela escondidos na mediocridade. Lá estou eu não sei por que 
capricho.

 Até na política jamais um filho da Capela conseguiu fazer carreira e obter merecimento para, depois de 
morto, ter jus a placa em qualquer das suas ruas. O meu caro conterrâneo Napoleão Dória estava, por méritos 
inegáveis, em condições de tirar Capela dessa pobreza a que estou me referindo. Não lhe faltam talentos, re-
levo social e cartaz pedagógico como poucos. Os ingratos habitantes do nosso município não o quiseram para 
seu representante na Assembleia Legislativa do Estado, onde honraria o seu mandato e daria a extensão da sua 
poderosa inteligência. Foi derrotado no pleito último, como eu o fui, certa feita, como candidato sem consulta 
prévia. O Dr. Heribaldo Vieira, homem de inteligência rara, também o foi.

 Dos intendentes e prefeitos da Capela, a partir da época em que comecei a sentir as primeiras mani-
festações transformadoras de ordem vegetativa, animal e psíquica, que caracterizam físico-psicologicamente 
o despertar da adolescência, os gerentes municipais da minha terra eram, em impressionante porcentagem, 
adventícios.

 Ultimamente é que a coisa começou a melhorar quanto à escolha, pelo voto, permanecendo, porém, 
alguns chefetes decaídos na ilusão de que a importância transitória que desfrutavam muito cedo lhes virá às 
mãos.

 Em outros municípios, os da terra em que enterraram o umbigo, com algum renome lá fora ou na 
estreiteza da faixa municipal, mandam um bom pedaço no tempo e no espaço. Na Capela um terrantês tem 
pouca duração nos cargos de mando. Entre os mandões estranhos, eu, por engano, certa feita, mencionei o meu 
querido professor Arió Barreto. Só depois é que tive ciência de que ele veio à luz da vida no engenho Pitom-
beira, na Capela, e não no Santa Bárbara, do Rosário do Catete. E por falar no Rosário, convém salientar que 
no momento só os seus naturais estão em evidência política: Leandro Maciel, Maynard Gomes, Edezio Melo, 
Luiz Garcia e Manoel Cabral. Capela, zero.

 Conversando há dias com o meu particular amigo e conselheiro político Manoel de Margarida ouvi 
dele que não é só Capela que vive no olvido. Sua terra natal, Jacaré dos Homens, Alagoas, só tem ao que lhe 
consta, disse-me, um filho ilustre e em evidência, ele, que, ainda assim, vive distante dos seus pagos, dirigindo 
habilmente a atual política governista de Sergipe.

 Depois da Revolução de 30 sonhei em fazer-me deputado estadual. Tinha eu comido uma fatada de 
carneiro e caí no sono. Dentro deste torpor fui consultar sobre se contaria com o apoio do Arió, meu querido 
amigo, êmulo fracassado de Nijinsky na coreografia. O veto dele foi normal, imediato, depois de demorado 
raciocínio e da leitura, sem compreender, de um artigo, no original, do Weekly Statiscal Sugar Trade Journal.
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 Agora, porém, Capela retoma o seu ritmo de independência, consolidando a posição conseguida no 
quadriênio anterior, enquanto o meu provecto professor de rancheira e rumba continua a chorar sobre as bar-
rancas dos rios Siriri e Japaratuba, como Mário sobre as ruínas de Cartago.

Correio de Aracaju – 24/12/54        
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“LAUDAS DA HISTÓRIA DE ARACAJU”

 Recebo, com alegria, de SEBRÃO, sobrinho, paciente investigador sergipano, de organização inte-
lectual, no que concerne ao amor à nossa História, idêntica à de Capistrano de Abreu, um exemplar do seu 
abundante, copioso, exaustivo, completo livro a que deu o título de LAUDAS DA HISTÓRIA DE ARACAJU.

 Mandou-me Sebrão, sobrinho, sempre preciso, precioso, minudente, com expressiva dedicatória, na 
qual transborda o excesso da sua generosidade quando se refere aos méritos de quem não passa de medíocre no 
meio dos gênios municipais, urbanos, que aqui vivem a cacarejar nas assembleias, na imprensa, nos comícios 
e nos ágapes, atacados do gogo de lantejoula da presunção e empáfia.

 Contem Laudas da História de Aracaju 545 páginas de informações colhidas em fontes preciosas e 
verídicas, as quais liquidam, de vez, a lenda, e como lenda produto de imaginação, de que foi o bacharel Inácio 
Barbosa o fundador da nossa capital.

 E Sebrão, sobrinho, com a competência que hoje ninguém lha nega, com a documentação farta, in-
contestável e indestrutível, buscada nos preciosos originais, que hoje lhe pertencem, demonstra, à saciedade, 
comprova, exuberantemente, que a obra da transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju foi de 
exclusiva iniciativa do Barão de Maruim, não passando o bacharel Inácio Joaquim Barbosa, o Catinga, de 
simples executor das determinações do notável político e titular do Império.

 Só amanhã, quando Sebrão não mais existir biologicamente, mas redivivo através da sua grande obra 
de reconstituição histórica, se compreenderá o combatido escritor e historiógrafo que em outras terras seria 
melhor apreciado como autêntico faiscador de fatos e episódios do passado. É em Sebrão, sobrinho, que os 
escritores do futuro, dados a perquirições de ocorrências pretéritas em Sergipe, irão se abeberar com o objetivo 
de completar os seus trabalhos.

 De há muito venho escrevendo, com interesse, para esclarecer ao povo sempre iludido por fazedores 
de história no comodismo dos seus trancados gabinetes, que a João Gomes de Melo, o barão de Maruim, se 
deve a tão discutida, por sarrafaçais da história, mudança da nossa capital.

 Agora, porém, com o seu talento, a sua competência, o seu opulento arquivo, vem Sebrão liquidar o 
assunto, enterrando os artistas machacazes do ídolo Inácio Barbosa, colocando no pedestal do direito e da 
verdade o Barão de Maruim.

Correio de Aracaju – 21/05/55 
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PAPÉIS VELHOS

 Em janeiro de 1916 Aracaju mantinha a vida pacata de todas as capitais do Norte em que só se verifi-
cam agitações em época de eleição. Retreta, passeio à tarde na Praça do Palácio, às vezes algumas companhias 
de revistas no Teatro Rio Branco, caixeiros viajantes contando potocas nas portas dos hotéis, literatos tomando 
cerveja no “Schmidt” e café no “Ideal” do Lindolfo Campos.

 O presidente Oliveira Valadão governa sem embaraço oposicionista, com as simpatias da maioria dos 
seus coestaduanos. No dia 4, do seu aniversário, com largo e encomiástico noticiário nas gazetas, ele recebe 
para um almoço organizado por D. Elvira, sua digna esposa, as senhoras Julieta Monteiro, Zulica Menezes e os 
senhores D. José Tomaz, desembargador Caldas Barreto, Drs. Monteiro de Almeida, Deodato Maia, Porfírio 
de Brito, coronéis João Menezes, Antônio Valadão, major João Artur, capitão José Luduvice e cônego Adal-
berto Sobral.

 O presidente Valadão, que é um bom garfo, come com apetite de quem jejua há muitos dias. O bispo D. 
José Tomaz brinda com eloquência o Presidente e este responde comovido. Os eufóricos convivas namoram 
as geladas garrafas de Medoc e Lacrima Christi. Lá fora a banda da polícia ataca com fervor o hino sergipano 
e alguns dobrados de autoria de Jorge Americano.

 — Chega do Rio o bacharelando Antônio Diniz Gonçalves, o acadêmico Paulo Melo e da Bahia o 
engenheiro geógrafo Gentil Tavares, secretário das Obras.

 — É ligada a linha de bondes de burros da Rua São Vicente à de Itabaiana. Inicio de progresso.

 — Alguns jornais atacam a direção da “Chemins” porque ainda não abriu aos passageiros o salão de 
espera da estação de Propriá.

 — Sebrão, sobrinho, de Itabaiana, publica um soneto dedicado ao poeta e musicista capelense Fran-
cisco Rosa Souza, que ulteriormente abandonou a lira e a clarineta para, ainda hoje, se entregar ao comércio 
farmacêutico.

 — O capitão Alexandre Fagundes avoca direitos territoriais que vão das Avenidas Pedro de Calazans, 
Barão de Maruim até os fundos da Lagoa da Pomba.

 — Ursulino Bispo dá lições de português, francês, aritmética, escrituração mercantil e comercial.

 — Anuncia-se que a manteiga sergipana Busch é melhor do que as fabricadas em Minas e São Paulo.

 — Domingos de Cordova Lima, de Estância, ex-seminarista, na Seção Livre do Diário, escreve longa-
mente, por vários dias, contra o ensino ministrado nos seminários.

 — O padre-doutor Arquibaldo Ribeiro, secretário do arcebispado de São Paulo, faz brilhante conferên-
cia literária no Instituto Histórico de Aracaju.

 — Leobino Andrade vende o sítio, no Capucho, adquirido a Temístocles Leal Gomes.

 — No Cinema Rio Branco arrancam lágrimas os dramas passionais, principalmente “A Dama das Ca-
mélias”, filmados pela festejada estrela Francesca Bertini e pelo astro Gustavo Serena.

 — A Fábrica de Linhas da Pedra, de Delmiro Gouveia, vende no depósito à rua Laranjeiras o carretel 
a 100 réis.

 — Estão no porto, atracados, os vapores Ilhéus, Ibiapaba e Itaipava. Só hoje não há calado!

 — O pastor protestante Dr. Rodolfo Fernandes é o representante exclusivo da emulsão e do óleo Jonas, 
produtos baianos.

 — O acadêmico Antônio Diniz Sobral publica uma série de artigos em defesa do poeta uxurocida Pe-
reira Barreto.
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 — Em N. Sr.ª das Dores o Sr. Manoel Vasconcelos inaugura a sua bem organizada Pensão Vasconcelos, 
com banhos no Açude.

 — O vigário José Cabral, de Capela, manda à secretaria do bispado esta estatística referente ao ano de 
1915: 57 casamentos, 86 batizados, 45 óbitos, 11.411 comunhões, 63 viáticos e 86 extrema-unções.

 — Registra-se em Maruim um caso suspeito de febre amarela. Vão para lá médicos da capital.

 — O delegado de polícia de São Cristóvão, Anunciato Simões, prende Domingos Fontes porque este 
possui um formão igual ao que se utilizaram gatunos para arrombar a casa comercial de Maria Gringa.

 — O padre Dr. Arquibaldo Ribeiro, festejado pelo povo, oferece um chá à imprensa, no Hotel Inter-
nacional, ao qual comparecem João Menezes, Simeão Vasconcelos, Virginio Santana, Clodomir Silva, João 
Esteves e Apulcro Mota, jornalistas. Registram-se, também, como convidados, as presenças do representante 
do general Valadão, coronel Antônio Valadão, Antuso Vieira e filha, Onésimo Pinto, Jardelino Porto, Otoniel 
Amado, Jucundino Filho, Dr. Augusto Leite, Dr. Leandro Diniz, desembargador Caldas Barreto, coronel Fran-
ça Melo, Dr. João Antônio, João Mascarenhas e filha, Dr. Helvécio Andrade, desembargador Teixeira Fontes, 
Dr. Salustiano Prata e Jorge Calazans. Há discursos. Muitas flores. Curiosos nas janelas. As moças admiram a 
linda cabeleira negra do padre Arquibaldo, que a todos encanta com a sua palestra culta e esfuziante.

Correio de Aracaju – 14/06/55
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SEBRÃO SOBRINHO

“Ao caro Zozimo, colateral vergôntea do grande injustiçado e demasiadamente infelicitado padre Dr. 
Porto, cuja memória deploro não poder reavivar, defendendo-o ante o tribunal da História, fazendo em 
tiras a negra mortalha com que lhe empanou os lustres do partidarismo provinciano dos Zés Pererecas 
do seu tempo; ao querido e ilustre Zozimo, com meu abraço portador da minha franca simpatia a seus 
talentos e a sua inteligência de escol, este desvalioso livro de combate, verdadeiro quipá de minhas 
caatingas nativas.”

 

É deste teor a dedicatória que me faz Sebrão, sobrinho, paciente pesquisador, seguro genealogista e 
historiógrafo de porte incomparável de Sergipe, do seu elucidativo e profundamente irreverente livro — LAU-
DAS DA HISTÓRIA DE ARACAJU, 545 páginas, em homenagem ao primeiro centenário da capital que da 
velha São Cristóvão fora transferida para os pantanais mefíticos pertencentes ao encapelado de Santo Antônio 
de Aracaju.

O livro é pesado, massudo, de composição compacta, mas rico de informes sobre o pretérito e o pre-
sente da nossa capital. Como Sebrão é polêmico resistente, abundante na exposição de comprovantes, vai às 
origens dos acontecimentos ocorridos em Sergipe, à progênie dos primitivos habitantes da colônia e capitania 
e abate — Davi contemporâneo — com a funda das suas inabaláveis convicções, os pretensos sabedores de 
história cá da casa que lhe saiam ao piso.

Ler Sebrão é passar momentos em agradável companhia, pois o historiador patrício, que não tem papas 
na língua, vai às fontes genealógicas e mostra a percentagem elevadíssima de sangue índio, negro, português e 
de cigano que vadeia na rede venal dos nossos arianos de contrafação. Consiste o volumoso trabalho do Seb-
rão de matéria referente à mudança da capital e aos artífices: João Gomes de Melo, barão de Maruim, e Inácio 
Joaquim Barbosa, cognominado pelos cristovenses revoltados de “O Catinga”.

Pelo Sebrão temos conhecimentos de que o brigadeiro César Burlamaqui foi encarcerado numa latrina, 
em Salvador; que a Assembleia Provincial organizada em 1835 foi a primeira instalada no Brasil; que João 
Bebe Água, cujo nome de batismo, completo, era João Policarpo Borges, foi escrivão da Alfândega do Porto 
das Redes, e que se deve a mudança da capital das Alagoas ao meu tio-bisavô, padre e doutor em leis Manuel 
José da Silva Porto, ex-catedrático da Faculdade de Olinda e juiz de direito de Vila Nova de Sergipe. Seria 
conveniente que Sebrão contasse por miúdo essa história interessante. Desconhecemo-la por completo.

Sebrão não perdoa àqueles que fazem finca-pé nas afirmativas de que a mudança da capital se deve 
exclusivamente ao bacharel Inácio Joaquim Barbosa. Estou, neste ponto, como já tenho abundantemente es-
crito, de acordo com o historiógrafo da Itabaiana Grande. Para mim a transferência se deve à iniciativa e ao 
prestígio do Barão. O Dr. Inácio Barbosa foi apenas o fiel cumpridor das determinações do titular de Maruim. 
Tanto assim é que o convite a deputados provinciais e a reunião dos mesmos, para se tratar da mudança, se fez 
e se procedeu no engenho Unha do Gato, de propriedade e com a presença do Barão.

O livro do Sebrão só no futuro será devidamente apreciado como roteiro para mais percucientes inves-
tigações. Aliás, sou de opinião que as fontes já estão esgotadas.

O que se tem feito em Sergipe, antes de Sebrão, é superficial, de ouvida, sem consistência, permane-
cendo, ainda assim, como elemento primordial de convicção, até uma parte de 1855, o que escreveu Felisbelo 
Freire. Médico ilustre, nosso conterrâneo, possui documento há pouco recebido do Rio, o qual aniquilará os 
empavonados propugnadores da independência do presidente Barbosa quanto à exclusividade, sem qualquer 
interferência, da ideia de mudar a capital para Aracaju. Deixemos que os improvisados conhecedores da his-
tória de Aracaju se esbofem, num oposicionismo com o bafio de senzala, em errôneas afirmativas, arrimados 
na vacuidade de lógica infantil, para, depois, como se recebessem o impacto de uma bomba de hidrogênio, 
ficarem reduzidos a poeira.

O presidente Barbosa foi grande administrador, enérgico, audacioso, decidido, resoluto, capaz de de-
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sempenhar fielmente o papel, como provas deu, de obediente sem discussão às determinações discretas do 
Barão de Maruim. O Barão conhecia-lhe a inteligência, o caráter, a coragem, desde quando ambos serviram 
na Câmara Geral, por isso que o escolhera para aquele fim.

O livro do Sebrão é excelente como história e repositório das ocorrências antes e depois da instalação 
da capital em Aracaju. É impiedoso com Barbosa, o “catinga”, que não gostava de pagar aluguel de casa; com 
Antônio Pereira Rebouças, bacharel por decreto imperial; com Travassos, o penetra; com o padre Barroso, o 
mulato genial; com Domingos Mondim Pestana, o literato barato, e outras figuras ridicularizadas por Sebrão.

As Laudas da História de Aracaju são ótimas. A gente aprende, goza e solta boas gargalhadas. Deli-
cioso, o Sebrão.

Correio de Aracaju – 12/10/55
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A IMPRENSA DE SERGIPE VAI MAL

 A imprensa de Sergipe está hoje pior do que a de quarenta anos passados. Já não temos mais jornais 
diários, matutinos e vespertinos. É por isso que vamos satisfazer a nossa curiosidade, o nosso prazer de ler nos 
jornais que nos chegam diariamente do Rio e Pernambuco.

 Muitas notícias de fatos ocorridos em Sergipe vamos ler na imprensa de fora, transmitidas pelos cor-
respondentes telegráficos que ainda aqui os temos.

 Não é que as estações de rádio tenham concorrido para diminuir a importância da imprensa sergipana, 
porque, se assim o fosse, nos outros Estados, inclusive na capital do país, os jornais teriam desaparecido.

 É que em Sergipe o exercício da inteligência através da imprensa também vai caindo dia a dia. Temos 
homens de preparo, cultura, vocações jornalísticas promissoras, profissionais de valor lamentavelmente encu-
bados, retraídos. Temos fatos públicos, políticos, sociais e particulares a comentar, mas não temos imprensa 
convenientemente aparelhada em todos os sentidos, com noticiário abundante, informações completas do que 
se passa na capital e no interior.

 Desapareceu o jornal diário, bem informado, como os de quarenta anos atrás, e daí o desinteresse do 
leitor sergipano. Com que tristeza eu li numa gazeta do Rio a nota do nosso conterrâneo Mario Hora, com 
quarenta e mais anos no batente diário da imprensa carioca, que aqui esteve no dia do 1º Centenário da capital, 
quase incógnito, lamentando que a imprensa de Aracaju tenha perdido o seu elã antigo!

 Nem uma revista semanal, quinzenal, mensal, como tínhamos outrora, para recreio das inteligências, 
com clichês, mesmo mal feitos, noticiário social, de modas, concursos literários, de beleza ou de feiuras.

 Leio, desolado e — por que não dizer? — com inveja, os jornais de Natal, Vitória, João Pessoa, Tere-
sina, Maceió, capitais pequenas, muitos do interior de São Paulo, diários, com farto serviço telegráfico, de seis 
e oito páginas e suplemento literário aos sábados ou aos domingos.

 Os de Aracaju saem duas ou três vezes por semana, magros, entanguidos, incolores, invariáveis na 
matéria escassa. Nem ao menos a notícia da saída ou entrada de vapores, a relação nominal dos passageiros 
de aviões, o nome dos hóspedes mais ou menos ilustres, a chegada de um artista de canto, piano, rabeca ou 
cavaquinho. Uma miséria!

 Aboliram até o registro de aniversário do assinante, o noticiário sobre o casamento da filha do cabo 
eleitoral do interior, a morte da sogra do delegado de polícia.

 Nunca mais se teve, pela imprensa local, notícia de assaltos, roubos, atentados contra a vida, a morte 
de bandidos, a prisão de escroques. Os postos policiais, os xadrezes da chefatura, entretanto, oferecem farto 
assunto para noticiário sobre os seus indesejáveis hóspedes.

 Não se sabe quem foi aprovado ou reprovado nos colégios e academias, não se tem notícia de cavalhei-
ros ilustres que por aqui transitaram, sobre eleições de sociedade ou de sindicatos, da zona em que chove com 
abundância, ou de onde a lagarta mais ataca, qual o chefe de serviço mais honesto, ou o mais ladrão. Está se 
acabando, está morrendo a imprensa em Sergipe. Em breve, pelo que estamos presenciando, só teremos jornal 
local aos domingos.

 Os jornais desta capital atualmente só têm procura quando divulgam fatos políticos sensacionais, ou 
publica uma intriga, um escândalo.

 Você senta num café e observa. O sujeito pede o jornal da terra, de quatro páginas, composição corpo 
dez ou doze, vira-o da direita para a esquerda e vice-versa, e acaba atirando-o para um lado, com o cenho 
carregado, cuspindo indignação, a exclamar: — “diabo! esta droga não traz nada, nem uma descompostura em 
regra no chefe político, nem uma mofina ao pastor espiritual. ”

 Só a perfídia, a calúnia, a descompostura encontram clima em certa casta de leitores da nossa terra.

 E é profundamente contristado que eu escrevo estas verdades.

Correio de Aracaju – 21/10/55
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ASSEMBLEIA PROVINCIAL 

 Como a nossa gente, a mais esclarecida e interessada em coisas do passado, a saber, de preferência, as 
realizações dos legisladores e governistas de Sergipe quando província, no Império, vou respigando informes 
de trabalhos preciosos de Silva Travassos, padre Marcos Antônio de Souza, que foi vigário de Jesus Maria do 
Pé do Banco, hoje Siriri, Felisbelo Freire e Carvalho de Lima Junior, pesquisador este que não recebeu, até 
hoje, o tributo das merecidas homenagens que lhe deve a nossa terra.

 Não deixo, também, por minha vez, porque sou curioso da nossa história, fazer as minhas incursões 
pelos calhamaços escapos à voracidade das traças e cupins que se arrancham nas estantes do Arquivo Público, 
da Biblioteca e do Instituto Histórico. É lamentável que criminosas mãos, mais devido à ignorância, tenham 
posto fogo à riquíssima documentação guardada nos arquivos e cartórios. Os pesquisadores hoje lutam, por 
isso, com dificuldades para esclarecer importantes fatos sociais, recompor interessantes episódios cívicos e 
descrever ações políticas e sentimentais.

 Vou, portanto, aqui, de vez em quando, não preocupado com fazer história, mas relembrar fatos e 
ocorrências aos contemporâneos, principalmente à gente moça que tem horror ao trabalho de mergulhar na 
papelada com insuportável cheiro de estrume ou naftalina. De Carvalho Junior vou extraindo as informações 
em que me apoio e que abaixo vão transcritas. Gosto, porque assim impõe a minha honestidade intelectual, de 
declarar a fonte onde colho as minhas notas. Vamos começar.

 A primeira Assembleia Provincial para o triênio de 1835 a 1837 foi composta de 20 deputados, devi-
damente eleitos. Eram eles: José Martins Pena, Dr. Manoel Joaquim de Souza Brito, Manoel da Cunha Mes-
quita, capitão-mor Joaquim Martins Fontes, capitão-mor Manoel Leite Sampaio, cônego Antônio Fernandes 
da Silveira, capitão-mor Inácio Dias de Oliveira, padre José Fernandes Bulhões, padre Antônio das Neves, 
major Leandro Pereira da Silva, João da Lapa Troncoso, coronel João Aguiar Caldeira Boto, tenente-coronel 
Sebastião Gaspar de Almeida Boto, sargento-mor José Guilherme da S. Martins, capitão Gonçalo do Faro Lei-
tão, Dr. José Nunes Barbosa de Madureira Cabral, padre José Francisco de Menezes Sobral, padre Raimundo 
de Campos Silveira, José Pinto de Carvalho e Luiz Barbosa Madureira. Tomaram assento como suplentes: 
José Fernandes de Bulhões, vigário Antônio José da Silva CAPELA, padre Antônio Luiz de Azevedo Junior, 
capitão Pedro Muniz Teles, padre Luiz Correia Caldas Lima, Padre Serafim Alves da Rocha, Dr. Manoel Fe-
lipe Monteiro, capitão Jerônimo Vieira Bastos, Dr. Francisco Alves de Brito, Manoel José Medeiros Chaves e 
Manoel Tomás de Aquino.

 O padre Capela, cujo nome, por extenso, escrevi acima, em caixa alta, é figura interessante na história 
política de Sergipe. Atuou com denodo e influência indisputável em Propriá, razão porque os seus impotentes 
adversários o assassinaram a tiro, quando fugia à sanha criminosa, dentro de uma canoa, no estuário do rio 
São Francisco. O nosso historiador Sebrão Sobrinho, que possui farta documentação sobre o padre Capela, 
está escrevendo, para publicação em livro, se o auxiliar o governo do Estado, a vida tormentosa do reverendo 
político propriaense.

 Instituída a Assembleia Legislativa pelo Ato Adicional à Constituição que extinguia o Conselho do 
Governo, os Senhores Deputados entraram de legislar, preocupando-se, de logo, em suprimir a Ordem Carme-
lita, que tantos e utilíssimos serviços prestaram, em diversos pontos da província, à catequese dos silvícolas. 
A Resolução nº 14, de 21 de março de 1835, no seu artigo primeiro rezava: “Nenhuma pessoa de qualquer 
estado ou condição que seja, dará d’ora em diante dinheiro a juro, ou prêmio mensal, à associação religiosa 
dos ‘carmelitas calçados’ desta província, nem com a mesma associação fará qualquer outra transação, por 
conta de pagar-se pelos bens patrimoniais, ou seus rendimentos pertencentes à dita Congregação, sob pena de 
nulidade de contratos, e de não poderem produzir efeito, nem prestar impedimento algum em juízo, ou fora 
dele”. Parece que o espírito persecutório do Marques de Pombal se impregnara nos legisladores sergipanos de 
1835.

 O mais notável, como acrescenta o bem informado historiógrafo Carvalho Lima Junior, é ter sido vo-
tada uma lei destas numa Assembleia onde predominava o elemento clerical, representado pelos seus maiores 
na província, como Monsenhor Silveira, presidente, cônego Inácio Antônio, 1º secretário, padres Luiz Corrêa, 
Manoel Dias, Manoel Joaquim, Nunes, José Zacarias e cônego Estácio Muniz, não falando noutros deputados, 
como o vigário Esteves (Vigário das Vacantes), padre Serafim Rocha e cônego Sobral.

 Uniram-se, como se lê, dez eclesiásticos com a finalidade de expulsar os missionários que trabalha-
vam, em nome de Jesus, por trazer ao grêmio da civilização os sempre aguerridos íncolas que hostilizava os 
colonizadores baianos, portugueses e terrantês. A oposição, como se vê, era somente contra os carmelitas, 
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porque permaneciam em suas atividades os franciscanos e capuchinhos.

 Jesuítas e beneditinos já não operavam mais em terras de Sergipe. Deixaram aqueles, em N. Sr.ª do 
Socorro de Tomar, hoje Geru, a igreja riquíssima em alfaias, e a casa de residência, que servia de colégio, de 
imponência discreta, sobremodo confortável. Nada mais resta, deixado pelos jesuítas, em Geru. 

Correio de Aracaju – 04/05/56
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PAPÉIS VELHOS

 Estamos lendo o Correio de novembro e dezembro de 1917. O PRC sergipano lança as candidaturas 
de Pereira Lobo, para presidente; Gonçalo de Faro Rolemberg, para senador; João Menezes, Deodato Maia e 
Manoel de Carvalho Nobre, para deputados. Os mesmos foram eleitos, estava previsto.

— A Guarda Civil homenageava o Dr. Deodato Maia, apondo o seu retrato na Sede, tendo orado o Sr. 
Edgard Magalhães. Onde estará, hoje, o retrato do velho Deodato? Tempora mutantur.

— É levada à cena, no “Carlos Gomes”, pela dupla Furlay-Pasquini, a “Cavalleria Rusticana”. Devia 
ter sido miseravelmente assassinada a ópera de Mascagni. 

— Na “Preço Fixo” o marceneiro Aníbal Rodrigues de Oliveira expunha, de sua autoria, um chapéu de 
madeira branca. Com ele andou, depois, o Odorico Magalhães.

— Manoel Cendon comprava, na Av. Rio Branco n° 43, ouricuri, piaçaba, lucurioba, caroá, tucum, 
mamona, borracha de mangabeira, maniçoba e óleo de copaíba.

— O padre Caio Tavares vendia em Japaratuba o engenho São José com 100 cabeças de gado a 50 bois 
de brocha. Como sabia economizar o reverendo!

 — Era paga a importância de 3.600$000 a Francisco Antônio de Carvalho Lima Junior pelo seu traba-
lho sobre limites de Sergipe. Sebrão, hoje, não encontra quem lhe publique a obra vasta e preciosa.

— O juiz municipal de São Cristóvão, Dr. Olímpio Mendonça, é nomeado chefe de polícia. Este caiu 
depois no espiritismo.

— Em solenidade presidida por Gonçalo Prado Rolemberg e secretariada por José Calazans e Silva, 
respectivamente coronel comandante da Guarda Nacional e tenente-coronel secretário do vistoso Batalhão 
sem soldados, eram empossados, no dia 15 de novembro, os seguintes oficiais: tenente-coronel Vicente Fer-
reira de Figueiredo Porto, majores Antônio Maciel Dantas e Ciro Silveira, capitão-cirurgião Manoel Durval 
de Andrade, capitães José dos Santos Leite, Aurelino Pereira de Azevedo, alferes Florentino Menezes, Plácido 
Gama e Raul Barroso. Houve discurso e gengibirra. As fardas estão hoje conservadas em solução de naftalina.

— Era assassinado traiçoeiramente, em Lagarto, o major Filadelfo Dórea, administrador da Mesa de 
Rendas de São Cristóvão. Lagarto sempre foi o diabo!

— Para examinar as instalações do Curtume Canindé, no povoado do mesmo nome, era nomeada a 
comissão composta do engenheiro Firmo Freire, o mecânico Ramon Gembarowsk e o escriturário Isaque de 
Brito Lima. A diária, para cada, era de 6 mil réis.

— Era nomeado bispo de Natal o vigário de Propriá Antônio dos Santos Cabral. Hoje arcebispo de 
Belo Horizonte.

— Falecia na Capela Maria Quitéria de Oliveira com mais de cem anos de idade.

— Aos 96 anos de idade, no dia 5 de dezembro, falecia o coronel José Guilherme Vieira, respeitável 
cidadão, proprietário do engenho Carvão, município de Capela.

— Encontrava-se nesta capital o padre Dr. Arquibaldo Ribeiro, filho de Estância, notável tribuno sacro, 
vigário de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

— A cidade estava consternada com a súbita morte da estimada festa literária, no “Gabinete de Lei-
tura”, com a presença da seleta sociedade local. Cícero Sampaio lê o seu “Ritmo da Morte”; Aloísio Campos 
declama bem trabalhados versos de sua autoria; Anderson Vieira recita vários poemas escolhidos; Péricles 
Barreto discorre, em prosa e verso, sobre o Natal. Na parte final da festa Cícero Sampaio traça os perfis, em 
versos, de várias senhorinhas, entre elas Semira d’ Ávila, Zélia Dantas e Olga Teles, incluindo, também na ga-
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leria, as caricaturas do coronel Gonçalo Rolemberg, major Aurélio Dantas, tenente-coronel Maximino Ribeiro 
e coronel João Fonseca. Foi uma grande festa, que deixou saudades.

___

 Tratando-se de Maruim, eu desejava saber por que não faz o Senhor Prefeito uma bonita praça daquele 
largo e extenso trecho de terreno fronteiro à capela da Boa Hora? Um serviço de terraplenagem ligeiro, sem 
grande dispêndio, transformaria aquele local um belo parque. Nem ao menos a Prefeitura manda roçar aquele 
matagal frondoso, sobre o terreno irregular, cheio de cômoros, dando positiva demonstração de abandono 
completo. Eu não sou filho de Maruim, mas desejava ver bonita, limpa, asseada, higienizada a terra do meu 
querido Alberto Deodato.

Correio de Aracaju – 09/08/56
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O PADRE-DOUTOR PORTO

O padre-doutor Manoel José da Silva Porto, catedrático da Faculdade de Direito de Olinda e juiz de 
direito de Vila Nova, figura de relevo na política sergipana, notável nos acontecimentos ocorrido tragicamente 
no dia 6 de fevereiro de 1841, na Capela, dos quais resultou a morte do arreliento juiz de paz José Álvares Pe-
reira, não foi, até hoje, devidamente estudado, à falta de paciente investigador e de necessária e verídica fonte 
de informações. Os nossos cartórios e arquivos são pobres de documentos informativos, por culpa e desídia 
dos seus funcionários, que os queimavam para não acumular tanta papelada, como diziam.

Não fossem as pacientes tentativas do provecto e estudioso Sebrão, sobrinho, tão malsinado pela in-
compreensão e má vontade dos que o combatem a todo transe, não teríamos alguma cousa escrita sobre a 
família Porto, da qual é uma das suas maiores figuras o bacharel em Direito e Cânones Manuel José da Silva 
Porto. Alguns equívocos cronológicos porventura perpetrados por Sebrão, de referência ao Dr. Porto, partirão 
menos dele do que das escassas fontes informativas. Eles poderão ser agora corrigidos. O trabalho de Sebrão 
é precioso e dele sempre me socorro.

O Dr. João Dantas Martins dos Reis, magistrado probo quanto preciso nas afirmativas postas em letra 
de forma, em nota no seu interessante trabalho intitulado A Comarca da Capela e a sua vida judiciária, faz 
referências ao padre-doutor Manoel José da Silva Porto, respingando comentários sobre o mesmo colhidos 
em caderno de notas deixados pelo saudoso major José Guilherme Vieira, avô de minha mulher, senhor do 
engenho Carvão, falecido em 1917, aos 96 anos de idade, contemporâneo, portanto, do conspícuo Dr. Porto 
e testemunha de ouvida do sangrento drama. Diga-se de passagem, que o major José Guilherme Vieira não 
gostava do Dr. Porto, embora tivesse boas relações com a família do mesmo, como se vê pelo retrato que ofe-
recera ao meu avô materno, padre Francisco da Silva Porto, filho este do padre José Francisco da Silva Porto. 
É que o Dr. Porto fora a causa do suicídio por enforcamento do pai do major José Guilherme, por questões 
de terra. Vamos pôr uma pedra nessa história porque há muito parente vivo do avô da minha mulher e eu não 
quero ferir melindres.

Esses Portos, meus antepassados consanguíneos, eram levados do diabo! Mulherengos como poucos. 
O padre-doutor Porto teve várias filhas, todas casadas com figurões da época. Há muitos descendentes dele 
que me estão lendo estarrecidos. O seu mano, padre Gratuliano Porto, não lhe ficara atrás no conúbio com 
parentas e escravas. O padre José Francisco, outro mano, teve filho em Bárbara Maria Pastora, no povoado de 
Divina Pastora, então denominado Ladeira, que foi o padre Francisco Porto, educado pelo tio padre Gratulia-
no. O padre Francisco Porto era meu avô. Estou fazendo história e, naturalmente, um pouco de genealogia. 
Vamos adiante.

Por certidão passada e remetida, para efeito de matrícula, à Universidade de Coimbra, por Feliciano 
Garcia Pinto de Madureira, Professo na Ordem de Cristo, Beneficiado Colado na Real Colegiada de São Tiago 
de Piais, Secretário da Câmara Arquiepiscopal de Bahia, ainda referendada pelo Dr. Francisco Lourenço de 
Almeida, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador na Relação da Bahia e nela Ou-
vidor-Geral do Cível e Juiz das Justificações Ultramarinas, datada de Bahia, de 20 de janeiro de 1819, consta 
que Manoel José da Silva Porto, filho do capitão José da Silva Porto e sua mulher Maria Perpétua de Sá, 
nasceu a 27 de janeiro de 1796 e foi batizado a 7 de fevereiro do mesmo ano, pelo padre Francisco Rodrigues 
Vieira, na matriz de N. Sr.ª da Purificação, filial (sic) esta da Freguesia do Pé do Banco. Foi padrinho Bruno 
Manoel de Carvalho e Silva, por procuração apresentada por Manoel José da Silva. Saiba-se que, naqueles 
tempos, os registros de batizados eram remetidos, depois de alguns anos, ao arquivo do arcebispado da Bahia, 
por onde se requeriam certidões.

Manoel José da Silva Porto matriculou-se na Universidade de Coimbra, no 1º ano jurídico, em 14 de 
outubro de 1822; no 2º ano, em 27 de outubro de 1823; no 3º ano, em Cânones, em 2 de outubro de 1824; no 
4º, em 4 de outubro de 1825 e no 5º, em 03 de outubro de 1826. Fez exame de bacharel em Cânones em 28 de 
julho de 1826 e formou-se em Direito em 17 de julho de 1827.

As notas acima se encontram no Volume XXXIX de certidões de idade dos alunos matriculados na 
Universidade de Coimbra. Tem mais coisa. Publicarei, porém em caso de contestação. Também gosto de pes-
quisa.

Correio de Aracaju – 20/02/57
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O DIVÓRCIO NO BRASIL

 Li, há poucos dias, que vai novamente ser agitado no plenário da Câmara Federal o projeto, com mo-
dificações, há tempo apresentado pelo ex-parlamentar Nelson Carneiro, instituindo o divórcio no Brasil. Tal 
projeto terá o mesmo fim que o que vem sendo, com insistência, debatido pelo respeitável deputado Raul Pila, 
estabelecendo o regime parlamentarista, em substituição ao presidencialista, que apanhou caruncho demagó-
gico depois da queda da República Velha.

 É bastante conhecido o meu ponto de vista, através destas colunas, sobre o assunto, arrimado que es-
tou nas Sagradas Escrituras e em resoluções de vários concílios eclesiásticos. Não sou a favor da descaração 
divorcista que se observa entre os devassos que estrelam as fitas de cinema. Isto não, eu o aceito no caso de 
adultério, de absoluta incompatibilidade de gênio e sevícias continuadas. Dois assuntos me interessam: divór-
cio e celibato clerical. Estou de acordo com o padre Diogo Feijó.

Sou neto de padre, o Garcia Moreno também o é; filho de padre era o Dr. Manuel dos Passos e o fale-
cido parlamentar alagoano Clementino Monte.

Não quero deixar, por enfadonho, a lista aqui dos filhos naturais de padres e frades. E olhem lá que 
muitos desses filhos foram notáveis nas letras, nas ciências e na jurisprudência.

Vou dizer sobre os meus antepassados padres, para começar pelos santos de casa. Iniciarei pela família 
Porto. Não se escandalizem os bigotistas. Faço história e não revelações desmoralizantes. Valho-me do Seb-
rão, sobrinho, e das minhas pesquisas nos arquivos e no seio da família que não se julgou diminuída.

O padre-doutor Manoel José da Silva Porto, nascido na Capela, professor de Direito Eclesiástico na 
Faculdade de Olinda e depois juiz de direito da comarca de Vila Nova, neste Estado, teve os seguintes filhos: 
Dona Maria Emília da Silva Porto, que se casou com o capitão Guilherme Teixeira Guimarães, falecida em 
1896; D. Maria José da Silva Porto, que se casou com o capitão Francisco José da Silva Porto (o capitão Nôu), 
seu tio, senhor do engenho Trapinhos, depois Floresta, falecida em 1979; D. Maria Madalena da Silva Porto, 
casada com o capitão Frederico de Oliveira, senhor do engenho Cororó.

O padre Gratuliano José da Silva Porto, irmão do capitão Nôu e do Dr. Porto, teve quatro filhos, que se 
distinguiram na sociedade de seu tempo. O padre José Francisco da Silva Porto, irmão dos três acima mencio-
nados, teve três filhos: o Dr. Gratuliano Porto, falecido no Pará, como magistrado, o padre Francisco da Silva 
Porto, que foi político, deputado provincial, grande orador sacro, meu avô materno, e o capitão Manuel José 
de Melo, mais conhecido por Necão da Lavagem, nome este do seu engenho.

Manuel José de Melo, o Necão, homem austero, honradíssimo, era fruto dos amores do padre José 
Francisco com a jovem Izabel de Melo Cabral (o doutor Sebrão afirma ser seu nome completo Izabel de Góis 
e Melo Vieira Cabral). O José Francisco, mancebo voluntarioso, trabalhava no engenho com seus progenito-
res. Apaixona-se por Isabel, contrata casamento. Vai tudo muito bem, de gosto de ambas as famílias. O galego 
Francisco José da Silva, seu pai, arma-lhe uma cilada. À pressa, de surpresa, embarca o rapaz para Portugal, o 
qual regressa, anos depois, tornado padre. A jovem Izabel, que, por adiantamento, ficara grávida, teve o filho, 
que foi o respeitado Necão. A moça criou o filho com carinho e viveu honestamente durante toda a vida.

Necão da Lavagem, ou seja, o capitão Manoel José de Melo, que se casara com D. Rita Maria de Jesus, 
teve os seguintes filhos: General Silva Melo, inda vivo, residente no Rio, Dr. João da Silva Melo, magistrado, 
Dr. José Francisco da Silva Melo, médico militar, e o farmacêutico Manuel da Silva Melo, que residiu no 
Amazonas durante vários anos. Deixo de citar os nomes das filhas do valente e respeitável Necão da Lavagem.

É por isso que sou de opinião que os padres, a exemplo de São Pedro, devem se casar, como aconselha 
São Paulo na 1ª Epístola, Capítulo 3, versículos 1 a 13, que os bispos, presbíteros e diáconos sejam casados, 
governem bem a sua casa, tenham seus filhos em sujeição; porque se alguém não sabe governar a sua casa 
como terá cuidado da igreja de Deus?

Não faltará quem me acoime de anticlerical. Os que me não conhecem. Estou errado? Venham mos-
trar-me o caminho certo. A minha ignorância poderá ser desfeita por exegetas que me tirem o argueiro que 
obstrui a visão da minha consciência e percepção intelectual. Não sou vaidoso, não faço praça de infalibilidade 
das minhas concepções, talvez consequência de leituras mal assimiladas. Sou católico. Quero morrer na fé dos 
meus antepassados, abraçados à cruz. Se me embaraço em equívocos, venham libertar-me. É caridade que me 
fazem.
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CARTA DO SEBRÃO

 Há poucos dias eu escrevi sobre a elasticidade da palavra “simpósio”, à qual os dicionários que tenho 
em mãos oferecem significado diferente do em uso pela distinta classe médica, principalmente.

Não está ela registrada pelos lexicógrafos Simões da Fonseca, Jaime de Seguier, Caldas Aulete, Cân-
dido de Figueiredo (no pequeno dicionário) nem pelo preciso e muito sábio doutor frei Domingos Vieira, 
eremita calçado de Santo Agostinho.

Encontra-se, como já publiquei, em Hildebrando de Lima e Gustavo Barroso, autores do Pequeno 
Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, com o significado de festim, banquete. Recorro ao nosso Laude-
lino Freire e lá encontro o tal “simpósio”, de origem grega, com esta definição: Segunda parte de banquete ou 
festim, durante o qual os convivas bebiam, entregando-se a diversos jogos. Banquete, festim. Sala de festas.

Nada, como se vê, de reunião, assembleia, congresso, conclave de feição científica, cultural. O meu 
intuito, açulado pela abismal ignorância, é chegar à certeza, com a colaboração dos mais cultos, do verdadeiro 
significado do vocábulo “simpósio”, em toda a sua extensão.

Para mim, até agora, de acordo com os lexicógrafos acima mencionados, “simpósio” é festa, banquete, 
jogos, beberetes, pândega etc.

Recebi, a respeito do assunto, do meu ilustre e respeitável mestre Sebrão, sobrinho — solitário do 
Ganhamoroba — a seguinte carta opinativa, que transcrevo, embora sem prévia autorização. Respeito a sua 
erudita explicação, porém me louvo nos dicionaristas acima referidos:

DISTINTO E ILUSTRE AMIGO ZOZIMO, cordial abraço para você com visitas para os que lhe são 
caros.

Enardecido pela decorrente apatia do meio em que vegeto, aliás ambiente que muito me apraz, sou 
levado ao léu pelas mansas correntes do Ganhamoroba, qual mirrado ervanço sobre este céu cobalto. Em meio 
ao marasmo opressor, tenho estâncias para o ler e, assim, rir-me em conjunto consigo, com o Eliézer e com 
quejandos amigos portadores de verve, dessa clássica verve sergipense, herdada do reinol colonizador, verve 
que é cultivada ironia em todos os tempos e por todos homens de espírito esclarecido de Sergipe, como de-
safogo complexal das imbecilidades dos Pisístratos cabotinos e às arrogâncias dos poderosos Zés Pererecas.

Tais chacotas, agulhadas na tela de congênita euforia, tem o condão de atrair-me ao que você cotidia-
namente escreve e, em conjunto, rimos muito do aprumo megalômano dos tadinhos da Aposta.

Sem lisonja e sem favor, você é um jornalista completo, Zozimo.

Desde que o primeiro troglodita, saindo do EU bronco da pedra lascada para contemplar o polipleora-
ma mesológico, que se lhe estendia ante o horizonte visual, forcejando por compreendê-lo, decerto que filoso-
fou, descobrindo as mutações e as nuanças dos claros-escuros que se lhe anteparavam, deslumbradoramente, 
no seio da madre Natureza e, então, se fez artista e, do marnel pútrido, arquitetou a Estética, sem deixar-nos 
definição. No entanto, pela afinidade que nos aproxima, eu o acho, caro amigo, um esteta.

Na estética, criada pelo primeiro espírito eletivo, fruto sensorial do pitecantropoide tornado Homem 
ou, melhor, VIR, da primeira comoção artesânica, estava o facho que Sócrates, o velho tavão, empunharia 
depois, a anonadar os terrícolas, transportando-o do Céu, da mansão dos Eleitos, para a Terra, ofertando-o a 
humanidade com os inquisidores Onde, Como e Por que? — dessa trilogia fugaz e tão ansiada: Beleza, Ver-
dade e Justiça.

Debalde, bem o sabe você, a investigação humana tem procurado definição de universal conceito para 
cada uma dessa tríbade divinatória. De Moisés a Tobias Barreto todas as definições deixam amplos claros, 
porque nem o gênio é capaz de definir Deus e elas, a Beleza, a Verdade e a Justiça, são atributos divinatórios, 
deísticos, nunca jamais humanos e Sócrates, abjurando os deuses áticos por um só Deus, ateu como Jesus 
Cristo, monoteísta como o Rabi da Galileia, que só cria no Pai ao tempo que se representava como encarnação 
da trindade augusta, Sócrates, em sua admirável maiêutica, em sua pedagogia, que praticava com os discípu-
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los, quer como comensal (sundeipnos) dos simpósios (sumpósion), quer na dialética com os que lhe auferiam 
os ensinamentos virtuosos (aretes),  isto é, excelentes, aptos, capazes, nos animados simpósios (sumpo-so-s) 
sempre familiares (sunontes), mas em a praça (ágora) e daí preso e condenado a sorver a cicuta que roubou ao 
Mundo, depois de Jesus, seu maior gênio.

Sim, meu caro Zozimo, quer erguendo a fiala (fiálê, fialai) a taça nos banquetes (sumpósion), quer em 
consenso ou em assembleia  (sumpósos), ei-lo, ‘o mais sábio e o mais santo dos homens, por isso o menos 
compreendido e, pois, o mais caluniado pela Inveja, que, não podendo matá-lo outra vez, lhe cospe a sombra, 
insultando-lhe a memória’. Nem Cristo Jesus escapou da malignidade, quanto mais um Sócrates! Não vê, meu 
caro, o que ainda hoje padece Tobias Barreto?! Mantido, caluniado, indefeso, porque até no próprio Estado em 
que nasceu se proíbe que se lhe elidam as máculas...

Sacrifiquemos um galo a Esculápio e aceite você, juntamente com o Eliézer, um abraço do confrade 
ex-corde,

(a) SEBRÃO, sobrinho

Maruim, aniversário do assassínio de Fausto Cardoso, a 28 de agosto, 1906.
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SEBRÃO SOBRINHO

 De toda essa corja de charlatões da história sergipana, com resumidas exceções, ponho a salvo o meu 
querido arquiteto do passado em letras — Sebrão, sobrinho.

Sebrão conhece até a passagem do Diabo nas paragens do Averno sergipense pelo cheiro de enxofre 
que se evola dos milenares incunábulos encontrados nas ruínas de extintas civilizações.

Quando, por exemplo, quero saber a data em que François de Villen tomou a primeira e solene car-
raspana depois da composição de Pequeno testamento, recorro, na certeza da verdade, ao arquivo cerebral do 
meu caro historiador da Itabaiana Grande, Sebrão, sobrinho.

Como das minhas notas consta que o virtuoso e santo dom Gaspar, arcebispo de Braga, nascera em 
1716 dos amores sacrílegos do D. João V com sóror Madalena Máxima, do convento de Odivelas, vou pedir 
confirmação ao piedoso irmão terceiro de Santo Antônio das Almas, Sebrão, sobrinho, e o mestre insigne per-
signa-se três vezes e acaba balançando o quengo afirmativamente.

O festejado autor das LAUDAS DE ARACAJU, ninguém mais ignora, é candidato ao cargo de prefeito 
da hoje decadente Maruim. Já entrei em entendimento com alguns amigos, inclusive com o escritor, arquiteto 
e caricaturista Corinto Pinto de Mendonça, que ali reside hoje, para auxiliá-lo na ascensão política e adminis-
trativa com o voto.

Prendeu-me civicamente a plataforma do Sebrão. No governo da comuna da ex-rainha do Ganhamoro-
ba o meu caríssimo e douto Sebrãozinho irá fazê-la remoçar, dar-lhe vida nova, com abundante luz, ruas bem 
calçadas, escolas na sede e nos distritos, feira livre com caborje e bagre pela metade do valor real em quilo, 
baile pastoril, filarmônica e pau-de-sebo.

Honesto, rigorosamente honesto, não para Sebrão no bolso a quota federal. Depositá-la-á no banco do 
meu colega de viuvez Alcebíades Dantas. Maruim, com Sebrão no leme, ira viver feliz, alegre e ilustre. Res-
suscitará até o antigo, tradicional, folclórico, Terno Filarmônico de Barbeiro.

Só impreco ao Sebrão amigo, como proposto que se diz do Senhor dos Passos, e em nome deste, que 
não mexa com a ossada do Comendador Macieira, no cemitério velho. Deixe-o em paz, evitando assim possí-
vel rebelião das almas do outro mundo.

Meu caro Sebrão, eminente remodelador em perspectiva da até agora abandonada Maruim: venha cá, 
tome este abraço, que é do coração!
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QUE TRAGAM LUZ PRA CAPELA

 Na última vez que estive em Capela, tomando parte na homenagem prestada ao meu caro amigo mon-
senhor Eraldo Barbosa, atual vigário da freguesia, não notei substancial melhoramento nas praças e ruas da 
cidade.

É verdade que a minha visita foi de poucas horas, sem o tempo necessário para um exame e inspeção 
que me dessem a medida de qualquer trabalho realizado pelo atual prefeito. Que o progresso tinha paralisado, 
era o que me parecia. Tive, depois, que, em parte, modificar o meu juízo, após a explicação que me deram de 
referência a nenhuma aparente realização no setor do urbanismo.

O Sr. Júlio Ferreira Leite, atual prefeito, tinha o alto objetivo de, economizando, levar a luz de Paulo 
Afonso à cidade que vivia e ainda vive mergulhada na escuridão. Daí nada ter feito que aparecesse aos olhos 
do meticuloso observador de obras feitas.

Não pôde o Sr. Júlio Ferreira Leite, por isso, continuar o trabalho de embelezamento, de transformação 
em alguns setores, no centro e nos arrabaldes, realizado pelo operoso ex-prefeito Juarez Leal.

Se o capelense Juarez Leal fosse reconduzido ao cargo que exercera com proficiência, estou certo que 
mais uma vez daria àquele o melhor da sua inteligência e atividade, porque o digno capelense jamais esconde 
o seu transbordante e até exagerado entusiasmo pela terra em que nasceu.

Ao moço que acaba de ser eleito governador do município da Capela, Sr. Luiz Mendonça, eu aconse-
lharia, se estivesse nas condições de manifestar opinião onde não sou chamado, a não abandonar o trabalho do 
Sr. Ferreira Leite, quanto a iluminação da cidade encantadora, e a não desprezar a praça de Juarez Leal, que é 
espírito progressista e de grande descortino.

Se o prefeito que vai governar Capela a partir de fevereiro do próximo ano precisar de conselheiro para 
bem orientá-lo, recorra a monsenhor Eraldo Barbosa, que além de ativo pastor d’almas é também prodigioso 
arquiteto de nome firmado no município de Itabaiana.

Vão verificar, se quiserem, a prova do que afirmo, nos povoados ao pé da serra da terra do Sebrão, 
sobrinho, e no centro da cidade sertaneja, hospitais, centros de cultura, livraria, cinema e obras de assistência 
social.

O padre é bom em tudo. Vocês aí, em Capela, já tiveram a prova.
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UM LIVRO DE NUNES MENDONÇA

 Está aí, exposto nas livrarias, circulando de mão em mão, manuseado com interesse, o precioso livro 
A EDUCAÇÃO EM SERGIPE, que o professor Nunes Mendonça, forrado de boa cultura, acaba de escrever.

Eu recebi o presente de um exemplar, com a solicitação paterna de rabiscar algumas letras sobre o 
filho. Acontece, porém, que a minha ignorância é tão grande em assunto de educação, que me não animo a 
ir além da expansão encomiástica e justa sem a profundidade exigida de quem dispõe de capacidade para se 
pronunciar com equilíbrio e conhecimento.

Li o trabalho de uma assentada, com a curiosidade natural de quem manifesta o desejo de conhecer o 
que se relaciona com a educação, mormente na província que agasalha a minha festiva mediocridade.

Estudioso do assunto, tendo vivido no aconchego de mestres que se dedicam à instrução em todos os 
seus ciclos, está Nunes Mendonça na condição de expor teses, conduzir inteligências, discretear sobre o que 
se há feito no setor em que labora, criticar o que está mal orientado e mostrar diretrizes a serem seguidas por 
aqueles que têm a missão árdua de ensinar.

Há no trabalho de Nunes Mendonça — atestado da sua apreciável atividade mental e educacional — 
percuciente análise psicológica, antropológica e ecológica. Tem, por vezes, o educador sergipano, no meio 
em que exercita a sua nobre profissão, instantes de pessimismo que é a consequência da inópia de recursos 
financeiros que venham melhorar a angustiosa condição do professorado, bem assim da legião de crianças que, 
subnutridas, miseráveis, dão a ideia falsa de inaptidão para sorver o leite puro da instrução.

Escuda-se, no capítulo referente à educação jesuítica, o autor, no professor Sebrão, sobrinho, para ne-
gar a operosidade em Sergipe, dos inacianos. Mas em palestra, há dias, com o historiador Sebrão, afirmou-me 
este que, aprofundando as suas pesquisas, chegou à conclusão de que os filhos de Inácio de Loiola, em nossa 
terra, foram eficientes na catequese e no setor educativo.

O capítulo inicial de Educação em Sergipe é completo, abundante em dados estatísticos, inteligente 
nas observações sobre higiene, pecuária, agricultura, etnia, riquezas da flora e do subsolo, antropologia, in-
fluências mesológicas etc. Livro que deve permanecer nas estantes dos estudiosos, dos educadores, economis-
tas, fabricantes de literatura de todos os tipos e escolas.

Tenho apenas um reparo a fazer. Inácio Barbosa — o catinga — foi simplesmente pau-mandado dócil 
do Barão de Maruim no caso da mudança da capital para Aracaju.

No mais, os meus aplausos ao provecto escritor, que tem, já para consagrá-lo o magnífico ensaio sobre 
o poeta Walt Whitman.
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GENERAL SIQUEIRA, CANUDOS, EUCLIDES E BOMBINHO

 Por aqui andou, em dias da semana última do ano findo, como sempre o faz todos os anos, o nosso 
Dr. Calazans, estudioso da história e folclorista de bom preço. Das andanças por casas de parentes e amigos, 
sobrou-lhe tempo para se informar do comportamento do general Siqueira de Menezes quando governador do 
Estado, bem assim sobre a sua situação, como oficial superior, da armada de engenharia, na chamada Guerra 
de Canudos.

 Parece-me, não afirmo com certeza, que o precípuo intuito do saboroso e exuberante advogado pos-
t-mortem do valoroso e desventurado pau-mandado do Barão de Maruim — Inácio Barbosa, o Catinga — é 
apurar a verdade sobre a afirmativa de Gilberto Amado, num dos seus livros de Memórias, de referência a 
notas escritas por Siqueira, com futuros propósitos publicitários, e delas ter se aproveitado o escritor Euclides 
da Cunha.

 Afirmou-me o Calazans, na palestra que tivemos no Instituto Histórico, que tem trabalho publicado, 
esclarecedor à saciedade, sobre o assunto. Desconheço esse trabalho. Que o general Siqueira não via com bons 
olhos o desgraçado e glorioso autor dos SERTÕES, não padece dúvida. É o que se depreende do que escreve-
ram Afrânio Coutinho e Gilberto Amado.

 O famigerado “jagunço aloirado” teria guardado, com usura, documentário escrito, em cadernos, so-
bre a guerra de Antônio Conselheiro, e Euclides, que as lera, abafou-as para enriquecer sua monumental obra 
literária, histórica e científica.

 A saga de Canudos está preocupando hoje, passados tantos anos, depois de Euclides, ficcionistas, his-
toriadores e folcloristas. Pesquisadores percorrem área dominada pelos fanáticos de Antônio Conselheiro.

 Paulo Dantas faz, no momento, história romanceada, evocando, com profundidade, episódios, e figu-
ras autênticas do passado, separando a lenda da história, num processo honesto de decantação, sem o precio-
sismo de João Felício dos Santos no seu João Abade.

 Os aficionados de Antônio Conselheiro e sua gente vão ser surpreendidos, em breve, com a estória em 
versos do místico sertanejo, até hoje inédita, escrita pelo antigo rábula Manuel Pedro das Dores Bombinho, 
espectador dos acontecimentos da época.

 As 256 páginas daquela história, em versos, estão em poder do jovem escritor Paulo Dantas.   
        ___

 Vamos tratar, ainda, do falecido general Siqueira de Menezes. Onde nasceu ele? Dizem os seus bió-
grafos, inclusive Armindo Guaraná no seu DICIONÁRIO BIOBLIOGRÁFICO SERGIPANO, que foi em São 
Cristóvão.

 Converso com o historiador Sebrão, sobrinho, sobre o assunto. E ele, numa sarcástica gargalhada, me 
declara peremptoriamente: — “Está tudo errado. O general Siqueira nasceu no povoado Gameleira, ao tempo 
pertencente ao município de Itabaiana, passando, depois, com a divisão territorial para a formação de muni-
cípio, ao de Campo do Brito. Seus pais lá nasceram, descendentes dos Siqueira de Pedra Mole”. E continua, 
pitando um mata-rato de Boquim: — “O velho sapateiro Rozendo Vieira, de Itabaiana, mais conhecido por 
Rozendo Lombo Puro, era primo próximo do Siqueira, e dele fora condiscípulo na escola primária de Game-
leira”.

 E, indignado com a adulteração dos fatos e da história, prossegue: — “Só por gabolice Siqueira afir-
maria ser natural de São Cristóvão, em cuja freguesia debalde se procurou, até hoje, a sua certidão de batismo, 
a qual deverá estar, se ainda existe o livro, na freguesia de N. Sr.ª da Boa Hora, do Campo do Brito, criada em 
1845”.

 Conteste-o quem quiser e puder a revelação acima.
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AUSTROGÉSILO PORTO

 A propósito da crônica em que fiz justas referências ao livro, prestes a vir a lume, do meu conterrâneo 
Austregésilo Porto, recebi, com a assinatura de “UM CAPELENSE” a seguinte carta:

 “Meu caro Zozimo Lima: Lendo um dos últimos números do Correio de Aracaju, e, como sempre, 
saboreando ‘Variações em Fá Sustenido’, deparei-me, no final, com uma nota em que o ilustre patrício afirma 
não ter a Capela produzido um escritor antes de Austregésilo Porto.

 Em que pese a minha admiração por este jovem capelense portador de brilhante inteligência e que se 
torna uma das grandes figuras da literatura em Sergipe, quero fazer um reparo à afirmação do ilustre patrício, 
lembrando que a Capela já produziu um escritor na pessoa do coronel do Exército Antônio de Figueiredo, que 
escreveu o romance intitulado Rampa do São Francisco.

 É verdade que o coronel Antônio de Figueiredo saiu da Capela quando ainda era criança de tenra idade. 
Mas não deixa de ser um capelense. E se não bastasse esse fato, a Capela tinha em Zozimo Lima um escritor 
de méritos reconhecidos e que não se sabe porque até hoje não publicou um livro.

 Sobre Austregésilo Porto quero dizer que o admiro muito e tenho acompanhado a sua vida intelectual 
em Sergipe. É um escritor de talento indiscutível e de quem não só Capela como Sergipe muito espera. É, 
enfim, meu caro Zozimo, o reparo que queria fazer.

 Que Deus continue inspirando você e o nosso conterrâneo Austregésilo Porto. ”

 Muito obrigado pelas graciosas referências à minha precária e discutível personalidade literária. Elas 
não me envaidecem porque trazem a pesada carga de generosidade conterrânea.

 Conheço o coronel Antônio de Figueiredo, rebento do mesmo ramo genealógico a que pertenço, bem 
assim o romance, em primeira flor, mais autobiográfico do que mesmo romance. Filólogo respeitável, não é, 
como devia, pelo aparelho editorial de divulgação, conhecido em Sergipe. Até nisso Capela é azarada! Aceito 
o reparo justo do delicado missivista.

 O Austregésilo é, talvez ambos ignorem, parente do Antônio Figueiredo. Portos, Figueiredos e Rama-
lhos andam de cambulhada. Afora Sebrão, não existe em Sergipe outro linhagista.

 Na capela nasceram médicos, bacharéis, engenheiros, professores, militares, mas sem maior relevo. 
O Dr. Helvécio de Andrade, capelense, médico, brilhante inteligência, não deixou obra duradoura. D. Manuel 
Raimundo de Melo, capelense, foi apenas bispo com apagadas pastorais. Oséias Mota, da Capela, foi o jorna-
lista, que depois de ser escrivão de polícia em Manaus, redator de debates na Câmara, fundou A Vanguarda, 
no Rio, e com a morte apagou-se lhe o nome. O Dr. Antônio Pancrácio, nascido na Capela em 1820, escreveu 
a tese “De morbus gravidorum et de difultate partus”. E nada mais. O Dr. José Hermenegildo Pereira Guima-
rães, nascido na Capela em 1854, médico, notabilizou-se nos meios urbanos da cidade paulista de Bragança 
por ter escrito sobre “Máquina de costura de pedal”.

 Quanto ao mais, de notável no âmbito provinciano, na atualidade, a Capela só expeliu do seu infecundo 
útero literário: Eu, o Napoleão, o Pulga e o Zé do Pão.

 Austregésilo é o milagre.
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MONSENHOR SILVEIRA

Horas depois de constatar com transbordante entusiasmo a surpreendente vocação catalítica do conspí-
cuo candidato à Presidência da República dos Tabajaras, entreguei-me ao trabalho de ler, alta noite, o Dicio-
nário Biográfico do falecido desembargador Armindo Guaraná,  no qual tomei conhecimento de que o monse-
nhor Antônio Fernandes da Silveira, político eminente e fundador da imprensa sergipana, era descendente dos 
desgraçados Távoras, de Portugal, barbaramente assassinados pelo poderoso Marquês de Pombal.

 O meu caro Sebrão, sobrinho, candidato inscrito à Academia Sergipana de Letras, já escreveu a biogra-
fia do monsenhor Silveira, mas o precioso detalhe da sua origem étnica lusitana não se me colou à memória 
gasta pela idade.

 O venerando estanciano exerceu os mais elevados cargos políticos e eclesiásticos em Sergipe, indo 
até à província do Piauí exercer a função de secretário do Governo, acabando por ser eleito deputado, sem ter 
chegado ao fim do mandato porque o reclamavam interesses políticos da gleba nativa.

 O irrequieto monsenhor foi até preso em 1822, conduzido aos cárceres da Bahia como homem perigo-
so à Regência, só conseguindo a liberdade quando proclamada a Independência do Brasil.

 Por aí se vê, em resumo, a importância política do monsenhor Silveira em sua terra.

 Mas querem vocês que me leem saber como terminou os seus dias aquele que em Sergipe mandou e 
desmandou, carregando no peito largo o crachá de comendador da Imperial Ordem de Cristo?

 Leio que Monsenhor, deputado geral em várias legislaturas, que foi à Corte, com dois deputados, assis-
tir à coroação de Pedro II, encontrou melancolicamente o seu trânsito em 31 de janeiro de 1861, na vila baiana 
de Itapicuru, sendo sepultado, com insignificante acompanhamento de gente rude, no cemitério da Missão da 
Saúde.

 O Correio Sergipense registrou o seu falecimento com estas desalentadoras expressões, cheias de pon-
tos de admiração e reticências:

“Hoje!!! que o nobre finado havia experimentalmente conhecido quanto   efêmeras e inconstantes são 
tais grandezas e prestígios!!! Hoje! ... Hoje! que preferiu o retiro e a obscuridade ao bulício e influências da 
vida política! ... Hoje! ... nem um sufrágio... nem uma lágrima sequer por seu passamento” ?!!!..

Copiei ipis verbis o que escreveu a gazeta oficial provinciana de 1861.

Quanta verdade encontro nestas palavras da IMITAÇÃO DE CRISTO: “O QUAM CITO TRANSIT 
GLÓRIA MUNDI!”
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FATO OCORRIDO NA CAPELA

 Eu nasci na Capela, como todos sabem. E da sua história tenho muita coisa interessante, valiosos do-
cumentos que poderiam ser publicados se eu dispusesse de dinheiro. Tal iniciativa cabe ao Estado. Sergipe 
vai ficar sem História. A antiga documentação está desaparecendo dos arquivos e das bibliotecas. Sebrão, 
sobrinho, desgostoso, ameaça queimar o seu opulento e riquíssimo arquivo. Ficaremos parados na História de 
Felisbelo Freire.

 Vou, entretanto, quando se me oferece oportunidade e espaço, divulgando algo sobre o passado políti-
co de Sergipe. Vamos a um episódio da Capela, na Monarquia.

 Em 1° de julho de 1866 procedeu-se eleição para juiz de paz. Ganharam-na os liberais. Perderam-na 
os conservadores que tinham como chefe local o Dr. José Luiz Coelho e Campos e como subchefe o capitão 
Benjamim Teles, advogado provisionado, muito inteligente, avô do meu caro desembargador Otávio Teles de 
Almeida.

 O capitão Benjamim Teles dentro do prazo legal, interpôs recurso para anular a eleição, considerando-
-a eivada de irregularidades.

 Foram arroladas, por ele, como testemunhas, o 3° juiz de paz Norberto José da Silva, pai do Dr. João 
Antônio Ferreira da Silva; o mesário Pedro Rodrigues da Rocha, comerciante, conhecido por Pedro Poxim; o 
1° suplente de juiz municipal Aristides de Souza Campos, e o escrivão Rozendo Garcia Rosa, major, conheci-
do por Rozendo do Toró, por ter perdido um braço na guerra do Paraguai.

 Apareceram, convocados, no Poço, os liberais, Manuel de Oliveira Matos, juiz municipal, efetivo, o 
segundo dito, suplente, Francisco Muniz da Mota, senhor do engenho Oiteiro do Meio, os quais prestaram 
juramento.

 Apareceram, ainda, como testemunhas, o conservador Luiz Correia de Figueiredo e o suplente de juiz 
de paz Passos Moreira, senhor do engenho Lagoa Real, avô do meu preclaro amigo e hábil professor, na ju-
ventude, de tango e corta-jaca, Arió Barreto.

 Logo que o capitão Benjamim avistou o Sr. Luiz Correia Figueiredo, seu correligionário, porém a fa-
vor da legalidade da eleição de 1° de julho, agarrou-o pelo braço e o levou a um canto da janela, pedindo-lhe 
um particular. O Sr. Figueiredo foi logo, de início, dizendo: — “Se é sobre o meu juramento, vá se ninar, que 
só sou homem para falar a verdade”.

 O Sr. Benjamim Teles, conciliador, com jeito: — “Homem, deixe de prevenção e ouça-me primeiro. 
Não tome a nuvem por Juno”.

 O Sr. Figueiredo: — “Pois vamos ao particular. Mas fique sabendo desde já que irei jurar a verdade, 
está entendendo? ”

 O Sr. Benjamim, colérico, furioso: — “Dispenso o particular e o seu depoimento, porque o senhor 
fá-la-á falsamente! ”

 O Sr. Figueiredo, indignado: — “O senhor dispensa o meu depoimento porque não me presto às suas 
insinuações”.

  O Sr. Benjamim: — “O senhor é um mentiroso! ”

 O Sr. Figueiredo: — “O senhor capitão Benjamim é que é um mentiroso! ”.

 O diálogo foi se azedando. Tumulto. Palavrões. — “Você não é homem! Você é que não é! ” — “Ex-
perimente e verá! ”. Cerca-os a turma do vamos acabar com isso. Do aquieta-aquieta.

 O juiz municipal, presidente, Manoel de Oliveira Matos, apita a campainha, suspende a sessão, aban-
dona o recinto e monta na égua baia, esquipadeira, e vai dirigir a plantação de cana no seu engenho Junco 
Velho.

Correio de Aracaju – 25/03/61



44

DESAPARECIMENTO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS

 Sou, talvez poucos o saibam, apaixonado pelo passado histórico de Sergipe. Quem se der ao trabalho, 
hoje, de pesquisar nas bibliotecas do Estado, principalmente na de Aracaju, lutará com muita dificuldade para 
conseguir o seu objetivo.

 É que, além do desaparecimento de livros antigos, clássicos, de história e de ciência, principalmente 
de jornais, inclusive coleções dos publicados na antiga capital de São Cristóvão e mensagens escritas pelos 
presidentes da província, no Império, numerosas páginas desses raros e preciosos documentos, principalmente 
as que se referiam a notáveis acontecimentos políticos, crimes hediondos, muito passionais, estão habilmente 
cortadas a tesouras e giletes.

 Daí, às vezes, diante de uma assertiva fundada na tradição oral, aparece logo quem grite: “está errado; 
não está de acordo com a verdade; o fato se deu desta maneira”. São os mirins Maperos, Suetônios, Herodotes, 
Capistranos, Joãos Ribeiros trepados nos tamancos de catedráticos da história que assim protestam.

 E por que esses protestos com tanta segurança? É que eles, certamente, estão seguros através dos re-
cortes criminosos nos documentos da Biblioteca Pública e do Instituto Histórico.

 Afirmaram-me que certo deputado estadual tem, no Rio, onde reside, exemplares do Recopilador Ser-
gipano e do Correio Sergipense, que daqui levara quando terminou o seu mandato, no governo Eronides de 
Carvalho.

 O nosso respeitável historiógrafo Sebrão, sobrinho, ainda conseguiu colher dados antes do naufrágio 
do farto documentário então existente em nossos arquivos. O meu caro confrade Epifânio Dórea armazena boa 
cópia de documentos antigos, colhidos, pacientemente, alhures.

 Informaram-me funcionários da nossa Biblioteca Pública que, não há muito anos, certo empregado, do 
primeiro andar daquela repartição, lançava pacotes de jornais antigos, que estavam bem guardados, em cima 
de uma carroça que os esperava, à porta, cá em baixo. Tais jornais eram conduzidos ao mercado para serem 
vendidos a peso. Isto era feito clandestinamente, enquanto os demais funcionários, seus colegas, estavam 
atentos, em outras seções, às suas tarefas.

 Episódios do rapto da Jureminha estão incompletos, porque os jornais da época têm as suas páginas 
cortadas a gilete. Eu disse, em certo escrito já publicado, que a Jureminha faleceu na Paraíba, quando, na ver-
dade, foi aqui que foi sepultada. Uma sua filha, quase nonagenária, viveu aqui até bem poucos anos. Assistida 
por membros da família Faro, que é das mais espalhadas, da zona da Cotinguiba até Aracaju.

 Como tenho alguns documentos e notas importantes sobre o passado de Sergipe, irei, sem fumaças de 
historiador, publicando os mesmos para que não se percam no ineditismo.
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NUNES MENDONÇA NO GOVERNO

 Está o meu caro Nunes Mendonça candidato ao governo do Estado. Por esta eu não esperava. Foi sur-
presa agradável para mim ver o seu ilustre nome em letra de forma, profusamente pregado nas esquinas.

 O Nunes, que conta com a minha irrestrita admiração pelo talento singular, pela cultura, ainda prosador 
elegante e polemista vigoroso, está em condições de nos dirigir administrativamente.

 Nenhum outro deputado, na Assembleia Legislativa, do seu tempo, lhe excedeu na defesa do funciona-
lismo. Estudioso dos problemas da classe a que pertence, conta, por isso, com grossa corrente de admiradores.

 Não lhe poderei dar o voto porque chegou muito tarde. Este pertence a Leandro Maciel. Não deixarei, 
entretanto, de lhe ir ao encontro com a cédula de um amigo certo que me substituirá. 

 O Nunes Mendonça no governo irá fazer coisas que o diabo duvidará. Os intelectuais terão a sua prefe-
rência nas comissões e nos congressos culturais. Os técnicos não ficarão à margem. Ele é técnico em educação 
e daí a sua máxima consideração aos especialistas neste assunto de pedagogia.

 Ninguém passará necessidade, no caso de haver abastança no tesouro. Irá incrementar a cultura do pe-
ga-pinto e do amendoim. Os linotipos não descansarão na composição de obras dos abandonados intelectuais, 
inéditos à falta de editores.

 E os aperitivos do Nunes? Eu, por exemplo, cancelarei a minha abstemia para entrar de rijo no uísque 
e na ginebra. É pena que a Focking não esteja exportando o seu produto para esta parte do Brasil.

 Passaremos as tardes de verão no palácio da Atalaia lendo Verlaine e Ronsard entre cálices gelados da 
nacional caninha de Cururipe e salgadinhos de camarões do Japaratuba.

 Às sextas-feiras, dia de guarda, comeremos bacalhau português com cebola de Petrolândia, batatinhas 
de Paripiranga e azeite de oliva cultivada nas fazendas paranaenses de Jaguaricatu.

 Com o nosso delicioso Nunes autêntico nacionalista, não nacionalista para engabelar pacóvios, será 
travada luta para que não se importe mais o Leite Ninho com sabor da MILPAR da Winthrop e, em seu lugar, 
será distribuído leite de cabra misturado com suculenta tapioca de macaxeira cultivada em grande escala em 
Marcação, Estiva do Raposo e Badajós.

 Irei ter a satisfação de pela primeira vez conhecer a boia do palácio, que até hoje não saboreei.

 Os carros oficiais serão utilizados exclusivamente por chefes de serviço e intelectuais terrantês, como 
diz o Sebrão, e em trânsito, com hospedagem paga pela verba das prefeituras.

 O governo do Nunes adquirirá um sítio, com riachos e florestas, para repouso dos intelectuais, dos que 
laboram na imprensa e escrevem páginas de História. Nesse sítio serão obrigatórias a feijoada completa e a 
ingestão da aguardente fabricada pelo patriota e químico Corumbá.

 E o meu caro Nunes saíra do governo coroado como um deus pagão, sob as aclamações do povo, ou-
vindo versos de Píndaro, Tucídides e João de Riqueta.
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DATA DO NATALÍCIO DE FAUSTO CARDOSO

Na última sessão da Academia Sergipana de Letras, em 5 do corrente, depois de lido o volumoso expe-
diente e recebido o jetom, que foi aumentado para 100 cruzeiros, tratou-se sobre a maneira porque o sodalício 
irá comemorar o primeiro centenário do nascimento de Fausto Cardoso.

O presidente, professor João Cajueiro, declarou que iríamos acordados com a Faculdade de Filosofia, 
de Direito e do Instituto Histórico. Estava, entretanto, ainda, em programação, dependendo, por outro lado, do 
auxílio que daria o estado para um número especial da Revista da Academia.

Alegou, mais, que a Academia não recebe a subvenção, concedida por lei, desde o governo do Dr. Luiz 
Garcia, ficando, sempre, o crédito em “conta a pagar”.

Tinha, todavia, esperanças de que o senhor governador Celso de Carvalho, que se interessa por tudo 
que diz respeito à cultura, mandaria pagar os atrasados, até porque a Academia fora sempre a menina dos olhos 
do seu ilustre e saudoso tio Dr. Carvalho Neto.

No final da sessão, ouvimos, estarrecidos, a declaração do ilustre acadêmico e respeitável historiador 
Sebrão Sobrinho, de que a comemoração que se ia realizar, homenageando a memória do parlamentar, tribuno, 
filósofo e poeta Fausto Cardoso, estava errada quanto à data.

Quem nasceu em 22 de dezembro de 1864 não foi Fausto, mas o seu irmão José Mateus. Pedi escla-
recimentos ao nosso eminente historiador sobre a data verdadeira, e ele me respondeu que se reservaria para 
dá-la no dia das comemorações, como orador designado para tal fim.

Recorri, ao chegar a casa, ao Armindo Guaraná, para conjurar as minhas dúvidas. No seu Dicionário 
Bibliográfico conta que tanto Fausto Cardoso como José Mateus nasceram no mesmo ano de 1864, o primeiro 
em 22 de dezembro e o segundo em 26 de abril. O velho Felix, pai de ambos, não era brincadeira!

O acadêmico Sebrão vai esclarecer tudo, por miúdo, com documentos probatórios. O Armindo Guara-
ná foi algumas vezes mal informado, como no caso do lugar do nascimento do General Siqueira de Menezes, 
que o dá como nascido em São Cristóvão, quando o “jagunço aloirado” veio ao mundo no hoje município de 
Campo do Brito.
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“LAMPIÃO, O REI DO CANGAÇO”, DE JOAQUIM GOMES

É com satisfação que corrijo um engano por mim cometido na crônica de 11 do corrente sobre o meu 
velho amigo e hospedeiro, há 49 anos, Luiz Pedrosa, em Vila Viçosa, estado da Bahia.

Adverte-me o Pedrosa, em carta, que tem uma filha, Ludith, a quem muito estima, cujo nome foi com-
posto com a primeira e última sílabas do nome de seus pais: Luiz e Edith. Eu, de fato, a conheço, pois era 
quem aplicava injeções na minha idolatrada e inesquecível esposa. Está, assim, de acordo com o pedido do 
Luiz Pedrosa, feita a corrigenda.

____

Agora entro em outro assunto. Mostrou-me, na semana que passou, o Joaquim Gomes, já datilografa-
do, com 31 capítulos e 321 páginas, o seu livro inédito Lampião, o Rei do Cangaço.

Não é livro escrito com erudição prenhe de vocábulos complicados, diálogos abstrusos, descrição 
paisagística falseada. O seu autor é inteligente autodidata, conhecedor da caatinga nordestina, palmo a palmo, 
como antigo policial e observador da trilha, das andanças, do roteiro do bandido.

É livro forte, aberto — no linguajar caboclo, sertanejo, nitidamente nordestino — à compreensão dos 
homens simples e fornecedor de achegas aos fichários dos homens de estudos à cata de expressões regionais, 
topônimos esdrúxulos, não registrados nos léxicos ideológicos e folclóricos.

Conversando com Joaquim Gomes, após ler alguns capítulos fascinantes do seu livro, disse-me ele que 
não desanimou das promessas, para publicá-lo, que lhe fizeram o prefeito Godofredo Diniz e o governador 
Celso de Carvalho.

Esses dois respeitáveis homens públicos, quero acreditar, não faltarão às promessas feitas ao Joaquim 
Gomes.

Lembro-me que, como incentivo às letras sergipanas, o presidente Pereira Lobo ordenou a publicação 
do Álbum de Sergipe, organizado por Clodomir Silva; e o presidente Graccho Cardoso mandou reeditar as 
obras completas de Tobias Barreto, coligida por Manuel dos Passos, publicar o Dicionário-Bio-Bibliográfico 
de Armindo Guaraná, a Gramática de Brício Cardoso; o governador Leandro Maciel auxiliou a publicação 
de Educação em Sergipe, de Nunes Mendonça; o governador Luiz Garcia publicou o drama histórico Sergipe 
del Rei, de Manuel dos Passos; o prefeito Jorge Maynard mandou publicar Laudas da História de Aracaju, de 
Sebrão Sobrinho; o prefeito Conrado Araújo reeditou Minha Gente, de Clodomir Silva. 

Os atuais governantes do estado e do município deverão seguir o exemplo dos seus antecessores.
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LIMA JUNIOR E SEBRÃO SOBRINHO

 Um dos sergipanos cujo nome jaz no esquecimento é Francisco Antônio de Carvalho Lima Junior, 
nascido em Itabaiana em 1859, filho do vigário Francisco Antônio de Carvalho.

 Eu ainda o conheci quando da minha passagem por esta capital, com destino à Capela, procedente de 
São Paulo, no distante 1915.

 Hospedara-me no Hotel dos Estados, de propriedade de João Já de Almeida, instalado na rua São Cris-
tóvão, e lá, certa manhã, vi surgir de um quarto, para circular pelo salão de estar e pela sala de jantar, como se 
estivesse numa casa particular, um homem gordo, de chambre, a espirrar constantemente.

 Perguntei ao João Já quem era aquele cavalheiro que, sem a mínima cerimônia, atravessava as salas 
metido em amplas vestes, de mulher grávida, parecendo, mais, a estátua de Tiradentes chantada defronte da 
Câmara dos Deputados, na Guanabara.

 — É o escritor Carvalho Lima Junior — disse-me o hoteleiro.

 Vim, depois, cheio de curiosidade, a tomar conhecimento da vida intelectual do itabaianista ilustre, que 
tanto trabalhara, com patriotismo, pela grandeza da sua província.

 O notável Lima Junior, olvidado criminosamente pelos sergipanos de hoje, pela mocidade das escolas, 
pelos grêmios literários, desenvolveu a sua atividade como propagandista republicano.

 Ninguém mais lutou do que ele pela velha e não resolvida questão de limites de Sergipe com a Bahia, 
ombreando-se com Ivo do Prado, Pereira Barreto, Manuel dos Passos e padre-doutor João de Matos Freire de 
Carvalho. Foi jornalista em Alagoas, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, agitando assuntos vários, inclusive sobre 
agricultura.

 Em Japaratuba, onde fundou um bom Colégio, organizou e deu vida a um Centro de Lavoura e Comér-
cio, com proveito para os plantadores de cana e cereais.

 Foi poeta medíocre, deputado, apreciável teatrólogo, notabilizando-se, porém, sobretudo, como pes-
quisador, historiador honesto e seguro.

 A sua obra é vasta e necessitava de um governo que mandasse coligir e publicar o acervo precioso da 
sua copiosa produção.

 Um homem ilustre, que tanto trabalhou para melhorar a nossa Instrução, com a aplicação de métodos 
modernos para a época, não teve até hoje a devida consagração, com o seu nome numa rua ou no frontispício 
de uma escola.

 Fosse eu governo e não entregaria à fúria destruidora do cupim a valiosa produção histórica de Carva-
lho Lima Junior e do seu parente próximo SEBRÃO, Sobrinho.
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OS NOVE BARÕES DE SERGIPE

Fui ler esta semana o Arquivo Nobiliárquico do barão Smith de Vasconcelos para por ele saber quantos 
barões do Império teve Sergipe. Nove, ao todo: Os barões de Propriá, Cotinguiba, Maruim, Japaratuba, Ara-
caju, Estância, Itaporanga, Itabaiana e Laranjeiras.

O barão de Santa Rosa tinha aquele título concedido pela Santa Sé, na República, por serviços presta-
dos à Igreja, como a construção da matriz de Simão Dias.

Só daqueles nove barões dois tinham BRASÕES: O de Japaratuba e o de Maruim. Os demais tinham 
apenas COROA. O maior de todos, na verdade, foi o de Maruim, João Gomes de Melo. É o que leio em Smith 
de Vasconcelos.

BRASÃO DO BARÃO DE MARUIM – Brasão de Armas: Escudo partido em pala, na primeira, de 
prata, um leão de sabre rompante, e na segunda, de goles, seis besantes de prata entre um sobre cruz 
de ouro.

TIMBRE — uma águia de sabre abesantada de prata (brasão passado em 11 de abril de 1867. Regis-
trado no Cartório da Nobreza, Livro VI, Fls. 81).

COROA — a de Conde (O Barão tinha também a coroa de Conde).

 CRIAÇÃO DOS TÍTULOS — Barão por Decreto de 12 de dezembro de1848.

BARÃO COM GRANDEZA – Por Decreto de 2 de dezembro de 1864. ”

Estão vendo e lendo os senhores o que vai transcrito acima: Explico mais: O barão de Japaratuba tinha 
BRASÃO, porém não recebeu, com o título, o honorífico de GRANDEZA. Este só teve o seu padrasto de 
Maruim. Foi isso que teve força política para trazer a capital de São Cristóvão para Aracaju.

Di-lo Felisbelo Freire na sua História de Sergipe e o confirma Manuel dos Passos, que assim se expres-
sou em artigo publicado em 17 de março de 1905:

“O doutor Barbosa não foi o criador da ideia de transferência. Foi — como diz o doutor Felisbelo Frei-
re, um consignado para executá-la”.

Apareceram, depois, uns rapazolas, com o finado Enoque Santiago à frente, sem autoridade, tentando 
contrariar aqueles dois historiadores, afirmando, cheios de fidúcias, querendo engabelar os parvajolas, que foi 
Inácio o autor da transferência, quando não passou de obediente executor das ordens do barão de Maruim.

E danam-se contra Sebrão Sobrinho, porque diz a verdade e condena os embusteiros. Quando ele mor-
rer é que sentirão a falta e lhe farão justiça.

Acontece sempre assim. Razão tinha o escritor e parlamentar português, Antônio Cândido, quando 
afirmava: “A regra geral é o desprezo em vida e a glorificação depois da morte”.

No meu testamento deixarei consignada modesta quota para auxiliar a ereção do busto ao Sebrão So-
brinho.
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O ARQUIVO PÚBLICO 

 O ilustre governador Celso de Carvalho precisa dar uma olhadela no Arquivo Público, provisoriamente 
arrumado, trouxe-mouxe, numa sala do antigo edifício da Escola Normal.

 Funcionando, desde a sua criação, na sala direita do andar térreo da Assembleia Legislativa, foi, às 
carreiras, dali despejado para outro local indicado.

 Lá está, num dos salões do velho pardieiro construído nas administrações do doutor Rodrigues Dória, 
o nosso Arquivo Público, com pastas, livros, jornais, documentos administrativos, retratos espalhados pelo 
chão, aos montes, como lixo.

 Em todas as capitais, é sabido, o Arquivo Público funciona em prédio próprio e recebe todos os cuida-
dos da administração. É nele que os historiadores, pesquisadores, vão procurar elementos para os seus traba-
lhos. Muitos publicam revista periódica.

 Li esta semana, em companhia dos doutores Urbano Neto e Sebrão Sobrinho, autógrafos de capitães-
-mores, juízes de paz, vigários colados, presidentes de províncias, oficiais superiores da Guarda Nacional, de 
mais de um século, organizados, postos em ordem pelo antigo diretor doutor Francisco Bragança de Azevedo.

 O seu substituto, Shakespeare Andrade, estava continuando o trabalho do saudoso doutor Chico Bra-
gança. Infelizmente foi dispensado do cargo por ser muito zeloso.

 A gente vai hoje ao Arquivo Público e olha com tristeza o estado em que se encontra tanta preciosidade 
histórica. A balbúrdia é muito grande e não se sabe qual o fim daquele extraordinário volume de preciosos 
documentos.

 O atual diretor, homem bem intencionado, com vontade de trabalhar, nada pode fazer, porque até o 
crédito para a compra de material de expediente não lhe foi distribuído.

 No Arquivo goma, cola, flit para matar cupim e traça, tinta, papel, sabão, cordão, papel higiênico e 
vassoura para limpeza não existem.

 Seria conveniente desse o doutor Celso de Carvalho um passeio, o que lhe é bastante agradável, ao 
local onde despejaram os documentos do Arquivo, para, depois de constatado o abandono, o desprezo em que 
se encontra aquele setor da pública administração, tomar imediata providência.

 O órgão ao qual é subordinado o Arquivo não toma conhecimento da existência do mesmo. Não se tem 
explicação para tão má vontade.

 Vamos ver que fim vão dar ao Arquivo Público.

 Talvez prefiram incinerá-lo.
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A LONGEVIDADE DE MAURÍCIO CARDOSO — O QUINCAS 

Em a noite de seis do mês em curso, novembro, após a posse, na Academia de Letras, do meu colega e 
confrade Josué Tabira, vi uma coisa rara na minha provecta idade.

O nosso muito amado e venerando Joaquim Maurício Cardoso — o QUINCAS —, aos 90 anos de ida-
de, devorou, com apetite e sofreguidão, respeitável pratarraz de caruru regado a cerveja preta, depois de haver, 
antes, ingerido alguns cálices de uísque, como preparo para avanço no mastigo.

O Maurício tem saúde brônzea. O coração tem o ritmo do de uma criança. Circulação perfeita. Fígado 
normal fabricando bílis para auxiliar a invejável digestão de avestruz. Lúcido e reminiscente sem olvidar anos 
e datas, com absoluta precisão.

O Maurício Cardoso (não confundir com o filho, doutor Maurício Cardoso) assistiu, aos 15 anos de 
idade, ao povo na cidade de Estância festejar nas ruas o decreto imperial da abolição da escravatura e acom-
panhou o desfilar das tropas, a 15 de novembro de 1889, como aluno da Escola Militar, à frente Deodoro da 
Fonseca, dando vivas à República proclamada.

Temos a impressão de que Maurício chegou a São Cristóvão com Inácio Barbosa — o Catinga — e 
assistiu às primeiras sessões da Assembleia Provincial debaixo dos cajueiros em torno da Olaria, propriedade, 
segundo Sebrão, sobrinho, de Vicente Ferreira dos Santos, já em Aracaju.

O andar é que lhe é um tanto atrapalhado em consequência dos constantes e perigosos exercícios no-
turnos, a pular cerca de quintais à procura das negras africanas com serviços nas cozinhas, no esplendor da 
mocidade.

Declarou-me o Maurício, em conversa íntima e camarada, qual o segredo da sua impressionante lon-
gevidade, que se aproxima da de muitos patriarcas bíblicos.

Ei-lo, para quem quiser seguir, que obterá idênticos resultados. O Maurício anda diariamente, a pé, cer-
ca de quatro quilômetros. Mastiga e engole, em jejum, diariamente, dois dentes de alho. Desaconselha engolir 
pílulas e beber remédios de farmácia. Toma, antes de deitar-se para tranquilo sono, chá de pega-pinto com 
cidreira, açucarado. Às 7 horas da noite toma suculenta sopa de abóbora. O seu almoço, depois de um copo 
de leite de cabra, é constituído de carne-de-sol com farinha torrada na manteiga, e duas bananas-de-são-tomé.

Às 11 horas da manhã, como aperitivo, engole um cálice de caninha do Arauá de mistura com mel de 
uruçu. O principal, entretanto, é afastar a ideia de que está envelhecendo ou envelheceu. Considerar-se sempre 
jovem. Nada de pensar em sexo.

É a receita que o Maurício dá a quem tem medo de morrer cedo.
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O CUPIM DEVORA O ARQUIVO PÚBLICO

Fui ontem novamente ao Arquivo Público, desalojado de uma das dependências térreas do edifício da 
Assembleia Legislativa e removido a toque de caixa, como se fosse gerador de moléstias infecciosas, pestilen-
ciosas, para uma das salas da antiga Escola Normal.

Lá encontrei o meu prezado confrade Sebrão, sobrinho, debruçado sobre antigos documentos que com-
põem capítulos inéditos da nossa crônica tão desprezada pelos hereges da literatura histórica.

Como são tratados aqueles documentos que contêm o registro de atos que orientam pesquisadores e 
instrutores de processos que se tornariam incompletos sem as achegas ali pacientemente recolhidas!

Os livros de registro, antiquíssimas coleções de jornais oficiais e volumes encadernados, brochados 
contendo decretos, leis e portarias, documentos da burocracia fazendária e palaciana, desde o Império, tudo 
que constitui a vida administrativa do Estado está ali, a granel, aos montões, confusamente, à falta de salões 
amplos, adequados, arejados, asseados, sem os perigos das goteiras sobre o forro do inconfortável pardieiro.

As estantes espalhadas pelos corredores, desarmadas, à falta de braços e de espaço com a necessária 
altitude, a despeito do trabalho, do interesse do seu atual diretor e demais funcionários, para reerguê-las.

Como se abandona uma repartição tão importante como um arquivo! Um arquivo é coisa muito séria. 
Em todos os Estados o arquivo é precioso departamento da pública administração. Muitos publicam a sua 
revista com as preciosas transcrições que servem para orientar historiadores, intelectuais, sociólogos e econo-
mistas.

O Arquivo Público de Aracaju deixou de ser o repositório de preciosidades escritas para tornar-se uma 
coisa reles, sem valor, atirado a um canto. Não é mais o Tombo, é a Sapucaia.

Até certidões de tempo de serviço de funcionários tornam-se difíceis e até impossíveis porque muitos 
documentos se perderam. É uma vergonha!

O Senhor Governador devia, antes de deixar o cargo, dar um pulo ao Arquivo, e ao contemplar aquela 
desordem acredito que determinaria providências, no sentido de pelo menos selecionar os documentos mistu-
rados naquelas montanhas de papel.

O cupim está fazendo o trabalho de destruição completa.
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PROTEJAM OS HOMENS DE LETRAS 

 Quem será o futuro governador de Sergipe? É a pergunta que está na boca de todo o mundo. Ninguém 
sabe. Será aquele que for indicado pelo comando das forças que tornaram a Revolução vitoriosa.

 Que venha um governador bom, honesto, acolhedor, que se isole dos capachos, mas escolha gente 
séria, inteligente, que saiba receber e despedir os que procuram se avistar com o governador.

 Estamos acostumados a ver no gabinete do governador tanto cabra cínico, sem vergonha, que perde-
mos a esperança de acreditar na escolha de auxiliares, pelo supremo magistrado estadual, rapazes de critério, 
democratas.

 Acho difícil uma seleção, porque os governantes, no palácio, ficam engolfados na glória transitória e 
se esquecem até dos amigos mais estreitos para substituí-los pelos quebra-facas e queimadores do incenso da 
bajulação.

 Conheci uns sujeitos que desgraçavam com a dignidade, a honra de certo cidadão, candidato ao go-
verno. Quando este subiu, os atassalhados da sua nobreza de caráter, do seu pundonor e austeridade, foram os 
primeiros chamados a servi-lo.

 É que certos homens públicos gostam dos servis, escova-botas, fuxiqueiros.

 Que venha um governo que proteja sobretudo as letras, os rapazes pobres que precisam dar a lume 
os seus livros inéditos. Tivemos governos que se interessaram pela literatura e aproximam a obra de alguns 
autores sergipanos.

 Pereira Lobo publicou o Álbum de Sergipe, obra ainda hoje de consulta.

 Graccho Cardoso mandou publicar as de Tobias Barreto e a Gramática de Brício Cardoso.

 Eronides de Carvalho mandou publicar Tobias, esse desconhecido, de Sebrão, sobrinho.

 O prefeito Jorge Maynard editou as Laudas de Aracaju, de Sebrão, sobrinho.

 O prefeito Conrado de Araújo mandou publicar Minha Gente, de Clodomir Silva e instalou uma biblio-
teca pública no bairro Siqueira Campos.

 O doutor Antônio Garcia, secretário de Educação e Cultura, autorizou a publicação do A Conquista de 
Sergipe, de Manuel dos Passos, publicou vários cadernos de cultura e instituiu concurso literário com prêmio 
pago aos vencedores.

 O doutor Leandro Maciel providenciou a publicação do Educação e Cultura, de Nunes Mendonça.

 Os governos posteriores deviam seguir as pegadas dos anteriores, mandando, por exemplo, publicar a 
interessante obra sobre Lampião, rica e abundante de episódios épicos e sentimentais, de autoria de Joaquim 
Góes. Mas o rapaz é pobre e desprotegido.

 Que venha um governo sem ódios, prevenções, caprichos políticos, que também proteja as letras ser-
gipanas. Estou sempre a lamentar perderem-se as notáveis contribuições para a história e a genealogia de 
Sergipe, ainda inéditas, à falta de recursos e de proteção, com o que não conta Sebrão, sobrinho.

 Governos se afirmam não só pelas obras materiais, mas pelas de cunho intelectual.
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O ANEDÓTICO SILVIO ROMERO

Quando fico com o cérebro fatigado de ler, como, por exemplo, Conversion a l’ Humain, de Jean 
Guéhenno, que requer concentração do espírito para desenvolver o raciocínio, lanço mão de obras de ficção, 
de autores nacionais e estrangeiros, que não tragam o carimbo de “modernismo”, quando se trata de verso.

Prendem-me, nas notícias biográficas, a parte anedótica, que faz o efeito do colagogo nas afecções 
hepáticas.

O grande Silvio Romero é um dos escritores brasileiros, monumental em todos os departamentos da 
cultura, que mais conta em sua existência trabalhada e trabalhosa, episódios que nos arrancam gargalhadas.

Era ele franco, simples, modesto, sem vaidade, destabocado, irreverente mas sobremodo tolerante, de 
fácil acomodação, sempre pronto a perdoar.

Errava no escrever, dizia, de propósito, para meter raiva nos gramáticos. Era originalíssimo.

Agnóstico, afeiçoado às correntes filosóficas materialistas, não se opôs, no entanto, à entrada de um dos 
filhos na congregação dos jesuítas. Tal qual ocorrera com Capistrano de Abreu, cuja filha se tornara carmelita.

Quando um amigo quis convencer Capistrano de que deveria tornar-se amigo de Jesus, respondeu o 
historiador, ateu, que era desnecessária essa pacificação, pois que era sogro de Cristo, de vez que uma sua filha 
era dele esposa.

O glorioso sergipano era filho do português André Romero, negociante abastado, popular em Lagarto, 
onde lhe nasceram ilustres filhos. Silvio saíra ao pai, amigo de todo o mundo, principalmente dos humildes, 
trocista, espirituoso, inteligente.

Escreveu Sebrão, sobrinho, que o velho André, na velhice, de miolo mole, urinava, publicamente nas 
ruas de Lagarto, diante dos homens e mulheres.

O filho, Silvio, era um espetáculo nas chalaças, nas boutades. Escreveu Medeiros e Albuquerque que 
Silvio, certa feita, na aula da Faculdade de Direito perguntara a um aluno o que entendia por Direito.

O rapazola, pernóstico, quis fazer um brilhareco e respondeu: — “Direito, mestre, é um círculo dentro 
do qual nós obramos”.

Silvio, aparentemente indignado, deu um soco na cátedra e gritou: — “Seu imbecil, eu perguntei o que 
entendia você por Direito e não o que é uma latrina”.

Silvio era uma delícia na polêmica (...) e nas aulas do Pedro II e da Faculdade de ciências jurídicas e 
sociais.
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A MORTE DO CAPITÃO GONÇALO LEITE

Pouca gente sabe que o bisavô de eminente e ilustre conterrâneo foi assassinado. E assassinado de 
maneira violenta, bárbara, covarde.

Deram a autoria do crime do capitão André Cavalcante, que agricultava em terras pertencentes ao mu-
nicípio de Itabaiana, ao capitão Gonçalo Rabelo Leite.

Desavieram-se os dois, isto é, o capitão André e o capitão Gonçalo, este proprietário dos engenhos 
Cágado e Tartaruga.

O padre José Mateus da Graça Leite Sampaio, irmão do capitão Gonçalo Rabelo, era rancoroso inimigo 
deste, que o apelidara de (...) da Várzea do Penha, enquanto que aquele o chamava de cascavel da Tartaruga.

Ódio entre parentes é terrível. Daí o prolóquio latino: Acerrima proximorum odia.

Mas vamos à história. Aparecera morto o capitão André Cavalcante, alagoano. Na sua sepultura coloca-
ram uma cruz e daí a denominação de Cruz de Cavalcante, hoje com a de Cruz das Graças, sede de município.

Certo dia, 6 de agosto de 1852, às 9 horas da manhã, um grupo, a cavalo, chega às portas da casa-gran-
de do engenho Cágado. Eram os filhos de André Cavalcante, Manuel Francisco, Luiz e mais uns “cabras”. 
Vieram de Alagoas. Subiram atropeladamente a escada de pedra, entraram a sala, derrubaram a porta do quarto 
onde se ocultava, receoso, o capitão Gonçalo e descarregaram os trabucos sobre ele.

O filho do capitão Gonçalo, o jovem Dr. Francisco Rabelo Leite, avô dos doutores Augusto, Júlio e 
bisavô do atual deputado estadual Fernando do Prado Leite, escapou à morte porque conseguira fugir pelos 
fundos da casa, internando-se nos próximos canaviais.

Os filhos do capitão André vieram determinados a vingar a morte do genitor, do qual — dizia-se — 
fora autor intelectual o capitão Gonçalo, servindo de instrumento o pistoleiro Monteiro, residente na serra 
Redonda.

Conta-se, e eu li, que dias antes o capitão Gonçalo recebera carta prevenindo-o de que se planejara o 
seu assassínio. Ele, porém, não ligou importância à denúncia, não se precatara, alegando ser inocente daquele 
horroroso crime.

Meses antes, enfermo, o capitão André, que tinha boas relações, se tratara no engenho Carvão, proprie-
dade do seu amigo Alexandre Freire do Prado. Era este homem de prol, muito respeitado na zona canavieira 
de Divina Pastora, Laranjeiras e Pintos.

Os assassinos, chegados de Alagoas, dormiram no engenho Dangra, de Manuel Raimundo Teles de 
Meneses, coronel comandante da Guarda Nacional, de onde partiram para a execução do hediondo assassínio.

O presidente da província Graça Leite Sampaio também teve morte violenta, a tiros, a 26 de novembro 
de 1855, três anos depois da morte trágica do irmão, sendo voz corrente, segundo o historiador Sebrão Sobri-
nho, ser ele conivente ao assassínio do capitão Gonçalo Leite.

O presidente da província Dr. José Antônio de Oliveira e Silva, tomara, sem resultado, providências 
para a captura dos assassinos, que atravessaram o rio São Francisco e deles não mais se teve notícias.
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EXPOSIÇÃO DE ARTE

Fui à exposição de quadros do pintor Argolo, na Galeria Acauã, à rua Itabaianinha. Gente à beça a ad-
mirar as telas muito bonitas. Principalmente as paisagens e trechos de ruas e viandantes nas estradas.

Disseram-me que mestre Argolo é sergipano. Não me informaram se nasceu em Marcação, Roque 
Mendes, Tamanduá, Capela ou Dores. Mas o rapaz é sergipano e basta. Tem vocação para a pintura. Não gostei 
daquelas corujas com feição modernista.

Achei bastante elevados os preços. Sei que as tintas e as telas estão caras. E os pincéis também. Estes 
podem ser feitos com barba de bode, economicamente (...) artesãos domésticos.

Os nossos negociantes ricos, fazendeiros, proprietários, magistrados preferem, como enfeite, nas pare-
des dos seus salões e gabinetes, as oleogravuras impressas na Gráfica Ipiranga, de São Paulo, para ofertas, de 
graça, no fim do ano, em substituição aos almanaques, pelos escritórios de representações comerciais.

É necessária uma baixa de preços, seu Argolo, sem interferência da SUNAB.

___

A Galeria Acauã recebe, para venda, móveis antigos, moedas do Império, de ouro e prata, nacionais e 
estrangeiras, castiçais e peças que compunham o vestuário das fidalgas do passado.

Os pentes trepa-moleques, as argolas africanas, de ouro puro, as ventarolas e leques com varetas de 
marfim e pano de seda com desenhos, tudo para vender, com módica comissão. Seu Artur fotógrafo está à 
disposição de todos vocês.

___

Contaram-me que em breve será inaugurada a Galeria da Prefeitura, num recanto do parque Teófilo 
Dantas, que ainda não teve mudado de nome ou foi destruído. Bom local para bate-papo, prática de amor livre, 
venda de bombons, cerveja, gengibirra e acarajé.

Poderia a sua direção organizar ali uma exposição de antiguidades, que atrairia grande público. O José 
Augusto, de Itaporanga, mandaria, do seu Museu, a dentadura do barão do São Francisco.

O desembargador Serapião Aguiar exporia os óculos e a navalha de barba de aparar calos do barão da 
Cotinguiba.

O cônego Filadelfo, de Laranjeiras, enviaria o bidê e o vaso noturno que serviram a Labatut.

O advogado Chiquito Pires, de Estância, remeteria a última ceroula, que usara, já perto de morrer, o 
Inácio Barbosa, factótum.

O historiador Sebrão, sobrinho, concorreria com as anquinhas e segundas saias da marquesa de Ita-
baiana.

Muita coisa interessante pela antiguidade, e valiosa, apareceria para ser exposta se houvesse boa von-
tade e diligência da parte dos inteligentes assessores do senhor prefeito Godofredo.

Uma advertência: O pintor Argolo deve baixar a tarifa dos seus bonitos quadros para evitar encalhe. 
A maioria da nossa gente é pobre e os ricos só pensam em contrabando e tomar dinheiro emprestado a juros 
baixos.
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VELHARIAS INTERESSANTES

Como grande parte dos meus leitores gosta de ler coisas velhas, como eu as trago sempre, para aqui, 
vou prosseguir no desenterramento de várias, encontradas nos arquivos, dentro dos quais opero com o vigor 
das traças.

___

Em publicação de 15 de agosto de 1891 o alemão Luis Schmidt, negociante em Maruim, alertava o 
povo no sentido de não efetuar a compra do engenho Quizanga, no município do Rosário, pertencente a Cân-
dido Barbosa Madureira, por estar este lhe devendo a importância de oito contos de réis (8 mil cruzeiros).

___

No expediente de 18 de janeiro de 1861, do Presidente da Província, estava a declaração de que fora 
suspensa a cadeira de Latim, na Capela, por falta de alunos.

___

O arcebispo primaz da Bahia, D. Manuel, determinava aos arciprestes de Sergipe, por intermédio do 
vigário-geral José Gonçalves Barroso, em carta de 31 de março de 1864, que obstassem o casamento de Braz 
Maciel com a jovem Jureminha (Joana Ladislau de Faro), raptada violentamente do engenho Jurema, proprie-
dade de seus pais.

___

No ano de 1864, quando mais devastadoramente o cólera-morbo assolava a Capela, principalmente os 
povoados Tapuio, Fuzil, Cafubá e Sítio do Meio, desenvolviam atividade para debelar o mal os doutores Pedro 
José da Silva Ramalho e Joaquim Sobral Pinto.

O Dr. Pedro Ramalho era filho da escrava e cozinheira do vigário Gratuliano José da Silva Porto. Este 
mandara o menino, que não era seu filho, a Coimbra, de onde voltara formado em medicina e matemática. Sua 
mãe, Ana, foi alforriada pelo padre Gratuliano, para não envergonhar o filho doutor, e casada, pouco depois, 
com o administrador do mesmo vigário, de nome José Gomes, homem branco e honesto, segundo afirma Seb-
rão, sobrinho. Eu ainda hei de contar essa história dos Porto com mais minuciosidade. Sou colateral deles, pelo 
lado materno. Todos os irmãos Porto, Manuel, Gratuliano e José, padres ordenados em Portugal, capelenses, 
eram terríveis mulherengos, povoadores da Capela de filhos ilegítimos.

___

O coletor provincial da Capela, Joaquim Cesário de Souza Campos, foi denunciado ao presidente Za-
carias de Góes e Vasconcelos, como cobrador a mais de selos. O Tesouro, entretanto, depois de rigoroso exame 
constatou que o coletor Cesário de Souza Campos era rigorosamente exato.
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GRIPE E SONHOS

 Apanhei uma gripe cachorra, como não tinha há muito tempo. Seria a permanência, à tarde, com esse 
tempo variável, puxando mais pra frio, que me trouxe tal macaca? Comi febre de 39 graus. Na minha idade é 
um perigo. Os velhos desencarnam por qualquer besteira.

 Aconselharam-me injeções. Não gosto desse processo de cura. Esse cisma me veio depois que ouvi 
uma palestra, há muitos anos, na Faculdade de Medicina da Bahia, proferida pelo barbado professor Freire de 
Carvalho, que o combatia.

Tomei uma porção de comprimidos, sem efeito. A gripe não se cura facilmente. Ela passa por diferen-
tes ciclos até que naturalmente desapareça, depois de maltratar o infeliz.

Tomei, por último, uma xícara de chá de alho com um comprimido de Melhoral. Não suei mas senti 
melhoras. Pelo menos dormi como o devoto que despeja nos ouvidos do vigário a série imensa dos pecados 
mortais e venais.

E sonhei. Vocês querem saber com que sonhei? Primeiro, que estava no aeroporto e vi o nosso inefá-
vel Pulga tomar um Caravele com destino à Terra do Fogo, onde pronunciaria uma série de palestras sobre a 
influência da culinária na ciência e arte de governar.

Parecerá, a quem me lê, pura fantasia. Pois é a verdade. Acordei estremunhado e, depois, voltei ao 
estado onírico anterior. Via, agora, o Ferraz Álvares no governo do Estado, tendo como secretário da Fazenda 
o Jaime Laudário.

O finado psicanalista Freud nos dá explicações sobre o Id, o Ego, o Consciente, o Subconsciente. E lá 
vêm mais lições sobre catarses, censura, recalque e uma variedade de expressões técnicas que deixam o leigo 
perturbado.

Sei que sob a ação do chá de alho com Melhoral, sonolento andei pelas ruas de Atenas a conversar com 
Anacreonte, o qual me afirmara que na terra só existe duas coisas boas: — o Amor e o Vinho.

Aparece-me, depois, o Sebrão, sobrinho, com as tíbias do barão de Itabaiana, para oferecer ao Museu 
de Arte e Tradições do Zé Augusto. Acordo, apalpo-me, estou íntegro, sem febre, com uma sede dos diabos. 
Nisto aparece-me um mancebo que me pede dizer nestas “Variações” que anexo à Galeria Álvaro Santos fun-
cionará uma churrascaria de carne de mocó.

Bato palmas à bela iniciativa.
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CONVERSA DE VELHO

 Domingo, 12, visita de velho amigo residente em Salvador. Médico, farmacêutico, droguista. Quatro 
longas viagem para a América do Norte, à Europa e à grande parte da Ásia. É ele o Dr. Gotardo de Araújo. 
Criamo-nos em liberdade nos tabuleiros perfumados de Capela. Ele, filho de pai abastado; eu, de operário 
honrado.

 O desnível social e econômico não foi entrave à manutenção e consolidação de uma amizade fraternal 
que se conserva até hoje. Relembramos o passado. Já não temos mais amigos firmes na lealdade como os de 
outrora. Os atuais são constituídos à base de comércio.

 Abraçamo-nos como sempre, à despedida, com os olhos rasos d’água.

 Medito na melancólica solidão em que vegeto. Limito hoje os meus passeios ao Arquivo Público, à 
Biblioteca e à Ponte do Imperador. Não me agradam os potins das portas de cafés e livrarias.

 Na Academia de Letras, no dia cinco de cada mês, peço ao presidente Cajueiro a tradução de quatro 
versos das Odes de Anacreonte, nas quais o poeta grego canta o amor e o vinho... Cajueiro aprendeu grego no 
Convento Franciscano de Penedo.

 Dirijo-me ao confrade Clodoaldo de Alencar, ao qual peço me declame alguns dos seus majestosos 
alexandrinos à Heredia. O poeta cearense-sergipano, agora vestido com bom gosto, penteado com esmero, 
cheirando a longínquo perfume de Houbigant, rigorosamente barbeado, recita-me versos sobre certos olhos 
tristes. O poeta regressou aos 18 anos.

 Freire declara-me que na noite anterior palestrou com um príncipe do Nepal, falecido a 4.600 anos 
antes de Cristo. Indago se o poeta antes de deitar-se não comera uma feijoada.

 Converso com o historiador Sebrão, sobrinho, sobre a origem de certas famílias aristocráticas de Ser-
gipe. O historiador desconversou. Não quer se incompatibilizar com certos “brancos” em comissão.

 Ao sair despeço-me do ilustre advogado, poeta mavioso Pires Wynne, que me faz advertências so-
bre a saúde com o cuidado de um pároco da aldeia. Ele desce as escadas do Instituto, de preto, solene, hirto, 
circunspeto como um guarda-livros de casa mortuária.

 Vou, depois, à Ponte, transformada, agora, sem assistência policial, em escandaloso ponto de reu-
nião de casais com curso de aperfeiçoamento nos bordeis.

 Peço as dignas autoridades policiais a manutenção, ali, pela manhã e à tarde, de um soldado, para 
que, assim, possam as famílias e as crianças permanecer, por minutos, naquele logradouro público.

Gazeta de Sergipe – 19/02/67



60

ESCRITORES DE CARIRA

 A família Rabelo, de Carira, está produzindo surpreendentes frutos literários. Primeiro, apareceu o 
João Rabelo, que, depois de se aposentar no cargo de fiscal de rendas do Estado, foi acompanhar em Belo Ho-
rizonte, onde a inspiração lhe brotou com o viço dos tomates e abóboras cultivadas nos roçados de Gameleiro 
e Saco Torto.

 Deu-nos, o João, como já me referi em crônicas anterior — TEREZA — romance sentimental, bem 
tecido, que faz chorar meninas casadoiras e nada otimista nos anelos matrimoniais. O João tem muito talento.

 Agora me aparece Olímpio Rabelo, seu irmão, com RETALHOS DE HISTÓRIA, livro que nos embe-
vece com as investigações sobre as origens e a colonização primitiva de Carira pelos sertanejos procedentes 
de Riacho do Peixe.

 A antiga aldeia, povoado, vila e hoje cidade, tem tudo menos luz e água. A terra é boa e dadivosa. Se 
eu, hoje, tivesse de escolher uma cidade do interior para morar, daria preferência a Carira, pela amenidade do 
clima e religiosa tranquilidade sertaneja.

 Hoje, em Carira, que recebeu os influxos da civilização litorânea, não há mais perigo dos Monte, Lam-
pião e dos rebeldes cangaceiros do finado Chico Porfírio, que talavam aquelas terras destruindo povoados, 
armazéns, casas de molhados, fazendas e até farmácias.

 Há o problema d’água, cuja solução corre por conta das autoridades federais e estaduais. A luz possi-
velmente ainda este ano será instalada. Nem lampião a querosene ilumina as ruas e praças de Carira.  

 O trabalho histórico de Olímpio Rabelo, que é muito inteligente e observador, o qual já foi tabelião, 
prefeito, deputado, é preciosa contribuição para quem se dispuser a ampliar, refundir a corografia de Laudelino 
Freire.

 Olímpio ama Carira, a quem chama de “Mamãe”, como Sebrão, sobrinho, a Itabaiana, de quem se diz 
literária e simbolicamente cachorro da Velha Loba. A linguagem de Olímpio Rabelo é limpa e com incursões 
pelo romantismo.

 Hoje, que está definitivamente afastado da política, poderá, se lhe der na telha, com a inspiração de que 
é dotado, escrever uma novela de costumes, uma monografia folclórica sobre hábitos e usos de Carira, que já 
tem vigário e “médico” japonês, especialista, ao que me informaram, em ablação de hidrocele e cura de sarna 
gálica, conhecida também por “já começa”.
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LIVROS NOVOS

A literatura em Sergipe está melhorando consideravelmente, no que diz respeito à produção. Os escri-
tores estão surgindo como cogumelo e a “Regina” não para de imprimir livros da atual safra sergipana.

Há poucos dias apareceu-me um rapazinho com um pacote. Abri-o. Era os originais de um livro que 
tem por título Minha terra e minha gente. Queria o rapaz que eu lhe rabiscasse o prefácio.

Não tenho competência para a profissão de prefaciador. Se algumas vezes cometo esse pecado, é no 
preâmbulo das composições de livros do meu secretário perpétuo Freire Ribeiro, que é meu velho chapa.

Está no prelo, segundo me informaram, a Geografia de Sergipe, escrita pelo professor Acrísio Torres, 
autor da já divulgada História de Sergipe. Foi necessário que viesse do sertão do Ceará um jovem intelectual 
para escrever a nossa história e a nossa geografia, de vez que as escritas anteriormente estão em grande parte 
desatualizadas.

Aguardemos o novo livro do professor Acrísio, que escreveu bem e seguro nas suas investigações. 
Espera-se, também, Folclore Sergipano, de Carvalho Déda, a máxima autoridade no assunto em Sergipe. Car-
valho tem outro livro para ser impresso, editado com auxílio do governo estadual.

Consta-me também que vai entrar em prelo o romance O Engenheiro, livro sério e forte, de tendência 
socialista entre a direita e a esquerda, escrito pelo doutor Jorge Neto.

Está muito bem. O governo deve proteger, auxiliar as nossas letras, a exemplo do que fizeram os go-
vernos de Graccho Cardoso, Pereira Lobo, Eronides de Carvalho, Luiz Garcia e Leandro Maciel.

Saiba-se que Laudas de Aracaju, de Sebrão, sobrinho, foi publicado a expensas do prefeito Jorge May-
nard, e a reedição de Minha Gente, pelo prefeito Conrado de Araújo.

Vai sair, em breve, o poema de Clodoaldo de Alencar. Aparecerá, ainda, Canto em louvor do Índio-Rei 
Serigy, de Freire Ribeiro. A propósito do poema Sinhozinho, de Freire, escreveu Lourival Fontes: “Acuso 
recebido e já lido o Sinhozinho. É uma história triste, na cadência dos versos, contada e narrada aos jovens 
inexperientes e aos homens amadurecidos. Que força de expressão, que poder de evocação, que raios de 
imaginação! Continue cantando o Poeta admirável e não falte a seiva nem eloquência à música nativa dos seus 
versos esculturais”.
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MISTIFÓRIO

A casa fidalga do doutor Delfino do Cumbe, na Capela, à praça da Matriz era vizinha da do coronel 
João Pais de Souza, genitor do tabelião aposentado Euclides Souza. Era o coronel João Pais homem austero, 
de poucas conversas, negociante de fazendas e proprietário do “Macaco”.

Político valadonista, chegou a intendente da Capela, pelo partido peba. O coronel José Ferreira da Sil-
va, que era do partido cabaú, dirigia, à época, O Capelense, jornal oposicionista, da corrente do coronel José 
Calazans, atacando sempre, sistematicamente, a administração do coronel João Pais.

O intendente, certa feita, cansado de ler as objurgatórias do jornal do Zé Ferreira, que era meu padri-
nho, tomou uma drástica resolução: mandou empastelar O Capelense.

Foi um Deus nos acuda. A cidade ficou em pé de guerra. Os pebas exultaram e os cabaús cozinharam 
a indignação. Esperava-se a desforra para quando Valadão fosse apeado ao governo.

João Pais estava, no momento, muito prestigiado e tomara todas as providências de caráter policial 
para frustrar qualquer ação violenta dos adversários que eram numerosos e agressivos.

Os pebas não suportavam os cabaús, e vice-versa, tal qual como hoje, udenistas e pessedistas, ambos 
metidos na sacola amarrada com a corda do “arenismo”. Saiba-se que o coronel João Pais era sogro de uma 
irmã do coronel José Ferreira. Briga entre membros da mesma família é o diabo!!

___

Quando o desembargador Humberto Sobral, ilustre presidente da Superior Corte de Justiça do Estado, 
era “formiga”, lia, além das Horas Marianas, as Armas da Castidade, do padre Manuel Bernardes, e não da 
Caridade, como saiu na crônica de 7 do corrente do mês de março. 

A casa de sua família, na Capela, tinha, sobre a platibanda, três bonecos de louça portuguesa represen-
tando a Primavera, o Inverno e o Verão, faltando o do Outono, para completar as quatro estações. Foi por isso 
que eu citei apenas três estações.

Penso que me expliquei à saciedade, evitando, assim, comentários imbecis sobre a minha suposta ig-
norância.
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VISITA A ITABAIANA

 

 Desperta-me à porta o carro do hábil motorista Zé Melquiades, que conduz o amigo Daniel Andrade, 
funcionário categorizado do Departamento de Portos, Rios e Canais.

É sábado, dia de feira grande em Itabaiana e eles querem me mostrar, como bairristas, filhos da Velha 
Loba de Sebrão, sobrinho, o quanto cresceu e progrediu a cidade sertaneja que tem por orago Santo Antônio 
e Almas. 

Vai conosco o bom amigo Dalvo Leal, excelente companheiro para essas arrancadas. Não somos mais 
políticos e só aguardamos o retorno impossível de algum rebento do barbado amante da Condessa de Barral 
para ingressarmos no partido monárquico.

A rodovia bem tratada dá-nos a impressão que rodamos sobre asfalto. Os tabuleiros verdoengos chei-
ram a alecrim. Há uma verdadeira festa vegetal com as primeiras chuvas do inverno. Preparam-se os campos 
férteis para as próximas colheitas que prometem abundantes.

A feira de Itabaiana não tem símile no Estado. Já ultrapassou a área coberta e descoberta que se alastra 
pela larga e longa avenida que tem o nome de Otoniel Dória, em direção à estrada de Frei Paulo.

Fomos apresentados a um homem simples, excepcional, surgido após a morte trágica de Euclides Paes 
Mendonça, que é o deputado Francisco Teles de Mendonça, popularmente conhecido por Chico de Miguel. 
Tomou o timão da política local, euclidiana, e sobrepujou, de início, na estreia, nas últimas eleições, em nú-
mero de votos, os demais partidos congregados.

Muito moço, com 42 anos de idade, simpático, atraente, bem vestido, de gestos comedidos, fala mansa, 
sorriso para todos, é um espetacular fenômeno na política de Itabaiana. De acordo com o Prefeito, que é pes-
soa da sua absoluta confiança, por ele eleito, já construiu dois grupos escolares: um na Várzea da Gama, sua 
terra, e outro em Terra Vermelha. Já deu início a mais dois: um em Flechas e outro em Cajueiro. Irá aniquilar 
definitivamente os seus adversários nas futuras eleições. Lê a Gazeta de Sergipe com o máximo interesse, sem 
opinar por este ou aquele suelto. É sobretudo reservado e psicólogo.

Convidado a almoçar em sua residência pude avaliar, pela assombrosa quantidade de visitantes de to-
das as categorias sociais, o quanto é querido o deputado Chico de Miguel. Está construindo, anexa à sua casa, 
a sede da UDN.

Visitei sua fazenda, que outrora pertencera a Euclides Paes Mendonça, onde faz agricultura e pastam 
selecionadas vacas leiteiras como o gado para o corte. Diz ele que é pobre, mas rico de esperança e transbor-
dante de coragem para a luta.

Estive com monsenhor José Soares, novo vigário da paróquia, o qual está lutando bravamente para 
criar a Escola de Comércio, a exemplo do que fez quando curava em Propriá. Eu e os meus companheiros 
voltamos já ao entardecer, beijados pela brisa que soprava dos lados da serra de Itabaiana.

Fui depositar, antes de deixar Itabaiana, uma rosa no túmulo do meu saudoso amigo Euclides Paes 
Mendonça. 
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DR. GONÇALO, NA ACADEMIA DE LETRAS

 Conheci Gonçalo Rolemberg Leite, ali, pelo ano de 1932, quando dirigia e redatoriava o diário A Re-
pública, ao ler, primeiro, uma sua produção, nitidamente literária, intitulada A Árvore, da qual fazia o histórico 
com sabor de novela à feição de Geraldo de Nerval.

 Foi o seu matutino político e literário que publicou, na íntegra, o meu discurso de ingresso na Acade-
mia Sergipana de Letras, ao qual dei o título de “O Lírico das Rosas”, constituindo o perfil do meu patrono, 
poeta e magistrado, o maior roseirista do Brasil, Joaquim Martins Fontes, vítima da gripe espanhola quando 
exercia a judicatura em Bananal, estado de São Paulo.

Daí por diante, fora das lides jornalísticas, Gonçalo Leite fazendo advocacia, depois integrado no ma-
gistério secundário e superior com passagem pela Procuradoria Geral do Estado, afastado das lides políticas, 
continuou a estudar profundamente. Dar-nos-á, em breve, consoante revelação do acadêmico Silva Ribeiro 
Filho, uma nova História de Sergipe.

Homem íntegro e eminente pelo caráter, pela cultura literária, jurídica e filosófica. A sua ironia, no que 
escreve, como analise, é suave como o roçagar de paina e belbutina, por vezes ligeiramente penetrante quando 
se refere a políticos, aproximando-se na sutil irreverência, de Anatole France e Lawrence Sterne.

Que dizer da oração do acadêmico Silva Ribeiro Filho, recebendo seu confrade Gonçalo Leite? Um 
primor estilístico e estético, com delicadezas de mulher bonita e feiticeira e perfume de rosas e de incenso que 
se evola no sagrado interior das catedrais. O acadêmico Silva Ribeiro Filho, como Gonçalo Rolemberg Leite 
é uma flor da cultura sergipana.

___

Nota sobre a Academia Sergipana de Letras: — Para o biênio de 1967/1969 foi eleita a seguinte direto-
ria: — Presidente: J. Cajueiro; Vice-Presidente: Zozimo Lima; Secretário-Geral: Freire Ribeiro; 1° Secretário: 
Marcos Ferreira; 2° Secretário: José Olino; Tesoureiro: Sebrão Sobrinho; Bibliotecário: Luiz Pereira de Melo. 
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“HISTÓRIA DE SERGIPE” 

 Recebi, com prazer, a segunda edição da História de Sergipe, de autoria do ilustre professor Acrísio 
Torres Araújo, que vem prestando relevantes serviços à mocidade das nossas escolas. Está, realmente, melho-
rado, ampliado, o trabalho do distinto professor, que poderá, com certeza, despertar a inteligência da nossa 
juventude para conhecer e guardar na memória os principais episódios históricos, sociais que concorreram 
para a nossa formação de homens escravizados política e territorialmente ao governo da Bahia.

Sairão, também, em segunda edição, para o curso primário, a Geografia de Sergipe e a História de 
Sergipe, já adotada, com proveito, nas escolas da capital e do interior.

Observamos alguns cochilos que certamente serão corrigidos na terceira edição. O preclaro mestre in-
siste em afirmar, arrimado no dicionário de Velho Sobrinho, que o escritor Amando Fontes nasceu em Aracaju. 
Não é verdade. Nasceu em Santos, quando ali seu genitor se estabelecera com farmácia.

O doutor Armindo Guaraná também registrou no seu Dicionário Biobibliográfico o nascimento do ca-
pitão-mor João Pereira Filgueiras, guerrilheiro nas terras cearenses, como nascido em Santo Amaro, de onde 
saíra com quatro anos de idade. O destemeroso lutador e vencedor de Fidié, no Cariri, nasceu em Santo Amaro 
da Purificação, Bahia.

Tenho filhos nascidos em Salvador e Pojuca, mas não espalharei que vieram à vida em Sergipe. Outro 
equívoco: o poeta Freire Ribeiro não nasceu em Socorro, mas no bairro Chica Chaves, subúrbio desta capital. 
O novelista Paulo Dantas não nasceu em Riachuelo, mas em Simão Dias. Esses biobibliógrafos andam muito 
mal informados.

Esqueceu o ilustrado professor Acrísio Torres de inscrever na sua História o nome do glorioso e infeliz 
poeta Hermes Fontes, nascido em Boquim, bem assim o do grande lírico Garcia Rosa, nascido em Japaratuba, 
e do bacharel, médico e filólogo notável, Maximino Maciel, nascido no Rosário do Catete, autor da Gramática 
Descritiva e mais compêndios de química e botânica.

Arrola o ilustre mestre o meu colateral, padre-doutor Manuel José da Silva Porto, diplomado em Coim-
bra, juiz de direito de Vila Nova, hoje Neópolis, como facínora, encarcerado no governo provincial do barão 
de Muritiba.

O ilustre mestre, que está prestando ótimos serviços no campo da historiografia, precisa saber sobre a 
trágica ocorrência, em longa nota, em Tobias Barreto, aquele desconhecido, o que escreveu Sebrão, sobrinho, 
o maior historiador contemporâneo, ainda vivo, residente ali, na rua do Lagarto. Muito obrigado.
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HOMENS E FATOS DE CAPELA

Quem naquela trágica manhã de 6 de fevereiro de 1941 acompanhou o padre-doutor Porto, juiz de 
direito de Vila Nova e senhor do engenho Alegrete, para cobrar vingança contra o atrevido e audacioso juiz de 
paz José Álvares Pereira, foi seu sobrinho Manuel José de Melo, mais conhecido pela antonomásia de Necão 
da Lavagem, por sua alta estatura física e desassombro de atitudes.

Era de sua propriedade o engenho Lavagem, que antes pertencera a seu pai, padre José Francisco da 
Silva Porto. Necão, homem valente, decidido, era filho do padre José Francisco com a jovem Izabel de Melo 
Vieira Cabral, ancestral do atual vice-governador Dr. Manuel Cabral.

A jovem Izabel Cabral era noiva do mancebo José Francisco. O pai deste, cabuloso português, esposo 
da alagoana dona Maria Perpétua de Sá, para frustrar o casamento do filho, mandou-o para Portugal a fim de 
seguir a carreira eclesiástica.

A noiva Izabel ficara grávida. O noivo se “adiantara”. Quando voltou de Portugal com as ordens sa-
cras, encontrou o filho ilegítimo crescido. A jovem Izabel errara, mas conservou-se rigorosamente honesta, 
respeitada.

Manuel José de Melo, o Necão, filho de Izabel com o padre José, casara-se com Maria Rita da Silva 
Melo, havendo desse consórcio os seguintes filhos: Dr. Jose Francisco da Silva Melo, médico militar; Dr. João 
da Silva Melo, desembargador do Tribunal de Justiça; Manuel da Silva Melo, farmacêutico que viveu no Acre, 
como seringalista no rio Juruá; general Francisco da Silva Melo e dona Emília Melo, todos falecidos.

Era avô da doutora Helena Melo, engenheira civil, do quadro da Prefeitura e servindo atualmente no 
Instituto Tecnológico desta capital.

Manuel José de Melo, a despeito de ter acompanhado o tio padre-doutor Porto no massacre do juiz de 
paz José Álvares, não respondeu a processo, o mesmo acontecendo com seu outro tio, Francisco José da Silva, 
conhecido por Capitão Nou, proprietário dos engenhos Trapinhos e Lagartixo, que se conservara equidistante 
dos acontecimentos.

Com os documentos que possuo e arrimado nos trabalhos do nosso provecto historiador Sebrão, sobri-
nho, estou habilitado a escrever e tornar público o que se há passado em Sergipe, principalmente na Capela, 
que jaz ainda hoje sem ter quem lhe escrevesse o que de importante lá ocorrera no pretérito.

Estou, porém, disposto a deixar o campo aberto para vindouros investigadores da vida social, política 
e eclesiástica da minha Capela.
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A FAVOR DAS LAVADEIRAS DE ITABAIANA

Vou solicitar um obsequio ao senhor prefeito de Itabaiana.

Às vezes me intrometo na seara de outros com o objetivo de melhorar o que aos outros cabem.

Itabaiana é hoje uma das cidades mais importantes do Estado.

No tempo do finado Dorinha, muito trabalhador, não pôde ele, como intendente, dar à Velha Loba, 
como a denomina o meu velho amigo Sebrão Sobrinho a vestimenta elegante do progresso de que tanto pre-
cisava.

As rendas eram curtas e não havia, como hoje, auxílio do governo federal.

Era um município prodigioso, como sempre, em matéria de agricultura e pecuária, mas socialmente 
ainda a passo de cágado.

Passei, há anos, cerca de dois meses em Itabaiana, com um filho enfermo, sob os cuidados do meu pre-
zado amigo Dr. Armando Domingues, que ali iniciara a clínica, após formado, e estranhei que o único cinema 
existente não iniciasse as sessões antes que certo médico aparecesse.

Se o descansado esculápio chegasse as 10 horas da note, só àquela hora se iniciava a exibição do fil-
me. Contando não se acredita. Mas é a verdade. Dizem-me que esse doutor é proprietário do frigorífico desta 
capital.

Se o mata-sanos não aparecesse, os frequentadores do cinema tornavam a casa.

Itabaiana está hoje bonita, próspera e civilizada. Já tem até água encanada nas residências particulares.

Eu quero lembrar ao senhor prefeito a necessidade urgente de se construir ali uma lavanderia. Não há 
mais motivo para que as pobres lavadeiras de ganho exerçam o seu ofício no distante rio das Pedras.

As cidades mais importantes do Estado têm LAVANDERIAS, só Itabaiana é que ainda não as tem.

Vamos, Sr. Prefeito, para frente. Vá ao encontro das aspirações das lavadeiras, que lhe darão, agrade-
cidas, amanhã, o voto para deputado estadual.
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AS OSTRAS E O SONHO

 Sonhei que tinha morrido. Suavemente. Como se tivesse ingerido uma dúzia de comprimidos de barbi-
túricos. Creio que foi efeito de umas ostras que me mandaram de Santo Amaro, as quais comi com muito leite 
de coco e pimenta malagueta.

O Freire, que nunca me deixou, à minha cabeceira, olhando melancolicamente as velas que se derre-
tiam entre Cristo e o Crucifixo, inquiriu-me sobre o padre que deveria fazer a encomendação do meu cadáver 
antes de baixar à sepultura.

Ora vejam vocês o que é sonho! Eu, morto, já dentro do caixão de pinho e chita, a manter diálogo com 
os circunstantes lacrimosos. Tais manifestações oníricas fizeram com que Freud criasse a escola psicanalítica.

Respondi ao Freire que chamasse os meus amigos padres Domingos Fonseca ou Alberto Bragança. Eu 
sentia estar ausente o padre Carlos Costa, que completaria a trindade da minha admiração e do meu particular 
afeto.

O Sebrão, sobrinho, interveio, declarando que era aconselhável chamar o padre Pedro, meu amigo, 
santo, de virtudes raras, que ainda não trocara a batina pelo paletó saco e conservava raspada a coroa no alto 
do cocuruto.

O Vitorino Magno ficou com o Sebrão, e foi chamar o padre Pedro. Este, à aproximação do meu cadá-
ver, consultou o Freire sobre se eu já tinha confessado antes de bater as botas.

O poeta respondeu que eu já tinha feito a páscoa há 60 anos, confessando pecados por adiantamento. 
Estava, pois, em completo estado de graça. Padre Pedro considerou que a confissão é apenas uma exigência 
canônica dispensável para quem não matou e não roubou.

— Que mais desejava eu?  

Pedi-lhe que levasse o meu cadáver à Ponte do Imperador, de onde partiria para os “Cambuís”. Pedi-
-lhe, mais, ainda, que não se esquecesse de colocar no meu caixão um exemplar dos Diálogos, de Platão e a 
última edição de Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado, para eu reler, ao lado de São Pedro, nos dias 
de tédio na Eternidade.

Nisto acordei com a realidade da empregada que me acordava com pancadinhas à porta do meu quarto, 
para atender o professor Zé Freire da Conceição, que me vinha ministrar suas preciosas lições de Gramática 
e de Estilística.
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OS PORTO DA CAPELA

O Dicionário do desembargador Armindo Guaraná armazena no seu bojo nomes de vários sergipanos 
inteligentes ao lado dos de respeitáveis mediocridades, inclusive o meu.

Entre os homens notáveis de Sergipe devia estar o doutor Pedro José da Silva Ramalho Porto, capelen-
se da gema, formado em matemática em 1849, em filosofia em 1855 e em medicina em 1856, na Universidade 
de Coimbra.

Vou contar a história desse capelense ilustre com os de outros que se engrenam como membros da 
tradicional família Porto, da Capela, que se estende a Dores.

O Dr. Pedro Ramalho era filho adotivo do padre Gratuliano da Silva Porto, vigário da freguesia da 
Capela. Esse padre se amancebara com a escrava de nome Ana. Esta, quando veio para a companhia do padre 
Gratuliano, trouxera um filho de nome Pedro. A mãe de Pedro, já amásia do padre Gratuliano, tivera, com 
este, quatro filhos, entre os quais, segundo Sebrão, sobrinho, um de nome Alexandre, que se casara com moça 
branca.

O menor Pedro, filho da escrava Ana, posterior amásia do padre Gratuliano, foi por este mandado a 
Coimbra, de onde regressara com três títulos de doutor. Como médico clinicara na Capela e fora senhor do 
engenho Calumbi. Casara-se e tivera filhos, dentro os quais um, casado, também doutor em medicina, que se 
transferira para Penedo onde clinicara e deixara descendência. Foi o Dr. Ramalho.

Antes do Dr. Pedro Ramalho regressar ao Brasil, o padre Gratuliano tratou de casar a amásia, mãe 
do doutor, com o seu administrador, homem branco. Saiba-se, porém, que consta nos livros de registro de 
acadêmicos brasileiros em Coimbra o nome de Manuel Vicente da Silva como pai do Dr. Padre José da Silva 
Ramalho.

Já o padre José Francisco da Silva Porto, pai do meu avô, padre Francisco José da Silva Porto, tivera 
outro filho, a quem dera o nome de seu irmão, Gratuliano, vigário da Capela. Esse Gratuliano, sobrinho, foi 
mandado pelo pai, padre José, estudar direito em Olinda, de onde saiu formado, indo residir em Belém do 
Pará, ingressando na magistratura. Há muitos Porto no Pará, descendentes de capelenses.

Irei, aos poucos completando a minha Memória histórica da Capela, em andamento embora sem a 
possibilidade de publicar à falta de dinheiro.
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NA ACADEMIA SERGIPANA DE LETRAS

A última sessão da Academia Sergipana de Letras foi a mais concorrida deste ano. É que se tratava de 
eleger candidato às vagas abertas com o falecimento dos saudosos acadêmicos, dom Mário de Miranda Vilas 
Boas e Gervásio Prata.

Para aquele fim, naquela tarde de 10 do corrente, no salão do Instituto Histórico, compareceram fisica-
mente, pessoalmente, em corpo e alma (deixem passar a sucessão nominal pleonástica), os acadêmicos Prof. 
João Cajueiro, presidente do sodalício, e Zózimo Lima, vice-presidente.

E mais os seguintes acadêmicos: Dr. Augusto Leite, Dr. Garcia Moreno, Dr. José Severino, Dr. Jorge 
Neto, Dr. Severino Uchoa, Dr. Marcos Ferreira, Dr. J. Ribeiro Filho, Dr. Pires Wynne, Prof. Cabral Machado, 
Prof. Gonçalo Rolemberg, historiador Sebrão Sobrinho, Epifânio Dórea, monsenhor Domingos Fonseca, poe-
tas Freire Ribeiro, Clodoaldo de Alencar e Prof. Luiz Pereira de Melo.

Processado o escrutínio, verificou-se que foram eleitos o Dr. Osman Fontes, magistrado, professor da 
Academia de Direito, e D. Luciano Duarte, do Conselho Superior do Ensino Federal.

Foi, antes dos trabalhos, distribuído o jetom de presença, na importância de 500 cruzeiros velhos aos 
senhores acadêmicos.

Será, no próximo mês de outubro, publicado edital convidando candidatos à vaga aberta com o fale-
cimento do saudoso acadêmico Cleómenes Campos, ocupante da cadeira n° 3, que tem por patrono Fausto 
Cardoso.

O candidato eleito para aquela cadeira terá planos para as mangas na composição do panegírico ao 
poeta do Coração Encantado e ao tribuno e lírico da Canção da Esperança.

___

Em meio aos trabalhos, o acadêmico Uchoa sugeriu ao presidente a criação de concursos literários com 
prêmios aos galardoados. O presidente Cajueiro declarou que não havia recursos monetários para pagar aos 
premiados.

___

O acadêmico Freire Ribeiro logo que recebeu o jetom de 500 bagarotes, empregou-os na compra de 
acarajés, seu acepipe predileto durante a atual fase governamental, quentinhos, preparados, ali, no Parque 
Teófilo Dantas.

___

A Academia Sergipana, como as dos demais estados, tem sido malsinada pelos que dela não fazem 
parte por inópia de capacidade intelectual.
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POR QUE ME CALO

Perguntara-me, há dias, certa jovem muito inteligente e “despachada”, como se diz, entre nós, funcio-
nária de uma repartição autárquica, qual o motivo por que nos meus rabiscos não faço referências aos escrito-
res contemporâneos, isto é, da atualidade, em nossa terra.

Ri, forçado, porque, de feito, a pergunta tem lá suas razões. Mas é preciso que se saiba, conforme 
declarei à jovem, que não sou, propriamente, homem de letras, com autoridade para emitir conceitos, fazer 
apreciações, pronunciar julgamentos, o que só é dado a autênticos escritores de polpa suculenta e fino paladar.

Sou, apenas, um rabiscador que não vai além de um fabricante de colifichet, e eu próprio um colifichet, 
suportado pela munificência do Orlando, que me acolhe amigavelmente à sombra da sua primorosa inteligên-
cia, notável capacidade de penetração sociológica, paleológica e afetiva.

Em toda a parte do Brasil por onde hei andado, com a minha inofensiva mania de escrever, não me 
tem faltado amparo simpático de autênticos homens de imprensa e de pensamento, eleitos pela consagração 
nacional.

Aqui, em Sergipe, apenas procuro dar combate à melancolia por meio do badinage em letras, que ale-
gra os tristes como eu. Não frequento “igrejinhas” literárias, as portas das livrarias, e só por equívoco lamen-
tável encaixaram meu nome em algumas instituições literárias daqui e de outras províncias. 

Admiro, silenciosamente, intelectuais sergipanos do momento como Ariosvaldo Figueiredo, sociólogo 
e beletrista, Jorge Neto, romancista e autor de magnética atração. Núbia Marques, discípula do realismo de 
Sagan, Gonçalo Rolemberg, jurista e estudioso da nossa História, poetas como Freire Ribeiro, da linha oriental 
de Omar Khayyam, Clodoaldo de Alencar, que tem como paradigma Heredia e Suny-Prodnomme, Severino 
Uchoa, o lirismo do sertão em flor e J. M. Fontes, um solitário Baudelaire ressurreto em Sergipe.

Na historiografia só destaco Sebrão Sobrinho, olvidado mas vitorioso e respeitado. Outros, adventí-
cios, superficiais, não passam de historiadores regionais de meia-sola.

Não manifesto opinião sobre sergipanos fora da minha roda.
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INSTALAÇÃO DO TELÉGRAFO EM ARACAJU

 Tenho sempre a curiosidade de saber, por informações dos homens mais velhos de Aracaju, a época, 
por exemplo, em que a nossa capital teve ligação telegráfica com Bahia e Maceió.
 Ninguém sabe. Os próprios funcionários daquela repartição, mesmo os mais antigos, já aposentados, 
não têm notícia da sua instalação e inauguração.
 O arquivo da repartição telegráfica de Aracaju, que no começo da República, era bem cuidado, anda à 
matroca, no que concerne aos documentos velhos.
 Existia, pelo menos no tempo em que eu lá servi, como secretário, durante dezesseis anos e mais três 
e pico como diretor, alguns livros preciosos, da antiga administração postal, antes da fusão feita pelo então 
ministro José Américo de Almeida.
 Não existe, porém, como relíquia de museu, as antigas malas de couro para transporte da correspon-
dência, e os respectivos chuços conduzidos, para defesa, pelos velhos funcionários que, a pé, percorriam vilas, 
cidades, povoados, mala às costas, atravessando rios e florestas.
 O falecido coronel Milton Azevedo deixou inédito trabalho sobre o Correio em Sergipe, trabalho com 
meu auxílio em pesquisas no Arquivo Público, repartição abandonada pelos governadores.
 Das minhas notas tenho a informar que o Telégrafo Nacional em Aracaju foi instalado em 16 de junho 
de 1883, sob a chefia do telegrafista Porfírio Ferreira, com o seguinte horário: 07 às 8:30; 12:30 às 14 e 18 às 
19:30. Os telegramas eram taxados a qualquer hora para serem transmitidos nas horas acima mencionadas. 
Sebrão diz que foi em 1874. Sebrão está com a verdade.
 O quadro de funcionários era composto de dois telegrafistas, dois guarda-fios e dois carteiros. A popu-
lação era aproximadamente de 9 mil habitantes, subindo a 12 mil em 1889.
 Ainda falarei sobre o Correio, instalado na capital em São Cristóvão, criado por Lei de 15 de outubro 
de 1827.
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ACONTECEU EM ITABAIANA

 Itabaiana sempre foi, desde a Monarquia, uma terra de políticos atrevidos, desassombrados, como era 
produtora de batatas, cebolas, bons músicos e hábeis fogueteiros.
 Eu não quero me aprofundar na história de Itabaiana, porque mais sabido dos seus acontecimentos aí 
está, vivo, meu confrade da Academia Sergipana de Letras, Sebrão, sobrinho.
 Ele é que sabe, mais do que eu, o passado de Itabaiana. Os mais recentes fatos, já na República, ocor-
reram na chefia política do doutor Itajaí e do coronel Zé Sebrão, tio do historiador de LAUDAS DE ARACA-
JU.
 Mas eu vou contar algo mais antigo, no fim do governo da província, quando a presidia o Dr. Luiz 
Álvares de Azevedo Macedo, em 1872, o qual foi sucedido pelo bacharel Joaquim Bento de Oliveira Junior, 
empossado a 16 de julho daquele mesmo ano.
 Na Assembleia Legislativa, sessão de 17 de abril de 1872, o deputado Benvindo Lobão, que exercera 
o cargo de juiz de direito de Gararu, sempre duramente atacado pela imprensa por meu avô materno, padre 
Francisco Porto, por último judicando em Itabaiana, começara a agredir violentamente a seu colega Dr. Cân-
dido Augusto Pereira Franco, então juiz de Itabaiana, acusando-o de mancomunar-se com o tenente-coronel 
José de Souza Contreiras, chefe local, na prática de atos escandalosos, não condizentes com a de um magis-
trado.
 Na sua catilinária, em que era mestre o Lobão, denunciava que o juiz Pereira Franco concordara, 
juntamente com o vigário, em que o coronel Contreiras contraísse matrimônio com uma infeliz viúva de 89 
anos de idade, com o fim de apropriar-se dos bens da nonagenária, com prejuízo dos seus legítimos herdei-
ros.
 E foi assim que o coronel José de Souza Contreiras, de vida economicamente modesta, de um dia 
para o outro ficara rico. Naqueles tempos havia safadeza como hoje. O juiz e o vigário certamente comiam 
gorjetas para fins tão condenáveis.
 E o chefe político de Itabaiana com o vigário, dois malandros, quando liam os discursos do Lobão, 
caíam na gargalhada e iam para a sala de jantar comer e beber regaladamente, enquanto a esposa, indiferente 
ao que se passava, atacada de arteriosclerose, deitada numa rede armada no alpendre, desfiava as contas do 
rosário ou debulhava o terço, de olho duro na distante torre da igreja de Santo Antônio e Almas de Itabaiana.
Agora o juiz de lá é austero e o vigário não é menos, e trabalhador.
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VEM AÍ MEU LIVRECO

 O jovem professor cearense, aqui domiciliado, Acrísio Torres, está ampliando a His-
tória de Sergipe, que ficou parada em Felisbelo e Laudelino Freire. Houve outras tentati-
vas, em livros, de Nobre de Lacerda, Baltazar Góes, Elias Montalvão e Carvalho Lima Junior.
 Parou a história, repito; dela, no entanto, não se descuidaram o historiador patrício Sebrão, 
sobrinho, e J. D. Martins dos Reis, com preciosos subsídios para a fatura de uma obra completa.
 Ando eu com veleidades de pôr a nu muita coisa ocorrida na sociedade e na política. Meu 
trabalho vai adiantado. Pouco a pouco, em crônicas ligeiras, desapaixonadas, vou publicando fa-
tos ligados à política sergipana, esquecida por nossos fazedores de história e estória, a partir de 1833.
 O Dicionário Bibliográfico de Guaraná é falho e repleto de equívocos. Os seus co-
laboradores omitiram figuras de prol e puseram à mostra indivíduos de méritos negativos.
 Não se conhece, por exemplo, o padre-doutor Manuel José da Silva Porto, nascido na Capela e formado 
em leis e direito canônico em Coimbra, o qual foi professor da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Olin-
da e, depois, tendo fechado a coroa, foi nomeado primeiro juiz de direito da comarca de Vila Nova de São Fran-
cisco, hoje Neópolis. Figuram, porém, no tal Dicionário, diversas cavalgaduras com diplomas universitários.
 O livreco que vou dar a lume traz exclusivamente perfis de presidentes e governadores de Sergipe, a partir 
do governo do honrado e impoluto coronel Manuel Dantas até o atual. Serei justo e implacável no julgamento.
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PELA ACADEMIA SERGIPANA DE LETRAS

 Já andava em treze anos o mandato presidencial do eminente professor J. Cajueiro na Academia.
Ele iria perpetuar-se no poder contando com o apoio de alguns dos seus conspícuos auxiliares na direção do 
sodalício.
 Eu nunca aspirei tal posição. Ficaria melhor de fora ou na secretaria, quando muito.
 Exerci cargos públicos de direção, levado pela política, com a qual estive amancebado por vários 
anos, mas nunca pleiteados com insistência.
 Outros, porém, ficam anchos de importância e teimam em não largar o osso, embora não recebam um 
níquel como ordenado.
 A Academia só apareceu, muito conceituada, quando a presidiam Carvalho Neto, Rocha Lima, Gar-
cia Moreno e Magalhães Carneiro.
 Depois caiu em franca decadência. Há na Academia homens de valor; outros são apenas copiadores 
de trechos de jornais.
 Muitos querem ser eleitos. Apenas isso. O resto é para não trabalhar. Fazem questão do título pompo-
so de acadêmico.
 Eu, com surpresa, fui eleito. Componentes da chapa, fazendo parte da mesma, lá não aparecem. Na 
minha administração só três trabalham: eu, o Severino Uchoa, secretário, e o Dr. Manuel Franco, tesoureiro.
 Aumentei o jetom trinta cruzeiros, quando antes era de 50 centavos. Estou louco para deixar a presi-
dência da referida Academia. Apareceram candidatos para a vaga deixada pelo Sebrão.
 Foi registrada a candidatura de jovem jurista da família Alencar.
 Gilberto Amado dizia que nesta terra só sobem os sem caráter. O homem de bem e de valor é poster-
gado.
 Para a minha vaga, que se dará em fins de agosto, tenho em vista os nomes de Severino Uchoa e 
Marcos Ferreira, homens de critério e de talento. Para a vaga de Hunald Cardoso eu torço pela candidatura 
de Núbia Marques. Um grande nome feminino.
 Quero ficar fora, contemplando a derrota, o desaparecimento da Academia, que certamente, será 
transferida para a Barra dos Coqueiros ou Robalo.
 Uchoa e Marcos na presidência darão relevo e vida à Academia.

Gazeta de Sergipe – 05/09/73



76


