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APRESENTAÇAO
Não é tarefa difícil fazer uma apresentação. Basta dizer:
- este é o livro Meus Avós, da autoria do Sr. Raimundo Raul
Correia Lima, ambos afins com a simpática cidade de Crateús.
Depois a obra, através de uma aprctzível e gratificante
leitura, mostrará a responsabilidade com que foi estruturada
e o esforço do autor e m pesquisar por muitos anos, para que
ela se concretizasse.
Sodnha, ela possui o poder de elucidar as raizes genealógicas do autor e de outras famílias de Crateús e dos municépios vizinhos, como também de outros topônimos do Brqsil,
com referência a Península Ibérica, onde tudo começou.'
Outro aspecto importante é o carinho e a honestidade
com que retrata a históriu da antiga Vila das Piranhas ou
Príncipe Imperial. Se alguém petende ter uma idéia das
manifestações políticas e culturais de Crateús, durante toda
a sua evolução, é mister apenas entrar e m contato com a
obra, lendo Raimundo Raul Correia Lima.
E niio é somente isso. Além dos dois assuntos principais

de que o livro gira e m torno, paulatinamente surge, por um
lado, uma linguagem simples e comunicativa e, por outro, a
presença de fatos e costumes pitorescos de Crateús, acompanhados de um vocabulário extremamente nordestino. Aliás,
através da história de Crateús, percebe-se o comportamento
do cearense e do próprio povo nordestino.
As falhas, já que existem tantos nomes, fatos e tantas
datas e o escritor é humano, vão-se manifestar, mas de maneira alguma irão diminuir a intenção do autor. Ele deixou

o endereço no livro, estando com uma caneta e m punho,
portanto, para receber as críticas.
Lucrou o povo crateuense. Lucrou o povo cearense. Gan,hou muito mais o autor, porque viu o trabalho que o recordará para sempre chegar ao fim. Quanto ao livro, sem dúvida
terá um lugar de honra na histdria social e politica de Crateús.

RAIMUNDO RAUL CORREIA LIMA

COM
PLACIDES NOGUEIRA LIMA e família

Casados eclesiasticamente n a cidade de Pacajus e civilmente na cidade de Baturité.
Ele nasceu em Crateús; e ela, em Pacajus.
Residem em Fortaleza, a Rua CÕNSUL FRANCISCO LORDA, 435.
Datas de nascimento:
Ele: 29-01-1912.
Ela: 02-05-1921.
D a t a de casamento eclesiástico: 29-07-1939.
D a t a de casamento civil: 17-05-1949.

PE. FRANCISCO CORREIA LIMA

MINHA GRATIDÃO A MINHA FILHA ANAZgLIA,
PROFESSORA DIPLOMADA (14 DE DEZEMBRO DE
1962) E BACHARELA EM DIREITO (16 DE DEZEMBRO DE 1968), POR SUA VALIOSA COOPERAÇAO,
COMO ESCREVENTE DESTE TRABALHO.

Com o propósito de agradecer ao meu irmão, padre FRANCISCO CORREIA LIMA, pelos recursos que ele me proporcionou n a coleta deste trabalho, tenho o prazer de apresentar
aqui sua fotografia, com os seguintes dados biográficos de sua
pessoa :
Nasceu em Crateús, a 27-10-1915, e ordenou-se em Sobral,
a 30-09-1945. Celebrou sua primeira missa em sua cidade natal, a 04-10-1945. d Capelão da Marinha de Guerra do Brasil
(Capitão-Tenente). Foi vigário das paróquias de Santa Quitéria e Ipueiras, no Ceará. Nesta últimsi., exerceu as funções de
Prefeito Municipal, eleito pela Câmara Municipal, a 20-031957. Foi vigário substituto d a paróquia de Mangaratiba (Rio
de Janeiro) e vigário auxiliar da paróquia d a Candelária, n a
Guanabara. Serviu no Hospital Central da Marinha, n a Ilha
das Cobras, e no navio CUSTóDIO DE MELO. Serviu também
no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, onde gozou
de elevado conceito e estima. Hoje, encontra-se refmmado e
residindo em Fortaleza.

ESTE TRABALHO
Ao coletar dados e escrever este trabalho, não tivemos a
reta intensão de fazer-nos literatos ou historiador das "coisas que o tempo levou".
Pensamos, sim, na nossa pouca clarividência, que nem
todos os que escrevem para a história são cultos e possuidores de inteligência excepcional. Chegamos a ler, em documentos de real valor informativo, o autógrafo de pessoas medíocres, de curso médio ou primário.
História, portanto, como alguém já teve a oportunidade
de fazer-nos sentir, tece aquele que pesquisa, deixando aos
outros o vernáculo, que forçosamente empregamos nos trabalhos de importância.
Neste caso, examinando o panorama da história dos
nossos antepassados, especialmente daqueles que pisaram
terra cearense a época da colonização e antes desta, resolvemos, sem pretensões de ser pioneiro ou biógrafo das famílias a que pertencemos, escrever este modesto caderno que se
denomina Meus Avós.
Trata-se, em parte, de trabalhos de outros, que tiveram
o mesmo pensamento que nós, e que, com mais coragem que
a nossa, fizeram publicar os frutos de suas indagações e saber.
Com a divulgação da genealogia aqui enfeixada, cremos
trazer valiosos esclarecimentos para as famílias Melo, Mourão, Correia Lima e outras do Ceará, até agora privadas de
conhecimento mais amplo de suas origens.
Foi-nos de real utilidade o nosso av6, Francisco Lopes
Correia Lima, que escreveu Genealogia de Minha Família, em
1898, merecendo agora o frontispício de nossas peaquieaa,

Outro de idêntico valor para este trabalho foi nosso pai,
José Amâncio Correia Lima, abnegado contemporâneo de
alguns por nós citados, que escreveu Datas e Fatos para a
História de Crateús, de 1945, subsídio de inestimável importância para a família Correia Lima, de Crateús, e de outras
cidades vizinhas.
Mourão-Melo: famílias dos mais ricos solares de Portugal. Pedimos vênia para dizer que estas famílias são jóias
incontestáveis das origens de muita gente dos saudosos tempos em que predominava, no Ceará, o poder do bacamarte,
este indiscutível poder dos que tinham o que defender, em
épocas em que o mérito era fruto do mal, embora raramente
executado.

Em nossas veias, corre o sangue de outras famílias, que
reputamos de muito brilho; entre essas, temos os Gadelhas e
os Ferreiras Chaves, que melhor seria dizer Araújos Chaves,
de vez que estas, por laços de parentesco e amizade, estão
mais diretamente ligadas à nossa pessoa.
No que tange à família Nunes Leitão, de Quixeramobim,
a que pertencemos em linha direta, lamentamos não haver
sido possível conseguir maior recuo em suas origens, de vez
que a consideramos de grande atuação em tempos coloniais.
A escassez de estudos e documentos sobre as famílias
dos nossos avós maternos e da nossa esposa, Plhcides Nogueira Lima, adiante citados com distinção, faz-nos continuar ignorando a entrada deles para o Ceará e, particularmente, para os municípios onde viveram.

Agora, pela importância de seu passado, lembremos a
vida dos que nos precederam: em vida, todos aqueles aqui
consignados tiveram suas provações e méritos. Alguns, estamos certos, fizeram dos seus sofrimentos uma virtude, abrindo para si as portas dos céus; outros, n a maioria, se contentaram com a gratidão de nosso povo, com o reconhecimento
do muito que empreenderam.
Neste estudo, preocupou-nos o grande n ~ m e r ode mortos, desde o primeiro antepassado que aqui chegou, com seus

currais de gado, ao úitimo, que morreu em conseqMnoia de
uma queda
Vê-se, então, como é efêmera a vida e inexorhvel a morte.
Não aconselhamos preocupações com a morte, pois esta
a Deus pertence, mas é justo que não a desprezemos de nossa
mente.
Com justiça, devemos confessar que nenhum dos nossos
parentes, a que recorremos no sentido de nos ajudarem nesta
obra pouco informativa e que muitos trabalhos nos dera, deixou de atender às nossas solicitações e aos nossos insistentes
pedidos de cooperação.
Finalmente o nosso muito obrigado aos que se interessarem pela leitura de Meus Avós.

HONRA AO RIiERITO

Li, com muita atenção, os originais do livro Meus Avós,
de Raimundo Raul Correia Lima.
8 , sem nenhum favor, uma obra de mérito, enfeixando
dados genealQgicos das famílias Correia Lima, Menem e
outras.

Trabalho de fblego que requer muito espírito de sacrifício, de vez que exige paciência, força de vontade e, mais ainda, um acendrado amor às letras e aos verdadeiros informes
sobre as famíiias que nele se encontram.
Está assim de parabéns, o meu estimado conterrâneo
e coestaduano Raimundo Raul Correia Lima, porque trouxe
para a posteridade, com o seu desvelado empreendimento,
uma obra de denodado esforço pessoal, que é bem um relicário
de informações honestas de nossoe antepassados.
Para você, Raimundo, o meu arnplexo de felicitações, e
que a Providência Divina lhe seja favorável na nobre tarefa
que acaba de encetar.
Seja feliz. Seu amigo certo e parente sincero,
José de Araújo Chaves Neta

Fortaleza, 27-10-70.

Fortaleza, 6 de junho de 1973.
Prezado amigo Correia Lima,
Saúde.
Estou-lhe devolvendo a jóia que representa o seu trabalho sobre a genealogia de sua família, com subsídios valiosos para a história de Crateús, terra natal que você tanto
estima.
Os três volumes manuscritos e datilografados revelam o
quanto de esforço você empreendeu, para juntar dados tão
minuciosos, que merecem ser publicados o quanto antes.
Na nossa época, tão intensamente vivida, com uma maioria de gente já apelidada "coca-cola", não são muitos os homens que se dedicam a trabalhos tais, que exigem dedicação
e esforço estafante, cujos resultados não são somados pelo
próprio interessado, mas assegurados pela posteridade, que
julgará imparcialmente as obras de homens que já dormem
Dentre os vários tipos de homens do nosso tempo, destacam-se alguns grupos como o dos que s6 querem "sombra e
água fresca"; o daqueles que, vivendo materialmente, s6 vêem
as coisas, se oferecerem um resultado positivo imediato, isto
8, se precedidas de cifrão; felizmente ainda vive o grupo dos
que se dedicam às coisas do espirito, que estudam a vida de
outros homens, pesquisam e registram o resultado de seus
estudos, fazendo História, como Nertan Macedo e outros.
Você me pediu que lesse o seu trabalho e o comentasse.
Eu não lhe soube dizer que havia um equívoco de sua parte,
em julgar-me à altura de fazer algo proveitoso nesse sentido.
Li, e isso me proporcionou enorme satisfação, ao constatar uma verdade que poucos crêem: ainda existe homem

que se mete a cuidar de coisas sérias. Vão aqui o meu aplauso
e os meus parabéns, embora de pouca valia, dada a minha
falta de autoridade.
Com a sua autorização, fiz algumas observaçães no próprio texto e outras com os bilhetinhos que estão anexos à
presente. Fica a seu critério a aceitação de tais observações.
Na minha opinião, o seu trabalho é por demais importante, muito Útil, e deve ser publicado, pois é algo sério e
coisa nossa.
O meu abraço.
José Silvino da Silva.

FONTES

DE

APOIO

ANTES DO REI
Inegavelmente PERO VAZ DE CAMINHA foi o primeiro
a quem CABRAL confiara a reservada notícia do descobrimento do Brasil.
Foi ele, PERO VAZ DE CAMINHA, o maior confidente
do Almirante português e o mais habilitado e digno relator
da frota lusa, prioritária em nossa terra.
Pode-se dizer que a este foi confiada, antes do Rei, a
fiel história do descobrimento da TERRA DE VERA CRUZ,
atualmente este Brasil imenso de que nos orgulhamos.
Embora o ousado escrivão não tenha aqui ficado, já con.
cluímos que, de sua progênie, para aqui viera a família PERO,
que, no correr dos anos, se entrelaçara com os CORREIAS
DE LIMA, habitando os sertões da Bahia e de Sergipe d'ElRei, passando-se para Pernarnbuco em 1640, ligando-se, através de JOAO DE ANDRADE PERQ, filho do Sargento-Mor
JOS* CORREIA DE LIMA, de Goiana, aos VIDAIS DE NEGREIROS; gente de ANDm VIDAL DE NEGREIROS, o herói
da Guerra Holandesa.
Para maior prova de nossa afirmação, sem citarmos outros informes, transcrevemos abaixo o documento N. 1, fruto
de pesquisas em além-rios do bom país em que vivemos:
(GRAFIA ANTIGA) - "CARTA DE FERNAO CORREIA DE
LIMA E MANUEL PERO - 24 de fevereiro de 1607. Saibam.
etc. Dizem Fernão Correia de Lima e Manuel Pero, ambos moradores nesta capitania que eles tem necessidade de terras
para suas criações e mantimentos e nas testadas de p r o e
lonba e manuel tom6 e andr6... estão alguns sobejos de terra
devoluta pede a vossa merse em nome de sua magestade dos
subejos que ouver e antres os supriquentes asima o que tiver

de comprido e largo comensando do rio de vasa baris corendo
no rumo que eles corera com os matos madeiras laguoae
ribeiros e mais pertenses que n a dita tera ouver e as pontas
enseadas que os ditos rios fizerem para eles supriquantes. Despacho - Dou de sesmaria em nome de sua magestade aos
supriquantes a tera que pedem dos sobejos que ouver antres
os contendas asi e manera que sua petisão dizem e pedem.
sergipe vinte e quatro de fevereiro de mil seissentos e sete o capitão-mor antonio pinheiro de carvalho". (HISTóRIA
DE SERGIPE, Dr. Felisbelo Firmo de Oliveira Freire, 15751855. Edição de 1891. APí2NDICE: SESMARIAS DE SERGIPE, p. 415).
CORREIA LIMA

No desejo de encontrar o tronco comum da família Correia Lima do Brasil, tomamos a liberdade de publicar aqui
alguns traços genealógicos dessa família que veio de Portugal e muito se multiplicou em São Paulo, Sergipe, Pernambuco, Ceará e outros Estados da Federação.
JOAO GONÇALVES DE BARROS (Capitão), cidadão de
VIZEU, localizou-se em Palmares, em 1650. Era casado com
uma espanhola de VALENÇA de nome VICENÇA DA ROCHA
PITA. Um filho deste casal, ALEXANDRE GONÇALVES GOMES DE BARROS, casou com uma filha de BRAULIO VIEIRA CORREIA LIMA, português de nascimento e proprietário do engenho AGUACEIROS, hoje X E B U , em Pernambuco.
Em 1697, tendo-se retirado para o norte de Pernambuco,
o Cel. HENRIQUE GOMES GUEDES CORREIA LIMA 18
constituiu família com o ramo GOMES E CAVALCANTI.
criando, assim, o CORREIA LIMA do lugar de nome ITAMBS (Pedra do Fogo) - REVISTA GENEALóGICA BRASILEIRA, - ano IV, n . O 8).
ANTONIO CORREIA LIMA, casado em 1722 com SEBASTIANA LEITE DE MIRANDA, filha de JOAO FERNANDES DE ESCOBAR e ISABEL LEITE DE MIRANDA. Faleceu
em 1735, em Parnaíba, São Paulo, com 40 anos de idade. Ti-

veram, entre outros filhos, o de nome GRIGdRIO. (NOBILIARQUIA PAULISTA, volume 7, p. 338).
Desse modo, os CORREIAS LIMA estão diretamente entrelaçados com os espanhóis, sem repetirmos suas ligações
com os Peros da frota de Cabra1 e, possivelmente, com PERO
RAMIREZ, o audaz marinheiro das ousadas viagens de PINZON .
Para que possamos continuar nossas pesquisas sobre tão
importante família de nosso estado e estados vizinhos, pedimos que nos informem, se possível, tudo aquilo que não temos
sobre os primitivos CORRELAS LIMA de São Paulo, Sergipe
e Pernambuco, no período de 1540 a 1607.
Com elementos por nós coletados e publicados, esperamos contribuir com niodestos informes para a História do
Ceará e de sua gente.
FAMILIA

CORREIA LIMA
DO
CEARA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇAO

Sobre a família Correia Lima do Ceará, é interessante
que se leiam as seguintes publicações: "O Vale do Cariri",
do Professor Joaquim Alves. Nesta publicação, 1946 (Editora
do Instituto do Ceará), encontramos que Bento Correia de
Lima, de Goiana, no Estado de Pernambuco, requereu terras
do Cariri, em 21.03.1703, 05.02.1704 e 11.02.1704.
Em 05.02.1704, diz referida publicação, que Simão Correia de Lima requereu, no Riacho dos Porcos, também no Cariri, 3 léguas de terra. Ainda n a mesma publicação, encontramos referências feitas a José Correia de Lima, sesmeiro de
28.01.1704, em terras da meEma região, denominadas Riacho
dos Porcos ou Riacho Quimami.
"O Cariri", do Dr. Irineu Pinheiro, registra: "Foi Bento
Correia de Lima que, em 1735, erigiu a Igreja de N. S. dos
Milagres, no Ceará, e seus filhos Sebastião e José Correia de
Lima doaram em 1746 o patrimônio da mesma Igreja, constando este de 10 braças de terra para cada lado e lugar para
a casa do capelão".

23.05.1703 - Nessa data, chegou ao Ic6, para ser um
um dos colonizadores do Cariri, Bento Correia de Lima, que
se tornou, com dois de seus irmãos, tronco genealógico da
família Correia Lima de CrateÚs e outras cidades do Ceará
Ainda para melhor compreensão sobre a origem e valor
da família Correia Lima do Cearh, transcrevamos abaixo alguns tópicos da "Nobiliarquia Pernambucana", de Borges da
Fonseca, volumes I e 11, de 1925 e 1926.
6
"NOBILIARQUIA PERNAMBUCANA"

Vol. I, p. 394, 1925:
"Pedro de Albuquerque de Melo, que foi Senhor do Engenho Bujary, Cel. de Regimento da Cavalaria de Goiana e,
durante muitos anos, comandante de toda a Capitania e, ultimamente, Capitão-mor Governador do Rio Grande, se fez
muito distinto pela sua grande capacidade e prestígio no
Real Serviço.
Casou-se na mesma Capitania de Goiana com D. Maria
Correia de Paiva, filha do Sargento-Mor Diogo de Paiva Baracho e de sua mulher e prima Maria Correia Garcez. Deste
matrimônio, nasceram 13 filhos; entre estes Antônio de Albuquerque de Melo, que foi Coronel de Cavalaria e Capitãomor das Ordenanças da Vila de Goiana. Casou-se na mesma
Vila com D. Rosa Francisca de Almeida, filha do Capitão AZmeida Brandão Malheiros, homem nobre de Viana, abastado de bens e fazendas de gado, e de sua mulher, D. Ana de
Lima.
Deste matrimônio, nasceram Pedro de Albuquerque de
Melo, solteiro; Francisco; Antônio, Capitão de Cavalos; Ana
Maria, solteira; Maria de Albuquerque de Melo, terceira esposa do Capitão Bento Correia Lima, Capitão de Cavalos do
Regimento Auxiliar de Goiana, filho do SargenteMor Jose
Correia de Lima, de Sergipe d'El-Rey".
Vol. I, 1925: "Vitória de Moura Bezerra Cavalcante casou
com Simão Correia Lima, Tenente-General das Ordenanças
de Iguarassu, filho de Simeão Correia de Lima e de sua mulher D. Ana de Oliveira Maciel.

Neto, por via paterna, de João de Andrade de Pero, natural de Sergipe d'El-Rei que era irmão do Capitão Bento Correia de Lima, em quem acima se falou. E, por via materna,
neto de Paschoal Ferreira de Melo, que foi Capitão de Infantaria no tempo da Guerra dos Holandeses.
Deste matrimônio, nasceram os filhos seguintes:
1 - André Cavalcante de Albuquerque Arcoverde;
2 - Salvador Serpa de Drumont;
3 - Simão Correia de Lima;
4 - Vicente Ferreira de Melo;
5 - Ana Sofia de Moura e Melo;
6 - D. Maria Bezerra Cavalcante;
7 - D. Cosma Bezerra Cavalcante;
8 - D. Mariana de Moura Bezerra.
Antônio Vieira de Melo, que foi Alcaide-mor da Vila de
Goiana, casou-se com sua prima, D. Maria da Assunção, filha de Bento Correia Lima, natural de Sergipe D'El-Rei, Senhor do Engenho de Goiana Grande, e de sua la. mulher,
Maria Pacheco, que era irmã de Dionísio Pacheco Pereira. E
deste matrimônio, nasceram:
1 - Gonçalo Novo de Lira (demente);
2 - Semeão Correia de Lima;
3 - D. Maria Pacheco .
"D. Vitória de Moura Bezerra Cavalcânti era filha de
Salvador Coelho de Drumont e Leonarda Bezerra Cavalcante;
Salvador foi Capitão de Cavalos, e faleceu em 1773; sua mulher, D. Leonarda, era filha do Capitão Antanio da Costa Leitão, Senhor do Engenho de CaraÚ e de D. Maria Cavalcante"
Vol. I, p. 404, 1925: "João Pacheco Pereira, natural do
Porto, senhor do engenho de Goiana Grande, e sua mulher
Joana Paes Barbosa, natural de Olinda, filha de Pedro Chaves, natural de Chaves, e de Joana Paes Barbosa, natural de
Beberibe, a qual foi filha de Francisco Barbosa e de Maria
de Almeida. Foi este um dos primeiros casais que o donatário trouxe.
Deste casal, veio ao mundo João Pacheco Pereira, natural de Goiana. Este e sua esposa, cujo nome ignoramos, foram os pais de:

1 - Dionísia Pacheco Pereira, casada com Gonçalo Novo

de Lira (em segundas núpcias).
2 - Maria Pacheco Pereira, casada com o Capitão Bento
Correia de Lima, de Goiana. (Bento Correia de Lima é o mesmo que foi casado com D. Maria de Albuquerque de Melo, filha de Antonio de Albuquerque de Melo) ".
Vol. I, p. 52, 1925:
"D. Cosma Pessoa casou-se duas vezes: a primeira, com
Jorge Cavalcante de Albuquerque, fidalgo Cavaleiro da Ordem Real, filho de João Cavalcante de Albuquerque, fidalgo
Cavaleiro da Casa Real e professor da Ordem de Cristo, a
quem chamaram de Santa Ana, por ser senhor deste engenho, e de D. Maria Pessoa, matrimônio do qual não houve
sucessão; a segunda, com Bento Correia de Lima, natural de
Sergipe d'El-Rei, senhor do engenho de Goiana Grande, do
qual foi também segunda mulher. Deste matrimônio nasceram:
1 - Jorge Correia Pessoa;
2 - D. Inez Pessoa;
3 - D. Ant8nia Francisca Pessoa, que se casou com o
Desembargador Jorge Válter de Mendonça, o qual faleceu na
Relação do Porto".
Vol. 11, 1926: "D. Maria de Albuquerque de Me10 casou-se
com Bento Correia de Lima, Capitão de Cavalos do Regimento Auxiliar de Goiana, filho do Sargento-mor José Correia de
Lima e de sua esposa, D. Maria, de cujo matrimônio nasceu
Antônio de Albuquerque de Melo.
CORREIA LIMA
1914

Vejamos o que nos diz o jornalista e historiador de renome, Dr. João Brígido dos Santos sobre a família Correia Lima.
do Ceará:
"Incitados, talvez, pela exploração das riquezas metálicas do Salgado, os Correia Lima nos vieram em eras muito
longes e multiplicaram-se em terras do IcÓ e Lavras, estendendo sua rama até os sertões de Crateús e outros.

Principalmente em Icó, avultaram os homens desriie I&gue, a saber: o Pe. Roberto, Capitão Roberto, o filho deste,
Deputado e Ministro da Guerra, Dr. Raimundo Ferreira de
Araújo Lima, e o Dr. Francisco de Araújo Lima, antigo Presidente da Paraíba.
Os homens dessa família atihgiam a uma espantosa
longevidade.
O pai do Ministro foi quem edificou a cadeia de Icó, por
uma empreitada com o enfezado Capitão-Mor José Bernardes Nogueira.
Essa família fundiu-se com diversas outras.
Os Sobreiras são dessa progênie e deram um Deputado
à Constituição de 1823; os Limas, de Lavras, etc."
r

João Brígido nasceu no Estado do Espírito Santos, a 3 de
dezembro de 1829, e faleceu em Fortaleza, a 14 de outubro
de 1921.
I

URUBURETAMA EM MINHAS ANDANÇAS

"Em toda esta terra", esclarece o genealogista Soares
Bulcão, "estava o Alferes Semeão Correia Lima, que nasceu
na freguesia de Russas, a 20 de fevereiro de 1747, tendo casado em Quixeramobim, a 2 de fevereiro de 1768. Faleceu no
ano de 1822, em Uruburetama. Teve 14 irmãos, ligados às
melhores famílias de seu tempo, com muita descendência.
Foi o doador do patrimônio da capela de N. S. da Penha de
França, em Santa Cruz de Uruburetama (29.10.1786)".
Trata-se de um município serrano, onde a natureza deu
ao solo a maior riqueza de sua germinação. Nós, minha esposa e filho estivemos nessa terra em maio de 1940. Ali, naquele torrão circundado de morros e riachos, testemunhamos
a abundância de frutas e verduras, gêneros de primeira necessidade, café, pimenta, produtos da fertilidade de suas terras. Sobretudo, por incrível que pareça, os habitantes da cidade viam-se impossibilitados de adquirir leite de vaca, colocandese, assim, em grandes aperturas de natureza alimentar, com prejuízos para a saúde das crianças e mesmo doa

adultos. O transporte do produto, feito por caminhões uma
vez por semana, era a causa de tal deficiência.
Nesse município, tivemos oportunidade de ser o Secretário-Tesoureiro da Prefeitura Municipal, em 19 de junho
de 1940, bem como, por ato governamental de 23 de novembro de 1941, o Diretor-Geral dos negócios da comuna. Isso
não nos parece bastante para justificar o título desta notícia, devemos lembrar também que somos uruburetamenses
de coração e que as nossas palavras expressam uma homenagem de gratidão ao povo dessa terra, berço de ilustres homens
da administração, ciência, política, letras e artes; ademais, foi
terra natal do segundo rebento do nosso ser, o jovem José
Plácides Correia Lima.
TRONCOS E RAMOS DA FAMfLIA
CORREIA LIMA DE CRATElrS

Não pretendemos fazer a genealogia da família Correia
Lima, de Crateús. Temos parentes estudiosos desse assunto,
entre os quais podemos citar o dr. Olavo Correia Lima, clínico no estado do Maranháo (São Luís). Satisfaçamos, neste
modesto trabalho, aconchegando pessoas do mesmo sangue,
um justo desejo dos nossos pais de verem pesquisados e publicados alguns elementos genealbgicos de sua familia.
2,portanto, com razão, que escrevemos os seguintes traços da linhagem dos nossos antepassados:
Em 1717, o Coronel Antonio Lopes Teixeira, do Icó, requereu terras no Ceará, com sua prima, já viúva, Alsina Correia da Costa; dois anos depois (1719), o mesmo senhor, já
no posto de Capitão das Ordenanças, é encontrado em Datas
de Sesmarias, (vol. 6, p. 125); anos mais tarde, ou seja, em
1722, encontramo-lo ainda, no posto de Capitão, com uma
Data de Terras, juntamente com Ascensa Correia e Francisco Lopes Teixeira, no riacho Mangabeira; em 1725, já desfrutava do posto de Tenente-Coronel, requerendo terras nas
cabeceiras do riacho Cariús; em 1732, o mesmo senhor já
era Coronel, sendo o Comandante de Regimento, solidário
com o Governo do Ceará, à testa do qual estava o Capitão-

-mor Leonel de Abreu Lima, a exemplo do Coronel Antônio
Gonçalves de Sousa, por esse tempo contra os Feitosas, dos
Inhamuns.
Do citado Coronel Antônio Lopes Teixeira e sua esposa,
Maria Madalena do Ros&rio, casados em 1713, ela falecida
em 1732, nascera, entre outros filhos, Antdnia Correia de
Lima, natural do Ic6, que se casou em Rio Salgado, em fevereiro de 1733, com o Sargento-mor Jerônimo de Souza Nogueira, natural da freguesia de Santa Maria, do Arcebispado
de Braga, em Portugal, filho do português Custódio Ferreira
e de D. Catarina de Souza, estes casados em 1713.
Do referido Sargento-mor, Jerônimo de Souza Nogueira,
e sua esposa, Antônia Correia de Lima, nasceram, entre outros, os filhos que se seguem: 1 - José de Souza Nogueira, batizado a 31 de janeiro de 1734, casado com Maria José de Souza; 2 - Félix, batizado em Icó, a 15 de agosto de 1736; 3 Isidório, batizado a 6 de maio de 1756, tendo como padrinho o
Alferes José de Souza Lima; 4 - Vitoriana, em 24 de outubro
de 1755; 5 - Antônia, batizada a 10 de junho de 1757, filha
bastarda da escrava Josefa de Tal; 6 - Jerônimo de Souza
Nogueira, Capitão-mor de Lagoás, Várzea Alegre. Este Último
faleceu a 9 de fevereiro de 1820, deixando os seguintes herdeiros: 1 - José de Souza Lima (filho) ; 2 - Jerônimo de Souza
Nogueira, do sitio Cana Brava, casado com D. Antônia Clara
de Lima, o qual veio a falecer a 9 de janeiro de 1841; 3 - João
Nunes Leitão (filho) ; 4 - Manuel Roberto Sobreira; 5 - O
Sargento-mór Francisco de Sales Lima; 6 - o Capitão Roberto Correia de Almeida e Silva, irmão de Ana Abreu de Lima e
do Pe. Francisco Roberto de Almeida e Silva, todos estes últimos filhos do Cel. Roberto Correia da Silva e de D. Luíza de
Almeida e Silva; 7 - Manuel de Souza Lima; 8 - José Maria
da Costa; 9 - Gonçalo Correia Lima, de Crateús, casado com
Ana Rosa, natural de Ic6; 10 - Francisco Xavier, que suponho ser o Capitão-mor Francisco Xavier Ângelo, este de Lavras da Mangabeira, filho de Ana Maria Cardoso, casado, em
primeiras núpcias, com Ana Rita de São José, e depois com
uma irmã desta, Cosma Francisca de Oliveira Banhos, ambas filhas do Sargento-mor Francisco de Oliveira Banhos,
sendo que Rita teve por mãe Maria José de Jesus. Francisco

Xavier Ângelo era natural de Mamanguape, na Paraíba, bem
como o seu suposto genitor, Capitão Jerônimo de Sousa Nogueira. Francisco Xavier Angelo casou-se a 19 de abril de 1773,
tendo falecido a 1.O de março de 1827, com a provecta idade
de 75 anos.
Depreende-se que, do aludido Sargento-mor Jerônimo de
Sousa Nogueira e sua esposa, Antônia Correia Lima, descende, também, o Cel. Antônio Correia Lima, de Lavras da Mangabeira, casado com Maria Clara de Araújo. O Cel. AntGnio
Correia Lima faleceu em 1837, deixando os seguintes herdeiros: 1- Vicente Correia Lima; 2 - Félix Correia Lima; 3 Manuel Correia Lima; 4 - Antônia, casada com João Abreu
Barbosa; 5 - Angela, nascida em 1822; 6 - Ana, casada
com Raimundo Duarte Bezerra, estes com os seguintes herdeiros: 1 - José Correia Lima; 2 - Manuel Antônio Correia
Lima; 3 - Francisco Correia Lima; 4 - AntGnio; 5 - Joana, casada com Francisco Correia da Silva.
De Francisco de Sousa Nogueira, um dos filhos do casal
JerBnimo de Sousa Nogueira (Sargento-mor) e AntGnia Correia de Lima, casado com Cosma Maria de Melo, nasceu, entre outros filhos, em 1778, Manoel Correia Lima, da fazenda.
Barreiras, em Crateús, que veio a contrair núpcias com sua
parenta Clemência Maria dos Prazeres Nunes Leitão, em
Quixeramobim, no ano de 1809.
Manoel e Clemência fizeram vir ao mundo Francisco Lopes Correia Lima (Tenente-Coronel), que chegou a ser Coletor de Rendas da cidade de Crateús.
Francisco Lopes Correia Lima, que tomou por esposa a
Manoela Ferreira Lima, filha de Inácio Ferreira Chaves (11)
e Izabel de Sousa Lima. De Francisco e Manoela, nasceu, entre outros filhos, José Amâncio Correia Lima, que chegou
a ser capitão. José Amâncio viria a contrair núpcias com a
professora diplomada Amália de Sousa Lima, de cujo enlace
nasceu, entre outros, Francisco Correia Lima, Capitão-Te
nente da Marinha de Guerra do Brasil, servindo no Centro
de Instrução Almirante Wandenckolk, em Angra dos Reis,
Estado do Rio,
JosB AmBncio Correia Lima, de Cratelis, faleceu em Sobral, a 14.02.1950.
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CORREIA LIMA

(Soares Bulcão)
JOAO DE ANDRADE PERO, natural de Sergipe, filho do
Sargento-mor JOSÉ: CORREIA LIMA, irmão do Capitão Bento Correia Lima, Capitão de Cavalaria do Regimento de Goiânia, casado com uma sobrinha-neta de ANDRÉ: VIDAL DE
NEGREIROS, da Guerra Holandesa, teve o seguinte filho:
- Capitão SIMIHO CORREIA LIMA, casado com Ana
de Oliveira Macial, pais de, entre outros:
Tenente-General SIMIAO CORREIA LIMA, casado a 16.
03.1735, na caatinga do Góis, com Vitória de Moura Bezerra
Cavalcante, pais de, entre outros:
Alferes SIMIAO CORREIA LIMA, que nasceu em 20.
02.1747, na Freguesia de Russas e casou-se com Teodora Maria Ferreira da Rocha, de Quixeramobim, no dia 20.02.1768,
pais de, entre outros:
BALTAZAR CORREIA LIMA, que nasceu a 16.11.1778
e casou com Ana Bernarda Maria do Nascimento, filha de
GONÇALO NUNES LEITAO com MARIA FERNANDES DO
AMARAL, de Quixeramobim. Em 2as. núpcias, casou-se com
Teresa de Jesus Ferreira, moradores no sítio "Jatobá" (Icó) e
"CANTO". Ainda vivia em 1824.

ASCENDBNCIA DE FRANCISCO LOPES CORREIA LIMA E
MANUELA CORREIA LIMA (MANUELA FERREIRA LIMA),
DE CRATEOS, AV6S PATERNOS DO AUTOR DESTE
TRABALHO.

Tte.-Cel. Francisco Lopes Correia Lima

O Capitão Alexandre da Silva Mourão (I), casado, em
primeiras núpcias, com D. Cosma Maria Franco da Silva, falecida em 1742, foi proprietário das fazendas Jardim e Jatobá,
em Crateús, bem como do sitio Olho d'Água, na e r r a dos
Cocos, no Ceará, tendo falecido a 19 de julho de 1772. Casou-se, em segundas núpcias, em 1745, com D. Maria do Espírito Santo de Melo, falecida a 18 de novembro de 1802 e sepultada em Guaraciaba do Norte, com o hábito de N. S. do
Carmo, na Capela de N. S. dos Prazeres. Do seu casamento
com Cosma Maria Franco da Silva, teve uma filha, de nome
Maria Coelho Franco, casada com o alagoano João Ribeiro
de Melo, proprietário da fazenda Jardim, em Crateús, que fnleceu em 1771. De suas segundas núpcias, com D. Maria do
Espírito Santo de Melo, teve os seguintes filhos:

1

- Antônio da Silva Mourão

(I), que se casou com

Ana Josefa Maria da Conceição, a qual se casou, em segundas núpcias, com o Tenente Francisco José de Sá, de Quixeramobim.
Antônio da Silva Mourão (I), nasceu em 1745 e faleceu
a 5 de setembro de 1791, tendo deixado os seguintes filhos:
1 - Antônio, com 9 anos de idade; 2 - Bernardino, com 8
anos; 3 - Maria, com 5 anos. (Bernardino e Maria eram filhos naturais de uma escrava de nome Lina, pertencente esta
a seu irmão Gonçalo José Bezerra Mourão) .
2 - O Comandante Gonçalo José Bezerra Mourão, casado com Manuela, irmã de sua cunhada, Ana Josefa Maria da
Conceição, nasceu em cerca de 1752, tendo vivido na Berra

dos Cocos. Em 1802, teve confiscados os seus bens pelo Governo. Em 1836, já era falecido.
3 - Ana de Sousa Monteiro, nascida em 1748; em 1836,
ainda era solteira;
4 - Maria Francisca de Sousa Bezerra, contava 22 anos
de idade em 1772; casou-se com o Cel. Domingos Bezerra Cavalcante de Albuquerque, proprietário na Serra dos Cocos,
ali falecido em 1803.
Maria Coelho Franco, casada com João Ribeiro de Melo.
nasceu em São Gonçalo da Serra dos Cocos, em torno de
1742. Herdou do seu pai, em 1772, os seguintes bens: terras
na fazenda Santa Rosa, Jatobá e Jardim; 8 escravos, vários
cavalos e duzentas reses.
De seu esposo, João Ribeiro de Melo, herdou, em 1775,
quinhentas vacas e a propriedade Jardim, em Crateús. Deidou 8 filhos legítimos, adiante citados, que formaram inúmeras famílias no Cear&, Piauí, Maranhão e outros Estados
da Federação:
1 - Alexandre da Silva Mourão (11), nascido em 1769.
atingiu o posto de Capitão, casou-se com úrsula Gonçalves
Vieira, filha do Capitão-mor AntGnio de Barros Galvão e de
Ana Gonçalves Vieira. Viveram em Crateús, na fazenda Jardim e no sítio Boa Esperança, no município de Ipueiras. Foi
assassinado a 8 de junho de 1836, em Crateús, onde se acha
sepultado. Ascendentes de, entre outros igualmente ilustres:
a) Monsenhor João Tolentino Gedelha Mourão, falecido a 4
de dezembro de 1904; b) Capitão Alexandre da Silva Mourão
(IV) , célebre por suas lutas políticas nos sertões de Ipu e Crateús; nasceu a 10 de janeiro de 1811 e faleceu a 3 de junho
de 1869. Suas memórias foram publicadas pelo Instituto Histórico do Ceará, em 1903; c) Pe. Alexandre da Silva Mourão,
Vigário de Pastos Bons, no Estado do Maranhão. Foi Deputado Provincial, tendo sido assassinado a 15 de fevereiro de
1862; d) Pe. Joaquimda Silva Mourão, vigário de Picos, no
Estado do Maranhão, onde foi assassinado em 1898; e) Cel.
Alexandre da Silva Mourão (VIII), o do sítio Piquizeiro, no
município de Ipueiras. Nasceu a 1 . O de abril de 1857 e faleceu
a 23 de outubro de 1943; f ) Dr. Alexandre Gedelha Mourão,

Juiz de Direito no Estado do Maranhão, com prole basta&
ilustrada; g) - Maria Gedelha Mourão, casada com o Dr.
Inácio Lucas de Sousa Rangel, domiciliado no Estado do Maranhão.
2 - Sebastião Ribeiro de Melo, nasceu em 1759 e casou-se
com Maria Gomes, filha dos doadores do patrimônio d; Capela de Irapuá, em Crateús: José Costa Silveira, com Maria
Gomes. Casou-se, em segundas núpcias, com Eufrasina Gonçalves de Melo, filha do Capitãemor Antônio de Barros Galvão e de Ana Gonçalves Vieira. Em terceiras núpcias, casou-se
com Matilde Ribeiro de Me10 (Matilde Ferreira Chaves), filha
do Cel. Inácio Ferreira Chaves, o da Fazenda Convento, em
Crateús, e de Ana Rita de Holanda Cavalcante. Foi Comandante de Milícia da Serra dos Cocos, em 1815. Ascendentes de,
entre outros igualmente insignes: a) Pe. Inácio Ribeiro de
Melo, chefe político em Crateús, assassinado na cidade de
Sousa, no Estado da Paraíba, em 20 de agosto de 1849, contando 35 anos de idade; b) Tte.-Cel. José de Barros Me10 (o
Cascavel), nascido em 1802 e falecido em 1878, célebre por
sua coragem por suas lutas na defesa política de sua família.
3 - Cosma Maria de Melo, nascida em 1755, casou-se
com Francisco de Sousa Nogueira, da cidade de Icó, filho do
Sargento-mor Jerônimo de Sousa Nogueira e D. Antonia Correia de Lima, que era filha do cel. Antônio Lopes Teixeira, de
Ic6, e de Maria Madalena do Rosário. Viveram na Serra dos
Cocos (sítio Saco), no Ceará, onde foram grandes proprietários. Casaram-se, por volta de 1778, tendo ele falecido a 24
de outubro de 1806. Ascendentes de, entre outros também
eminentes: a) Pe. pr. Luís L o ~ e sTeixeira, formado em 1850,
em Olinda, no Estado de Pernambuco, notável advogado em
Leopoldina, no Estado de Minas Gerais, onde faleceu em
1892; b) Capitão Tobias de Sousa Lima, influente polftico
em Crateús; c) Capitão Antonio Lopes Teixeira, ascendente
do Dr. Abdias Lopes Veras, farmacêutico diplomado e Bacharel em Direito em 1928. O Dr. Abdias foi Juiz de Direito no
Ceará e no Piauí; d) Cel. José Carlos de Me10 Falcão, que nasceu em 1856 e faleceu a 6 de janeiro de 1940. O Cel. José Car10s foi pai do Dr. Emílio Leite de Me10 Falcão, bacharel em
Direito em 1914; e) Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima,

,

casado em 17 de janeiro de 1859, em primeiras núpcias. Foi
presidente da Província do Piauí em 1879. Faleceu no Estado da Bahia, em 1904, como Desembargador do Tribunal de
Apelação; f ) Dr. Francisco Correia Lima Sobrinho, casado
em Recife, no Estado de Pernambuco, com a Dra. Alzira Trigo
de Louredo; g) Dr. Luis Teixeira Neto, casado no Estado do
Rio de Janeiro com Amélia Teixleira Neto; h) Pe. Bozon Lima,
que foi residir em Teresina, no Estado do Piauí, onde faleceu;
i) Sancha de Me10 Barbosa, casada com o Dr. Luís Leite de
Melo, clínico em Crateús; j) D. Adelaide de Sousa Lima, casada no Estado da Bahia com o Dr. Antônio José Teixeira:
1) Carmosina de Sousa Lima, casada com o Dr. Antônio Martins da Silva Porto, em primeiras núpcias, e, em segundas
núpcias, com o Capitão do Exército Ernesto Frederico Homann;
4 - Romana Maria de Melo, nascida em 1767, casou-se
com José Félix de Sousa Lima, de Quixeramobim, filho de
Gonçalo Nunes Leitão, da fazenda Poço das Pedras, e Maria
Fernandes do Amaral. Ascendentes de, entre outros, igual
mente ilustres: a) Tenente-Coronel do Exército, Dr. Augusto
Marques Torres, nascido em 1896, tendo sido clinico no Estado do Piaui; b) Cel. Jerbnimo de Souza Lima (Cel. Gi16), destacado chefe politico em Crateús, onde faleceu em 1916; c)
Desembargadores Alberto e Adalberto Cfcero Correia Lima
este falecido em 1969, e aquele, em 1950. Ambos presidiram
os Tribunais de Apelação do Piauí e Maranhão; d) Pe. Luís
Gonzaga de Sousa, Deputado Provincial no Piauí, onde faleceu;
5 - Joana Batista da Silva Mourão (Joana Batista Correia Lima), nascida em 1765 e falecida em 14 de maio de
1850. Casou-se com Francisco Correia Lima, filho de José de
Sousa Lima, de Icó, o qual era casado com Maria Manuelr!
de Medeiros, da Paraiba. Ascendentes de, entre outros igualmente ilustres: a) Pe. Sebastião Ribeiro Lima, Vigário de Sãc
Raimundo de Nonato, no Estado do Maranhão, vindo a falecer em 1878; b) General Gonçalo Correia Lima, nascido em
Crateús, n a fazenda Bom Tempo, a 17 de novembro de 1867
Faleceu em 1959, no Estado do Rio de Janeiro; c) Tte.-Cel.
Luís de Araújo Correia Lima, Oficial do Exército, assassinado

em Curitiba, a 5 de outubro de 1930; d) Dr. José Coriolano de
Sousa Lima, nascido em 1829, e falecido a 24 de agosto de
1869. Notável jurista e poeta, foi Juiz de Direito no Cear&,
Piauí e Maranhao. Faleceu em Crateús; e) General Augusto
Frederico Correia Lima, nascido a 19 de fevereiro de 1898
e falecido em 1957; f ) Francisco Antero Correia Lima, Tabelião Público em Crateús. Faleceu em 1930; g) Cel. Lúcio
Correia Lima, chefe político em Crateús. Faleceu em 1912.
Entre os filhos que deixou consta o Dr. Júlio César de Araújo
Lima, que nasceu a 23 de março de 1882, bacharelando-se em
Direito em 1905; foi advogado em Manaus (Amazonas), onde
se casou e deixou importante prole; faleceu em 1968; h) Evandro Emílio de Sousa Lima, Cel. do Exército, casado no Estado
de Mato Grosso com D. Benedita Moreira, sendo pais do Major do Exército Salvador Moreira de Sousa Lima e outros.
6 - Catarina de Sousa Lima, nascida em 1756, casada
com Isidoro de Sousa Lima, ascendentes de, entre outros.
igualmente ilustres: a) Cel. Francisco Chagas Barreto Lima.
nascido a 18 de maio de 1857, tendo casado com D. Maria
Cesarina Barreto Lopes, a 12 de janeiro de 1912, em Sobral.
Ela nasceu em 16 de abril de 1892 e faleceu em 1967. Foram
pais do General Flamarion Barreto Lima, Professor da Es
cola do Estado Maior do Exército, do Coronel do Exército Luciano Tebano Barreto Lima, de Cesário Barreto Lima, prefeito municipal de Sobral, e outros.
7 - Franca, cuja data de nascimento nos é desconhecida;
8 - João, nascido em 1761.
Do Capitão Alexandre da Silva Mouráo (11) e irrsula
Gonçalves Vieira, retrocedendo, vieram a este mundo os seguintes filhos:
1 - Ana Gonçalves Vieira Mourão, casada com o seu
primo Tte.-Cel. José de Barros Me10 (o Cascavel);
2 -- João Ribeiro Mourão, nascido em 1801 e ainda vivo
em 1886; casado com Isabel da Costa Silva, filha de Gonçalo
Nunes Leitão e Maria Fernandes do Amaral;
3 - Josefa Gonçalves Mourão, casada com José Félix de
Sousa Lima, filho de Gonçalo Nunes Leitão e Maria Fernandes do Amaral;

4 - Maria Saraiva da Purificaçáo Mouráo, casada com
seu primo Eufrazino de Barros Mourão;
5 - Eufrazina Vieira Mourão, casada com João da Sib
veira Gedelha.

Sebastiáo Ribeiro de Melo, que foi casado três vezes: em
primeiras núpcias, com Maria Gomes; em segundas núpcias,
com Eufrasina Gonçalves de Melo; e, em terceira núpcias,
com Matilde Ribeiro Melo. (Matilde Ferreira Chaves), teve
como fruto desses enlace matrimoniais os seguintes filhos:
1 - Joaquim de Barros Melo, nascido em 1804, tendo se
casado com sua prima Quitéria de Sousa Lima;
2 - Manuel Ribeiro de Melo, nascido em 1811, casado
com sua prima Cosma Maria de Melo;
3 - Orsula Gonçalves de Melo, nascida em 1812, que
ainda vivia em 1886; casou-se, em primeiras núpcias, com
seu primo José Bezerra Lima e, em segundas núpcias, com
seu primo, o %e.-Cel. Luís Lopes Teixeira;
4 - Ana Gonçalves de Melo, nascida em 1799, casada
com seu primo Tte.-Cel. Luís Lopes Teixeira;
5 - José de Barros Melo, nascido em 1804 e casado com
sua prima Ana Gonçalves Vieira Mourão, filha do Capitão
Alexandre da Silva Mourão (11). Chamavam-no "Cascavel";
-6 - Nazária Soares Melo, nascida em 1807 e casada
com José Soares Godinho;
7 - João Ribeiro de Melo, nascido em 1800 e casado com
Francisca, da família dos Calabaços;
8 - Francisco Ribeiro de Melo, nascido em 1810 e casado
com Alexandrina Ribeiro de Melo;
9 - Eufrazino de Barros Mourão, nascido em 1812 e ca.
sado com sua prima Maria Saraiva;
10 - Alexandre Ribeiro Melo, pai do Capitão Fenelon
Ribeiro Melo, antigo chefe político em Crateús, e de Isabel
Ribeiro Melo;
11 - Pedro Ribeiro de Melo;
12 - Pe. Inácio Ribeiro de Melo;
13 - Antônio de Lima Barbalho;

14 - Generosa Ribeiro de Melo, casada com seu sobrinho Sebastião Ribeiro de Melo;
15 - Sebastião Ribeiro de Melo, assassinado com seu
irmão, Pe. Inácio Ribeiro de Melo, em 1849.
Cosma Maria de Me10 e seu esposo, Francisco de Sousa
Nogueira, foram pais de:
1- Manuel Correia Lima (I), que se casou em 09.01.1809,
com sua parenta em 3.O grau, Clemência Maria dos Prazeres
Nunes Leitão, filha do Capitão Gonçalo Nunes Leitão, da fazenda Poço das Pedras, em Quixeramobim. Foi proprietário
da fazenda Barreiras, em Crateús, em 1836. Nasceu em 1778,
tendo sido prestimoso chefe político em Crateús;

2 - %e.-Cel. Luis Lopes Teixeira, casado com Ana Gonçalves de Me10 e, depois, com Orsula Gonçalves de Melo, irmã
de Ana; nasceu ele em 1784;
3 - Jorge de Sousa Nogueira, casado com &a Rosa de
Sousa Lima e, depois, com Antônia de Sousa Lima; nasceu
Jorge em 1779 e faleceu em 1868;
4 - João Ribeiro de Melo, casado com sua prima Francisca, natural de Quixeramobim; também era chamado de
João Ribeiro de Santa Luz, assim conhecido pelo nome da
fazenda em que se estabeleceu;
5 - Antônio Lopes Teixeira, casado com Isabel Irineu
Correia Lima, a 02.02.1854, natural de Marváo (Piauí), e,
depois, com sua parenta em terceiro grau, Joaquina de Sousa
Lima; nasceu ele em 1780;
6 - Francisca de Sousa Nogueira, casada com Carlos
Filipe de Morais, já viúvo, natural de Maranhão ou Pernambuco;
7 - Maria Coelho de Sousa Lima, casada com Antanio
da Costa Moura (ou Moreira), nasceu em 1781;
8 - Manuel Lopes Teixeira, que se mudou para o Rio
Grande do Sul, em torno de 1802, sem que de lá tenha voltado
ou dado alguma noticia.

MANOEL CORREIA LIMA (I) e sua esposa Maria dos
Prazeres Nunes Leitão tiveram como filhos:
1 - Manuel Correia Lima JÚnior (11), casado com sua

prima legítima Florentina do Amor Divino. Ainda era vivo
em 1856. Viveram em Caxias, no Maranhão, onde deixaram
numerosa e ilustre descendência;
2 - João Nunes Leitão, casado com sua prima legítima
Delfina de Sousa Lima. Viveram no Estado do Maranhão em
1889, provavelmente na cidade de Picos, onde ele sofreu um
atentado de morte, em 1892;
3 - Joaquim Correia Lima, casado com sua parenta em
terceiro grau Joana de Sousa Lima. Viveram em Turu-Açu,
no Estado de Minas Gerais, em 1886, tendo chegado a esse
Estado em 1877. Teve insigne descendência;
4 - José Tertuliano de Sousa Lima, casado com Laurinda de Sousa Lima;
5 - Capitão Gonçalo Nunes Leitão, casado com Úrsula
Gonçalves Nunes de Melo. Mudou-se de Crateús para o Estado de Minas Gerais, em 1877. Ainda vivia em 24-11-1880, em
Turu-Açu;
6 - Tte.-Cel. Francisco Lopes Correia Lima, de Crateús,
casado com Manuela Correia Lima, também de Crateús. Foi
Coletor de Rendas no Piauí. Em 1889, elaborou um trabalho
de genealogia. Viveu a maior parte de sua vida em Crateús,
onde veio a falecer;
7 - Maria Manoela de Sousa Lima, falecida em 1844,
tendo sido casada com seu parente em terceiro grau Luís Correia Lima, nascido em 1805 e falecido em 1885. Foram os pais
do Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima, falecido no Estado
da Bahia;
8 - Francisca de Sousa Lima, casada com seu parente
em terceiro grau Luís Correia Lima, viúvo de Maria Manuela
de Sousa Lima, irmã de Francisca;
9 - Manuela de Sousa Lima, casada com seu primo l e ~ í timo, Capitão Francisco Irineu Gomes Correia;
10 - Isabel Maria dos Prazeres, casada com seu primo
legítimo Antônio Lopes Teixeira;

11 - Angela Felisbina Correia Lima, que não chegou a

casar-se;

12 - Ana de Sousa Lima, que faleceu solteira;

13 - Síria de Sousa Lima, falecida n a infância;
14 - Joana Correia Lima, casou-se com Lino Correia

Lima, filho de Francisco Correia Lima e Joana Batista Correia Lima.
Romana Maria de Me10 e José Félix de Sousa Lima foram
pais de:
1 - Félix José de Sousa, casado com sua parenta Joana

de Sousa Lima, filha de Simiáo Correia Lima;
2 - Alexandre da Silva Mourão (111), casado, em primeiras núpcias, com sua parenta, então viúva, Simiana de
Sousa Lima, natural de Quixeramobim, e em segundas núpcias, com Maria Francisca Correia Lima, filha de Manoel
Correia Lima, o irmão de Clemência Maria dos Prazeres Nunes
Leitão, (I).
3 - Manuela de Sousa Lima, casada com seu primo
Francisco Correia Lima, filho de Francisco Correia Lima e
Joana Batista da Silva Mouráo (Joana Batista Correia Lima) ;
4 - João Ribeiro de Sousa Lima, casado com sua parenta
Benedita de Sousa Lima;
5 - Silveira de Sousa Lima, casada com Manuel Ribeiro
de Sousa, natural de Riacho do Sangue, no Ceará;
6 - Manuel de Sousa Mourão, casado com sua parenta
Carolinda de Sousa Lima;
7 - Francisca de Sousa Lima, casada com Manuel Car10s de Morais;
8 - Ana Rosa Bezerra, casada com seu primo Joaquim
de Sousa Lima;
9 - Isabel de Sousa Lima, casada, em primeiras núpcias.
com Manuel Ferreira Monkiro e, em segundas núpcias, com
AntGnio da Conceição;
Manoela de Sousa Lima e Francisco Correia Lima foram
os pais de Ana Izabel de Sousa Lima, a qual veio a casar-se
com Inácio Ferreira Chaves (11), da fazenda Atalho. Ana e
Inácio fizeram vir ao mundo Manoela Ferreira Lima, de

Crateús, a qual veio contrair matrimônio com o TenenteCoronel Francisco Lopes Correia Lima, também de Crateús.
Joana Batista da Silva Mourão (Joana Batista Correia
Lima) e Francisco Correia Lima foram pais de:
1 - Maria Manuela de Medeiros, nascida em 1795 e ain-

da viva em 1886; casou-se em 19.04.1852, com Antônio Marinho Crescêncio, vereador na cidade de Ipu;
2 - Francisco Correia Lima, casado com sua prima D.
Manuela de Sousa Lima;
3 - Luís Correia Lima, casado, em primeiras núpcias,
com Maria Manuela de Sousa Lima e, em segundas núpcias,
com sua cunhada Francisca de Sousa Lima;
4 - José de Sousa Lima, casada com sua prima Maria
Josef a Pinheiros;
5 - Vicente Ferreira de Araújo Lima, casado com sua
prima Eufrazina Lopes de Melo;
6 - Ana Rosa de Sousa Lima, casada com seu primo,
então viúvo, Jorge de Sousa Nogueira;
7 - Gonçalo Correia Lima, casado com sua parenta Ana
Rosa, da cidade de Ic6;
8
João Ribeiro Lima, casado com sua parenta Francisca, natural de Quixeramobim;
9 - Manuel de Sousa Lima, casado com sua parenta Luzia, natural de Ic6;
10 - Maria Coelho de Sousa Lima, solteira; faleceu com .
idade avançada;
11 - Quitéria de Sousa Lima, nascida em 1811 e ainda
viva em 1886; casou-se com seu parente Joaquim de Barroe
Melo;
12 - Raimundo de Sousa Lima;
13 - Benedita de Sousa Lima.

-

Francisco Correia Lima e Manuela de Sousa Lima foram
pais de:
1 - Ana Isabel de Sousa Lima, casada com Inácio Fer-

reira Chaves (11) , da fazenda Ataiho, em Crateús;
2 - Lúcio César Correia Lima, chefe político em Crateús, casou-se, em primeiras núpcias, com Ana Gonçalves

Leal e, em segundas núpcias, com Tereza, filha do Cel. Fran-

cisco José de Araújo Costa, do Piauí; nasceu em 1878 e faleceu em 1912;
3 - Dorotéia Constantino de Sousa Lima, casada com
Sabino de Sousa Guimarães.
Ana Izabel de Sousa Lima e Inácio Ferreira Chaves (11)
foram pais de:
1 - Manuela Correia Lima, de Crateiis, casada com o

Tte.-Cel. Francisco Lopes Correia Lima, de Crateils;
2 - Antero Correia Lima, casado com sua parenta, em
3.O grau, Clemência de Sousa Lima. Antero faleceu a 24.05.
1891;
3 - Apolônio Ferreira Lima, casado com sua parenta,
em 4.O grau, Luzia Gonçalves Nunes Melo;
4 - Lúcio Ferreira Lima, casado com sua parenta, em
4.O grau, Maria Pastora de Melo.
5 - José Ferreira Lima casou-se com: a) Ana Rosa Coriolano Lima; b) Idalina de Me10 Lima, falecida a 18.02.1889;
c) Virginia de Me10 Lima, irmã de Idalina; d) Maria Correia
Lima; e) Isabel de Sousa Vieira. José faleceu com 107 anos
de idade, em 1949. Foi o 1 . O Intendente da cidade de Crateús;
6 - Manuel Ferreira Lima, casado com sua parenta, em
4.O grau, Raimunda Clara de Sousa Lima;
7 - Raquel Correia Lima, casada com seu parente, em
3.O grau, Manuel Cicero Correia Lima. Estes constituíram destacada família nos Estados do Piauí e Maranháo.
Catarina de Sousa Lima e Isidório de Sousa Lima foram
pais de:
1 - Joaquim de Sousa Lima, casado com sua prima Ana
Rosa Bezerra;
2 - Antonia de Sousa Lima, casada com seu primo
Jorge de Sousa Nogueira;
3 - Vitorina de Sousa Lima, casada com José Francisco
de Carvalho;
4 - Jerônimo de Sousa Lima;
5 - Lourenço de Sousa Lima.

Joaquim de Sousa Lima e sua prima Ana Rosa Bezerra
foram pais de Cleodato de Sousa Lima, o qual se casou com
sua parenta Manoela de Sousa Lima, de cujo enlace nasceu
Joaquim de Sousa Lima, que se casou com Porcina Augusto
Barreto, tendo sido estes os pais de:
1 - Francisco das Chagas Barreto Lima, de Sobral, nas-

cido a 18 de maio de 1887, tendo chegado a Coronel. Casou-se
a 12 de janeiro de 1912 com D. Maria Cesarina Barreto Lopes.
Nos dados genealógicos retrodescritos, bastante se tem
falado em Gonçalo Nunes Leitão, sobre quem agora iremos
falar, por entendermos de marcante importância neste livro
de genealogia.
Gonçalo Nunes Leitão casou-se, em cerca de 1780, com
Maria Fernandes do Amaral. Viveram na fazenda Poço das
Pedras, a 8 léguas de Quixeramobim, As margens do Rio de
igual nome. Gonçalo e Maria foram pais de:
1 - José Félix de Sousa Lima, que viveu na serra dos
Cocos, no Ceará;
2 - Clemência Maria dos Prazeres Nunes Leitão, casada
coin Manuel Correia Lima, filho de Francisco de Sousa Nogueira, da cidade de Icó, e Cosma Maria de Melo. Viveram
na fazenda Barreiras, em Crateús, em 1836;
3 - Manuel Correia Lima, casado com Isabel de Sousa
Lima; existia em 1856;
4 - Simião Correia Lima, casado com Ana Isabel dos
Prazeres, em 20.01.1808;
5 - Gonçslo Nunes Leitão Júnior, casado com sua tia
Francisca Maria do Amaral, a 29.11.1811. Foram estes os
padrinhos de batismo de Antônio Mendes Maciel, o Antonio
Conselheiro, o da Guerra de Canudos;
6 - João Nunes Leitão, casado com Maria Rodrigues,
da família Santa Cruz;
7 - Maria do Carrno, casada com Julião Correia Saraiva;
8 - Ana Maria, casada com Baltazar Correia Lima, filho
de Simião Correia Lima;

9 - Isabel da Costa Silva, casada com João Ribeiro Mourão, filho de Alexandre da Silva Mourão (11) e Orsula Gonçalves Vieira, filha do Capitão-mor Antonio de Barros Galvão;
10 - Francisca, casada com Antônio Fernandes Buriti.
Clemência Maria dos Prazeres Nunes Leitão e Manoel
Correia Lima foram os pais de:
Tte.-Cel. Francisco Lopes Correia Lima, de Crateús, que
se casou com Manuela Ferreira Lima (Manuela Correia Lima),
também de Crateús.
PASSEMOS AGORA A FALAR DE:
José Fernandes do Amaral, natural de Muribeca, casado
com Maria Ferreira da Conceição, da Paraiba. Foram estes
os pais de:
Antônio José Fernandes do Amaral, natural de Mamanguape, na Paraíba e vereador em Quixeramobim, no Ceará,
em 14.06.1789, foi casado com Isabel da Costa Camelo, de
Goiana, Pernambuco. Moradores em Riacho do Meio, Quixeramobim, ainda vivos em 1796, sendo os pais de:
1 - Ana, nascida em 1779;
2 - Félix;
3
Manuel, nascido em 1770;
4 - Francisca, batizada em 15 de dezembro de 1786 e
nascida a 3 do mesmo mês e ano. Desta foram padrinhos o
Cel. Gonçalo Nunes Leitão e Isabel Maria.
5 - Maria Fernandes do Amaral, de Quixeramobim, casada com Gonçalo Nunes Leitão, o da fazenda Poço das Pedras, As margens do rio Quixeramobim, a 8 léguas da cidade
do mesmo nome. Foram pais de:
Clemência Maria dos Prazeres Nunes Leitão, casada em
1809, em Quixeramobim, com Manuel Correia Lima, chefe
político em Crateús, tendo por filho Francisco Lopes Correia
Lima, futuro Tenente-Coronel, o qual viria a casar-se com
Manuela Correia Lima (Manuela Ferreira Lima), em 1857.
Falemos agora de Antonio de Sousa Carvalhedo, português, que se casaria com uma filha do Cel. Manuel Martins
Chaves, de Penedo (Magoas). Foram estes os pais:

-

1 - Do Capitão-mor José de Araújo Chaves, de Ipueiras,

casado com Luzia de Matos Vasconcelos;
2 - Do Cel. Joáo Ferreira Chaves, casado com Ana Gon.
çalves Vieira, filha de Luís Vieira de Sousa e Joana de Paula
Chaves;
3 - De Joana de Paula Chaves, casada com Luís Vieira
de Sousa.
O Capitão-mor José de Araújo Chaves, casado com Luzia
de Matas Vasconcelos, moradores em Ipueiras, tiveram os seg~zintesfilhos:
1 - Capitão João de Araújo Chaves, de Carrapateira
(Inhamuns, Ceará), que se casaria com Nazária Ferreira de
Sousa, filha de João Ferreira de Sousa, da Vitória, perto da
Serra das Matas;
2 - José de Araújo Chaves, que viria a casar-se com D
Leonarda Bezerra do Vale, filha de João Bezerra do Vale, de
Arneiroz, moradores no Convento, em Tamboril;
3 - Cel. Manuel Martins Chaves, que tomaria por esposa D. Orsula Gonçalves Vieira, filha de João Ferreira Cha
ves ;
4 - Tenente-Coronel Ant6nio da Costa Leitão, o qual se
uniria em matrimônio com D. Maria Saraiva da Purificação,
filha de João Ferreira Chaves;
5 - Eleutéria, casada com Luciano Martins Chaves, do
Rio São Francisco, moradores na Cacimba do Meio, no R ~ u
do Macaco;
6 - Luzia de Matos Vasconcelos, casada com o Tte.-Cel.
Antônio Bezerra Chaves, moradores em Jatobá (Santa Quitéria) ;
7 - Cosma do Prado Vasconcelos, casada com o português Silvestre Rodrigues Veras, moradores em Batoque (Santa Quitéria) .
t3 - Ana Ferreira de Vasconcelos, casada com seu parente João Ferreira, moradores em Sítio Escuro (Crateús);
9 - Josefa, casada com Antônio Cavalcante de Albuquerque, pernambucano, moradores em Izidório (Inharnuns) ;
10 - Francisca de Matos Vasconcelos, casada com Francisco Xavier, moradores na Barrh do Macaco (Entre-Rios).

Ana Ferreira de Vasconcelos, que se casou com aekl p*
rente João Ferreira, moradores e proprietários do Sitio m1-0em
, Crateús, foram os pais de:
1 - André Francisco Bastos;
2 - Cel. Inácio Ferreira Chaves, do Convento (Crateús) ,

casado com Ana Rita de Holanda Cavalcante. Inácio foi herdeiro de sua mãe nas terras do Sítio Escuro, em Crateús;
3 - Clara Ferreira de Vasconcelos, mãe de Ana Clara
de Vasconcelos e avó de José de Araújo Bastos;
4 - Manuel Martins Chaves;
5 - João Batista da Rocha, casado com Ângela Gomes.
(Da "Nobiliarquia Pernambucana", de Borges da
Fonseca) :
Manuel da Costa Gadelha, Cavaleiro da Ordem de Cristo, Capitão-mor e Governador das Armas do Rio S. Francisco,
português de nascimento e que obteve patente de Capitãomor em 25-04-1675, casou-se com D. Francisca Lopes Leitão,
filha de Pedro Leitão Arnoso. Manuel era filho de Francisco
Rodrigues Gadelha e irmão de Tomé da Costa Gadelha. Sua
mãe chamava-se Francisca da Costa. Faleceu a 01-01-1694
Nasceu em Cartaxo. Teve mais um irmão, de nome Francisco
Rodrigues Gadelha.
Foram seus filhos do primeiro matrimônio:
1 - Bento Fernandes;
2
Violante de Borba;
3
Francisca Lopes Leitão;

-

-

e do segundo casamento:

- Jorge da Costa Gadelha;
2 - Nicolau da Costa Gadelha;
3 - João Leitão Arnoso, casado com D. Luísa de Matos
1

Vasconcelos, filha do Capitão José do Prado Leitão, que foi
Juiz Ordinário da Vila de Iguaçu, e de sua mulher, D. Maria
de Matos Vasconcelos. Foram filhos de Joáo Leitão Arnoso
com Luísa de Matos de Vasconcelos:
a) Joáo Leitão Arnoso;

b) Luzia de Matos Vasconcelos, esposa do Capitão-mor
José de Araújo Chaves, ascendentes de Manuela Correia Lima, esposa de Francisco Lopes Correia Lima;

1 - João da Costa Gadelha;
2 - D. Quitéria da Costa Gadelha, casada com Jorge

- José da Casta Gadelha;
5 - D. Francisca Leitão;
6 - Antônio da Costa Gadelha;
7 - Tereza Leitão;
8 - Violante Leitão;
9 - Pedro Leitão Arnoso.

4

José da Costa Gadelha casou-se, em primeiras núpcias,
com D. Mariana de Sousa; em segundas núpcias, com Marian a Teixeira da Silva e Albuquerque, filha do Capitão Antonio
da Silva Aranha, e, em terceiras núpcias, com F'rancisca Lopes LRitão.
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Filhos do 1." casamento:
1 - Francisco Xavier Gadelha;
2 - Jorge da Costa Gadelha;
3 - Cosma da Costa Gadelha;

4

- José da Costa Gadelha, que casou com Maria Rosa

I

1

CavaIcante;
5 - Lourenço da Costa Gadelha;
6 - Vitória da Costa Gadelha;
úrsula da Costa Gadelha;
7
8 - Mariana da Costa Gadelha;
9 - Manuel da Costa Gadelha;
10 - Quintiliano da Costa Gadeiha.

-

Filhos do 2.O casamento:
1 - Antônio da Silva Gadelha;
2
Carlos Teixeira da Silva Gadelha;

-

3

- Manuel da Costa Gadelha;

4 - Francisco Xavier Gadelha;
5 - Jorge, que morreu pequeno.

Jorge da Costa Gadelha viveu no Cear&,onde foi Mestre
de Campo, e casou-se com D. Ana Lopes, a 07.01.1726, tendo
os seguintes fim:

#
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da Costa Gadelha;
3 - Margarida de Sousa Gadelha, casada com Matias
de Mendonça Vasconcelos;
4 - AntÔnia da Costa Gadelha, casada com Francisco
Alves de Castro;
5 - Maria da Costa Gadelha;
6 - Carlos da Costa Gadelha;
7 - Lucinda da Costa Gadelha, casada com Antonio
Dias Alves, Sargento-mor de Aquiraz;
8 - Mariana da Costa Gadelha, casada com o Alferes
Francisco de Paiva Modo;
9 - úrsula da Costa Gadelha, casada com Manuel Antônio Pereira;
10 - João da Costa Gadelha, casado com D. Antônia Maria de Sousa, filha de José de Sousa Machado e Ana Maria
da Silva.
João da Costa Gadelha e Antania Maria de Sousa tiveram os seguintes filhos:
1 - Antonio da Silva Gadelha, que nasceu em 24.09.
1762;
2 - João da Costa Gadelha, que nasceu a 03.08.1768;
3 - José da Costa Gadelha, que nasceu a 03.06.1770;
4 - Manuel da Costa Gadelha, nascido a 23.05.1772;
5 - Ana da Silva Gadelha, que nasceu a 17.07.1764;
6 - Joana .da Costa Gadelha, que nasceu em 11.07.1766.
D. Quitéria da Costa Gadelha, supra referida, casou-se
com José da Silva Baima, da freguesia da Sé Velha, vindo a
ter os seguintes filhos:
1 - José;
2 - João;
3 - Vitorino;
4 - Joaquim da Silva Baima, nascido em 1767;
5 - Francisca Xavier da Silva Baima;
6 - D. Ana Maria;
7' - D. Margarida Maria e outros, que morreram menores.

Inácio Ferreira Chaves, o do Convento, em Crateús, casou-se com Ana Rita de Holanda Cavalcante, tendo os seguintes filhos:
1 - João de Barros Ferreira Chaves, casado com Joana
de Sena Cavalcante (Mãe Dona) ;
2 - Matilde Ferreira Chaves (Matilde Ribeiro de Melo) ,
casada com o Capitão Sebastião Ribeiro de Melo, este em terceiras núpcias. São estes os pais do Pe. Inácio Ribeiro de Me10
(assassinado na Paraíba, em 1849). Sebastião faleceu em
1840, e Matilde em 1858;
3 - Francisca Ferreira Chaves, casada com Antonio
Marques de Alcântara Brasil;
4 - Ana Rita de Holanda Cavalcante (Primana);
5 - Maria Ferreira Chaves (Mãezinha);
6 - Gonçala Ferreira Chaves, casada com Francisco
Manuel do Nascimento (Francisca Patriarca) ou Francisco
de Holanda Cavalcante.
7 - Inácio Ferreira Chaves (11), casado com Ana Izabel
de Sousa Lima, filha de Francisco Correia Lima Filho e Manuela de Sousa Lima. Inácio viveu na fazenda A M O , em
Craúeús;
8 - Manuel Ferreira Chaves;
9 - Pedro Martins de Araújo Manso, casado com Guilhermina de Sousa Lima, filha de Antonio Lopes Teixeira e
Joaquina de Sousa Lima.
Inácio Ferreira Chaves (11) e Ana Izabel de Sousa Lima
foram os pais de:
Manoela Ferreira Lima (Manoela Correia Lima), casada
com o Tenente-Coronel Francisco Lopes Correia Lima.

O HOMEM E A MORTE

A VIDA HUMANA B SOFRER
Dr. José Coriolano de Sousa Lima

IE breve o viver &aurora,
Mas n'essa vida d'uma hora
Briiha, fulgura e colora
Tudo ao seu alvorecer;
Pura nasce e morre pura,
Não sabe se há desventura,
Mas a humana criatura
Nasce e sofre até morrer!
Vive o sol somente um dia
Foco de luz, de poesia
Muitos climas alumia
De seus raios com o fulgor;
Dá vida às plantas nascentes,
Aquece os bosques viventes,
Torna as &guas transparentes,
Tudo é brilho e resplendor!
Tem a flor bem curta a vida,
Porém na estação florida
Vive entre galhas - querida,
Impera no toucador.
Tem uma cor de belpa:
Branca, - parece a simpleza,
Rósea, - parece a pureza,
Ofendida em seu pudor.

Entre as ramas que vicejam
As ternas aves se beijam
E das brisas que bafejam
Sentem em torno o frescor;
Mas o homem vem ao mundo,
Sofre em breve um golpe fundo,
Depois outro mais profundo
E morre entre ais e dor.
Sim, o homem, um só instante
Vivendo, sofre constante
Dissabores sempre avante,
Sempre avante até morrer!
Brilha a aurora e o sol nitente,
Beijam-se as aves contentes,
Rescende a flor inocente,
E o homem sempre a sofrer!

MORTE

"Ato de morrer; fim da existência; entidade imaginária
que a crendice popular supõe ceifeira das vidas; cessação completa e definitiva das atividades características da matéria
viva", eis como os dicionários definem a morte.
Não passa, na concepção dos homens de nossa mentalidade e saber, de um ato pelo qual somos arrebatados, inesperadamente, para um desconhecido viver no túmulo que nos
encerra.
Fundamentados, porém, na Fé, na Esperança e, finalmente, nos ensinamentos religiosos, temos, em face da morte,
e para conforto e consolo de nosso espírito, as promessas de
Jesus Cristo.
Portanto, morte biológica é, realmente, a "cessação completa e definitiva das atividades características da matéria
viva."
Morte, no sentido espiritual, significa para nós o inicio
de uma nova vida do espírito e, no futuro, possivelmente, da
matéria ressuscitada.

Bela imagem em madeira do Senhor do Bonfim, padroeiro da,
freguesia de Crateús, aonde chegou, em 1792, vinda do Estado
da Bahia. Trazida de Salvador, foi conduzida numa rede. em
braços de escravos. Importante dádiva da baiana D. Luísa
Coelho da Rocha Passos.

Períodos mais importantes da História de Crateús, vividos, em parte, por FRANCISCO LOPES CORREIA LIMA e sua
esposa MANLTELA CORREU LIMA (Manuela Ferreira Lima).

CWTEúS - "palavra tupi: Cará-TeÚ, batata de Teú, uma variedade de lagarto."
Minha terra natal foi a antiga Piranhas, Príncipe Imperial, nome de uma tribo que habitava os sertões do mesmo
nome, situada fisiograficamente a sudoeste do Ceará.
"Suas terras foram visitadas por bandeirantes, habitadas
por índios e, mais tarde, por sesmeiros com suas fazendas de
gado.
Foi vítima do cangaceirismo, de crimes bárbaros, de discórdias políticas e da falta de recursos por parte dos seus governantes.
Em 1930, após a Revolução Nacional, da qual fez parte o
insigno Presidente Getúiio Vargas, tomou rumo diferente e
tornou-se um dos municípios mais progressistas do "hinterland" cearense .
Os seus sertões são férteis; a sua polftica, agitada; e seu
povo, bastante empreendedor".
Pelos dados estatísticos, podemoa avaliar o progresso de
tão afamado município brasileiro.
Entre os benfeitores desta terra abençoada, destacamos,
com veneração e amor, o Senhor do Bonfim, padroeiro da par&
quia, profundamente belo e excessivamente generoso.

CRATEÚS. (Enciclopédia dos Municípios Brasileiros).
A Lei Geral de 6 de julho de 1832 desmembra o território
do município piauiense de Marvão e cria a Vila, com sede no
povoado de Piranhas, com a nova denominação de Príncipe
Imperial. Em 1833, foram realizadas eleições da primeira Câmara Municipal, inaugurando o prédio legislativo, em 11 de
novembro daquele ano, instalando-se, na ocasião, a Vila. Data
da criação da Vila, igualmente, a criação da freguesia do Senhor do Bonfim, fazendo parte do Bispado do Maranhão. Esta
foi inaugurada canonicamente aos 4 de outubro de 1834. A
Câmara foi criada pela lei piauiense n.O 30, de 25 de agosto de
1836. Consoante a Lei Geral n.O 3.012, de 22 de outubro de
1880, o território foi transferido para a Província do C e d ,
em troca do porto de Amarração. Tornada efetiva essa troca, a
Vila de Príncipe Imperial tomou a denominação de Crateús,
pelo 1 . O decreto a ser baixado pelo Governo Republicano estadual (Decreto n.O 1, de 2 de dezembro de 1889). Em 1888, o
Papa Leão XIII desmembrou a freguesia do Senhor do Bonfim do Bispado do Maranháo, integrando-a, com a de Santana de Independência, n a comunidade católica do Ceará. A
Vila de Crateús foi elevada à categoria de cidade em 1911 (Decreto n.O 1.046, de 14 de agosto), sendo inaugurada a 15 de
novembro do mesmo ano.

PUBLICAçõES DO AUTOR PARA A HIST6RlA DE
CRATEÍrS, TERRA NATAL DE SEUS AVOS.

PARA A HISTdRIA DE CRATEOS

Nas poucas consultas aos documentos do Instituto Histórico do Ceará, deparamo-nos com "MEM6RIAS SOBRE OS
ÍNDIOS NO BRASIL", de Pedro Carrilho de Andrade.
Trata-se de um trabalho que, faz parte do arquivo do INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DO RIO GRANDE DO
NORTE, alusivo, em parte, aos usos e costumes dos indigenas
das cabeceiras do Rio Pdi, os Caretiús, ou Cratiús e os Aranhins.
Vejamos, assim, sem nenhum rigor, alguns tópicos do que
nos diz o ousado e destemido autor:
"Contam (os índios) o tempo pela Lua, têm seus augúrios
e ironias ao contemplar das aves e grunir dos bichos; têm
muitos feiticeiros e agoureiros que lhes adivinham os bens ou
males que lhes vão acontecendo, aos quais têm muita crendice; não fazem coisa alguma sem primeiro mandarem adivinhar. Deste modo, não têm fé nem piedade, e o seu Deus é o
seu ventre.
Martirizam-se mandando furar aos homens os beiços na
parte de baixo, metendo um torno de pau ou pedra da grossura
de um dedo, sempre alargando, até ficarem da largura de uma
moeda de duas patacas, pouco mais ou menos, como querem.
Depois de serem homens, fazem muitos furos pela face
do corpo e cantos da boca, ou beiços e orelhas e venta do nariz
e metem-lhes tornos de pedaços de pau, com os quais fazem
disformes horríveis.
Exercitam-se, desde menino, em destreza e força, com lutar, correr e saltar, e levantando grandes pesos nos ombros.
Correm 3 a 4 léguas sem parar e, desta sorte, ganham
prêmios que, entre eles, os maiores vêm a ser moças formosas
por mulheres.

Correm um dia todo sem parar. Não têm outro exercício,
nem ocupação de lavoura ou outra planta; nem ofício ou
benefício, nem usam letras.
Não sabem ler nem escrever. Não sabem dar notícia de
sua prole.
Não observam leis e só crêem no que lhes dizem os feiticeiros.
Não gostam nem usam de fabricação alguma.
De vestir, somente os homens fazem um anel de palha,
onde recolhem o crespo colo do genital, e as mulheres põem
uma folha ou raminho diante, parecendo uma imitação de
Adão e Eva, quando pecaram.
Desta sorte, com mais nenhuma cobertura, nem por calma, nem por frio, os vemos andar.
Vivem em toda parte e lugar, ao rigor do tempo, sem
casas, aldeias ou jazigos ou lugar certo.
São uns espíritos anibrelantes. Andam sempre de corso,
vagabundando pelos montes e vales, atrás de caça, feras, raízes e frutas agrestes, de que se alimentam, e a Divina Providência os mantém com mel das abelhas e maribondos, que
chamam de orixu. E toda a mais mendisia ou "ymendisia" da
terra, cobras e lagartas sustentam grande multidão de bocas.
E assim, andam gordos, anafados e contentes, que parece
que nada mais desejam.
São homens bem dispostos, sadios e sem achaques, e de
longa vida, que bem se poderiam comparar com as cobras de
que falam os poetas, que nem morrem de velhas porque as
matam.
São mais ferozes do que as próprias feras dos montes e
agrestes, e sobre muitas levam vantagens nas forças, na ligeireza do correr e no uso e costumes.
E ainda são mais inúteis do que os mesmos brutos irracionais, porque não há animal ou fera que coma outro de sua
espécie, como estes alarués que comem uns aos outros, os parentes aos parentes, pais e irmãos aos filhos, e os filhos aos
pais e irmãos.
Não há animal ou fera que não tenha o seu lugar certo,
cova, lapa ou buraco onde descansam de dia ou de noite, con-

forme o seu uso, mas estes infiéis não têm jazigo nem lugar
certo e, onde quer que estejam, dormem deitados pelo châio,
sobre a terra pura, sem palha nem esteira ou outra cobertura.
nem por baixo, nem por cima, nem buscam sombra, nem abrigo, mas no lugar mais descoberto, ao ar e céu, ali se deitam,
acendendo fogo, que me parece servir-lhes de alimento.
E, assim, passam as noites cantando, e, meia hora antes
de amanhecer, se levantam e vão à fonte ou ao rio, banhar-se.
São inconstantes por natureza, fáceis de se persuadir, antes ao mal do que ao bem, porque a sua natural inclinação
de matar, guerrear e fazer sangue, porque são acostumados
nos montes à caça das feras e aves.
Entre eles não tem fama, nem tem nome aquele que
não mata, que não faz morte em gente humana."
DATAS E FATOS
DA HISTaRIA DE CRATEiÚS

Sobre datas e fatos da história de Crateús, recordemos o
Piauí, até 1880, quando Crateús, antiga Príncipe Imperial,
passou a pertencer ao Ceará, desmembrando-se da Província
Piauiense; 1587 - é desse ano a notícia mais remota que encontramos do Piauí (referências ao Rio Parnaíba). Fez-se
uma expedição a Serra da Ibiapaba, em julho de 1613. Visita
o litoral pisuiense Martim Soares Moreno, que se comunica
com alguns índios do Piauí; 1656 - terminando André Vida1
de Negreiros o seu governo no Maranhão, parte para Pernambuco, conduzindo grande escolta de soldados e índios, e
atravessa o território piauiense; 1662 - ano em que chega
ao Piauí o primeiro homem branco que hostilizou o índio
piauiense, chamava-se Domingos Jorge Velho e esteve nesse
território durante 24 ou 25 anos, saindo para combater os negros rebeldes dos Palmares, em Pernambuco; 1674 - Domingos Afonso Sertão, nesse ano, consegue sesmaria de terra no
Piauí; Carta Régia de 8 de janeiro de 1667; são deter-minados
os limites do Ceará com o Piauí (Serra da Ibiapaba) ; em d e
cumento de número 65, datado de 2 de março de 1667, desa

creve os sertões do Piauí o Padre Miguel Couto, fazendo-o
ao Revmo. Frei Francisco de Lima, bispo de Pernambuco; em
3 de março de 1701, é anexado o território piauiense ao território do Maranhão; em 3 de janeiro de 1705, esguciva-se pelos boqueirões do rio Poty a gente de Domingos Jorge Velho;
a 26 de dezembro de 1717, instala-se a primeira vila do Piaui.
com a denominação de Mocha, recebendo, mais tarde, o nome
de Oeiras; a 13 de outubro de 1718, surge a Resolução Régia
do Conselho Ultramarino pela qual se desanexou do Ceará
para o Piaui a Aldeia da Serra da Ibiapaba, tomando-se ainda outras providências, propostas pelo Mestre de Campo da
conquista do Maranhão e Piauí, Bernardo Carvalho de Aguiar;
1721 - o domínio do Rio Poty, nas suas nascentes, parece ter
sido anterior ao do curso superior. Nesse ano, fora vendido a
D. Avila Pereira, da Casa da Torre, n a Bahia, por 4.000 cruzados o imenso vale de Crateiis, com uma área de 180 quilometros de comprido com 120 de largura; 1730 - falece Bernardo Carvalho de Aguiar, o Mestre de Campo da conquista
do Piauí. Em 1962, Padre Joaquim Chaves, em seu livro "O
fndio no Solo Piauiense", situa as tribos dos índios do Piauí;
1722 - diz-se que Nicolau Rezende foi o primeiro navegador
que entrou em contacto com o Piauí; 1758 - ano em que havia uma Provisão, mandando executar o Alvará de 1718, que
criou a Capitania do Piaui, separando-a do Maranhão; 1770
- ano em que, por Carta Régia, mandam incorporar à Coroa
Portuguesa, os bens que possuíam no Piauí os Padres da extinta Companhia de Jesus; 1801 - é desse ano a Provisão autorizando o Bispo do Maranhão a criar algumas paróquias
na Capitania do Piauí; 1822 - em 19 de outubro, a Vila de
Parnaíba levanta o Grito da Independência do Piauí e a l a ma o Príncipe D. Pedro Imperador do Brasil; a 10 de agosto
de 1868, embarca em Teresina, como combatente para a
Guerra do Paraguai, a infeliz e heróica Jovita Feitosa, natural de Inhamuns, no Ceará.
Finalmente, a Revista do Cinquentenário de Crateús, editada em 1962, confirma que o Decreto número 3012, de 22 de
outubro de 1880, desmembra para o Ceará a Vila Nova do
Príncipe Imperial (CrateÚs), que pertencia ao território
piauiense, Comarca do Maranhão.

PARA A HIST6RIA DE CRA!I!E@S
OS D'AVILLAS DA CASA DA TORRE DA BAHIA.

"Leonor Pereira Marinho, filho do Mestre de Campo
Francisco Dias D'Avila, terceiro deste nome, casou com Ca.
tarina de Aragão.
O último D'Avila foi Garcia D'Avila, que casou com Josef a Maria da Conceição e Lima, em primeiras núpcias, e depois com Teresa Cavalcante de Albuquerque.
Baltazar de Vasconcelos Cavalcante, casado com Ana Pereira da Silva, foram os pais de Ana Teresa Cavalcante de
Albuquerque, a que foi casada com o Último Garcia D'Avila
Pereira, mestre de campo.
A viúva de Domingos Jorge Velho, o desbravador do Piauí,
logo que recebeu sesmarias, passou a Garcia D'Avila Pereira,
filho de Leonor Pereira Marinho, matrona da Casa da Torre.
Leonor Pereira Marinho, em 1705, fez o governador de Pernambuco, D. Rodrigues da Costa, declarar ao Cabo Morais
Navarro que a ela pertenciam os distritos de Piancó, Piranhas, Assu, Jaguaribe e seus sertões varejados pela Casa da
Torre, na Bahia".
CRATEiÚS E A CASA DA TORRE NA BAHIA

1721 - Nesse ano, Garcia D'Avila Pereira, ascendente da
Casa da Torre na Bahia, era distinguido com uma Ordem Régia do Governador-Geral do Brasil, para fazer guerra aos
bárbaros da Capitania do Piauí.
Ao mencionado Garcia D'Avila Pereira, a 19 de outubro
do mesmo ano, ou seja, do ano de 1721, encontramos outras
ordens sobre referida guerra que se prolongou até 1722.
Provamos, assim, que Garcia D'Avila Pereira era realmente um dos ascendentes de D. Avila Pereira, a que comprou
o Vale do Poty. Crateús, pelo exposto, foi desbravado pelos
Avilas, aqueles que constituíram a Casa da Torre na Bahia,
Casa que está tão bem descrita por Pedro Calmon e outros.
Paulo Braga de Meneses

Tatuapara: - "Uma enseada onde se mete um riacho deste nome,
em o qual entram caravelóes da costa com preamar", descrevia-a Gabriel Soares no Roteira do Brasil. Sobre ela se
erguia uma "colina que apresentava ao mar uma vertente
agreste, cortada, como por lenta erosão, de alto a baixo, e
arrampada para o interior, firmando um dos flancos no vale,
forrado de piaçabais do rio Pojuca", - completa a paisagem
Pedro Calmon.
Sobre essa colina, entre 1563 e 1609, construiria Garcia
de Avila, almoxarife dos armazéns reais, chegado com Tomé
de Souza, em 1549, a Torre de São Pedro de Rates, - a "Casa
da Torre", maciça e forte.
"Conjunto de muros de defesa, capela e baluartes", formava-a um corpo central de dois pavimentos flanqueados
por duas alas em ângulo reto. A Torre, propriamente dita,
crescia à beira d'água. Em dois pavimentos, o torreão abria
para o mar três postigos rasgados no muradal, defendida talvez por levadiça e fosso."
Tinha a arquitetura de "abóbada de cruzeiro, com dois
arcos diagonais, parecidos com as abóbadas góticas do paço
de Cintra", - pinta-a o seu historiador ilustre. A capela era
"a mais formosa que há no Brasil, feita toda de estuque e
tintim, de obra maravilhosa de molduras, laçarias e cornijas", - relatava o Padre Cardim, no Tratado da Terra e Gente do Brasil.

Em 1691, o Mestre de Campo Fernão Carrilho consegue
atacar os índios Icós e Caratiús, que se achavam em guerra
pelos sertões do Ceará.
E, desse modo, das andanças dos nossos indígenas pelas
terras jaguaribanas, cremos haver saído o primitivo nome
da antiga PRÍNCIPE IMPERIAL.
Em virtude dessa possibilidade, convém lermos a "HISTdRIA DE ICó", do Pe. Francisco de Assis Couto, no que se
refere ao POSO DAS PIRANHAS, em Iguatu:
"Apesar da ação erosiva das águas do Jaguaribe, durante
muitas décadas de história adentro, este Poço, limítrofe do
Sitio BOTAO, vê-se ainda hoje zombando do ímpeto aniquilador da natureza.
O homem, porém, coadjuvado pela técnica moderna, suprimi-lo-á breve do mapa iguatuense, pois as águas da decantada barragem do Orós o cobrirão totalmente. E as piranhas, que tanto que fazer vinham dando, são assunto liquidado, porquanto o timbó do Governo Federal, jogado ultimamente sobre as águas do seu perímetro, extinguirá semelhantes peixes, famosos pelo seu instinto de ferocidade.
E nesses termos, adeus história do POÇO DAS PIRANHAS, tão mais antiga que a própria colonização da terra.
Coevos seus, certamente, só os Tapuias Quixelds, porquanto, conforme estudos pré-históricos comparativos, a pre
sença do amerígena, em terras cearenses, remonta a cinco
milênios antes de Cristo."

PIRANHAS
O MUNICÍPIO DE CRATEiúS E O VALE DO POTY

A palavra ou termo PIRANHAS não é de formação recente, encontrada que é em 1685, referindme ao nome de
um lugar, chamado ASSUPA.
Consta dos trabalhos históricos sobre a época colonial
que, durante muitos anos, Crateús foi chamada de PIRANHAS, pela abundância deste peixe, que dominava os rios
da cercania.
Podemos admitir, entretanto, que o mais antigo nome
de Crateús é oriundo do mesmo nome, de outro lugar.

Conta-se que o Município de Crateús, no Ceará, faz parte do Vale do Poty, que foi comprado por D. Avila Pereira,
descendente da CASA REAL DA TORRE, na Bahia.
A posse lhe foi dada por um ouvidor de Oeiras, da Capitania do Piauí.
A descrição deste vale, em anotações do inteligente e
virtuoso Pe. João Teófilo Soares Leitão, falecido em 1936.
assim a encontramos:

"O Vale tem de extensão cerca de 180 quilômetros sobre
120 de largura.

13 circundado a Oeste pela Cordilheira da Ibiapaba, que
o separa do Vale da Macambira e do termo de Marvão; ao
Norte, por uma linha de serrotes em algumas partes interrompida, que se destaca das faldas da Ibiapaba junto à antiga
Matriz da Serra dos Cocos, com direção a Leste, onde forma
os picos da Forquilha e do Moleque, e passa ao Sul da Vila
de Tamboril, na distância de 3 quilômetros, indo ligar-se à
Serra do Bargado, prolongamento da Serra das Matas, que
se estende de Norte a Sul, ficando, deste modo, metade do
termo de Tamboril e um terço de Ipu pertencendo ao dito
Vale; a Leste pela mencionada Serra do Bargado, que, baixando gradualmente até a Fazenda Balanças, continua além
com o nome de Caboji, ponta mais setentrional da Serra da
Joaninha, a qual, em direção Leste, Sul e Sudoeste, atravéssa
o Município de São José do Príncipe e termina a Oeste na
Ibiapaba, na Serra do Jatobá, ficando, assim, o Vale compreendido entre Ipu, Príncipe Imperial, Independência, Sãcr
João do Príncipe e Tamboril."
D. Avila Pereira, a exemplo do que acontecera ao Capitão-mor Gomes de Sá, em terras do Riacho Seco e do Poço
Cavado, em Sousa, na Paraíba, em 1739, que se tornou wsmeiro das mesmas terras que havia comprado à CASA DA
TORRE, na Bahia, deveria ter conseguido, para maior segurança de sua posse, uma Sesmaria de Confirmação, embora se
sabendo que dois direitos lhe estavam assegurados nas cabeceiras do Itaim-Açu, que teve evolução para Poty: o de descendente de LEONOR PEREIRA MARINHO e o de haver
comprado uma vasta extensão de terra por 4.000 cruzados,
denominada VALE DO POTY, ou VALE DO CARATEÚS.
PARA A HISTORIOGRAFIA DE CRATEfrS
É: de estranhar-se que em 1721 D. Avila Pereira, descendente da CASA DA TORRE, na Bahia, tenha conseguido por
compra o extenso Vale do Poty, mais conhecido por Vale do
Cratiús, do qual nos dão notícia a Cronologia do Piauí e a
Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (1925).

Efetivamente Francisco Dias d'Avila e sua espora Z h =
nor Pereira Marinho criaram arraiais-fazenda no Piauf e ajudaram na conquista dos silvícolas. Acontece, porém, que, em
1721, época da citada aquisição e posse, bem como da assinatura do ouvidor de Oeiras, o Piauí ainda estava dependendo
do Maranhão, tornando-se independente em 29 de junho de
1758, sendo o seu Governador João Pereira Caldas.
O lugar de ouvidor de Oeiras, segundo Carlos Studart
Filho, na REVISTA DO INSTITUTO DO CEARA, 1967, veio
a ser preenchido em 28 de janeiro de 1723, 3 anos depois da
mencionada aquisição.
Assim sendo, em 1721, era o ouvidor do Maranhão quem
decidia questões referentes a sesmarias, vendas de terras e
posses naquele Território, ou seja, no Território do Piauí.
Sobretudo não se sabe de quem foi comprado o imenso
vale, o nome do ouvidor e mais alguns detalhes que seriam
indispensáveis à legalidade jurídica e histórica do ato em alusão.
ANTIGAS TERRAS DE CRATEfrS

Examinando-se o panorama da História de Crakús, este
Município que foi desbravado pelo bandeirante DOMINGOS
JORGE VELHO, em 1662, ou DOMINGOS AFONSO SERTAO
(Mafrense), em 1674, sem falarmos em FRANCISCO DIAS
D'AVILA, da Casa da Torre, n a Bahia, temos que começar
pelas primeiras propriedades territoriais do VALE DO POTY,
inclusa a RIBEIRA DOS CRATIÚS.
Em 1697, antes de nelas chegarem os seus legítimos proprietários, pareceu-nos já haver em seus campos recobertos
do "Mimoso" uma fazenda de gado, n a qual lutavam alguns
índios, negros e um Senhor. Certo é que, em 1707, o Comissário AIRES FRANCISCO DE MACEDO senhoreava parte dessas terras, ou tinha nelas algum gado de seu domínio. No ano
de 1721, D. Avila Pereira, também da Casa da Torre, na
Bahia, comprava no Piauí, por 4.000 cruzados, vasta extensão de terras de 180 quildmetros sobre 120 de largura, que
valeu pelo citado Vale do Poty, e que se dividiria nos anos

subseqüentes. Sabemos, outrossim, que em 1738, 1739 e 1743,
foram sesmeiros nas mencionadas terras os Senhores André
Moreira de Sousa, Domingos Pereira Valadares, Luis Pinto
de Sousa, Manuel Pinto Lobo, Aires Francisco de Macedo e
sua parenta Ana Francisca Pereira de Macedo, Francisco Coelho Teixeira, Antônio Coelho Teixeira e Manuel José de Lima,
este Último no Riacho do Jucá. Finalmente, em 1770, D. Luísa
Coelho da Rocha Passos já fazia negócios de terras em Piranhas (Crateús), chegando a doar o patrimônio da igreja matriz dessa cidade.
Desta Úitima data em diante, são as seguintes as mais
antigas referências sobre imóveis da citada RIBEIRA DO
CRATIÚS, ribeira de muito valor econômico para o estado e o
município onde se encontra localizada: data da sesmaria
SERROTE, no riacho do mesmo nome, deferida, mais ou menos, em 1759, tendo-a vendido o respectivo sesmeiro, anos
depois, a LUfS CARLOS DE ABREU PEREIRA BACELAR;
data da sesmaria RIACHO DO MATO, no riacho do mesmo
nome; data da sesmaria JATOBA. Foi requerida e concedida.
em 1759. (Nos autos de demarcação e divisão do imóvel "São
Luís", requerido por Joáo José de Castro, existente no Primeiro Cartório de Crateús, h á uma certidão onde consta o nome do sesmeiro e a data da concessão; imóvel SAO FRANCISCO, no riacho do mesmo nome, no sopé da Serra da Ibiapaba, com três léguas: adquirido, por compra, por Bernardo
Pereira Souto, no ano de 1760; o imóvel SANTANA, no riacho Tourão, pertencente em 1771 a Joáo Ribeiro de Melo, foi
herdado anos depois, por seu filho Sebastião Ribeiro de Melo;
os imóveis SANTA ROSA e JARDIM, no riacho Jatobá, foram adquiridos por Alexandre da Silva Mourão (I), muito antes do seu falecimento, ocorrido a 19 de julho de 1772; o imóvel IRAPUA, onde está erigida a Capela do Senhor do Bonfim, pertencia, em 1788, a José da Costa Silveira, que o doou
ao Santo Padroeiro; a Fazenda Santana foi adquirida em
1789, por compra, em miras, no Piaui, por Joáo de Araújo
Chaves, o da Carrapateira, dos herdeiros Ana Francisca de
Araújo Brito e seu irmão Agostinho Alves de Araújo, filhos
de Antônia Maria de Brito; imóvel Sítio Escuro, com 3 léguas,
no riacho Itairn, que pertencia, no ano de 1793, a Ana Ferreira

de Vasconcelos, falecida no mesmo ano, e o imóvel Ahgoa,
com 3 léguas, compreendendo os lugares Gado Bravo, Alagoa, Arvoredo e Graciosa, no ano de 1799, foram vendidos por
D. Luísa Coelho da Rocha Passos a Inácio Soares Godinho,
antigo proprietário no Piauí.
SESMARIAS DE CRATEfrS
1753 - Nesse ano, de algumas Provisões, foram anuladas e abolidas todas as datas, ordens e ,sentenças, dadas acerca dos negócios da terra do Piauí, em que se achavam envolvidos os antigos e novos posseiros de imóveis territoriais dessa Província.
No mesmo ano, a 20 de outubro, houve outra Provisão
do Conselho Ultramarino, dirigida ao Governo de Pernambuco, com relação as questões de terra no Piauí.
Também em 1753, o governo piauiense concede sesmarias ou datas de sesmarias com outros direitos e formalidades.
LUÍSA COELHO DA ROCHA PASSOS
Para que possamos encontrar a verdade sobre os propalados cinco casamentos sem descendência de D. Luísa Coelho da Rocha Passos, a que doou o patrimônio da igreja-matriz de Crateús, tomamos a liberdade de trazer o que encontramos a respeito de LUÍSA DA ROCHA, suposta ser D. LUfSA COELHO DA ROCHA PASSOS.
Casa-se LUfSA DA ROCHA, natural de Icó, a 17 de abril
de 1774, com Luis Pinheiro, natural de Sergipe.
Em outra notícia, assim a encontramos: Casa-se com o
Alferes Guilherme da Silva Claro, filho de João da Silva Ferreira e Joana Batista dos Santos. Casados no ano de 1780,
n a Freguesia de Araritaguaba (Guilherme faleceu em 1794).
Por último, LUfSA DA ROCHA tomara por esposo o cidadão JOS* COELHO DE OLIVEIRA PRESTES, em Sorocaba, dizendo-se filha de Francisca Cardoso de Siqueira, a que

foi casada com Domingos da Rocha de Abreu, natural de São
Martinha do Outeiro de Braga, filho de Domingos Afonso da
Rocha e D. Luísa de Abreu (Francisca Cardoso já havia falecido em 1775 e seu marido em 1784).
LUfSA DA ROCHA teve 9 irmãos e 4 filhos.
Supomos, assim, que D. LUfSA DA ROCHA PASSOS, a
de Crateús, fora casada, tivera filhos e outros descendentes.
A IGREJA EM CRATEfJS

oportuno recordar o que nos dizia o Capitão José Arnândio Correia Lima: - "O primeiro vigário de CrateÚs tinha o
nome de Serafim, e o Último será Bonfim."
Realizou-se, portanto, a profecia do nosso pai.
Os jornais de hoje trazem a notícia de que o Último Vigário desta Paróquia é afastado pelo Bispo da Diocese, trazendo inquietações para o povo da cidade.
O Monsenhor Bonfim, que acaba de ser afastado, nós o
conhecemos desde a infância, é ministro virtuoso, de muita
fé, trabalho e piedade.
Não cremos que tenha sido afastado por qualquer ocorrência que diminua os seus méritos perante a Igreja e o seu
superior.
Sinto no caso uma falta de entendimento, sem que tenha
havido qualquer sorte de discordância entre a Igreja e os seus
Apóstolos.
Fora disto, somente a fatalidade da Igreja Crateuense
poderá explicar o que aconteceu ao mencionado sacerdote.
Curioso é sabermos que não é de hoje que Crateh vem
sofrendo o impacto dessas notícias e os fatos lastimáveis que
se vêm repetindo na vida eclesiástica desta Paróquia.
Em 9 de outubro de 1732, era pedida a prisão de Frei José
Maria Madre de Deus, um dos primeiros sacerdotes a chegar
a Fortaleza. Este pedido, por incrível que pareça, foi formulado pelo Bispo de Pernarnbuco e teve seu cumprimento em
Crateús, com o encarceramento do aludido Missionário, a 5
de fevereiro de 1734.

Tratava-se de um religioso à altura da missão que desempenhava, tanto assim que, em sua fuga precipitada, deixou traços de virtudes e trabalhos.
Encarcerado em Crateús, antiga Vila das Piranhas, foi
levado ao Tronco, trancado a cadeados, conforme suas próprias palavras ao Rei de Portugal.
Autorizada sua prisão, em 27 de janeiro de 1733, foi
capturado pelo Sargento-mor Francisco Gonçalves de Lima,
que o proibira de fazer uso do missal.
Esse Frei esteve refugiado em Caiçara, atualmente Sobral. De Caiçara, então, vendo que seria capturado, passou-se
para a Vila de São Gonçalo da Serra dos Cocos e, deste Último lugar, para a Vila de Piranhas, no Piauí, onde perdeu a
liberdade, por ordem do ouvidor de Oeiras, Dr. Francisco
Xavier Morato Boroa.
A 28 de fevereiro de 1734, ainda se encontrava prisioneiro no Piauí, sendo depois transferido para as cadeias de
Portugal. Fez ele várias acusações a seus inimigos, dizendo-se vítima de queixas infundadas.
OS ALEXANDRES DA SILVA MOURAO
Sem querermos negar os fatos do passado, mas servindo-nos de alguns deles, como não poderia deixar de acontecer
em nossas publicações, vimos divulgar algo mais para a história das famílias MEL0 e MOüRAO, de Crateús.
A nós, que também pertencemos a essas famílias, causou-nos forte espanto o que contém O BACAMARTE DOS
MOUR6ES, do escritor Nertan Macedo, no que diz respeito
as ocorrências por este relatadas.
MELOS e MOURÕES, portanto, ao contrário de muito do
que lhes atribuíram, marcaram época na vida dos sertões de
Crateús, chegando a dar homens de cultura e de direção político-administrativa do país.
Durante o período em que atuaram, houve, evidentemente, lutas armadas, por motivos políticos e, até mesmo,
assassinatos e terror, mas tais atos sangrentos sempre foram
contados com base em notícias imaginhrias.

Difícil, assim, será dizer com segurança as atitudes de
cangaceirismo dessas famílias e fazer-se um juizo acertado
sobre suas atrocidades.
Pela leitura do trabalho acima citado, ou seja, "O Baca
marte dos Mourões", chegamos facilmente ao seguinte julgamento: ou os Melos e Mourões foram vítimas das discórdias
políticas que sempre existiram no Ceará, acrescidas de clamorosas injustiças, ou homens extraordinários na defesa do
patrimônio moral, político, econ6mico e cultural de seus familiares.
Os mencionados Melos e Mourões foram realmente grandes em sua época, porque usaram o "bacamarte", na época
do "bacamarte", e abandonaram-no depois, na época em que
não mais era usado.
Citemos, a propósito, estas palavras do Dr. Gomes de
Freitas, profundo conhecedor do comportamento de homens
da época em que predominava o cangaceirismo, tão comum
nos sertões do Nordeste: "Nem sempre os que cometem delito,
as vezes monstruosos, são tarados ou criminosos natos. São
apenas vítimas das circunstâncias ocasionais, criadas por
outras monstruosidades, com as quais não contavam defrontar-se."
E, por precaução e para futura análise dos fatos que celebrizaram os Mourões, os ALEXANDRES DA SILVA MOURAO, ficam assim classificados:
1) ALEXANDRE DA SILVA MOURAO ( I ) . Nasceu na
Serra dos Cocos (Serra da Ibiapaba). Faleceu ou foi assassinado na mesma serra, a 19.07.1772, no sítio Olho dyAgua,
onde viveu. Foi proprietário da fazenda Jatobá, Santa Rosa e
Jardim, em Crateús. Sua esposa, de segundas nixpcias, D.
Maria do Espírito Santo de Melo, que faleceu a 18.11.1802,
foi sepultada com o hábito de Nossa Senhora do Carrno, na
Capela de Nossa Senhora dos Prazeres, em Vila Nova D'ElRei, atualmente Guaraciaba do Norte, no Ceará. Era av6
materno de Alexandre da Silva Mouráo (11);
2) ALEXANDRE DA SILVA MOURAO (11) - Nasceu
em Crateús, na fazenda Jardim, onde foi assassinado a 08.
06.1836. Está sepultado na igreja matriz de sua cidade natal.

Foi pai de ALEXANDRE DA SILVA MOURAO (IV), o que
atacou a cadeia de Ipu, a 25.01.1846, para libertar um irmão
injustamente encarcerado;
3) ALEXANDRE DA SILVA MOURÃO (111) - Faleceu
em Crateús, onde viveu e foi sepultado. Sua esposa, D. Maria
Francisca Correia Lima, faleceu a 03.06.1896 e também teve
sepultamento em Crateús. Era o pai de ALEXANDRE DA
SILVA MOURÃO (VI) e primo legítimo do Pe. Inácio Ribeiro
de Melo, este nascido em CrateÚs em 1814 e assassinado na
Paraíba a 20.09.1849, juntamente com o seu irmão Sebastião
Ribeiro de Me10 e o vaqueiro Passarinho, escapando milagrosamente uma criança que os acompanhava;
4) ALEXANDRE DA SILVA MOURAO (IV) - Nasceu
em Crateús, a 10.01.1811. Foi seu padrinho de batismo o Sr.
Gonçalo Nunes Leitão, de Quixeramobim. Faleceu a 03.06.
1869, no sítio Boa Esperanqa, em Ipueiras, no Ceará. Suas
memórias estão publicadas na Revista do Instituto Histórico
do Ceará, com data de 03.02.1903. Tornou-se célebre por
suas lutas políticas e armadas nos sertões de Crateús, Ipu e
Serra dos Cocos. Seu pai fez parte do célebre combate do
Jenipapo, na Província do Piauí, ao tempo da Revolução de
Fidié, em 1823. Não temia seus inimigos e sabia perdoh-10s
quando preciso. Era filho de Alexandre da Silva Mourão (JI)
com Orsula Gonçalves Vieira, filha do Capitão-mor Antonjcr
de Barros Galvão. Teve dois dos seus irmãos assassinados:
Antonio da Silva Mourão, a 17.03.1846; e José de Barros
Mourão, a 25.01.1846;
5) ALEXANDRE DA SILVA MOURAO (V) - Padre, foi
assassinado em Pastos Bonis, na Província do Maranhão, a
15.02.1862. Nasceu na fazenda Barras, em Crateús, onde seus
pais viveram. Foi Deputado Provincial e exerceu o vicariato
de São Feliz da Balsa, n a mencionada Provincia do Maranhão;
6) ALEXANDRE DA SILVA MOURAO (VI) - Faleceu
em Crateús, em 07.10.1907, tendo nascido nessa cidade, na
fazenda Capão de Areia, a 25.03.1847. Era filho de Alexandre da Silva Mourão (111), este casado com Semeana de Sousa Lima, em primeiras núpcias, e depois com Maria Francisca Correia Lima, filha de Manuel Correia Lima, este cunha-

do de Manuel Correia Lima, o da fazenda Barreiras, em Crateús;
7) ALEXANDRE DA SILVA MOURAO (VII) - Era filho
de João Ribeiro Mourão, este nascido em 1801 e assassinado
em 1830. Foi casado com Isabel da Costa Silva, de Quixera
mobim;
8) ALEUTDRE DA SILVA MOURAO (VIII) - Nasceu
em Ipueiras, no sítio Cana Brava, no Ceará, a 01.04.1857.
Faleceu no mesmo município, no sítio Piquizeiro, a 23.10.
1934.
Homem de projeção política no Município em que nascera, a seu respeito assim se expressou certa vez um valoroso
oficial da Força Publica do Ceará, Cel. João Vieira de Sousa:
"Um homem como o Cel. Alexandre da Silva Mourão (Cel.
Xandim) é intocável pelo seu valor moral e pelo círculo de
parentes e amigos que o acompanham".
Sua esposa, D. Francisca de Barros Me10 Mourão, foi
grande colaboradora em suas decisões políticas e, sobretudo
no seu grande esforço pelo aprimoramento de sua família.
Era irmão do Padre Joaquim da Silva Mourão, este nascido no Ipu, no Ceará, a 05.11.1848, e barbaramente assassinado em Picos, na Província do Maranhão, a 05.12.1898.

Não temos a ventura de conhecer a história do Estado
do Piauí. Entretanto, desde que nos dedicamos a narrar alguns fatos da história da nossa terra natal, a famosa cidade
de Crateús, terra de tão dignas e nobres tradições, procuramos buscar em seu passado as lições de significativos conhecimentos, evitando, assim, controvérsias que envolvam Crateús - Vila das Piranhas, do antigo território da província
piauiense.
E, por isso, passamos a transcrever, usando a grafia antiga, traços de um relato histórico da Vila de Marváo, incluindo
a criação da paróquia, com os seus respectivos limites, esta
criada com a denominação de N. S. do Desterro do Poty, ou
Riacho dos Patos, pelo Bispo do Maranhão, Dom ~rancisco
Manyel da Cruz:

"A Vila de Marvão foi instalada a 13 de setembro de
1762. Marvão teve, em 1833, os foros de Comarca com as termos das Vilas de Poty e Príncipe Imperial, antiga Piranhas".
A paróquia foi formada com os seguintes limites e criada com o território da freguesia de Santo Antônio de Suru
bim (Município de Campo Maior) : "As Ribeiras do Poty, se
limitam pela parte sul, principiando na fazenda Alagoinhas,
inclusive pelo mesmo Rio Poty, acima da dita parte sul, até
a barra do riacho dos Tucuns, perto da qual se acha a fazenda do Enjeitado, dai para cima, aparecem por limites todas
as vertentes da Serra dos Cocos, o riacho do Jacaré, que faz
barra no rio Poty, com o nome de Corrente, e a fazenda Jardim, situada às suas margens. JUSTAMENTE TODA A RIBEIRA DOS SERTõES DE CRATEOS.
O primeiro vigário dessa paróquia foi o padre José Lopes Pereira, removido da Vila de Piracuruca.
No dia 20 de fevereiro de 1761, havia na mencionada.
paróquia ou freguesia, 69 pessoas adultas com 30 fazendas
de gado.
No ano de 1762, tinha esta população a referida freguesia: 65 habitantes na vila, sendo 56 livres e 9 escravos. No
restante da jurisdição espiritual, havia 176 "fogos" e 39 fazendas de gado, com 994 habitantes, sendo 715 livres e 279
escravos. No ano seguinte, ou seja, 1763, dava-se notícia de
que, na vila, havia uma companhia de polícia com 69 praças: alguns merecidamente graduados".
Eis, pois, o que, até agora, pudemos saber da terra que,
por muitos anos, comandou os negócios eclesiásticos, civis e
militares da terra onde nascemos, berço do notável poeta
piauiense, - DR. JOSE CORIOLANO DE SOUSA LIMA, autor de O Touro Fusco.

DO CRIME AS GLORIAS DO IMPiERIO BRASILEIRO
Manuel de Barros Cavalcânti, filho do Arnau, natural
de Crateús, onde nasceu em 1771, matou a primeira esposa e,
ainda nesta cidade, o amante dela e uma negra que a alcovitava.

Atraídos ao local da tragédia pelos gritos lancinantes das
vítimas, também foram abatidos os pais da esposa trucidada.
O fato, como é contado pelo historiador Gomes de Freitas, foi estrondoso, e fundamenta-se na devassa que destituiu o ouvidor Carvalho no começo do século passado.
Ainda seguindo o mesmo historiador: "O assassino, em
sua fuga precipitada, foi ter-se no Brejo Grande, no Cariri,
que escoiheu para domicílio."
Posteriormente, pelos serviços prestados a causa da consolidação do nascente Império Brasileiro, chegou a Coronel
de Cavalaria.
Em 1841, esse homem comandou uma força de 600 homens em Icó e, em 7 de julho de 1842, auxiliou uma sublevação em Exu, no Estado de Pernambuco.
E, finalmente, em 1848, foi indicado para ser um dos
pares do Rei, figurando na Lista Sêxtupla que o Ceará mandou para o Poder Moderador, a fim de se escolherem dois Senadores do Império.
Nessa lista, figurou o seu nome como expressiva votação
obtida no pleito de dezembro de 1847.
Citado Coronel, como vimos, teve situação destacada no
Ceará, com vida agitada, cheia de glórias, desgostos e provações. Morreu com a provecta idade de 82 anos, deixando traços indeléveis de sua passagem pelos sertões de Crateús e
região dos Cariris.
A INDEPENDPNCIA DO BRASIL EM CRATEfrS

Não obstante o atraso em que vivia a nossa cidade nata!,
em 22 de janeiro de 1823, havia em seu povo o espírito de luta
e o máximo interesse pela Independência de nossa Pátria.
Já naquele tempo, Crateús era uma menina-moça, alegre e destemida. Certo dia, sentindo-se mal com o que a ela
vinham fazendo os portugueses sem atenções, delicadeza ainda menos, organizou o seu plano de ação contra a Pátria Lusitana, provocando, assim, a seguinte proclamação e, posteriormente, arregimentação de tropas, sob o comando do Cel.
João de Araújo, que marcharam para o Piauí, a 24 de janeiro

de 1823, chegando à cidade de Valença em 1 . O de maio do
mesmo ano, no rompimento do movimento da Revoluçãc
Separatista de Oeiras. Figurou nessa Revolução a Batalha
do Jenipapo, em que lutavam cerca de 700 independentes,
entre os quais 200 mortos e alguns feridos. Eis o texto da referida proclamação: - "Povo de Príncipe Imperial (Crateús) e
Marvão, por pretenderem levá-los ao criminoso Partido da
Libertação, advertimos que não tendes proporções para a Independência. Falta-vos agricultura, arte, ciência, manufatura, comércio, dinheiro e, sobretudo, exército e marinha".
Não sabemos ao certo qual a maior reação a esta patética proclamação, porquanto já desapareceram *antigos habitantes dessas cidades e faltam-nos documentos a respeito;
mas, no caso, apressamo-nos em ressaltar o valor patriótico
de nossa terra e a virilidade forte de sua gente.

Falando da História de Crateús, não pudemos deixar de
rebuscar a antiga povoação de Irapuá (IRAPUA - Abelha
da família dos Meliponídeos) .
Outrora este aglomerado de gente teve a sua glória entre as glórias das demais povoações que constituíram a província do Piaui.
Quando Crateús era ainda PIRANHAS, já se falava en
"Irapuá dos Piauis" e. em 2 de julho de 1788, encontramos
a escritura da doação do patrimdnio de sua igreja, a qual foi
passada em Marvão, no Piaui, pelo Escrivão Manuel Antonio
de Lisboa, tendo como doadores o Sr. José da Costa Silveira
e sua mulher Maria dos Santos (Maria Gomes). Desta doação, posteriormente 12 novilhas de vacas parideiras muito
contribuíram com a venda dos seus rebentos, para a construção da SÉ e da CASA PAROQUIAL DA DIOCESE DE CRATEÚS.
O seu padroe'iro sempre foi o Senhor Bom Jesus de Jerusalém ou Senhor Bom Jesus do Bonfim. Este último nome
nos parece mais acertado e mais antigo, porquanto, em 1734
encontramos casamentos que se realizaram em Bom Jesus
do Bonfim, n a Ribeira dos Caratiús. Não sabemos, entretan-

to, se o mesmo Bom Jesus do Bmfim ou Bom Jesus de Jerusalém é o mesmo Bom Jesus do Bonfim, da cidade de Crateús.
O certo e mais antigo, para Crateús, ou Irapuá, é o SENHOR
BOM JESUS DO BONFIM. em pequeno tamanho, por recomendação de Portugal, n a confecção de imagens coloniais do
Ceará.
De todas as suas terras era senhor absoluto o Piauí, que
trouxe para elas a sua gente de origem diversa e de lugares
ignorados.
Encabeçados por D. Luíza Coelho da Rocha Passos, antiga proprietária d a fazenda Riacho do Gado, em Crateús, em
1778, coube aos Mourões, Melos, Araújos Chaves, Cavalcantes de Albuquerque e outros o encargo de povoarem, prioritariamente, o território de Crateús, sem incluirmos o de
IRAPUA. O Piauí, só em 30 de dezembro de 1762, reclamava
de uns intrusos da Serra dos Cocos, que certamente eram os
mencionados e primitivos povoadores de Crateús, originários
do Ceará e em lutas com os sesmeiros de Irapuá, oriundos do
Piauí .
Assim, rememorando a História de Irapuá, cabe a este
o direito de ser o pioneiro n a fundação da terra onde nascemos, ou seja, da terra onde nasceram os Caratiús, silvicolas
de grande ferocidade, que muito resistiram à conquista do
Piaui, sendo derrotados em 1662 pelo Capitão-mor Fernão
Carrilho.
Os CaratiÚs também foram combatidos pelo Sargentoinor Morais Navarro, em 1669, guerreados em 1704 pelo Capitão-mor João Navarro le, finalmente, em 20 de outubro de
1708, pelo Capitão Bernardo Coelho de Andrade, que, chefiando um destacamento de gente destemida, destruiu a resistência que lhes vinha oferecendo essa tribo, bem mais antiga que as terras onde viveram.

chefe político local e como homem de invejável patrimdnio
moral e econômico. Defendeu os seus parentes MELOS e
MOURõES nas lutas fratricidas das quais foram protagonistas. Pegou em armas ao lado de outras vitimas da polftica
crateuense.
FRANCISCO CORREIA LIMA, também neto materno de
João Ribeiro Me10 com Maria Coelho Franco. De suas fazendas Boa-Vista e Mulungu, teve atuação preponderante nos negócios de sua Vila Natal, procurando fazer paz e concórdia
para os seus parentes Melos e Mourões em lutas entre si por
questões de predominância.
Outros CORREIAS LIMA, parentes destes, em face talvez da necessidade de melhores terras para os seus plantios
e rebanhos, prática de criar e plantar, da qual viveram alguns
dos nossos antepassados, vieram do Ic6 e Quixeramobim na
colonização da terra crateuense.
VEJAMOS ESTES QUE TAMBgM NASCERAM E VIVERAM EM CRATEÚS:
BOA-VISTA DOS CARRANCOS OU BOA-VISTA DOS
CORREIAS, de Gonçalo Correia Lima. Faleceu em 1854.
BOA-VISTA DOS CORREIAS, de Luis Comia Lima. Nasem
1805 e faleceu em 1885.
ceu
BARRA VELHA, de Raimundo Correia Lima.
RAMADINHA, de João Correia Lima.
BOM-TEMPO, de Lúcio César Correia Lima. Nasceu em
1878 e faleceu em 1912.
SANTA LUZ, de João Ribeiro Me10 (João Ribeiro Correia
Lima). Nasceu em 1785.
QUEIMADAS, de Antonio Lopes Teixeira, (Antonio Lopes Correia Lima). Nasceu em 1780.

EIS OS PRIMEIROS CORREIAS LIMA QUE
HABITARAM OS SERT6ES DE CRATEÚS:

"fi função da história anotar os fatos, os acontecimentos,
as realizações que o homem promove em sua passagem pela
terra", diz o Dr. Belo da Mota.
Dessa forma, quando abrimos a cortina do passado, envaidece-nos escrever os mais insignificantes fatos da hist6ria da terra onde nascemos.

MANOEL CORREIA LIMA, neto materno de João Ribeiro Me10 com Maria Coelho Franco. Nasceu em 1778 e viveu
n a fazenda Barreiras, de sua propriedade. Destacou-se como

Em Crateús, pelo ano de 1840, tudo isso acontecera, sem
notarmos mesmo que o tempo foge e depois reaparece com
surpresas, perguntas e respostas:
- São demitidos dos seus cargos, ou funções, pelo Presidente do Ceará, Antônio Mourão e outros, naturais de Crateús; "em 15 de junho de 1840, tem lugar notável combate
n a povoação de Freixeirinha, no Piauí, do qual fez parte o
Capitão Alexandre da Silva Mourão (11), de Crateús, sob o
comando do Tte.-Cel. Torres; pela estrada dos Tucuns, em
direção ao Piauí, passaram 200 praças comandados pelo Capitão de la. Linha, Antônio José Luís de Oliveira; achando-se
exauridos os cofres da Província do Piaui, pedem-se donativos
por meio de comissão na capital e nos municípios. Em Principe Imperial, atualmente Crateús, o chefe dessa subscrição
foi o Padre Francisco Ferreira Santiago, Vigário da Paróquia;
é nomeado Capitão da la. Companhia do Esquadrão de Cavalaria do Município de Vila Nova, no Ceará, o célebre ALEXANDRE DA SILVA MOURÃO (IV), de cujo cargo foi exonerado em 10 de março de 1943. Alexandre nasceu em Crateús, onde se batizou a 16 de abril de 1811, sendo seus padrinhos o Sr. Gonçalo Nunes Leitão, de Quixeramobim, com D.
Antônia Correia Lima; nesse ano, ou seja, em 1840, em Príncipe Imperial, o ensino era de uma crueldade insuportável.
Os mestres castigavam os alunos à palmatória e a chicote.
com aprovação dos pais e dirigentes do lugar. O Padre Francisco Serafim de Assis, 1.O Vigário de Crateús, ainda à frente
da Paróquia de Marvão, no Piaui, compõe a la. Legislatursi
da Assembléia Provincial do Piauí, nos anos de 1835 a 1836.
Eis, pois, o que nos foi possivel trazer, nessa oportunidade, à história de nossa terra.
FILHO ILUSTRE DE CRATEfJS

Já que Crateús pretende comemorar o centenário de
morte do DR. JOSB CORIOLANO DE SOUSA LIMA, apressamo-nos em publicar alguns traços genealógicos e biográficos do ilustre morto, bem como um perfeito retratamento do
seu sertão, através dos seus inspirados e decantados versos

de diferentes escolas, como um grande poeta e, particularmente, folclorista.
Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade
de Direito de Recife, em 1859. Nesse mesmo ano, a 24 de janeiro, casou-se com sua sobrinha legítima, a professora diplomada D. Maria Cizalpina Correia Lima.
Nasceu na Fazenda Boa Vista, dos Correias, na Vila de
Príncipe Imperial, hoje Crateús, a 29 de outubro de 1829.
Era filho de Gonçalo Correia Lima e D. Rosa Bezerra (da cidade de Icó) e neto paterno de Francisco Correia Lima e Joana Batista da Silva Mourão (Joana Batista Correia Lima),
filha de João Ribeiro de Me10 e Maria Coelho Franco.
"Incansável cultor das Ciências e Letras, desde os bancos
da Academia. Jurisconsulto que se enriquecia em constantes
lucubraç&s . Prosador castiço e elegante, poeta, crítico e
Eempre inspirado."
Em 1.O de maio de 1865, foi nomeado Juiz de Direito de
Pastos Bons, no Mararihão.
Em agosto de 1860, foi eleito Presidente da Assembléia
Provincial do Piauí.
Foi certamente um dos filhos de Crateús que mais fize
ram honra a esta terra n a sua época.
Além das poesias publicadas e inéditas, há também de
José Coriolano várias obras escritas em prosa e versos, publicadas nos jornais literários e políticos, algumas enfeixadas
em livros de seu tempo, como:
Impressões e Gemidos, editado em 1870; O Casamento
e a Mortalha no Céu se Talham, romance de enredo simples, mas que prende as nossas atenções; Frei José de Santa
Rita Durão, ensaio crítico sobre o ilustre autor de Caramuru;
Muniz Barreto como Poeta; Marília de Dirceu, vigorosa defesa do nosso conterrâneo à memória da célebre noiva dc
mavioso Gonzaga; O Papa é infalível na Canonização dos
Santos; O Suicídio; O Homem é Bom ou Mau, Segundo a
Educação que Recebe; e muitas outras publicações.
Faleceu na cidade que lhe serviu de berço, na fazenda
Veremos, a 24 de agosto de 1869. Seus restos mortais estão
na Matriz de Crateús.

Em Boa Vista dos Correias, mais propriamente na fazenda Boa Vista, cantou e lançou alguns versos que vamos repetir:
"No belo Crakús, sertão formoso
Obra sublime do Soberano Artista,
Num terreno coberto de 'mimoso',
Está situada a Fazenda 'Boa Vista'
Do Príncipe Imperial, bravo e rixoso,
Vila do Piauí, seis léguas dista. . ."
No Canto do Cacique, relembra a tribo de sua terra,
Crateús:
"Sou índio, sou forte, se a lide me chama,
Sou raio, corisco; só temo a Tupã,
No campo juncado de inimigos ferozes,
Se movo o tacape, mil mortes são já!"
Em Crateús, canta a saudade da terra:
"Lindo sertão, meus amores,
Crateús, onde nasci,
Que saudades, que rigores,
Sofre meu peito por ti!
São amargos dissabores
Que em funda taça bebi!
Que saudade, oh meus amores,
Crateús, onde nasci!
DESEMBARGADOR NATURAL DE CRATEfrS

Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima

O insigne desembargador nasceu a 3 de outubro de
1832, na fazenda Sitio do Meio, em Crateús.
Faleceu em Rio Fundo (Santo Amaro) no Estado da
Bahia, a 19 de janeiro de 1897.

Foi uma das glórias muito vivas de Crateús, sua terra
natal. Embora não tenha vivido na cidade do seu nascimento, soube honrá-la pela vastidão de sua cultura jurídica e
literária. Diplomou-se em Direito pela Faculdade de Recife, a
24 de novembro de 1862.
Casou-se em Icó, com D. Ángela Carolina de Sousa Lima.
a 17 de janeiro de 1859. Logo após a sua formatura, trans
portou-se para Piracuruca, no Piaui, onde assumiu, a 6 de
maio de 1863, a Promotoria Pública da Comarca. Em idêntico cargo esteve, em Teresina. Foi redator do jornal IMPRENSA, no Piauí, órgão do Partido Liberal; gerente da
Companhia de Vapores do Rio Parnaiba e, em 1877, Juiz de
Direito de Saboeiro, no Ceará. Em 1878, foi removido para o
Piaui (Teresina), onde dirigiu a Instrução Pública do Estado.
Deputado Provincial e Vice-Presidente da Província piauiense, havendo assumido, por várias vezes, a Administração Pública do Estado.
Compadre e amigo do Marquês de Paranaguá, sendo o
representante deste nas Províncias do Piauí e Maranhão. Foi
removido de Teresina para a Comarca de São Francisco do
Conde (Bahia) como suspeito à República.
Esteve na Comarca de Itaparica, na Bahia. Desta Comarca, saiu para o Tribunal da 2a. Instância da Capital Baiana. Das Últimas funções ou cargos, foi escolhido para Desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Estado da Bahin,
época em que também era candidato a Senador da República
pelo mesmo Estado.
Tinha um coração magnânimo. Era o símbolo da bondade, de muita confiança e respeito. Escreveu Refutações,
poesias e outros trabalhos literários. Fez conferências de
grande alcance social. Enfim, um intelectual na acepção larga da palavra.
Teve, como vimos, destacada atuação em sieu tempo e
esteve sempre ao dispor dos parentes e amigos. Deixou ilus
trada descendência e anotações de sua família.
Num dos seus poemas, a respeito da morte de um filho,
assim escreveu:

"Como é iníquo castigar-se assim
a inocência que se abre em flor
Nossa justiça não é tão severa,
Não pune o crime com igual rigor."
Ficam aqui compilados os traços genealógicos de sua
pessoa:
Custódio Ferreira, natural de Braga (Portugal), casado
com Catarina de Sousa. Pais do Capitão Jerônimo de Sousa
Nogueira, casado no Icó, em 1733, com D. Antonia Correia
Lima, filha do Cel. Antônio Lopes Teixeira, de Icó, com D.
Maria Madalena do Rosário, já falecida em 1732; do te. Francisco de Sousa Nogueira, de Icó, falecido em 1806, na Serra
dos Cocos, e casado com D. Cosma Maria de Melo, filha de
Maria Coelho Franco com João Ribeiro de Melo, de Crateús,
da Fazenda Jardim; (Maria Coelho Franco era filha de Alexandre da Silva Mourão (I),falecido a 19 de julho de 1772,
na Serra dos Cocos, Cordilheira da Ibiapaba); de Manuel
Correia Lima, da Fazenda Barreira, em Crateús, casado
(1809) com Clemência Maria dos Prazeres Nunes Leitão, de
Quixeramobim; de Maria Manuela de Sousa Lima, falecida
em 1844 e casada com Luís Correia Lima, nascido em 1805
e falecido em 1885; e do Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Limz,
casado, em primeiras núpcias, com D. Angela Carolina de
Sousa Lima, em 1859 e, em segundas núpcias, com D. Carclina Pereira de Sousa Lima em 1888.
MORTE DE UM SACERDOTE DE GRANDE
DESCENDgNCIA EM CRATmS

Vale a pena recordar: depois de cumprir fielmente as
obrigações sacerdotais que lhe estavam destinadas, morreu
em 1813 o Pe. Braz Pereira Soares, antigo vigário de Independência no Ceará. Foi exemplo de virtudes e renúncia, embora
se tenha casado, antes de ordenar-se, com D. AntÔnia Cordeiro de Sousa, de onde nasceram, incluindo-se o seu primogênito de 1785, 8 filhos legítimos, sendo 5 do sexo masculino:
e 3, do feminino.

Quando ainda seminarista, nascera, provavelmente da
sua união com D. Maria de Oliveira, mulher branca da Paraíba, um filho natural de nome Serafim José de Jesus Soares, que o legitimou.
Pe. Braz Pereira Soares era filho do Alferes José Soares
Godinho com D. Balbina Nunes Pereira, ambos da freguesia
de São Pedro e São Paulo, em Mamanguape, na Paraíba.
Fazemos aqui em sentido elogios0 e usando de suas próprias palavras, um esboço do testamento que deixara este
benevolente e saudoso ministro de JESUS CRISTO: "Em nome da Santíssima Trindade, Padre, Filho, Espírito Santo, três
pessoas distintas e um só DEUS verdadeiro, em quem creio
saiba o quanto este público instrumento de testamento, Sedula-Codicilo ou como em direito melhor nome haja a dizer-se possa, virem que, sendo no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo, de 1812 (mil oitocentos e doze), aos 24
de outubro do dito ano, nesta fazenda de Pelo-Sinal, onde
moro e sou Capitão da Religiosa Santa Ana Durante, termo
da Vila de Malvão, da Capitania de São José do Piauí, eu, o
Pe. Braz Pereira Soares, estando são, em meu perfeito juízo
e temendo-me da morte, por ser um fim certo para todos, não
sabendo o dia nem a hora em que DEUS será servido chamar-me às contas e desejando pôr minha alma no caminho
da salvação, faço e ordeno este testamento na forma seguinte: primeiramente encomendo a minha alma a Santíssima
Trindade, que a criou, e rogo ao Padre Eterno pela morte e
paixão de seu unigênito filho, assim como recebeu a sua, estando para morrer, na árvore da VERA CRUZ e a meu Senhor
JESUS CRISTO, peço e rogo pelas suas divinas chagas que,
como me remiu com o seu precioso sangue, me faça também
me dar a vida eterna, que a glória também peço e rogo à Virgem Santíssima, mãe de DEUS, com glorioso título de Senhora do RosBrio, e todos os santos e santas da Corte dos
Céus, com especialidade ao anjo de minha guarda e aos san.
tos do meu nome, as santas almas do purgatório, a senhora
Santa Ana e o Patriarca São José e ao meu Patriarca São Pedro, com quem tenho especial devoção, a gloriosa Santa Bárbara e a senhora mãe do Povo, o Santo Agostinho, queiram
ser meus intercessores e rogar por mim a meu Senhor JESUS

CRISTO, agora e quando a minha alma sair do meu corpo,
porque, como fiel e verdadeiro cristão, protesto morrer na
Santa Fé Católica e crer tudo o que tenha a crer a Santa
Madre Igreja Católica Romana.
Nesta Fé, espero salvar a minha alma, não pelos meus
merecimentos, mas sim pelos merecimentos da Santíssimn
Paixão e Morte do Unigênito filho de DEUS feito homem."
Enfim, deveríamos imitar o estilo do sacerdote, ao invés
das discórdias e da incredulidade de alguns padres do poder
sacerdotal.
PADRE ALENCAR E OS MOUR6ES DE CRATEfrS

6-10-1834 - Nessa data, presta compromisso perante a
Câmara Municipal de Fortaleza, passando a dirigir os negócios da Província do Ceará, o Presidente José Martiniano de
Alencar (o Padre Alencar), que, não satisfeito com o que se
fizera com Pinto Madeira, o Caudilho Monarquista, e a proteção que dispensara a Vicente Lopes Vida1 de Negreiros, conhecido por Vicente da Caminhadeira, este assassino de Manuel de Ferro Mourão despacha aos sertões de Ipu e Crateús
0 Tenente José Félix Bandeira, com uma volante de 40 praças, para varrer os Mourões da face das terras onde viviam,
tomando-lhes os bens, arrasando-os com todo o mal possível
e imaginário (ver BACAMARTE DOS MOURõES, de Nertan
Macedo).
Fracassou esta tentativa de destruição e o tenente Bandeira assim escreveu: "Eu estava persuadido de que os ditos
Mourões eram pessoas de grandes possuídos, porém, pelo contrário, são uns pobretões, que não possuem cousa alguma e
são eles uns criminosos e ladrões."
Quis o Tenente Bandeira dizer que os Mourões eram pobres de bens, assassinos e salteadores.
Alexandre da Silva Mouráo (11), da fazenda Jardim, em
Crateús, a quem o tenente Bandeira assassinou, a 8 de junho
de 1836, era possuidor, ao tempo em que fora assassinado, de
6 propriedades em CrateUs, Ipueiras e Serra dos Cocos, assim
denominadas: Cortume, Caiçara, Jardim, Boa Esperança, Olho

d9Agua e Canabrabinha, possuindo, ainda, sem falarmos de
outros bens imóveis e semoventes, 125 vacas, 30 novilhos, 40
garrotes, 65 bezerros, 8 bois, 3 novilhotes, 11 éguas, 6 poldros,
7 cavalos, 40 cabras, 50 ovelhas e 19 escravos, não constando,
sobretudo, haver processos criminais contra o mesmo.
Antonio da Silva Mourão (I) - também da fazenda Jar dim, em Crateús, e tio legítimo de Alexandre; não é sabido
que tenha sido assassino, ladrão ou peculatário. Foi possuidor, à época do seu inventário, em 1791, de várias propriedades, entre essas a Fazenda Jardim, em Crateús, Engenho
do Maia, São Mateus, Santa Rosa e Baixa Grande, bem como
de 300 vacas, 100 novilhos, 100 garrotes, 146 bezerros, 200
bois, 50 novilhos, 12 éguas, 20 poldros, 30 cabras e 8 escravos.
Confirma-se, assim, que os Mouróes foram vítimas das
discórdias políticas que sempre existiram no Ceará, acrescidas de clamorosas injustiças, e que não eram tão pobres e
criminosos como dissera o tenente Bandeira em Relatório ao
Exmo. Sr. Governador de sua época, Padre José Martiniano
de Alencar.
ENSINO SECUNDARIO EM CRATEfrS

Um dos municípios do Ceará que mais se têm projetado
no ensino médio e primário é o município de Crateús. Vem
dando belo exemplo na formação intelectual de jovens de
nossos dias. Elevando o nível cultural de sua gente, com ramificações fecundas em outros meios. Não há dúvida de que
se trata de um município digno de admiração, sabendo-se
por outro lado, que, atualmente e em época anterior muito
recuada, deve-se a este município a criação de escolas de todos os graus, especialmente de Ensino Superior.
Como prova disso, assim escreveu, certa vez, em ano que
podemos precisar, a Cronologia do Estado do Piauí: "a 9 de
setembro de 1844, havia apenas na Província do Piauí 2 1 cadeiras de Instrução primária, sendo 18 do sexo masculino, e
3, do feminino. O Ensino Secundário constava, também, apenas de 7 cadeiras de latim, sendo 4 na Capital, 2 em Paranaguá e uma em Príncipe Imperial, atu aimente Crateús". Esta
Última foi suspensa no ano seguinte, ou seja, em 1845.

PESQUISANDO AINDA PARA A HIST6RIA DE CRATEfrS

Em 1849, como todos sabem, tivemos em Crateús o assassinato do Padre Inácio Ribeiro de Melo, sem falarmos de
fatos idênticos em outras épocas.
Padre Inácio era crateuense de nascimento, tendo nascido em 1814 e assassinado em 20 de agosto de 1849. Tratava-se de um padre por demais virtuoso, amigo de sua terra
natal e, sobretudo, de grande projeção político-religiosa em
Crateús, quando pertencia a Província do Piaui. Tudo fez
para conseguir paz e concórdia para a sua terra, entretanto.
por uma malta maldita, também de Crateús, foi assassinado
em Sousa, na Paraíba, juntamente com um irmão de nome
Sebastião Ribeiro de Melo, um vaqueiro apelidado de "Passarinho", escapando uma criança, que Deus a protegeu.
"Há pouca gente no Ceará que não tenha ouvido falar
do assassinato do Padre Inácio Ribeiro de Melo, pela posição
do assassinado, como pela barbaridade do atentado, deixando-se de lado muitas pessoas importantes que direta ou indiretamente influíram no crime e no processo."
O atentado foi assombroso e já faz 120 anos de tão bárbara ocorrência, da qual nos dá notícia a História Criminal
do Piauí.
Reconstituindo o fato, muito falado, lembramos que Crateús, na época, era chamada de PRÍNCIPE IMPERIAL.
"Dois sacerdotes, ali, eram políticos e disputavam a che&ia local. Padre Francisco Ferreira Santiago, Vigário da Paróquia, chefiava o Partido Conservador, e o Padre Inácio Ribeiro de Melo, que dele fora coadjutor, arregimentava os
Liberais."
Pouco antes de 1849, engalfinharam-se estas correntes
políticas com acontecimentos praticados pelas partes em lití gio. "Com o crescente prestígio do Padre Inácio, enfureceram-se os seus inimigos. Estes procuraram inutilizá-lo, incluindo-o em um processo criminal".
"Atribuíram-lhe um crime no qual figuraram os seus
irmãos José de Barros Melo, Francisco Ribeiro de Melo,
Pedro Ribeiro de Me10 e seu sobrinho Galdino Ribeiro de Melo,
e outras pessoas".

"Vencida uma eleição em 5 de agosto de 1849 pelo Padre
Inácio, os seus adversários enfureceram-se e logo pensaram
em exterminá-lo". "O Padre triunfante, inteligentemente,
teve a idéia de procurar o juiz que havia sido recentemente
nomeado para Príncipe Imperial, de nome Isidro Leite Ferreira de Sousa, que se encontrava em Piancó, na Paraiba, a
fim de livrar-se do processo que lhe criminara."
"O infeliz ministro de Deus, enfrentando as perigosas
travessias dos sertões do Ceará e Paraíba, encontrou-se com
a morte no lugar 'Pedregulho', no citado Estado da Paraíba.
Neste lugar, os seus inimigos, em bando armado, abateram
ao Mártir Padre, quando, sob uma árvore, ele e seus companheiros descansavam um p ~ u c onas horas do meio-dia".
"Apanhados de surpresa, foram mortos a tiros e facadas. O
Padre, por ser o mais visado, foi amarrado a um moirão da
porteira de um curral. Castraram-no cuidadosamente e, enquanto a súcia gargalhava, Joaquim Muqueca, habilmente,
com a ponta afiada da 'paraíba', cerceava o couro da coroa
do sacerdote. Mostrou a rodela sangrenta, segurando nos dedos, e gritou: - O Padre Inácio vai comungar, minha gente!
- E obrigou a vítima a engolir a pele, como se fosse uma
hóstia."
Este estúpido crime ocorreu as duas horas da tarde do
dia 20 de agosto de 1849. E, para completarmos esta notícia,
foram estes, entre outros, os assassinos do sacerdote:
1 - João Alves de Paiva Bezerra; 2 - Cândido Moreira
Lima; 3 - Antônio de Me10 Falcão (nome alterado para Antônio de Me10 Barros) ; 4 - Raimundo Tavares; 5 - Joaquim
Domingos Moreira; 6 - Francisco Xavier de Me10 (nome alterado para Francisco Xavier Veloso); 7 - João Bezerra
Lima; 8 - Francisco de Lemos (este é um nome duvidoso) ;
9 - Francisco Pereira (nome duvidoso) ; 10 - Joaquim Félix Santiago (nome duvidoso) ; 11 - Manuel Ribeiro Macaúba (nome duvidoso) ; 12 - Manuel Pedro (nome duvidoso) ;
13 - Manuel Curica (nome duvidoso) ; 14 - Manuel Batista
Macedo (nome duvidoso); 15 - Manuel Joaquim da Luz
(nome duvidoso) ; 16 - Manuel Ferreira Santiago; 17 - Manuel Antonio de Sousa; 18 - Inácio Ferreira de Melo; 19 -

Leandro Mourão; 20 - Antonio Bernardino, vulgo "Fandango", este foi capturado em Quixeramobim, no Ceará, em 1851,
e remetido para o Estado da Paraíba.
REMINISCÉNCIA

Em 1927, contando com 14 anos de idade, fixamos residência na cidade de Nova-Russas, na zona norte do Estado.
Fomos morar com nosso cunhado e amigo, Pedro Moacir Lopes Galvão, influente político no município e homem de paz
e atitudes definidas.
Em uma quarta-feira, nessa mencionada cidade e ano,
às 5 horas da manhã, meu cunhado e nós, minha irmã Ana
Zélia Lopes Correia Lima, a empregada desta, de nome Rosa,
fomos acordados pela polícia em nossa porta: tratava-se de
injúrias à nossa família, isto é, ao meu cunhado e a seu irmão
José Lopes Galvão, vindas de Crateús e com o apoio da local
e ardilosa política de então. A volante policial, que nos levara
ao cárcere, compunha-se de 14 soldados sem graduação, um
tenente da força pública do Estado e um sargento conhecido
por Mundoca (Raimundo Marques do Nascimento).
No mesmo lugar, ou seja, em Nova-Russas, tivemos o ensejo de observar a atuação dos Barrosos nas lutas armadas
da região. PlBcido Barroso e seus irmãos José Barroso e Beds
eram terrores daquela cidade; Plácido, que atirava com perícia, certa feita detonou uma arma de fogo contra nós. Essa
sua atitude foi em face de um gracejo de que não tínhamos
medo de suas balas.. . Não fomos atingidos, mas passamos
por um susto que nos deixou amedrontados.
Também conhecemos em Nova-Russas os célebres can
gaceiros de nomes José Mourão e Maribondo, ambos terrores
dos sertões de Crateús. José Mourão era de cor branca, fisicamente forte e de estatuta alta; tinha cicatrizes no rosto e
falava forte; mostrava ser niuito astuto e ousado; assistimos
a uma sua luta com um outro cangaceiro, de que não nos
recordamos o nome, mas sabíamos que pertencia ao Cel. Manuel Martins, da Jaçanã, no município de Ipu. Nesta luta,

não apunhalou o adversário, contudo o deixou desmaiado
com as bordoadas de seu punhal.
Maribondo era moreno, quase para preto, bastante alto
e forte, muito perverso e diziam ser covarde e desleal.
Também em Nova Russas, vem-nos a memória uma noite
que passamos ao recanto de uma parede, em determinada
casa residencial, a praça do mercado público, lado norte, à
espera de um ataque armado aos meus parentes José Lopes
Galvão e seus irmãos, homens de muita coragem, pordm prudentes e incapazes de qualquer sorte de homicídio ou traição.
Ainda em Nova-Russas, em 1927 e 1928, fomos vítimas
de um "ingrediente" que fora posto pelos nossos adversários
políticos nos panelões de refeições de um dos nossos pleitos
eleitorais. Com esse ingrediente, desarranjaram-se os nossos
intestinos e desarranjou-se o aparelho digestivo de muita
gente. Em face deste desarranjo político-intestinal, muitos
eleitores não votaram e alguns deles, embora morando à pouca distancia da cidade, demoraram a regressar aos seus lugares de morada.
Nova-Russas, para o nosso cunhado, foi madastra das
mais cruéis. Sabemos do sacrifício que ele e seu irmão, José
Lopes Galvão, fizeram, para constituírem Prefeito Municipal
e Delegado de Polícia local os Senhores Artur Pereira e Canabrava. Artur Pereira e Canabrava foram realmente incoerentes com esses seus benfeitores políticos, em uma época de
ânimos exaltados, embora que as suas alegativas ainda estejam por ser analisadas.
Tudo isto, como vemos, foram frutos da discórdia política do tempo do rifle 44, do 38 duplo, da parabélum alemã
e do fuzil-mosquetão.
Sobre os governantes daquela época, dispensamos comentários.
Em 1927 e 1928, anos a que se prende esta publicação,
predominava a política dos mais fortes; e, sem a traição e
as armas, impossível seria a conquista da notabilidade, do
mérito e do poder.

RiEU CONDENADO A MORTE

Os fatos mais dígno de realce pertencem a História, cabendo-nos apontá-los em suas minúcias para o estudo da Sociologia e da Cultura.
Assim pensando, recordemos estes infelizes condenados
a morte, registrados pelos nossos antepassados:
"Domiciano Francisco José, em 1852, do Aracatí, achava-se recolhido à cadeia do crime em Fortaleza, que ainda
era no Quartel da la. Linha, aguardando o despacho do sei1
recurso para o Poder Moderador; em vez da compaixão dos
outros presos, muito sofreu ele, quando souberam do indeferimento do seu recurso, tornando-se o escárnio de todos. ALE.
XANDRE DA SILVA MOURAO (IV), célebre criminoso dos
sertões de Crateús, conseguiu por 2$000 que o desgraçado
deixasse amarrar-lhe um gato As costas, ficando todo arranhado e a deitar sangue.
Outro, de nome Cézar, pelo mesmo preço, de cor preta,
rasparam-lhe metade da barba e da cabeça. O negro ficou
horrível! . . . Desalmado companheiro de infortúnio, chegou
a convencê-los de que um sentenciado à morte não era mais
gente deste mundo, cabendo-lhes entregarem-se ao suplício,
ao desprezo e zombarias."
UM AMIGO DE CRATE1úS

ALEXANDRE DA SILVA MOURAO (VIII), nasceu em
Canabrava, distrito do Município de Ipueiras, no Ceará, em
1.O de abril de 1857. Faleceu a 23 de outubro de 1943. Esta
sepultado no cemitério de São Gonçalo dos Mourões, na Cordilheira da Ibiapaba.
Desde criança, revelou-se um autêntico Mourão. Filho
de pais agricultores, dedicou-se a agricultura e à pecuária.
Durante a sua vida de camponês, fez progresso na cultura
que praticou. Foi proprietário dos sítios Tamboril, Boa Esperança, Gossos e Piquizeiro, todos em Ipueiras.
Faleceu em Piquizeiro, sua propriedade por excelência.
Neste Último sítio, viveu a maior parte de sua existência e

comemorou, em 23 de fevereiro de 1937, as suas "bodas de
ouro". (Canabrava foi onde houve lutas fratricidas entre Mourões e Gadelhas, personagens históricas).
Notícia oral do seu físico: baixo, gordú, muito alvo, olhos
azuis e nariz bastante afilado.
Era muito destemido, chegando a mobilizar 200 parentes
e amigos em defesa de sua família. Dizia que o homem não
precisava ingerir a água, e poucas vezes o viram utilizar-se
deste líquido tão precioso e útil.
Era irmão do Monsenhor Joaquim da Silva Mourão, sacerdote dos mais cultos do Clero Nacional, assassinado em
Picos, na Província do Maranháo, a 5 de dezembro de 1889.
Militou na política do Município de Ipueiras. filiado, a
princípio, ao Partido "Marreta", e, com a mudança de denominação, passou-se para a U . D. N., remanescente dos "marretas". Foi um dos maiores baluartes da reposição do Cel.
Giló, em 1911 (Cel. Jerônimo de Sousa Lima). Professava a,
Religião Católica, Apostólica, Romana. Era notável esteio da
família. Ajudou a vários de seus parentes e era um homem
em que todos confiavam.
Sua esposa foi grande colaboradora nas suas decisões
políticas e, sobretudo, no seu grande esforço pelo levantamento de seus parentes.
Traços genealógicos de sua pessoa: Alexandre da Silva
Mouráo (I),falecido em 1772 e casado com Cosma Maria Franco da Silva, falecida em 1745. Pais de Maria Coelho Franco,
casada com João Ribeiro de Melo, de Crateús, falecido em
1771; de Alexandre da Silva Mourão (11), casado com úrsula
Gonçalves Vieira; de ú'rsula Gonçalves Mourão, casada com
Laureano José Bezerra Mourão; de Alexandre da Silva Mourão (VIII), casado com Francisca de Barros Me10 Mourão.
O ENSINO PRIMARIO EM CRATEfJS

Por um dever de gratidão e veneração aos Mestres do
Ensino Primário e Público de nossa terra natal, vimos, nesta
oportunidade, recordar os seus nomes, a inteligência, o saber.
a perseverança, o desprendimento e o espírito nobre destes

que produziram o cabedal do cultivo das letras fundamentais
de Crateús.
Entre outros, passaram pela vida educacional desta cidade estes extraordinários pedagogos, que se credenciaram
da faculdade de ensinar, e foram, realmente, os beneméritos
na tarefa de instruir e orientar as aptidões da criança indefesa e ingênua que, em outras épocas, era o Cativo dos Mestres-Escolas, com o beneplácito dos pais embrutecidos:
- Professor Antonio de Me10 Barreto, natural do Riacho do Sangue, no Ceará, e casado com D. Mariana Augusto
de Vasconcelos Barreto. Exerceu o magistério em Crateus,
mais ou menos em 1860. Estes são troncos genealógicos da
fapíiia Barreto, de Crateús, Sobral e São Benedito, bem como
os pais dos Generais Maximino e Epaminondas de Me10 Rarreto, ambos nascidos em Crateús;
- Professor Firmino José Rosa, natural da Província do
Piauí. Casou-se em CrateÚs, em 1884, com D. Eufrasina de
Me10 Rosa. Faleceu e sepultou-se em Crateús, a 28 de novembro de 1912. Deixou ilustrada descendência;
- Maria Cisalpina Correia Lima, la. Professora Pública
de Crateús. Era esposa do notável Poeta e Jurisconsulto Dr.
José Coriolano de Sousa Lima. Faleceu em Crateús, em 1894.
Nasceu em 21 .01.1937;
- D. Maria Jucá, filha do Dr. Manuel Rufino Jorge de
Sousa, e esposa, em segundas núpcias, do Sr. Leonel Jucá,
falecido a 24 de janeiro de 1939, em Fortaleza. Leonel Jucá
foi casado, em primeiras núpcias, com D. Maria da Purificação Nunes Jucá, natural de Oeiras, no Estado do Piauí, falecida, em 1901 e mãe do Dr. Odilon de Queiroz Jucá, formado a
30 de novembro de 1930;
,- Pergentina de Araújo Chaves, esposa do Sr. Lucas de
Araújo Chaves. Foi esta a la. Professora Pública Diplomadn
de Crateús. Exerceu o magistério em 1901. Deixou ilustrada
prole e, entre os seus filhos, figura o Dr. Deusdedit de Araújo
Chaves, clínico especializado no Estado da Guanabara;
- D. Amália de Sousa Lima, 2a. Professora Pública Diplomada de Crateús. Nasceu na cidade do Ipu, no Ceará, a 30

de dezembro de 1875 e faleceu em Sobral, sepultando-se em
Crateús, em 27 de dezembro de 1962. Diplomou-se pela Escola Normal Justiniano de Serpa, de Fortaleza, a 23 de dezembro de 1898. Aposentou-se em 12 de janeiro de 1930. Por
mais de 30 anos, exerceu o magistério na Meruoca e em Crateús. Em Crateús, foi casada com o Capitão José Amâncio
Correia Lima. Prestou relevantes serviços de formação educacional nas cidades onde exerceu o seu mister. (Amália e Amâncio são oe pais do Pe. Francisco Correia Lima, Capitão Tenente da Marinha de Guerra do Brasil) ;
- D. Maria Augusta, Professora Diplomada e que exerceu o Magistério por muitos anos. Encontramo-la ensinando
em Crateús, em 1920;

- D. Herminia Vieira de Araújo, Professora Diplomada.
Faleceu na cidade de Massapê, no Ceará. Lecionou em Crateús, no período de 1920 a 1925. Foi a esposa, em segundas
núpcias, do Cel. João Vieira de Sousa, Oficial da Força Pública do Estado e ex-Prefeito de Crateús e São Benedito;

- D. Carlota Colares da Penha Oliveira, falecida a 18
de outubro de 1961. Foi esposa do Sr. Antônio Arcelino de
Oliveira, Chefe da Estação Ferroviária de Crateús. Estes são
os pais do Dr. José Maria de Oliveira, Magistrado em Fortaleza, e tios legítimos do Poeta e Jornalista Ciro Colares, do
jornal "Tribuna do Ceará", editado em Fortaleza. D. Carlota
era um símbolo de bondade e foi muito estimada em Crateús) ;
- D. Maria José de Melo Rosa, filha do Professor Firmino José Rosa. la. Diretora do 1.O Grupo Escolar de Crateús,
grupo fundado a 12 de agosto de 1922 pelo Cel. José de Araújo
Chaves Filho. Nasceu em Crateús, a 16 de outubro de 1887
e faleceu a 25 de dezembro de 1966. Aposentou-se a 14 de junho de 1945;
- D. Maria Veras Bezerra, 2a. Diretora do 1 . O Grupo Escolar de Crateús. Prestou relevantes serviços educacionais e
culturais nesta cidade. Faleceu em Fortaleza, a 23 de maio
de 1947. Era esposa do Professor e Jornalista Luís Bezerra,
de Crateús, e progenitora do talentos0 Jornalista Tales Bezerra Veras, dos Diários Associados, do Ceará.

Um fato lamentável se deu em CrateÚs no ano de 1918.
Passava por essa cidade o comerciante PAULO BELaM,
domiciliado em Quixeramobim. Foi este vítima da Polícia local, quando pernoitava na fazenda Santiago, de propriedade
do Cel. Antônio de Me10 Falcão; era morador da fazenda o
Sr. José Martins S. Avelino. A referida vítima, homem por
demais destemido, fora ao Piauí à procura de dois dos seus
devedores - NAGIBE e JOS* SALES; como estes não quisessem saldar as suas dívidas, Paulo Belém os prendera e
conduzia-os a Quixeramobim escoltados por sua pessoa fortemente armada e por dois homens de sua confiança. Passando,
assim, pela fazenda "SANTIAGO", onde se arranchara, foi
surpreendido, ao abrir de uma porta da casa, por uma fuzilaria que o deixou morto e feridos os seus companheiros da
empreitada. Tratava-se de um planejado massacre executado
pela Polícia, comandada por um cabo de nome Veríssimo, que
se tornou, mais tarde, Tenente da Força Pública do Estado e
foi assassinado pelo Cel. RAIMUNDO AUGUSTO, de Lavras
da Mangabeira. A época deste fato criminoso, era delegado
de polícia da cidade o Cel. José Bezerra de Farias, a quem se
atribuiu a maior parte da culpabilidade. Tudo acontecera
às 10 horas da noite do dia 26 de junho de 1918.Conta uma
das testemunhas oculares que PAULO BELgM, depois de morto, fora arrastado até o terreiro da casa da fazenda e, logo
depois, conduzido o corpo a Crateús em uma grade de madeira, em costas de dois burros da fazenda. Queria a Polícia
que o corpo fosse amarrado à cauda dos burros e arrastado,
o que não acontecera em face de pedidos de pessoas ali presentes. José Martins ainda fora lembrado como complacente
da polícia em sua porta, razão porque deixou a fazenda e
foi morar n a cidade, onde morreu.

hoje, mais do que nunca, inundada pelas águas do bom inverno que estamos presenciando em todo o Estado do Ceará
e seus vizinhos, enxergamos que está chegada a hora de um
esforço comum em amparo dos desabrigados e castigados
pelo Rio Poty, que há 50 anos passados, ou seja, em 1924,
nos trouxera as mesmas apreensões e dissabores de agora,
infelicitando a uns e beneficiando a outros. Com tal imprevisto, Crateús está realmente necessitando urgentemente dos
seus filhos amados, daqueles que, pobres ou ricos, ilustres ou
não, muito bem conhecem que as enchentes anunciadas sã^
em nossa terra mais calamitosas do que se possa imaginar.
Nossa cidade está duplamente inundada, constando, sem
sombra de dúvidas, que até o Palácio do Bispo não está sendo
poupado pela cheia do rio que nos viu nascer e que, por várias
vezes, nos banhara em suas barrentas águas do curimatã ovada, da branquinha mimosa, da piranha vadia e perigosa. Peixes que matam a fome do pobre e "vareia" o alimento do
abastado.
Há, portanto, uma razão ponderável, para nos unirmos
e adotar algumas providências em benefício dos crateuenses
em luta contra a natureza castigante. Essa natureza que,
este ano, não vem gostando de nossa gente tão bondosa, pouco lembrada e muito distante dos poderes públicos que a poderiam socorrer com mais eficiência e boa vontade, se aproximada dessas a pudesse estar.
Com nossa atitude humana e patriótica, muito própria
dos filhos dos Sertões de Crateús, teremos com certem uma
valiosa cooperação a oferecer a quem tomara aos ombros os
negócios das enchentes do Poty.
SALVEMOS, POIS, OS CRATEUENSES QUE SE ESTA0
AFOGANDO EM UM CAUDALOSO RIO E QUE S 6 PODERÃO SER SOCORRIDOS PELOS VEÍCULOS QUE RASGAM
O ESPAÇO COM SUAS ARRANCADAS MIRACULOSAS.

CRATEaS INUNDADA

(1974).

SEGUNDO PADRE DE CRATEOS

Em face da confiança que depositamos nos nossos conterrâneos, pelo leal amor à terra que nos serviu de berçç

Hoje, dando continuidade aos escritos sobre fatos e acontecimentos da História de Crateús, narramos um dos mais

curiosos do Estado do Maranhão e que tem significado histórico na terra que nos serviu de berço.
Trata-se do assassinato do Padre Alexandre da Silva
Mourão, nascido em Crateús, na fazenda Barras, onde seus
pais viveram.
Padre Alexandre da Silva Mourão era um símbolo de bondade e praticava a medicina caseira, para melhor ser útil aos
necessitados de sua Paróquia. Com destemor e virtude, enfrentava os males, socorrendo as vítimas que o procuravam
Até mesmo aos seus adversários atendia sem reclamar e sem
receios do que ihe pudesse acontecer.
Assim nos conta o fato a imprensa da época do seu assassinato:
- "E assassinado, na Vila de Pastos Bons, na Província
do Maranhão, a 15 de fevereiro de 1862, o Padre e DeputadoProvincial Alexandre da Silva Mourão, que também exerceu o
Vicariato de São Félix da Balsa, nesta Província. Conta-se ser
João Manuel de Magalhães o assassino do referido sacerdote.
Foi-lhe disparado um tiro contendo uma bala e 11 caroços de
chumbo, na omoplata direita, saindo no peito esquerdo. A ví-,
tima não proferiu palavra. O assassino foi como o tigre: juntando-o pelo chambre, arrastou-o para fora do muro da casa,
deixando-o nas proximidades de um precipicio, onde crê-se
que seria atirado o cadáver, o que não fizera por faltar-lhe
tempo.
Houve fuga precipitada do assassino, tanto assim que
deixara no local do crime um clavinote, uns chinelos e uma
garrafa de aguardente."
Padre Mourão foi assassinado na casa do seu verdugo,
às 11 horas da noite.
Foi ali chamado, na noite do crime, para indicar um remédio homeopático e trazer alívios a um enfermo que gemia
de dores e agonias.

A 20 de março de 1870, nasceu em Crateús o General
Maximino Barreto, que faleceu em 1942. A esta ilustre personalidade nacional que, se viva fosse, em 10 de setembro, do

ano que se inicia, completaria 100 anos de idade, muitos destes a serviço da Comunidade do Exército. Recordamo-lo com
muito respeito e carinho. Foi considerado um dos oficiais mais
credenciados das Forças Armadas do País; portador de rara
inteligência e talento excepcional.
Nesta oportunidade, vem-nos à mente um acidente militar, no qual ia perdendo a vida o soldado de nome Damásio,
um dos heróis da Guerra do Paraguai, também de Crateús
segundo nos informaram o Coronel José de Araújo Chaves Filho e o Professor Luís Vieira de Sousa (Melo), ambos naturais de Crateús!
(1870 - "A Retirada da Laguna", cap. XIX - A Passagem do Miranda - Os Canhões. . . )
"A segunda peça foi menos feliz: escapou de uma das argolas que a seguravam, arrancou todas as outras e foi ao fundo. Pouco faltou sem dúvida para arrebentar o cabo, resistindo a essa extrema tensão e livre submitamente do peso que
sustentava, sacudiu-se no ar, com enorme jato de espuma, mas
deixando a peça no fundo do rio. Por felicidade, este acidente,
que foi acompanhado de grande agitação da gente de ambas
as margens, não comprometeu a vida de ninguém. Um soldado, cujo nome merece ser consignado, Damásio, ofereceu-se
logo para mergulhar no ponto da imersão, e, tendo reconhecido o fundo, conseguiu, depois de ter vindo à superfície duas
ou três vezes, para respirar, passar em torno do canhão uma
corda que levara e que serviu para o tirar d'água."
Gente destemida de minha terra, seja General ou Soldado, desejamo-lhes, em 1970, um ano próspero e feliz.
SEU RAIMUNDO E D. MARIA

Sempre que lemos sobre família numerosa, encontramos
infalivelmente um cearense a liderar os muitos filhos, sorrindo dos que não sentem a satisfação da grande prole que a
natureza oferece ao homem para maior saúde e entusiasmo.
Lemos, ultimamente, na revista FATOS E FOTOS, a seguinte publicação: "RAIMUNDO CARNAÚBA DE CARVALHO, 64 anos, e D. MARIA MADALENA, 54 anos, sua esposa,

conseguiram ter, de 1935 a 1968, 32 filhos, número nunca
antes atingido em outro País, segundo relatório e publicações sobre natalidade em todo o mundo. Os dchs vivem em
Brasília desde 1959, quando deixaram a terrinha (o Ceará)
por causa da seca".
A grande família em referência, não obstante ser de
Tamboril, terra natal do Patrono da Infantaria do Exército
Nacional, não é, em absoluto, uma novidade para o Ceará de
tantas outras famílias em igual número de filhos e ousadia.
Nós mesmos, na cidade de Crateús, de onde têm saído
outros recordes em família numerosa, tivemos um tio que,
além de 33 filhos que dera, casara-se 5 vezes, constituindo
família de todos estes matrimônios, sendo que, do ultimo, já
na idade de 84 anos, tivera 3 rebentos que lhe proporcionaram muitas alegrias e o direito da longevidade de 107 anos
e poucos meses.
Apesar dos muitos filhos que nosso tio tivera, não deixava de assim sempre se expressar na escolha de suas esposas: "NA0 TEMO O FILHO E NASCI PARA VIVER AO LADO
DE UMA MULHER".
O curioso em tudo isto é sabermos que a saúde sempre
acompanha aos que muitos filhos têm e que Deus não despreza aos que muitos descendentes ao mundo oferece.
PORTANTO, N A 0 RECEITAMOS O SANGUE DO NOSSO SANGUE - O SAGRADO FRUTO DE UM PRAZER.

Quatro notícias carinhosamente juntas e que convém trazer a memória para um depoimento a respeito da verdade
histórica de Crateús:
"22 de outubro de 1880 - ?3 desta data o Decreto piauiense alterando a linha divisória dos Estados do Piauí e Ceará
(Decreto n.O 3012). Neste decreto, ficou pertencendo ao Piauí
a Freguesia de Amarração, com os limites que estabeleceu a
Lei Provincial do Ceará, de n.O 1360, datada de novembro de
1870.
Adquiriu o Piauí o território de Amarração, mas perdendo um muito maior, em extensão de zona e importância

agrícola e industrial -a Comarca de Príncipe Imperial
atualmente Crateús" ;
"Os municípios piauienses que tinham maior número de
escravos eram os de Teresina - 2.704; Jaicós - 2.259; Valença - 1.859; Barras - 1.765; e Oeiras - 1.692. Os que possuíam menor número eram: Príncipe Imperial - 198; Piripiri - 293; Gurgueia - 218; Pedro Segundo - 260 e Batalha - 368";
"A 4 de março de 1880, deixa a Presidência da Província
do Piauí o Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima, que assumiu a 11 de dezembro do mesmo ano, então Vice-presidente."
"O Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima era natural de
Crateús e, em outra oportunidade, ou seja, em 15 de abril
de 1880, tomou posse no mencionado cargo de presidente,
que o dirige até 1.O de maio do mesmo ano, reassumindo em
31 de dezembro de 1881, no qual se conservou até 12 de maio
de 1882."

Sempre vimos que as pequenas coisas revelam, as vezes,
a beleza de um caráter bem formado, trazendo a este a imortalidade e a glória.
Dom Anthnio Cândido de Alvarenga, antigo Bispo da
Diocese do Maranhão e 1 . O Bispo a visitar a Ribeira de Crateús, amou profundamente o seu apostolado, usando das suas
possibilidades econômicas, morais e culturais. Ressaltamos
nesse Bispo, pelo seu desprendimento e virtudes, a ausência
absoluta do grande e do brilho.
Em 1880, partiu do Maranhão para uma visita pastoral
na qual foram incluídas as Paróquias de Independência e
Crateús. Dom Antonio Cândido, em Independência, antigo
Pelo Sinal, assim praticou uma de suas bondades, digna mesmo de ser imitada e sempre rememorada, para encher-nos de
entusiasmo moral e cívico, gratidão de nossa gente àqueles
que em vida são os eleitos de Deus, para realizarem a grande e
izensa obra da Redenção e do Amor:
"Por ocasião de sua chegada na Vila de Independência,
na casa da família onde se hospedou, falecera um dos paren-

tes do chefe importante do lugar. Então teve uma atitude de
muito respeito. Não havendo na localidade fazenda preta,
para forrar o caixão que deveria levar o cadáver ao cemitério,
retirou-se o Bispo para o aposento onde se hospedara, abriu
o baú, tirou do mesmo uma bela capa de seda preta do seu
uso pessoal e foi levá-la a família do morto, a qual, nessa
ocasião, não sabia o que mais agradecer, se o objeto que vinha tirar tantos embaraços, se a bondade do Bispo que de tal
modo se desvestira, a fim de vestir o caixão mortuário de uma
criatura querida."
A QUEM DE DIREITO EM CRATE1LíS

Não sabemos se porque gostamos de tudo que nos cheira
a coisas do passado ou porque amamos a nossa terra natal
hoje não nos foi possível aprovar uma reforma que se pretende fazer no prédio reservado ao Paço Municipal de Crateús.
O jornal "Tribuna do Ceará" nos informa que a Câmara
iMunicipa1 daquela cidade aprovara, em regime de urgência,
um Projeto de Lei, em que se concede 120.000,OO de cruzeiros,
destinados a mencionada e planificada reconstrução.
Não seria melhor, Sr. Prefeito Municipal, que Vossa Excelência apenas conservasse o sólido e majestoso imóvel, deixando para o município uma edificação mais moderna, em
local mais conveniente a sua operosa administração e aos interesses dos seus munícipes? Bastaria, no nosso entender,
que a casa passasse por um ligeiro reparo, capacitando-se,
assim, a ser ocupada por uma outra repartição. O que não é
aconselhável é o empreendimento desejado em Lei Municipal.
No beio casarão, está contida toda a existência de uma
cidade antiga, porém modernizada. Portanto, na pretensa
reforma, está envolvida a história de nossa terra do passado
e de grande parte do presente.
Desse prédio, saíram quase todos os atos da municipalidade e os maiores e menores fatos da política, cultura e administração do município. Nessa mesma área, por muitos anos,
funcionou a cadeia local, aquartelando-se na mesma o patro-

no da Infantaria do Exército Nacional, quando na procura
do capitão Alexandre da Silva Mourão (IV). Convém recordarmos que, no doce presídio, esteve encarcerado e algemado
para o Piauí o Frei José Maria Madre de Deus, primeiro frei
português em ruas e praças de Fortaleza, de onde perseguido
saíra para Caiçara (Sobral) e, pouco depois, para a Serra
dos Cocos, indo domiciliar-se em Crateús, quando ainda Piranhas. Da mesma cadeia, saíram para Sobral, a fim de ali
responderem processo, os Srs. Manoel Correia Lima e outras
ilustres pessoas da Região. Ali também foi o local onde estreou a primeira banda-de-música do lugar, em recepção ao
primeiro deputado provincial de Príncipe Imperial. Outras
coisas estão na história crateuense, presas ao local e ao casarão de que nos ocupamos. Relembremos ainda que o construtor de tal obra foi o primeiro a nela ser encarcerado. Também
na mesma cadeia foram presos, e até alguns nela morreram,
os assassinos do Pe. Inácio Ribeiro de Melo. Nessa cadeia.
para acréscimo de sua história, também enclausurado estiveram um dos vigários da Paróquia e um dos Juízes de Direito
da Comarca, sem querer falar do Tte.-Cel. José de Barros
Melo, o Cascavel, e dos cangaceiros José Mouráo, Ricardo e
Pelado. O mais notável ainda é que, quando Crateús-Piauí.
reunira-se sob o teto,dessa casa as maiores autoridades policiais daquele Estado, bem como as suas volantes de uma época de crimes e injustiças. Do mesmo local, também ajudamos
na defesa de nossa Pátria, com homens e armas para a Guerra
do Paraguai. A independência do Brasil ali também fora projetada, enfrentando-se os grandes perigos da província que
nos coagia e amedrontava. Lembramos mais que, em tal ca.
deia, idealizou-se a prisão do primeiro intendente de Crateúscidade e do mais valoroso chefe político dos Sertões de Crateus - Cel. Jerônimo de Sousa Lima (Cel. Giló). Pelo citado
prédio, que tomara conhecimento dos maiores fatos da história crateuense, passaram mais de 100 oficiais de polícia:
entre esses, dois dos mais destemidos e destacados do Piauí,
o famoso Te. Espinheiro;, da Força Pública do Ceará. Dos
paredões de que nos ocupamos, o Cel. Lúcio César Correia
Lima, importante chefe político local, expulsa, juntamente
com 200 homens em armas, um oficial de polícia sobre o co-

mando de 14 praças de sua corporaçáo. O Capitão Peregrino
Montenegro, protegido pela velha estrutura de pedra e cal,
ofereceu resistência aos remanescentes d a Revolução Paulist a de 1924, quando estes de passagem por Crateús em 1926.
Por ali, enfim, também passaram os cangaceiros do Cel. Alexandre d a Silva Mourão (VIII), em desforras políticas pelo
município. Não esqueçamos, outrossim, que nessa cadeia repousaram os corpos de Paula Belém, dos Furtados Jales e de
outras pessoas d a família crateuense, barbaramente assassinadas por questões políticas e pessoais. Na mesma casa, tivemos o corpo assassinado de "Cumeeiras" e o plano sinistro
de aniquilamento total do Cel. José de Araújo Chaves Filho
(Cel. Zeca Araújo), bem como as honrosas visitas do Dr. João
Tomé de Sabóia e Silva, antigo governador do Estado e do
Cel. do Exército Roberto Carneiro de Mendonça. Os primeiros, de real importância para a história de Crakús; e o último, personagem administrativa e revolucionária do Pais,
além de interventor federal no Ceará. Por que não lembrar
que a casa em assunto foi a casa onde primeiro se instalou
o primeiro Grupo Escolar d a cidade, estabelecimento educacional do Estado e que liderou o ensino de uma época de escolas isoladas e deficitárias?
Sem nos alongarmos sobre um mundão de coisas antigas d a reconstrução que se pretende efetivar, pedimos desculpas a quem de direito merece, pela ousada advertência contida n a presente publicação.
FINALMENTE, ADEUS CASARAO DE MINHA TERRA
NATAL! TERRA ONDE DOMINGOS JORGE VELHO E OS
D'AVILAS DESBRAVARAM; ONDE A ESTRADA DA BAHIA
A OEIRAS PENETROU; ONDE O SESMEIRO SE APROVEITOU; ONDE 0 GADO E O "MIMOSO" SE IRMANARAM;
ONDE O PADRE COUTO SE ARRANCHARA; UM SENHOR
DO BONFIM CHEGOU; ONDE OS PADRES DO MARANHÃO
VINHAM CURAR; A ÍNDIA CARATIÚS SE CASARA; ONDE
O CANGACEIRO IMPEROU; ONDE COM SEU OURO SE
TRABALHOU; MEUS BISAVóS SE INSTALARAM E O AMOR
EM NOS DESPERTOU.. .

A IMPRENSA ESCRITA EM CRATEfrS
Diante de algumas controvérsias sobre as datas de f u n
dação de jornais de Crateús, tomamos a liberdade de fonnular aqui, dando publicidade, este quadro demonstrativo dos
periódicos que se editaram nessa cidade, até 1964, começando pelo O DEMOCRATA, jornalzinho manuscrito que circu
lou em 1899, tendo como fundadores o Dr. José Feliciano Augusto de Ataíde e o Capitão José Amâncio Correia Lima, am
bos d a Promotoria Pública d a Comarca:
1) O DEMOCRATA. Fundado em 1899 e ainda circulando em 1901;
2) A SEMANA. Teve o seu 1 . O número em 15.01.1916;
3) O SERTANEJO. Nasceu em 1918. Foram os seus colaboradores os Srs. Joaquim Rufino Jorge de Sousa e o Capitão
José Amâncio Correia Lima;
4) O GAROTO. Foi editado a 25.06.1919. Seu 1.O número
compunha-se unicamente de caricaturas de pessoas de Crateús, entre essas a do "Seu João Tão" (João Ribeiro de Melo)
e a do Dr. José Furtado Filho;
5) IPIRANGA. Teve pouco tempo de existência e foi fundado em 1923;
6) RIO POTY.Seu 1.O número é de 1.O de março de 1928;
7) GAZETA DO NORTE. Fundado em 1930, antes da Revolução Nacional do mesmo ano;
8) A FOLHA. Seu .I0 número é de 17.04.1932;
9) A DEFESA. Fundado em 1934. Seu fundador e diretor
foi o jornalista Manuel Bezerra Cavalcante, que exerceu car
gos de relevo em Crateús;
10) O CHARUTO. Teve fundação em 1934;
11) A LUZ. Seu 1.O número é de 1.0-01-1934;
12) A FB. A 04.04.1943 ou 1946, foi editado nessa data,
indicou ser o primeiro número;
13) O ARADO. Foi fundado e circulou em 1944;
14) A FOLHA DO NORTE. Foi fundado em 03.03.1949;
15) CRATEÚS ESPORTIVO. Seu 1.O número é de 18
06.1950;
16) VIDA ALHEIA. Circulou e foi fundado a 25.12.52;

17) A VOZ DE CRATEOS. Fundado e em circulação em
21.03.1954;
18) TRIBUNA CRATEUENSE. Seu 1 . O número é de 19.
07.1954;
19) TRIBUNA DO ESTUDANTE. órgão do Centro Estudantil de Crateús. Seu 1 . O número é de 11.08.1957;
20) CRATEnS. Foi editado em 1961 e teve larga tiragem
nessa cidade;
21) O LIBERTADOR. Editado em 1935, de tiragem proibida.
O jornal FOLHA DO NORTE, de que nos ocupamos neste
quadro e de que foi diretor o Professor'Luís Bezerra, noticiou
em sua edição de 19.02.1950 o falecimento do Capitão José
Amâncio Correia Lima, ocorrido a 14.02 do mesmo ano.
O PASSADO EM CRATEfrS

Dedicados ao estudo do passado, como o somos, não nos
é possível ficar indiferentes as coisas em desuso e declínio.

Na Zona Norte do Estado, incluindo-se Crateús, era esta
a Tabela de Preços dos Serviços Dentários, há 60 anos passa
dos, ou seja, a 25 de julho de 1909:
Obturação em ouro - 20$000; em platina - 5$000; restaurações a ouro - 30$000, em platina - 7$000; obturações
em massa granito (cimento) - 5$000; restaurações em platin a - 70$000; em alumínio - 20$000; em porcelana ou pivô
- 20$000.
Aceitava-se pagamento em prestações e a vontade do
cliente. Para os tratamentos de Ponto ou "Bridge Work" e
para as Chapas de Vulcanite, eram estabelecidos preços conforme o número de dentes e os pontos de apoio a empregar
coroas ou pivô.
Extrações dentárias, limpeza de boca e outros serviços
de menor importância, tudo era feito sem maiores dificuldades e sem pagamentos que complicassem o freguês e o executor.
Na mesma zona e n a mesma cidade, em 1893, deixa inveja sabermos que 27$000 era o preço de uma ancoreta de fino

vinho e 14$000 o preço de doze dúzias de cerveja de qualidade.
Na Festa do Padroeiro de Crateús, em dezembro de 1910,
o leilão em benefício da matriz rendeu 1.200$000, deixando-se
de lado os 5$000 das velinhas dos batizados. Com o pagamento dos músicos, foguetes e ornamentações, esta festa excede-se
em gastos e despesas, pagando um total de 500$000 aos que
participaram.
O mais curioso, entretanto, é sabermos que, naquela Paróquia e naquela época, o povo era mais devoto do que o de
hoje, tanto assim é que, em 1912, ano em que nascemos, 5.100
comunhões foram feitas em uma Visita Pastoral, sem levarmos em conta 174 batizados e 57 casamentos bem pensados,
sem "agarrados", e abençoados pelos infalíveis Vigários de
vestes pretas, cabeças tonsuradas, crucifixo ao peito, Corações de Deus e dos paroquianos sem Reinados e Coroas.
ARQUEOLOGIA EM CRATEÚS

Em face das pesquisas arqueológicas que se pretende fazer em Quixeramobim, sobre o primeiro povoamento das
Américas, não temos nenhum conceito dos resultados a serem
conseguidos pela ilustre comissão que se destina ao local dos
achados naquela cidade, porquanto não entendemos da matéria e pouco temos lido sobre esse assunto.
Não obstante a isso, naturalmente não podemos deixar
"em brancas nuvens" os seguintes elementos que devem ser
investigados no município de Crateús, sem que nos venha
a memória quem os divulgara em 1909:
- "Sítio Crateús, no município de Crateús. Este sftio
está no pé da Serra Geral, nas águas do CrateUs que nascem
n a parte do Sul e pertencem ao Sargento-mor João de Araújo, morador nos Inhamuns, no qual diz João de Povos, morador no mesmo Inhamuns, no Sítio Flores, que um seu irmão
descobrira uma casa de pedras natural, que parece foi aperfeiçoada, dentro da qual vira muitas figuras de tinta encarnada e de várias cores, com pássaros, papagaios, esculpidos
nas pedras. E que deste sítio se achou muitas ferramentas e

uma bala de ferro de peça e muitas louças de barro quebradas
e inteiras e que por esses vestígios lhe chamam de Cidade Pi.
ranhas, na Comarca de Príncipe Imperial. Diz Crispim de
Tal, pardo, vaqueiro que foi dos Inhamuns, que em certo lugar em Piranhas, (Crateús), vira em uma pedra esculpida
figuras de mulheres com violas ao peito Jaburu e Mulungu.
Fazendas da Ribeira dos Crateús." "Perto destas fazendas",
- refere-se José Barbosa, "há uma serrota de quase duas 1éguas, onde há muitos letreiros e formas de vários impressos
nas pedras. Na altura de Príncipe Imperial, no leito do Rio
Poty, há uma passagem d'águas entre duas pedras, chamam-na de Goela; e nela, há muitos séculos, vêm morrendo pessoas e animais. Convento, em Crateús, na altura deste sitio,
ou fazenda, tem uma pedra a que os habitantes chamam de
Pedra d'água, que tem por uma parte um cotovelo e nele um
grande "0" feito a cinzel e pelos âmbitos umas pedras que
dizem ter vários letreiros."
Existe, assim, em Crateús, um curioso foco arqueológico
que deve sair, se possível, da hipótese de um povoamento
muito recuado na Ribeira dos Caratiús, ou Quiratiús, como
querem os mais antigos.
IGREJA DE POUCA SORTE EM CRATEfrS
A Capela de Irapuá, em Crateús, construída no século
XVII, provavelmente, é o mais antigo templo da Paróquia;
é uma incógnita a sua existência.
Embora sabendo-se a data exata do seu patrimônio
(1788), nada sabemos de sua construção.
Em 1911, quando Vigário de Crateús o Monsenhor Joaquim Gonçalves Rosa, que ali permaneceu de 1903 a 1913, a
este foram feitos vários protestos e acusações na conservação dos imóveis e semoventes dessa Capela, chegando-se a
dizer, aliás, ficara comprovado, que o Vigário havia vendido,
em benefício da Igreja Matriz de Crateús, as principais propriedades rurais do Santuário, e que entre os compradores
estava o Sr. Alexandre Soares, ipuense de projeção.
No mesmo ano, ou seja, em 1911, ainda se publicara que
o Padre da Freguesia deixara roubar a imagem Padroeira (Se-

nhor Bom Jesus de Jerusalém), e que, por milagre, fora esta
entregue à Paróquia de Tamboril.
Em 1916, achando-se em ruínas a citada Capelinha, foi
reconstruída pelo saudoso Pe. Juvêncio de Andrade, pároco
de Crateús, no período de 28 de fevereiro de 1915 e 31 de dezembro de 1942.
Nesse mesmo ano de 1916, fora reedificada de alvenaria
esse antigo e disputado Oratória, constando não ser de ouro
o Santo Padroeiro, o referente à versão que passamos a transcrever e na qual é possível acreditarmos: "Um vaqueiro roubara a imagem da capela do Bom Jesus do Irapuá e vendera
ao patrão por um boi. Tendo o patrão adoecido da garganta e
receoso de que iria morrer, mandou às escondidas que voltassem a imagem ao seu lugar.
Mais carinhos e mais cuidados pedimos nós para a historia da Capelinha de Irapuá, esse relicário da História de Crateús.

Lendo em A História do Ensino no Ceará (monografia
de autoria do Dr. Plácido Aderaldo Castelo), recordamos os
velhos tempos de infância, tempos em que aprendemos a ler,
escrever e contar, tendo como educadores alguns remanescerites da época da palmatória.
Daqueles tempos, dos quais não temos saudades, trazemos nossa revolta contra os pais e mestres que se exageram
nos castigos corporais, impostos aos filhos ou discípulos.
Temos horror aos carrascos, a esses monstros que fazem
muitas vezes deformações físicas e morais nas crianças que
lhes estão subordinadas.
Sofremos na própria carne, em escolas da nossa terra
natal, "bolos de rachar", reconhecendo que outras crianças
do nosso tempo igualmente foram vítimas de pais e mestres
sem coração e alma, vezeiros em abusar de sua autoridade.
Razão tinha Santo Anselmo, bispo de Calterbury, quando, repreendendo a um abade que se excedia em castigos físicos, lhe diz:

"Nesse caso, o vosso método de educação consegue apenas uma cousa: Paralisar o desenvolvimento intelectual e
moral. Supondo, meu caro abade, que plantáveis uma árvore
no vosso jardim, de tal modo que os ramos não pudessem se
estender. Que podereis esperar senão um tronco deformado,
torcido e sem valor? Pois ficai sabendo que, manietando o
espírito das crianças, cortando-lhes a liberdade de ação, favorecerei~o desenvolvimento das inclinações mesquinhas, viciosas e perversas, que hão de robustecer-se, dia a dia, e resistir a todos os meios de correção. Além disso, não observando
em vós nem amizade nem bondade, irão acabar na desconfiança em vossa direção e no convencimento de que procedeis
assim com eles tão-somente por motivo de inveja e antipatia.
Estes sentimentos e inclinações vão crescendo com a idade e
suas almas e coraçõles se vão escravizando ao vício. Destituídos de caridade cristã, formam do mundo e da vida uma
idéia falsa. Agora, dizei-me: se estivéssemos no lugar dessas
crianças, gostarieis de ser tratados como vós as tratais?"
O abade prostrou-se aos pés de Santo Anselmo, reconheceu a sua falta de tino e discrição, prometendo emendar-se.
(Rohrbachel, vol. VII, pág. 670).
Os castigos físicos em nossas escolas foram suprimidos
pioneiramente pelo art. 26 da Lei n.O 507, de 24 de dezembro
de 1849. Lei sancionada pelo Presidente Fausto de Aguiar
que tinha como auxiliar o Padre Tomás Pompeu de Sousa
Brasil, que Deus os tenha em bom lugar.

Se vivo fosse, em 4 de abril de 1981, PADRE JOSB JWBN.
CIO DE ANDRADE teria mais de 100 anos de idade. Ordenou-se em 1892. Chegou a Crateús para dirigir a Paróquia local, :(
28 de fevereiro de 1915, de onde saiu a 30 de dezembro d?
1942, deixando ali um cabedal imenso de benefícios de ordem
espiritual e material e faleceu em Fortaleza, a 3 de julho de
1946. Seus restos mortais estão na Igreja Matriz de Crateús,
igreja de que não foi fácil separá-lo. Foi vigário dos mais virtuosos da paróquia. Casou, batizou e encomendou grande
número de pessoas do lugar. Exerceu, por força de pma dispu-

*a eleitorai, o mandato de Prefeito Municipal de Cra-,
sendo deposto das funções por uma outra força que foi a Re.
volução Nacional de 1930. Deixou em Crateús traços marcam
tes de sua honestidade e operosidade de sua administração.
Entre as obras públicas que o imortalizaram naquela cidade,
podemos citar o atual Quartel da Força Pública do Estado e
o Matadouro Público Municipal. Em face das secas periódicas do Ceará e das lutas políticas de então, teve rasgo de heroismo em defesa dos injustiçados e daqueles que recorriam
a sua proteção de pastor e amigo. Certa feita, em 24 de abril
de 1928, por desconhecer a covardia, coisa que muito detestava, teve gesto digno de elogios na defesa do CEL. JOSÉ: DE
ARAOJO CHAVES FILHO (Cel. Zeca Araújo), antigo e respeitável chefe político em Crateús. Esse gesto, que ainda hoje
está bem vivo na memória dos crateuenses, dificilmente poderá ser imitado. Vizinho que era do Cel. José de Araújo Chaves Filho, não teve dúvidas em ir ao seu encontro numa hora
das mais amargas da política deste e de seus correligionários.
Pelado e Ricardo, homens da guarda pessoal do Coronel, entenderam em uma manhã de sol aberto de ir ao Rio Poty,
que fica às margens da cidade, .à procura de um banho no
poço denominado de Sensa. No trajeto compreendido - muro
da casa do Cel. Zeca Araújo ao poço Sensa -, na altura dos
fundos da casa de residência do Advogado João Afonso de
Almeida Vale, os dois homens foram interpelados por um policial de nome Canã que, inutilmente, os quis prender. Irritados, os dois cangaceiros, com a ordem de prisão do policial,
aplicaram-lhe cinco facadas. Praticado o delito, Pelado e Ricardo apressaram a marcha de volta ao muro da casa do
Cel. ~ e c Araújo,
a
seguidos imediatamente por um outro policial, um anspeçada vulgarmente conhecido por Cumeeiras.
Este Último policial também intimou os referidos cangaceiros a se entregarem à autoridade competente, que seria ele
Cumeeiras; não sendo atendido, conseguiu apenas espingar.
dear o chapéu de um dos cangaceiros, que havia caído sem
que pudesse ser apanhado. Com a entrada dos dois crimino.
sos no portão do muro do Cel. Zeca Araújo, veio a proteção; e
os dois conseguiram alvejar com um tiro mortal o infeliz
anspeçada, que teve morte imediata. Sem muita demora,

viu-se o Cel. Zeca Araújo em uma situação embaraçosa, os
dois homens, sob sua proteção; e a polícia a exigi-los. Antes,
porém, o sargento JacaÚna ou Alfredo Dias, que diziam ser
de corpo fechado, já retirara do muro do coronel, embora
recebido a bala, o corpo do companheir~brutalmente assassinado. O Cel. José de Araújo Chaves, nessas alturas dos acontecimentos, já temia pela sorte de seus homens e de sua família, porquanto sua casa já sofria o fogo da fuzilaria da polícia que não poupara até mesmo o seu CORAÇAO DE JESUS
aposto em sua casa, e outros objetos de sua residência, à praça da matriz. Nessa residência, por ocasião do tiroteio, havia
mulheres, crianças e outras pessoas do parentesco e amizade
do bondoso coronel. Entre essa gente, nos é fácil lembrar Luís
de Araújo Farias, Sebastião Marques e Francisco Soares.
VIDA E MORTE DO CENTRO CRATEUENSE
EM FORTALEZA

Por inspiração do Capitão José Amâncio Correia Lima e
do Dr. Abdias Lopes Veras, antigo Juiz de Direito da Comar
ca de Tamboril, no Ceará, foi criado em Forta?eza o Centro
Crateuense, sociedade cultural e esportiva.
Fundado foi a 28 de fevereiro de 1947, em casa de residência do Sr. Antônio Eugênio Cavalcante de Albuquerque, à
Rua Senador Pompeu, 1.227.
Nesta instalação, foi aclamado 1 . O Presidente o Sr. Dr.
Clóvis de Araújo Catunda; e 1.O Secretário, o Dr. Boanerges
Cisne de Sabóia.
Discursaram na ocasião os Srs. Dr. Samuel Lins Cavalcante de Albuquerque, o Dr. Moacir Falcão, o Cônego Joaquim Gonçalves Rosa, o Professor José de Araújo Chaves
Neto e Raimundo Raul Correia Lima.
As publicações alusivas a esta ocorrência estão divulgadas no jornal "GAZETA DE NOTfCIAS", de 15 de março de
1947.
Sucedeu, porém, que, dado o desinteresse que se verificou na atuação da la. Diretoria, este Centro não se projetou
e nem teve a ventura de proporcionar os benefícios e a longevidade que de si almejavam os seus associados.

Com uma nova fundação, a 22 de agosto de 1956, foi restaurado e assumiu a Direção o Sr. Alberto Machado da Ponte, que, por motivos não esclarecidos, passou estas funções
ao substituto legal, Dr. Samuel Lins Cavalcante de Albuquerque.
Assim fazendo, permitiu que se realizasse, a 14 de outubro de 1962, uma Assembléia Geral, na qual ficou assentado que o Centro pagaria determinadas dívidas que contraíra
em seu início, com a venda do prédio que lhe servia de sedeprópria, denominada Sede-Própria do Centro Crateuense, localizado na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza. Comc
quem pratica um ato natural e necessário, o Centro realizou,
como vimos, a venda do seu próprio patrimonio, cabendo ao
Sr. Alberto Machado da Ponte o direito de adquiri-lo pela
importância de Cr$ 6.000.000,00 velhos.
Os débitos convertidos em a ç k s de Cr$ 10.000,OO velhos,
foram pagos, acrescidos de Cr$ 12.765,OO velhos, em virtude
da valorização do imóvel transacionado, o que nada representou para os sócios que desejavam a glória da terra natal
e da instituição que a representava em Fortaleza.
RETROCEDENDO

04.03.1964. - Nesta data, tivemos o ensejo de visitar a
bela cidade de Crateús, terra onde nascemos e da qual estamos afastados há 35 anos, 6 meses e 24 dias.
Sentimos, mais uma vez, que se trata de uma cidadc
privilegiada e que lidera a região onde se encontra localizada.
Para a sua história, assim anotamos algumas coisas de
sua existência, do tempo desta visita:
EDUCAÇAO E CULTURA
Em frente ao antigo Bilhar do Egídio, deparamo-nos acidentalmente com o Professor Luís Bezerra, o homem a quem
Crateús deve grande soma de benefícios de natureza educacional e cultural. Estava visivelmente animoso e irritadamente combatendo a corrupção que grassava nos .Poderes Consti-

tuídos, indicando, assim, desejar uma reforma de base para
o país.
Em poucos minutos, no Instituto Santa Inês, de propriedade da professora Francisca de Araújo Rosa, e por esta
fundado, tivemos ocasião de ver a "Madrinha Francisca",
educando e instruindo os netos dos ex-alunos do seu mencionado estabelecimento educacional, instituto dos mais antigos e conceituados do município.
Admiramo-nos bastante da imensidade de Escolas de
Ensino Médio e Primário que se espalhavam pela cidade. Tivemos a impressão de que a cidade de Crateús era a mais desenvolvida da região, tão grande foi o número de escolas que
visitamos.
Na Escola de Comércio Padre José Juvêncio de Andrade,
embora ainda não instalada em prédio mais condigno, em
virtude de ser uma escola de ensino superior, observarmos que
havia um interesse bem definido pela elevação do ensino a
que se destinara.
Enfim, julgando desnecessário enumerar as escolas existentes na nossa terra natal, façamos votos para que algumas
delas venham instalar-se em prédios mais apropriados, de
mais conforto, para que demonstrem materialmente a beleza
educacional e cultural de que são possuidoras.

IGREJA MATRIZ
Tivemos a oportunidade de ir à Igreja Matriz de nossa
cidade, em cuja Igreja nos batizaram, e também batizaram
ao meu pai e aos meus avós. Nessa Igreja, fizemos a primeira
comunhão e recebemos os primeiros ensinamentos da nossa
religião.
ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL
Visitamos o Sr. Prefeito Municipal, que estava em seu
gabinete de trabalho, planificando e determinando os negócios do Município. Tratava-se de um médico de conceito e de
um administrador que vinha realizando alguma coisa de Útil
na comima. Ofereceu-nos um mapa do município e disse-nos
de suas boas intenções com a coletividade que governava.

Estava refazendo a Avenida da Praça da Matriz, cuja avenida é uma obra de vulto e já se fazia necessária. Outras realizações municipais estavam em via de serem projetadas e executadas.
A cidade estava às escuras; e o povo, impaciente com as
providências a serem tomadas pelos poderes constituídos.
MELHORAMENTOS
Encantou-nos a imensidade de prédios residenciais que
se construíram nas áreas urbana e suburbana, residências
com fachadas e distribuições, a exemplo do que se vem fa-'
zendo na capital do Estado.
Podemos citar os edifícios mais importantes: Banco do
Brasil, Correios e Telégrafos e Banco de Crédito Comercia!,
que estavam bem construídos e em pleno funcionamento.
Vimos, por outro lado, essas grandes obras em construcão:
Hospital São Francisco; Escola Industrial; Palácio Episcopal; Igreja São Francisco e as Estradas de Ferro e Rodagem, sob a direção do Batalhão Ferroviário de Crakús.
Cremos não ser tão fácil construir-se em uma cidade, em
tão pouco tempo, obras de importância como estas de Crateús, todas inauguradas e em plena atividade:
O Quartel do 4 , O Batalhão;
O Hospital Militar;
Os Silos do Ministério da Agricultura;
As Vilas Militares;
O Açude Municipal;
As Pontes do Rio Poty;
A Usina Rio Poty e
A Barragem do Batalhão.
COUSAS DO PASSADO
Admiramo-nos do quanto vinha escapando ao progresso
de Crateús várias coisas dos tempos dos meus avós:
A casinha do Seu José Rosa, no Bairro da Pimenta; um
mulunguzeiro aos fundos do Quartel da Polícia Militar, o

qual foi plantado em frente à casa de taipa de um dos fer.
reiros mais antigos do município - Silvestre Ferreira, pai
de João Ferreira, também ferreiro substituto do pai;
A Quinta do Seu José Novinho, às margens do Rio Poty; a
casinha da Velha Doarda, na antiga Rua da Beira do Rio; á
casa do Dr. Luís Chaves e Melo; as boiadas de gado, tangidas e, as vezes, estacionadas nas principais artérias; os animais de cargas que, resistindo aos jipes de hoje, iam às portas dos armazéns de compra e venda; os vaqueiros em grupos
com seus trajes característicos, desfilando pelas ruas; o Corte
e o Açude de D. Chiquinha Cardaso, resistindo bravamente
ao progresso; a manteiga e o queijo de coalho, hoje mecanicamente industrializados e com preços inacreditáveis.
UM PASSEIO DE CARRO
José Freire Filho, nosso parente, comerciante inteligente
e abalizado, levou-nos a vários pontos pitorescos. Com ele,
estivemos no Clube Caça e Pesca, localizado em um alto aprazível, do qual se tem uma visão perfeita de tudo quanto Crateús possui de rico em construção.
Este Clube era um dos orgulhos de Crateús, com a infe
licidade de não se achar concluída a sua edificação e, já perdendo a validade, em face do desprezo em que o deixam.
Estas belas coisas vimos em Crateús: um grande Comércio Exportador; a Fundação Pedro Machado, sociedade de
grandes empreendimentos e que é uma mentira dizer-se que
em nada ela foi útil a nossa terra; uma Associação Atlética
do Banco do Brasil.
Sentimos não poder ver o Campo do Poty Sport Clube
(campo antigo), pois ele já havia desaparecido na voragem
das aquisições de locais de construção.
Multiplicaram-se as lojas e tudo era grande e belo neste
comércio. Achamos uma diferença muito grande nas águas
que se consomem para as águas do nosso tempo de infância.
Pudemos saber que essas águas eram todas de cisternas, construídas nas residências particulares. Armazenam água dos
invernos e das fontes mais preciosas da Cordilheira da Ibiapaba.
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Visitamos o 1.O Cartório, à Rua Cel. Auton Aragão, onde
fomos recebidos por duas funcionárias atenciosas e competentes. Notamos muita organização em tal Cartório. Tudo era
catalogado com cuidado e zelo; e as partes, atendidas com
presteza.
Verificamos que havia diminuição dos jumentinhos que
nos forneciam água e lenha a domicílio: estavam quase todos
substituídos pelos carros-tanques de empresas particulares.
Notamos, sobretudo, o aumento considerável dos milionários do município, entre eles o Cel. Gentil Cardoso e o Sr.
João Me10 Cavalcante, o maior proprietário de prédios dg
gleba, nos quais usava a cor amarela, para distingui-los de
outras construçóes
A casa do Cel. Betrônio, encontramo-la a mesma do nosso
tempo de criança, com uma Única diferença: ser hoje o Hotel
dos Viajantes e, no nosso tempo, era o Grupo Escolar do Governo Estadual, grupo que foi fundado em 1 3 de agosto de
1 9 2 2 e é uma das realizações do benemérito Cel. José de Araú
jo Chaves Filho (Cel. Zeca Araújo).

Visitamos o Cemitério Público, no qual estão sepultados
os meus pais e avós. Rezamos um pouco neste cemitério e,
confessamos, sentimos não haver ali um zelo maior aos antepassados de toda a família crateuense.
Conhecemos as casas onde viveram os nossos avós, paternos e maternos. A dos nossos avós paternos fica localizada
a rua Cel. Firmino Rosa. Surpreendeu-nos vê-la com uma cruz
de argamassa de cal com cimento, em alto relevo, à porta
principal. A dos nossos avós maternos está no chamado Beco,
entre a Praça da Matriz e o Mercado Público, fundos correspondentes à Rádio Educadora de Crateús.
Deixamos de referir-nos a outras cousas de nossa terra,
porque as nossas horas foram poucas nessa visita.
Aqui ficam os nossos agradecimentos ao Sr. José Freire
Filho, às suas tias Letícia 'e Gicélia, bem como a outros pa
rentes e amigos que nos acolheram por ocasião desta visita.

CRATEfrS, UMA BELEZA

Foi assim que a encontramos há poucos meses passados,
ou seja, no início do mês de maio do ano em curso (1969).
Ali, há bem poucos anos, auscultamos a palavra do Professor Luís Bezerra, que, por amor a esta terra, dizia em uma
de suas publicações (1960) : "Crateús vai ficar sem luz, sem
água, sem calçamento, sem higiene: suja, esburacada e feia."
Para nós, Crateús é uma terra ideal: sabe sofrer e amar
reagindo a tudo isto quanto é ferida em seu progresso e os
seus homens são atingidos por qualquer sorte de inércia.
Nota-se, perfeitamente, o quanto o povo é capaz no alevantamento do seu nível cultural e, sobretudo, do quanto
este mesmo povo deseja e realiza em prol da terra que lhe
serviu de berço.
Começando pelo Rio Poty, este rio que tantas emanações
tem dado aos nossos conterrâneos, tudo é belo em Crateús.
Foi neste rio que nmceu este encanto de cidade. Embora a
princípio do Piauí, o seu povoamento teve origens no Ceará
tanto assim que o Piauí em 1742, já reclamava os cearenses
em terras da Ribeira dos Cratiús, chamando-os de "intruses
do Ceará", tão cearense era o povo da antiga Vila das Piranhas (Crateús) .
Iniciada pelos índios Caratiús, - tomando-lhes o nome
muito depois - tem a robustez de um gigante em seu povo
e a mesma disposição de luta do índio que a precedeu.
Vencidas as dificuldades de ordem econômico-política
que vinham inquietando o município, passou a uma fase de
prosperidade tão absoluta, que hoje, sim, já podemos chamá-la com segurança de PRINCESA DO OESTE. :
Não soubemos bem o total de sua população, mas perdoem-nos os conterrâneos, se exageramos ao afirmar que,
em pouco mais de dez anos, duplicou-se a soma dos habitantes desta metrópole.
No elevado número de rios e riachos, bem como de açudes, estão localizados no município vários reservatórios, muitos deles com um volume d'água bem apreciável e um destes
servindo de reservatório do abastecimento d'água da cidade.

Esta ali a criação de gado, fonte de grandes rendas para a
economia do município, que também é agrícola por excelência, produzindo milho, feijão, algodão, mamona, cera de carnaúba, em abundância e de primeira qualidade.
Separando-se do Piauí em 1880, teve novo rumo em 1930,
com a Revolução Nacional, da qual fez parte o eminente Presidente Getúlio Vargas. Iniciou o seu progresso, servindo-se
das administrações que se sucedem, a frente de uma delas,
no terreno eclesiástico, figura o Monsenhor Bonfim, o homem
a quem Crateús é devedor dos seguintes melhoramentos, sem
levarmos em conta os seus trabaihos apostólicos:
Construção do Ginásio Pio XII; Maternidade senhoras'
de Caridade; Hospital São Lucas, em construção; Palácio
Episcopal; Patronato; Círculo Operário; Reforma da Catedral e Cemitério.
Vemos, pois, que, por nenhuma razão, podemos desacreditar no feliz destino desta cidade.
Ali pude observar o grande interesse que o Batalhãc
Ferroviário tem pelo que diz respeito a moralização e obras
públicas que lhe estão afetas. Nota-se o quanto os oficiais ali
aquartelados são crateuenses pelo coração, muitos deles já
tendo dado o melhor de sua capacidade em benefício desta
terra que lhes serve de domicílio.
Hoje é chefe da comuna o Sr. Raimundo Soares Rezende, que, com sua energia e trabalho, vem dando provas de
bom orientador dos negócios do município.
Não fica atrás o Sr. Bispo da Diocese, (instalada a 9 de
agosto de 1964), Dom AntGnio Batista Fragoso, que se tem
revelado um homem inteligente, culto e, sobretudo, amante
das obras sociais da Diocese, a que dedica a maior parte do
seu tempo.
E, por falarmos em benfeitor de Crateús, não podemos
deixar de lembrar o Sr. Antônio Pierre de Aguiar; seu irmão,
Sr. Firmino de Aguiar; o Professor Luis Bezerra; os jornalistas Manuel Bezerra Cavalcante e Nonato Bonfim; o cronista Norberto Ferreira Filho; os inteligentes pesquisadores conterrâneos Dr. Gerardo Frota e Hermógenes Martins; o teatrólogo Paulo Bezerra Lima, e muitos outros que, infelizmente,

não conseguimos os seus nomes, para citá-los com prazer e
admiração.
Vem-nos a memória, e compensa-nos relatar, o Dr. Deusdedit Câvalcante de Albuquerque, moço dos mais prestativos
de Crateús e que se vem dedicando aos serviços filantrópicos
Trata-se de um homem simples, porém atento aos problemas
de saúde de sua cidade. Desde que se formou, em 1927, presh
serviços profissionais à terra natal, da qual faz boa referêmia
e de onde não pretende se afastar.
Outro moço, que não pode escapar a nossa lembrança, é
o Dr. Sales, um dos clínicos nesta cidade, que há bem pouco
passou pela direção dos negócios da comuna. A este bom clínico, embora nos sendo estranho como o é, enviamos daqui
os nossos agradecimentos pelo muito que fez pela nossa terra,
a frente da Prefeitura Municipal.
Finalmente, tudo é belo, espantoso e esperançoso em
Crateús.
Nenhum desânimo encontramos em seu povo e é bem
acentuado o desejo de progresso e concórdia que se verificst
nos habitantes.
Ao Sr. Antônio Amâncio Correia Lima, ao seu filho, Luciano Barreto Lima; ao Sr. José Helvécio Ribeiro Teixeira e
sua espôsa, aqui ficam os nossos agradecimentos pela boa
acolhida que nos deram, por ocasião de nossa Úitima estada
nesta amada terra dos Caratiús e do Senhor Bom Jesus do
Bonfim (1736) ou simplesmente Senhor do Bonfim (1792).
como querem os relatos históricos que se publicam.
MONSENHOR VAI CASAR

Com o título acima, a TRIBUNA DO CEARA nos anunciou o casamento do Monsenhor Francisco Soares Leitão, Vi.
gário da Paróquia de Nova-Russas. Hoje, com o mesmo título,
nos informa que também vai casar o Monsenhor José Maria
Moreira do Bonfim, mais conhecido por Monsenhor Bonfim
Sacerdote dos mais dignos da diocese de Crateús. Ambos,
Monsenhores Leitão e Bonfim, são pessoas de projeção da
vida cultural e religiosa do Ceará. Monsenhor Leitão sem-

pre foi modelo de virtudes, acontecendo o mesmo ao Monsenhor Bonfim. Parabéns, portanto, às suas futuras esposas e
a estes sacerdotes pelas respectivas escolhas.
Em declarações dos Sacerdotes, alegam acharem-se desamparados para uma velhice de que estão distantes. Melhor se
ria dizer: necessitamos de esposas e filhos, porquanto não tivemos um integral espírito de renúncia, e os impulsos dc~
desejo são furacões que partem os fracos e muitas vezes lapidam os fortes nos mínimos detalhes da vida, dos ensinamentos e conveniências de Jesus Cristo.
Amparo, no sentido real do termo, significa auxilio. Quem
mais ajudado por Deus do que os Ministros de Deus nas mais.
reais missões de salvamento das almas confiantes e esperançosas!
Não sabemos ao certo se a reta intenção de Cristo foi
mesmo morrer com 33 anos de idade, mas sabemos que até
esta idade conservou-se fiel à sua doutrina e à sua castidade
O seu exemplo deve ser o comportamento de seus seguidores
- o casamento por excelência do Sacerdote.
Por mais hábeis que nos apresentemos em certas ocasiões, a consciência não se deixa fantasiar.
Felicidades, enfim, é o que desejamos para os mencionados Monsenhores que a tantos casarãm e que casados pretendem ser.
CRATEOS E ALGUNS PREFEITOS

13 interessante e oportuno relembrar os nomes de alguns
prefeitos desta comuna, durante o século em curso, conforme se constata na seguinte relação:
1) Jacob de Me10 Falcão. Ainda em 1894, encontrava-se
no exercício de suas funções. Posteriormente se mudou para
o Piauí, onde faleceu.
2) José Ferreira Lima (Cel. Cazuza Ferreira). Este foi o
primeiro Intendente de Crateús-Cidade. Foi, por várias vezes.'
presidente da Câmara Municipal. $ certo que foi deposto e
reposto de suas funções em 1911.
3) José de Araújo Chaves Filho (Cel. Zeca Arafijo). Foi
prefeito, advogado e chefe-político de projeção.

4) Padre José Juvêncio de Andrade. Boi Vigário da Paróquia e muito fez pelos negócios do município. Foi um dos
prefeitos municipais depostos pela Revolução de 1930.
5) Francisco Coelho Ferreira, que, como Presidente da
Câmara Municipal, parece ter sido prefeito substituto. Como
Presidente da Câmara, muito fez pelos negócios da Paróquia
e do Município.
6) Dr. José Furtado Filho (médico). Foi o primeiro prefeito municipal após o golpe revolucionário de 1930. Teve desgostos e desilusões na política de Crateús.
7) Pedro Machado da Ponte, que foi eleito em 1930, a 1 . O
de outubro. Deixou de ser empossado em face da Revolução
Nacional do mesmo ano, assumindo discricionariamente em
1931, ou no mesmo ano de 1930. Nasceu a 29 de julho de 1894
e faleceu em Fortaleza, a 22 de setembro de 1950.
8) Raimundo Antônio de Sousa (Tenente Ramiro). Tenente do Exército. Descendia de indígenas do Estado de Mato
Grosso. Fez parte da Revolução Nacional de 1930 e foi premiado com a nomeação de prefeito municipal de alguns municípios do Ceará. Sua nomeação é de 1932.
9) João Afonso de Almeida Vale: advogado. Iniciou-se na
política local em 1922. Foi Presidente da Câmara Municipal.
Chegou em Crateús em 1912. É: natural de Guaraciaba do
Norte. Foi eleito a 3 de outubro de 1947. Enfrentou dificuldades políticas e administrativas.
10) Dr. Raimundo de Moura Fé (médico). Rauiense
de nascimento, havendo chegado em Crateús em 1933. Mudou-se para Fortaleza em 1951. Clinicou em Crateús. Foi deputado estadual no Ceará por Crateús. Durante a sua administração, realizou melhoramentos de importância no município.
11) João Vieira da Silva, tenente da Força Pública do
Estado. Assumiu a direção do município a 13 de junho de
1934 e afastou-se a 6 de outubro do mesmo ano. Foi prefeito
dos mais progressistas. É: reformado no posto de Coronel.
12) Hemógenes Tomás de Aquino. Tenente do Exército.
Pessoa bastante conhecida e estimada. Homem honesto a toda prova.
13) Antônio de Me10 Rosa. Em 1944, ainda se encontrava
no exercício do cargo. Comerciante em Fortaleza. Governou

por mais de 12 anos c foi bastante prestigiado pelo então Interventor no Ceará, Dr. Francisco de Meneses Pimentel.
14) Raimundo Soares Rezende. Eleito em 1954 e em
outros anos. Homem inteligente e político dos mais destemidos do município. Existem melhoramentos de vulto nas suas
administrações.
15) Amando Marques Mourão. Prefeito a quem Crateús
deve alguns melhoramenDos de utilidade pública e caisas
de sentido cultural.
16) Gerardo de Aguiar Vale, que, como Presidente da Câmara Municipal, assumiu, a título precário, em abril de 1954.
Inteligência fulgurante. Fez, embora em período restrito, uma
administração a contento da coletividade.
17) Raimundo Bezerra de Melo. Eleito a 3 de outubro
de 1958. Empossou-se a 25 de março de 1959. Muito fez pelo
município ao tempo de sua gestão.
18) João Lins Cavalcante de Albuquerque. Homem honesto. Sua administração foi bastante transitória, mas deixou traços de progresso e honradez.
19) Bento Coutinho de Macedo. Também foi Presidente
da Câmara Municipal. Político de evidência no município.
Deu provas de honestidade administrativa, de paz e de concórdia
20) Dr Olavo de Araújo Cardoso (médico). Clínico de
muito conceito. Foi eleito a 4 de outubro de 1962 e empossa
do a 25 de março de 1963. Teve o seu mandato cassado pelo
Exército, não obstante as defesas que apresentou com amparo de honestos julgamentos por parte dos seus munícipes.
Infelizmente foi barbaramente assassinado por pessoas de
sua terra natal, ou seja, Crateús.
Deixamos de citar outros administradores por falta de
dados (nomes e datas).
A COMARCA DE CRATEfrS

Relação de. alguns titulados:
1) Dr. Antônio Firmo Filgueiras de Sabóia - Juiz de
Direito. Nasceu a 14 de outubro de 1828. Formou-se em Olin-

da, Pernambuco, em 1853. Faleceu em Sobral, a 28 de janeiro
de 1902.
2) Dr. Manuel Hemetério Raposo de Me10 - Juiz de Direito em 1885. Era natural do Rio Grande do Norte. Faleceu
em Natal, capital do mesmo Estado, a 2 de agosto de 1913,
contando 73 anos. Nasceu, portanto, em 1840.
3) Dr. João Carlos Pereira Ibiapina - Juiz de Direito em
1856. Combateu a este Juiz o Padre e Doutor Luiz Lopes Teixeira. Formou-se em Olinda, no Estado de Pernarnbuco, em
1837. Era irmão do Padre Ibiapina e foi deputado provincial.
4) Dr. Luís Paulino da Costa Lobo, 1.O Juiz de Direito
da Comarca. Era natural de Portugal, naturalizado brasileiro.
5) Dr. Francisco de Sales Ribeiro Campos - Juiz de Di
reito.
6) Dr. Apolônio Pergas Bandeira Barros - Juiz substituto. Foi Juiz de Direito de São Benedito, no Ceará, e em Ipu,
onde faleceu a 7 de abril de 1922.
7) Dr. João Firmino de Holanda Cavalcante - Juiz Mu.
nicipal e depois Juiz de Direito interino. Era primo legítimo
do Monsenhor Gedelha Mourão. Nasceu no sítio Olho d'dgua,
dos Gedelhas, n a serra dos Cocos, a 18 de setembro de 1841.
Colou grau em Direito em 1867. Faleceu a 31 de março de
1905. Foi nomeado a 27 de setembro de 1897.
8) Dr. Félix Cândido de Sousa Carvalho - Juiz Municipal em 1890. Era natural de Ipu. Nasceu a 10 de maio de
1861. Formou-se em Recife, em 1887. Faleceu em Fortaleza
a 07.01.1904.
9) Dr. Pedro Paulo da Silva Moura - Juiz de Direito.
Nasceu em Oeiras, no Estado do Piaui, a 29 de junho de 1869.
Colou grau em Direito em 1894,na cidade de Recife, Pernambuco .
10) Dr. Francisco Leite de Albuquerque - Juiz de Direito. Nasceu em Fortaleza, onde faleceu, em 1890.Colou grau
em Direito na cidade de Recife, Pernambuco, em 1913. Sua
primeira comarca foi CrateÚs, em 1913, como Promotor Público. Faleceu a 25 de março de 1969.

11) Dr. José Feliciano Augusto de Ataide - Sua primeira
Promotoria foi a de Crateús em 1892. Era natural de Recife,
onde nasceu a 29 de outubro de 1875.
12) Dr. João Jorge de Pontes Vieira. Sua carreira na
magistratura começou em 1914, quando, ainda quartanista
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de Direito, foi nomeado Promotor Público de Crateús no mesmo ano de 1914. Nasceu na cidade de Maranguape, a 14 de
junho de 1894. Colou grau em Direito a 8 de dezembro de
1918. Faleceu a 26 de julho de 1944.
13) Dr. Laureano de Oliveira Cabral. Faleceu a 7 de abril
de 1885 ou 10 de fevereiro do mesmo ano. Juiz de Direito.
14) Dr. Plácido de Pinho Pessoa. Nasceu a 9 de maio de
1846 e faleceu a 31 de janeiro de 1931.
15) Dr. José Fernandes Vieira Bastos - Juiz de Direito,
cargo no qual se aposentou, quando ainda em Crateús. Formou-se em Olinda, Pernambuco, em 1850.
16) Dr. Francisco de Oliveira Memória. Faleceu a 23 dc
dezembro de 1908 ou 23 de setembro do mesmo ano.
17) Dr. Antonio Cavalcante de Albuquerque, Juiz substituto. Faleceu em Fortaleza, a 11 de março de 1963.
18) Dr. Antonio Gomes Coutinho de Macedo, Juiz de
Direito. Colou grau em Direito a 15 de novembro de 1882 e
nasceu a 24 de outubro de 1852. Consta ter sido Juiz substituto.
19) Dr. Ubaldino Maciel Souto Maior, Juiz de Direito.
20) Dr. José Geminiano Jurema, Juiz substituto. Esteve
nesta Comarca de 16 de outubro de 1919 a 1924. Foi Juiz de
Direito em Baturité e em outras Comarcas. Atualmente, desembargador aposentado. Faleceu em Fortaleza.
21) Dr. Boanerges Viana do Amaral, Juiz de Direito. A
31 de julho de 1927,foi detido em Crateús pela policia local,
por questões políticas no municipio. Nasceu a 27 de fevereiro
de 1894 ou 27 de fevereiro de 1888. Formou-se em 1913.
22) Dr. José Olavo Rodrigues da Frota, Juiz de Direito.
Ainda na comarca em 1944. Chegou em Crateús em 1930.
Por questões polfticas na comarca, chegou a ser detido pelo
Governo do Estado, Dr. Francisco de Meneses Pimentel, hterventor Federal no Cear&.
23) Dr. Eduardo Studart.

24) Dr. Frutuoso Lins Cavalcante de Albuquerque. Colou grau em Direito em 1869 e faleceu em 1898.
25) Dr. Manuel Rufino Jorge de Sousa, Juiz substituto.
Foi o 1.O Juiz substituto da comarca. Faleceu em Tamboril, a
31 de outubro de 1906.
26) Dr. Alberto Belo da Mota, Juiz de Direito. Nasceu a
16 de outubro de 1909 e formou-se em 1932.Esteve na comarca
em 1960.
27) Dr. Francisco Nogueira Sales, Juiz de Direito. Foi
nomeado ou removido para Crateús a 11 de julho de 1961.
Nasceu a 20 de janeiro de 1922 e colou grau em Direito em
1945.
28) Dr. Francisco José Nogueira, Promotor Publico.
29) Dr. Antônio da Cunha Fontenele, Promotor Público.
Deixou Crateús a 7 de novembro de 1889. Nasceu a 23 de março de 1863.
30) José Coriolano Correia Lima, Juiz Municipal. Ainda
em exercício a 27 de março de 1865.
31) Dr. José Caetano Sterlita, Promotor Público em 1924.
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Foi esportista n a cidade. Deixou CrateÚs para residir no Estado do Pará.
32) Dr. Valdemiro do Vale Lira, Promotor Público, foi
nomeado ou removido a 6 de abril de 1949. Nasceu a 22 de
maio de 1915. Promotor Hblico de Sobra1 a 16 de março de
1964.
33) Dr. Fernando Benevides Figueredo e Sá, Juiz de Direito, nomeado ou removido a 10 de março de 1964.
34) Dr. Dario Batista Moreno, Promotor Público. Nomeado a 11 de maio de 1964.
35) Dr. Juvêncio Barroso, Promotor Mblico e Juiz substituto de Santa Quitéria, no Ceará, onde faleceu (1918).

Deixamoa de incluir mais outros nomes de juizes e promotores, por não possuirmos elementos informativos necessários.
ALGUNS PADRES DE CRATEÚS

Por amar profundamente a terra natal e confiar nas possibilidades de sua gente, não podemos deixar de escrever para
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a sua história, tendo em vista recordar e não omitir pessoas,
datas e fatos de sua existência.
A propósito, recordemos os padres, esses abnegados sacerdotes de Jesus Cristo, Nosso Senhor, que passaram pela
direção da Paróquia.
I3 com orgulho e alegria que relembramos essa nobre
gente do Cristianismo, fruto da bondade, do amor e da renúncia:
Padre Antônio Luís Covete (1734) e Padre José ferre ir^.
dos Santos (1769) - ambos vindos do Maranhão, em visita
a Piranhas (Crateús). Padre Francisco Serafim de Assis, em.
possado a 4 de outubro de 1834 e afastado em 1836.Era bas
tante inteligente e virtuoso. Compôs, em 1835 e 1836, a la.
legislatura da Assembléia Provincial do Piauí. Pe. Francisco
Ferreira Santiago. Teve provisão de vigário-colado, conferida pelo Papa de sua época. Assumiu a paróquia em 1837. Foi
chefe do Partido Conservador em Crateús, onde sofreu acusações políticas e chegou a ser envolvido no assassinato do
Padre Inácio Ribeiro de Melo, seu adversário político e coadjutor. Faleceu na cidade de Icó, a 10 de janeiro de 1889. Sua
morte também é noticiada com data diferente. Padre Antônio Cavalcante de Macêdo e Albuquerque. Esteve nesta Paróquia até 1898, tendo chegado em 1888. Foi vítima de um
atentado de morte e, em conseqüência, veio a falecer a 10 de
janeiro de 1898. Nasceu no município de Independência, em
1820 e ordenou-se em Pernambuco. Padre Miguel Xavier Rolim de Morais. Chegou a Crateús a 16 de março de 1898 e
afastou-se a 7 do mesmo mês de 1902. Ordenou-se a 30 de novembro de 1897. Substituiu, em Independência, nos anos de
1901 e parte de 1902. Foi empossado em Crateús a 19 de
março de 1898. Padre Joaquim Gonçalves Rosa. Nasceu em
Tamboril, a 12 de agosto de 1877. Seu período na Paróquia
de Crateús, foi de 19 de março de 1903 a 1913. Entrou para
o Seminário a 13 de março de 1893 e ordenou-se a 30 de novembro de 1902.Foi Coadjutor da Paróquia de Independencia
em 1903. Sofreu desgostos políticos em CrateÚs. Faleceu em
Fortaleza, a 6 de abril de 1956.Padre Manuel da Silva Porto.
Ordenou-se a 30 de novembro de 1903, permanecendo na Paróquia de Crateús de 1913 a 1915. Padre José Juvêncio de

Andrade. Nasceu na cidade de Santa Ana do Acaraú, a 6 de
abril de 1866.Ordenou-se a 24 de abril de 1892.Esteve na Paróquia crateuense, de 28 de fevereiro de 1915 a 30 de dezem
bro de 1942. Dirigiu a Paróquia de Independência como vigário substituto, no período de 1916 a 1918. Faleceu em Fortaleza, a 3 de julho de 1946. Seus restos mortais encontram-se
na Matriz de Crateús, para onde foram transladados a 3 de
julho de 1960. Padre João Batista Pereira. Nasceu a 12 de
dezembro de 1908. Ordenou-se a 3 de dezembro de 1933. Assumiu a Paróquia a 1.O de janeiro de 1943 e a deixou a 31 de
dezembro do mesmo ano. Este apostatou, ao deixar a Paróquia crateuense. Padre José Maria Moreira do Bonfim. Nasceu a 16 de novembro de 1911 e ordenou-se a 26 de novembro de 1939. 13 natural de Crateús, onde é muito estimado.
Empossado na Paróquia a 9 de janeiro de 1944. Muito tem
feito pelos seus conterrâneos e pelo apostolado de sua cidade natal. Tem sofrido desgostos e provações em Crateús. Trata-se de um padre inteligente, virtuoso e de muita capacidade de trabalho e empreendimento. Deixou a Paróquia em
abril do ano que findou, continuando em Crateús a serviço
da Diocese e de seus coestaduanos. Renunciou às ordens sacerdotais e casou-se em Crateús.

Hoje, na idade em que estarnos, bem distantes da infbncia, jamais ouvimos o som dos belos sinos dobrados da matriz
que nos viu nascer e crescer, e que saudades nos dera nos dias
de nossa separação.
CRATEOS E A POLfCIA MILITAR DO ESTADO

COMO I3 SUBLIME RECORDAR!

Não afastamos de nossa memória as coisas que vimos e
ouvimos em nossa infância de prazeres e descontentamentos.
Uma delas está bem viva em nossa mente: o badalar do sino
da igreja no nosso batismo. Eram repiques nos chamando à
Santa Missa e os sinais levando alguns fiéis para a casa do
Pai Eterno. Dobravam-se repiques para as crianças e para os
ricos. Para os pobres se tocavam simples sinais. O sacristão
ou acólito, como o queiram chamar, era de estatura mediana
e perito no seu oficio. Tinha. sempre um sorriso nos lábios.
quer para as horas das missas domingueiras, quer para os
enterros dos falecidos. Dizia-se que o seu contentamento era
maior, quando badalava os sinos para os que iam chegando
para a vida eterna.

I.
I

Nesta breve e significativa notícia para a história de
Crateús, sentimenos honrados em divulgar as datas do falecimento de alguns ilustres oficiais da Polícia Militar do Estado, todos eles com serviços prestados à terra crateuense, a
partir de 1911. No exercício de suas funções, mantiveram-se
corretamente, embora, em certas ocasiões ou épocas de exce- .
ções, tenham imposto a força, a fim de manterem a ordem e
a disciplina.
Como admiradores da Polfcia Militar do Ceará e da vir
tude, coragem, inteligência, bom senso e dotes profissionais
daqueles que, em vida, mantiveram o respeito e a ordem em
nossa terra, façamos votos a Deus, para que estejam em bom
lugar, dispensados, assim, de algumas "sombras" nos quadros de suas existências:
1) Ademar Vasconcelos, falecido no Território do Acre.
em 1914.
2) Moacir Pedrosa, assassinado em Fortaleza, a 1." de.
julho de 1958.
3) Raimundo Espinheiro. falecido em Fortalera, em
1937.
4) Antônio Castelo Branco, assassinado Llim Sobral, em
1921
5) José Galdino de Sousa Filho. falecido em Porto Velho, em 1945.
6) Miguel Araújo de Melo, falecido em Fortaleza, em
1948.
7) Joaquim Medeiros, falecido em Fortaleza, em 1936.
8) Dr. Cristóforo Borges, falecido na cidade de Missáo
Velha, em 1937. Odontólogo, clinicou em Crateús.
9) Eurico Rocha, assassinado em Mulungu, em 1932. (O
assassino deste também foi assassinado em Santa Quitéria.
em 1962).

10) Agostinho José da Costa, falecido em Fortaleza, em
1932.
11) Antônio de Sousa Matos, falecido em Fortaleza, em
1940.
12) Antônio Ribeiro Gomes de Lima (Capitão Pretinho),
falecido em Fortaleza, em 1938.
13) Manuel Firmo, falecido em Fortaleza, em 1945.
14) Antônio de Castro, falecido em Fortaleza, em 1948.
15) José Ponce Leão, falecido em Fortaleza, 1953.
16) Francisco Assis Pereira, também falecido em Fortaleza, em 1959.
17) Antônio Pereira do Nascimento, falecido em Juazeiro do Norte, em 1961.
18) José Antônio do Nascimento, falecido em Fortaleza,
em 1958;
19) Raimundo Ferreira do Nascimento, falecido em Fortaleza, em 1962.
20) João Antonio, falecido em Sobral, em 1925.
21) Ulisses Mendes Mesquita, falecido em Fortaleza, em
1956.
22) Antônio Luís, falecido em Fortaleza, em 1933.
23) Rairnundo Pinheiro, falecido em Maranguape, em
1952.
24) Ladislau Lourenço de Sousa, falecido em Parintins.
em 1961.
25) Plínio Xerez, falecido em Fortaleza, a 14 de junho
de 1959 (este foi delegado de polícia e político em Crateús.
quando ainda civil. Posteriormente ingressou n a Guarda Civil do Estado, falecendo como Inspetor de la. Classe).
PARA A HISTÓRIA DE CRATE'ÚS

Em meio a uma onda de confusões, boatos e correrias
em 1926 passava por Crateús os remanescentes da Revolução
Nacional de 1924, chefiados pelo então Capitão LUIS CARLOS PRESTES. Dessa gente, 68 homens, fortemente armados, atacaram a cidade que se achava guarnecida pela Polícia Militar do Estado. "Os revoltosos", como assim eram
chamados, perderam dois dos seus mais destemidos compa-

nheiros. Dos atacantes, destacava-se ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE, posteriormente sargento reformado da
Força Pública do Ceará. Os mortos foram sepultados em cova
rasa no Cercado do Cel. Ludgério de Me10 Falcão. Perderam
a vida, quando nas suas trincheiras à Praça da Matriz. Um
deles morreu no quintal da casa de residência do Sr. Manoel
Soares de Sousa Mascarenhas; e o outro, n a porteira do curral
de gado do tão conhecido Cel. ANTONIO DE MEL0 FALCAO.
O grosso da coluna JOAO ALBERTO permaneceu, durante o combate, em Ipueiras e Sucesso, antigo Pinheiros. Os
atacantes nada mais eram do que componentes da coluna
revolucionária que se aproximavq de Crateús.
32 certo que o CEL. JOAO ALBERTO discordara de um
revide sangrento que se pretendeu ali executar.

1889 - 25 de dezembro - nasce no Piauí o Dr. Adalberto
Cícero Correia Lima, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí. Exerceu cargos de relevo no Ceará. Casou-se
com D. Nathlia Alexandrino de Oliveira, de Tauá, a 10 de janeiro de 1914. Seus pais são naturais de Crateús e chamavam-se: Manuel Cfcero Correia Lima e Da. Raquel Correia.
Lima. Manuel Cícero foi casado, em segundas núpcias, com
Da. Clara Linda Ferreira Neves, que se tornou Clara Linda
Correia Lima. Entre os filhos que deixou o Dr. Adalberto Cicero Correia Lima, citamos com satisfação o Cel. Antônio Alexandrino Correia Lima, Chefe do Estado Maior da 10a. Re@o Militar, bem como o Dr. Olavo Correia Lima, clínico no
Estado do Maranhão. Colou grau em Direito em 1912 e faleceu no Estado da Guanabara em 1969.
1889 - toma o nome de Atualidade o jornal piauiense
denominado de Imprensa. Sucedeu ao Diretor do Atualidade
o Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima, natural de Crateús.
1890 - 19 de abril - é assassinado em Crateús o Capitão
Gonzaga. Dizem ter sido Benício Gadelha Mourão quem o
matou. (Trata-se de um Capitão da antiga Guarda Nacional).
1890 - festeja-se em Crateús o 104.O aniversário do Velho Jerônimo Boeiro, que há muitos anos viveu em Crateús
e era goiano de nascimento. Nesse aniversário, levantou um
peso de 88 quilos para grande satisfação e alegria dos promoventes de seu aniversário natalício.
1891 - luta armada do Tenente Doca (Te. Rairnundo
duz em Crateús as roseiras França, Arnélia, Lilás e Sangue
de Cristo. (Estas roseiras foram trazidas de Fortaleza em tostas de animais). Da. Maria Gonçalves era mais conhecida
por Cotinha.
1891 - luta armada do Tenente Doca (Te. Raimundo
Marques de Sousa Lima) com pessoas da família Bonfim.
(Esta luta se verificou no mercado público da cidade de Crateús, quando esse mercado existia ainda a Praça da Matriz).
Trata-se aqui de um oficial da força pública do Estado.
1892 - Conta-se que o Cel. Dias Carneiro, fazendeiro
rico no Maranhão (Caxias), era protetor dos Mourões de Crateús .

1892 - nesse ano, em Crateús, contava-se que o Pe. Inácio Ribeiro de Melo, aproveitando-se de um portador, dirigira uma carta aos seus parentes, na qual já previa o seu
assassinato. A referida carta havia sido feita 5 dias antes de
sua partida para Sousa, onde fora trucidado.
1892 - o Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima, Desembargador no Estado da Bahia, escreve refutações ao Dr. Gabriel Luis Pereira, ex-Governador do Piauí.
1892 - 10 de junho - chegaram à cidade de Maranguape, cavalgando um cavalo e dois burros, três senhores de
Crateús que se destinavam a Fortaleza, onde comprariam
mercadorias para o comércio crateuense.
1892 - 8 de fevereiro - falece no Estado de Minas Gerais (Leopoldina) o Pe. Dr. Luís Lopes Teixeira, Advogado
que foi da vitima Pe. Inácio Ribeiro de Melo.
1893 - reorganiza-se em Crateús a Irmandade do Santíssimo Sacramento da cidade.
1893 - preços de algumas mercadorias adquiridas pelo
comércio de Crateús: cerveja, por dúzia - 14$000; uma ancoreta de vinho - 27$000; uma lata de doce - $300 e uma
dúzia de meias para homem - 3$500.
1894 - 18 de outubro - falece em CrateÚs o Sr. Alexandre Ferreira Bonfim, Procurador da Câmara Municipal. Nessa
data, era Prefeito Municipal de Crateús o Sr. Jacob de Me10
Falcão.
1894 - 25 de março - morre em Crateús o Sr. Gonçalo
Carlos de Sousa, natural de Aguas Belas (Crateús). Foi casado com Da. Ursulina Vicença de Melo, natural de Porcinhos'
(Crateús), nascida a 21 de julho de 1867 e falecida a 25 de
agosto de 1913.
1894 - falece em CrateÚs a Professora Maria Cizalpina
Correia Lima, la. professora pública do município. Trata-se
da esposa do Dr. José Coriolano de Sousa Lima.
1895 - construção do 1.O sobrado da cidade de Crateús.
Mito n a construção até 1930. Está localizado à Praça da
Matriz. Seu antigo proprietário foi o Sr. Cel, José Zacarias
de Me10 Falcão.
1895 - desmorona-se a edificação da Igreja Matriz de
Crateiis .

FRAGMENTOS DA HISTORIA DE CRATEOS

(Embora com possíveis erros e incorreções na coleta destas notícias, o indispensável é que nos interessemos pela
história da terra de meus avós - Raimundo Raul Correia
Lima).
1687 - nesse ano, fazem referências ao índio Caratiús,
falando-se em usos e costumes desses^ indígenas. No mesmo
ano e na mesma notícia, dizem que mataram a um moço que
ia de viagem ao Assupá, onde chamavam de Piranhas.
1688 - 8 de março - nessa data, Matias da Cunha e,
na data de 5 de julho do mesmo ano, Francisco Berenger de
Andrade dão notícias de Domingos Jorge Velho, com a sua
gente no Rio das Piranhas, no Rio ' ~ r a n d eNão
. seria do nome
desse rio, onde combateu Domingos Jorge Velho, o nome de
Piranhas, atualmente Crateús?
Tomando-se por base o requerimento de Da. Jerônima
Cardim Fróis, em 1704, já viúva e as refregas de seu falecido
esposo, no Rio das Piranhas, não é de se admirar que alguns
dos remanescentes do Terço de Domingos Jorge Velho tenham
estado em Piranhas (Crateús) em 1705, época em que deram,
provavelmente, o nome à Terra Crateuense.
1691 - o mestre de campo Fernão Carrilhos consegue
forçar os índios paiacus a atacarem os confederados índios
icós e caratiús, que se achavam em guerra pelos sertões do
Ceará.
1692 - derrotas de índios caratiús pelo Capitão-mor Fernão Carrilho, que governou, por dois anos, a Capitania do
Ceará.
1695/1697 - massacres de indios caratiús pelos índios
juc&s, é o que afirma a ânua desses anos, do Diretor da Missão da Ibiapaba-Pe. Ascenço Gago, a sede da Companhia de

Jesus, na Bahia, adiantando o seguinte: "Os quiratiús, por
causa de uma guerra que lhes fizeram outros tapuias, seus
inimigos, em que lhes mataram e cativaram muita gente, andam ainda perturbados."
1697 - 2 de março - na descrição do Pe. Miguel Couto
sobre os sertões do Piauí, qual das 9 fazendas deu origem à
fazenda ou propriedade rural em que hoje se acha localizada
a cidade de Crateús? As fazendas referidas estavam as margens do Rio Itaim-assu, hoje Rio Poty.
1699 - combate os índios caratiús, nas ribeiras do Jaguaribe, o Sargento-mor Moraes Navarro.
1700 - diziam que Crateús pertencera as terras onde
fora mar.
1703 - unem-se os índios icós, carius, cariris e caratiús,
para assaltarem os moradores do alto sertão cearense.
1704 - o Capitão-mor João Navarro Mota faz guerra aos
índios caratiús e icós.
1706 - 7 de janeiro - data em que tomou posse o governador Gabriel da Silva Lagos, indo até 1713. Foi este o Governador que ordenou a exterminação total dos índios caratiús.
1707 - há quem afirme sem contestação que data desse
ano, ou seja, de 1707, QS primeiros currais de gado chegados
aos campos de Crateús.
1707 - motivos alegados para a concessão de datas de
sesmarias nas terras de Crateús: abundância do capim mimoso, que viceja no inverno e engorda o gado.
1708 - 20 de outubro - o Capitão Bernardo Coelho de
Andrade, chefiando um destacamento de gente destemida,
destrói a resistência que lhe ofereceram os índios caratiús.
1708 - posbrior a esse ano, possivelmente em 1709, sai
uma expedição comandada por Bernardo Coelho de Andra
de, de ordem do Governador, para exterminar as tribos dos
icós, cariris, c-ariús e caratiús.
1708 - 28 de outubro - o Governador de Pernambuco,
Sebastião de Castro e Caldas, manda fazer guerra aos índios
caratiús e caratiú-mirins. Contra esses índios, que em suas
correrias ínfestavam não s6 o centro do Ceará como do Piauí,
ao Capitão Carlos Ferreira, que ficara no Governo do Ceará

por haver partido para Pernambuco o Capitão-rnor Gabrie!
da Silva Lago, com licença em 6 de maio, coube a incumbência dessa guerra.
1712 - é trucidado pelos índios caratiús, no riacho Caratiús, depois riacho do Cavalo Morto e, posteriormente, riacho da Cruz, entre Boa Viagem e Crateús, o colono Manuei
de Melo da Cruz.
1713 - dizia-se que os índios que habitavam as margens
do Rio Poty foram os que mais resistiram aos conquistadores do território piauiense, ao tempo de comandados por um
índio domesticado (ver referências a Ayres do Casal).
1717 - os índios jucás foram, temporariamente, administrados pelo Cel. Gregório Martins Chaves, no lugar São
Matem, hoje Jucás. Martins Chaves visitou terras de Crateús, a frente dos índios que administrava.
1717 - o Sargento-mor Francisco Ferreira Pedrosa, com
sua bandeira, conquista aldeias de índios caratiús.
1725 - 18 de dezembro - o comissario Ayres Francisco
de Macedo requer uma sorte de terra dos caratiús, que foi
concedida pelo Capitão-mor Manuel Francés. Diz o Comissário em sua petição: que "há 18 anos está de posse das terras
dos caratiús, da Phsagem do Atalho para cima, as quais tem
povoado com seus gados vacuns e cavalares e que as quer
haver por data de sesmaria". Como é visto do exposto, Ayres
Francisco de Macedo foi realmente o primeiro sesmeiro das
terras dos caratiús.
1736 - 3 de outubro - o Governo do Ceará, Domingos
Simões Jordão, representa o Governo da Metrópole contra a
pretensão do Governador do Maranhão, que queria apossar-se do Distrito de Crateús, onde não tinha jurisdição. Daí
porque, em tempos remotos, Crateús não pertencera ao Piauí
1738 - André Moreira de Sousa, Domingos Pereira Valadares, Luis Pinto de Sousa e Manuel Pinto Lobo foram sesmeiros na Ribeira dos Caratiús (ver publicações na Biblio.
teca do Estado do Pará).
1739 - Ana Francisca Pereira de Macedo e Ayres Francisco de Macedo também foram sesmeiros na Ribeira dos Caratiús.

1743 - 21 de junho - data em que foram sesmeiros na
Ribeira dos Caratiús os seguintes colonos, sendo que somente
confirmados em 1747: Antônio Coelho Teixeira e Francisco
Coelho Teixeira. Ananio, a 21 de janeiro; e Francisco, a 19
e 4 do mesmo mês.
1743 - 23 de junho - é concedida a segunda sesmaria a
Manuel José de Lima, no riacho Jucá, na Ribeira dos Caratiús (foi concedida pelo Piauí) .
1745 - 2 de fevereiro - encontramos no capítulo de
visitas lavrado no Poty, pelo Pe. Francisco Rodrigues Pontes, visitador geral: "Ordeno ao Vigário da Paróquia de N. S
do Desterro do Poty, que todos os anos, no tempo em que for
a desobriga, a Ribeira dos Caratiús, vá, ou mande, a Serra
dos Cocos, sob pena de suspensão do seu ofício". Em 24 de
agosto do mesmo ano, representa o ouvidor da Capitania do
Piauí, sobre pertencer a Serra dos Cocos ao Ceará ou ao Piauí
que também compreendia o vasto Distrito de Caratiús, que
formou mais tarde os municípios de Príncipe Imperial e Independência.
1755 - 6 e 7 de julho - restitui-se a liberdade dos índios
do Piauí, incluindo-se seus bens e comércio. As tribos mais
indômitas tinham sido aniquiladas; e o resto, pacificado.
1755 - 7 de dezembro - cria-se a Freguesia de N. S. do
Canno dos Inhamuns, com sede em São Mateus. Seus limites
vão às terras de Crateús.
1759 - Da. Leonor Pereira Marinho, provável sesmeira
nos sertões de Crateús, casou-se com o mestre de campo José
Pires de Carvalho e, em segundas núpcias, com Pedro de Albuquerque da Câmara (não teve filhos das Últimas núpcias)
1760 - j A havia falecido a índia dos caratiús, de nome
Clemência Barbosa das Neves, que foi casada com Julião de
Abreu de Lima.
1760 - Bernardo Pereira Souto compra nesse ano três
léguas de terras no lugar São Francisco, em Crateús, sendo
uma das mais antigas escrituras públicas do município
(Nesse referido ano ainda havia receio de que as terras pudessem passar ao domínio da União, razão porque alguns
propriethrios se escusavam de declarar ao certo as propriedades que possuíam).

1760 - 14 de junho - das sesmarias concedidas na Ribeira de Crateús, nos anos de 1738 a 1745, encontramos registros no Maranhão e publicações no Pará. (Dessa sujeição,
resultou a incorporação da Região Crateuense ao domínio do
Piauí, até 1880, sob o nome de Príncipe Imperial).
1765 - 30 de dezembro - o ouvidor da Câmara dá contas
ao Governo da Capitania do Piauí, de sua ida à Vila de Marvão, sindicar fatos com relação aos limites territoriais com o
Ceará. Em longo ofício, diz do estado deplorável em que se
acha a Ribeira do Caratiús, por falta de quem afaste dela
uns intrusos, vindos da Serra dos Cocos, a pretexto de que as
moradias ali existentes pertencem ao Ceará e não ao Piauí.
(Nessa época, muitos moradores da Ribeira dos Caratiús não
se sujeitavam ao Governo Piauiense e não pagavam, portanto, os dhimos ao Piauí).
1766 - 28 de abril - o Governador do Ceará, Antônio
José Vitoriano Borges da Fonseca, oficia ao Comandante da
Freguesia da Serra dos Cocos sobre pertencer ao Piauí o lugar
Caratiús. Ordena que não façam alistamento militar de pessoas moradoras nesta Ribeira.
1769 - 18 de maio - em Piranhas, na Vila de Marvão,
Ribeira dos Caratiús, casa-se Venceslau de Montes com Francisca Ribeira.
1769 - o Pe. João Ferreira dos Santos, em comissão, visita a Capela do Senhor do Bonfim - Vila de Marvão (ver
Livro do Ic6: Livro - Cópia do Dr. Carlos Feitosa - Folhas
73 verso, n." 242).
1770 - é construída a Igreja Matriz da Paróquia de Crateús, segundo o inteligente pesquisador conterrâneo Hermógenes Martins.
1772 - nesse ano, é pago 8. Da. Luísa Coelho da Rocha,
Passos, na Ribeira dos Caratiús, a importância em dinheiro
de 80$000. No ano de 1799, Da. Luísa faz venda da fazenda
Alagoa; vende também, em 1778, a fazenda Riacho do Gado.
Em 1792, constrói a Igreja Matriz de Crateús e, em outrns
anos, pareceu-nos movimentar outros negócios, demonstrando, assim, que não fora casada 5 vezes, como querem alguns
historiadores. Não aparecem, portanto, em época alguma, os
seus esposos em suas aquisições, administraçks e vendas.

Faz-se preciso, por conseguinte. uma análise sobre os seus
propalados casamentos sem deixar descendência.
1777 - 9 de abril - desmembra-se a Freguesia de Arneroz, de São Mateus, em cujo desmembramento se incluem
domínios de Crateús.
1778 - Da. Luísa Coelho da Rocha Passos, da Ribeira
dos Caratiús, vende ao Cel. Manuel Martins Chaves, pela
importância de 12.000 cruzados, a fazenda Riacho do Gado.
1784 - 20 de maio - nasce o Cel. Francisco Fernandes
Vieira, agraciado com o título de Barão do Icó, por decreto
de 14 de março de 1849. Elevado a Visconde do Icó por decreto de 14 de março de 1855 (foi um dos maiores proprietários
de terras em Crateús).
1787 - 8 de outubro - casa-se em Crateús, na fazenda
Carrapateira, de João Martins Chaves, o crakuense Pedro
Martins Chaves com AntÔnia Ferreira de Sousa.
1791 -- havia na Ribeira dos Caratiús, termo da Vila
de Marvão, muitos minérios. entre esses o ímã, ou pedra de
cevar e o ferro.
1793 - foi o ano em que houve o Último levante de índios
no Piauí. Desta vez, foram os Tapicuás e Tapicuás-Mirins
que se levantaram em Parnaguá.
1798 - em missão pelo Piauí, passa por Caratiús, hospedando-se na fazenda de João Ferreira de Melo, o virtuoso
Frei Vidal da Penha. Também era chamado de Frei Vidal
Frescarola. Capuchinho italiano, nascido em 1749 e falecido
a 23 de abril de 1820 (esteve no Ceará de 1796 a 1798).
1801 - vem a Crateús, em visita à, sua fazenda Santa
Rosa, em Independência, o Sr. Luís Carlos de Abreu Barcelar, potentado na Serra Negra. Era acusado de mortes no
Piauí .
1801 - data do inventário do Capitão-mor José de Araújo Chaves, seguindo-se o de João Ferreira Chaves, em 1843:
o de Ana Ferreira Chaves em 1808; o de Francisco Correia
Lima, em 1874; o de Ana Joaquina Gonçalves, em 1876; o de
Gonçalo Correia Lima, em 1855; e o de Semeana de Sousa
Lima, esposa de Alexandre da Silva Mourão, em 1843 (todos estes inventários foram concluídos em Crateús).

1804 - encontra-se nas memórias do Professor Manuel

Ximenes de Aragão a alusão a Antanio Domingos, que raptara
uma moça branca de Ic6 e edificara a Capela de Boa Viagem,
dando origem a v&rias famílias de Crateús, Quixeramobini
e Serra dos Cocos.
1808 - inventário ou morte de Inácio Soares Godinho,
seguindo o inventário de Ana Francisca da Paz, em 1822,que
se casara com José de Araújo Chaves.
181l/l815 - Gonçalo José Bezerra Mourão e Sebastião
Ribeiro de Me10 tiveram patente de Comandantes de Milícias
na Serra dos Cocos. Sebastião faleceu em 1840.São Melo-Mour50 dos sertões de Crateús.
1811/1815 - da relação de donativos oferecidos para as
obras da Fortaleza de N. S. da Assunção, Gonçalo José Bezerra Mourão, Comandante de Regimento de Cavalaria Miliciana da Serra dos Cocos, contribuiu com 100$000;e Sebastião Ribeiro Melo, também Comandante de Milícia n a mesma Serra, com 110$000. (Este Úitimo era o pai do Pe. Inhcio
Ribeiro de Melo, assassinado em Sousa, na Parafba, em 1849).
1815 - 15 de abril - nasce Francisco Lúcio de Queiroz,
casado que foi com Da. Eufrauzina Mouráo Feitosa, filha de
Alexandre da Silva Mourão (11), dos Sertões de Crateús.
(Eufrauzina, enviuvando. casou-se com Bernardino).
1815 - nasce o crateuense Joaquim de Sousa Lima, que
faleceu a 30 de março de 1845 e foi pessoa da mais alta estima do povo crateuense.
1818 - 6 de fevereiro - nasce em Crateús, na fazenda
Graciosa, o Pe. José Rufino Soares Valamira, que se ordenou
a 31 de outubro de 1841. Foi deputado provincial e Vigbrio
em Valença, no Piaui. Faleceu em Amarante, em 1894.
1821 - 25 de fevereiro - Marcos Antônio Brício, Administrador dos Correios, em edita1 do dia anterior a essa data,
publicara que, a 19 de cada mês, sairia um Correio da Vila
de Fortaleza para o Piauí, passando pela povoqão de Piranhas (Crateús) .
1823 - 24 de janeiro - rompe a Revolução Separatista
de Oeiras, no Piauí. Nesta data, é ordenado pelo Governo do
Ceará que marchassem tropas de Crato para Oeiras, de Inhamuns e Crakús para Campo Maior e de Vila Nova, Viçosa,

Sobral e Granja, para Parnaiba. A 1.O de março do mesmo
ano, chega a Valença o Cel. João de Araújo Chaves, conduzindo tropas cearenses; entre essas, várias ordenanças de
Crateús. Nessas tropas, estavam 500 cearenses da Serra Grande, alguns naturais de Crateús. Figurou nessa Revolução a
Batalha de Jenipapo, onde ficaram em campo de batalha 700
independentes, entre os quais 200 mortos e alguns feridos.
1828 - tratou-se no Parlamento e, em 1832,foi apresentado na Câmara dos Deputados, um projeto e, em 1836,a Assembléia Provincial do Ceará representa sobre o mesmo assunto, que, nesse ano, seria anexado ao Ceará o território da
Comarca de Crateús.
1829 - 24 de dezembro - é assassinaao na Serra dos
Cocos o jovem Manuel de Ferro Mourão, natural de Crateús.
Seu assassino, que se chamava Vicente Lopes de Negreiros,
evadiu-se.
1830 - os Mourões dos sertões de Crateús atacam a fazenda Serrote, em Tamboril.
1830 - 24 de dezembro - é morto em São Gonçalo dz
Serra dos Cocos, por Alexandre da Silva Mourão (11), o Major, o cabra Belchior, amigo de Vicente Lopes de Negreiros,
desafeto dos Mourões. Major Mourão era natural de Crateús.
1831 - nesse ano, o Tenente do Imperial Corpo de Engenharia, Pedro Cronemberg, levantou uma Carta Topográfica da Freguesia de Marvão. (A Carta Geográfica do Capitão
de Engenharia, Henrique Antonio Gallzi, que esteve no Piauí
em 1761,deve ser vista pelos interessados nos limites de Crateús com o Piauí. Esta Carta acha-se nos arquivos militares
do Exército) .
1831 - 17 de fevereiro
eram 6.729 habitantes em
Príncipe Imperial (Crateús), sendo 5.407 no Distrito da Vila,
789 em Pelo Sinal e 533 na Capela de Irapuá.
1831 - 29 de novembro - leiadie o jornal Semanário
Constitucional, bem como no mesmo jornal de 17 de setembro do mesmo ano. Trata-se de acusações aos Mourões da
Serra dos Cocos e Crateús.
1832 - 25 de agosto - é apresentado na Câmara Federal um projeto sobre os limites do Piauí com o Ceará. A Câmara resolveu ouvir os Conselhos Gerais das Províncias so-

-

bre o assunto. E, quanto ao Piauí, mandou o respectivo Conselho ouvir as Municipalidades de Marvão, Príncipe Imperial
(Crateús) e outras.
1833 - 6 de setembro - denúncias contra os Mouróes
de Crateús pelo Sr. Cel. Diogo Lopes de Araújo Sales (esta
denúncia foi feita a Regência Imperial). Diogo era domiciliado na Serra dos Cocos.
1833 - 25 de outubro - data das primeiras providências do Governo Provincial do Ceará contra os Mourões dos
sertões de Crateús.
1833 - 8 de janeiro - luta de Mourões com José Joaquim
de Meneses, no lugar Serrote (Quixeramobim) . Nessa luta,
é morto Cosme e baleado Alexandre da Silva Mourão (IV).
Alexandre pediu ao irmão que o vingasse, no que foi atendido por Joaquim Mourão, conhecido por "Danado". Conduzido em uma rede até o lugar Convento, Alexandre deixou
Meneses em um cerco de 31 pessoas de sua confiança. Meneses acovardou-se diante do cerco e os Mouróes o perdoaram.
Posteriormente os Mouróes mataram a Meneses no Piauí.
1833 - 16 de março - é empossado Juiz de Sobral Bernardo Rabelo da Silva Pereira, estimulante dos Mourões dos
sertões de Crateús.
1833 - 8 de janeiro - ataque dos Mourões a José Joaquim de Meneses, na fazenda de Francisco Xavier de Araújo,
para lhe tomarem um escravo.
1833 - 26 de julho - reúne-se o Conselho do Governo
Piauiense e, em sessão do mesmo dia, resolveram dividir a
Provfncia em 4 Comarcas Judiciárias. Entre estas Comarcas,
estava a de Marvão, compreendendo o Termo da mesma Vila
e os de Poty e Principe Imperial (Crateús). Esta divisão permaneceu até 1836.
1835 - para a genealogia de algumas famílias de Crateús: Antonio Ricardo Cavalcante de Albuquerque (Padre),
nasceu no sítio hoje Vila de Jaguaribe Mirim. Recebeu as ordens sacras em Pernarnbuco, no ano de 1835. Foram seus
pais Antdnio de Paiva Ferreira e Da. Izabel Lins da Silva.
Pertenceu à família Albuquerque Lins. Foi possuidor de grande parte das terras da Vila de Jaguaribe Mirim e o primeiro
na lista dos sacerdotes com quem tem contado a Freguesia.

Chamavam-no de Padre Antônio da Várzea Grande (cremos
que o Pe. Ricardo é o mesmo Pe. Ricardo Cavalcante de Albuquerque, de Independência).
1835 - 2 de maio - nessa data, foram perseguidos por
uma volante policial, comandada por um Alferes, os Mourões
da fazenda Jardim, em Crateús.
1835 - é coadjutor da Paróquia de CrateÚs o Pe. Manuel
Ribeiro de Sousa.
1835 - 3 de abril - Pe. Alencar escreve ao seu amigo Dr.
Manuel do Nascimento Castro e Silva, relatando perseguições aos Mourões de Crateús. Em maio do mesmo ano, Alencar (Pe.) relata que os Mourões estão cercados na Serra Grande pelas tropas do Piauí e Ceará.
1835 -- Pe. Alencar, ao seu compadre Dr. Manuel do
Nascimento, conta maldades dos Mourões de Crateús e diz
que está carregando as mãos contra eles. Ao mesmo amigo,
em carta de 23 de junho, critica a Maçonaria por ter aceito
Alexandre da Silva Mourão (IV) e defendido a João Andr6
Teixeira Mendes, do Ic6. Ainda no mesmo sentido, escreve a 4
de julho do mesmo ano. (Sobre Mouróes, outras cartas existem de Alencar; entre essas, uma de 10 de janeiro de 1836
e outra de 3 de novembro de 1835).
1835 - 24 de maio - o Juiz de Paz, Deputado à Assembléia Provincial do Ceará, Francisco Paulino Galvão, parente
dos Mouróes, é acusado pelo Alferes Joaquim Grigório Pinto
e pelo Tenente José Félix Bandeira (Paulino era TenenteCoronel da Legião da Guarda Nacional do Ipu, por Decreto
Imperial de 23 de agosto de 1847).
1835 - eram estes os coadjutores da Paróquia de Crateús: Pe. Antonio Ricardo Cavalcante de Albuquerque
1846 a 1852; Pe. Manuel Ricardo de Sousa - 1835; Pe. José
Soares Valamira, filho de Manuel Soares Pereira, da fazenda
Graciosa.
1835 - 16 de junho - o tenente.Bandeira, perseguidor
dos Mourões, pede ajuda ao Presidente do Piauí, no que foi
negado (ajuda financeira na importância de 2.000$000).
1835 - ao passar pela fazenda Jardim, em Crateiis, o
Professor Manuel Ximenes de Aragão, de Ipu, passa por um

susto, ao ver alguns Mourões ajeitando as suas armas. O
mesmo lhe acontecera, quando passava por Cacimba do Meio,
em direção a Tamboril, vendo José de Barros Mourão, em
casa de Pedro Alves. >Estavacom José de Barros uma porção
de gente armada, inclusive José Capuchu, que quis assassinar um cunhado, de nome Joaquim Gonçalves, que ia em sua
companhia.
1835 - 10 de fevereiro - escreve ao Presidente do Ceará
de Oeiras no Piauí, prometendo acabar com os Mouróes, Ma
nuel de Sousa Martins, Presidente do Piauí (Manuel de Sousa Martins nasceu a 8 de dezembro de 1767).
1835 - nasce em Crateús o conhecido "Velho Bode", que
morreu com 106 anos de idade e está sepultado no cemitéria
público da cidade.
1835 - 1.O de julho - em sessão da Assembléia Provincial do Piauí, entra em discussão o parecer da Comissão de
Estatística sobre os limites do Ceará com o Piauí. Foi aprovada uma emenda em aditamento, na qual o Deputado Miranda Osório pede que n a informação da Assembléia se diga:
"quanto à Província do Ceará, sirva de limite a Serra da
Ibiapaba, compreendidas todas as vertentes do Rio Poty e da
tromba da mesma Serra pelo rio Timonha até a sua foz na
"costa do mar".
1836 - 24 de dezembro - é assassinado em Crateús, onde
foi sepultado, o Capitão Alexandre da Silva Mourão (11), pai
de Alexandre da Silva Mouráo (IV), o que atacou a cadeia
de Ipu.
1836 - 20 de setembro - é assassinado em Crateús pelo
policiamento local o Sr. Manuel Caetano.
1836 - 2 de junho - é espingardeado e preso em Crateús o Capitão Alexandre da Silva Mourão (11), natural da
mesma cidade. Foi preso na povoação de Irapuá e conduzido
para Crateús; quis rever seus parentes na fazenda Jardim.
quando foi espingardeado pelas balas da policia do Capitão
João Pereira de Sousa.
1836 - em Crateús, em umas barreiras da "Grota do
Veremos", foi encontrado algum ouro com o qual trabalhou
o primeiro ourives dessa cidade.

1836 -- 27 de maio - o Senador Alencar escreve ao Dr.
Manuel, receoso de ser assassinado pelos Mourões dos sertões
de Crateús.
1836 - 17 de agosto - Aguiar Panjola, Ministro da Justiça, recomenda ao Pe. Alencar, em nome do Governo Impe
rial, com razões horrorizadas, à vista dos crimes dos Mourões,
que o Presidente empregue esforços na captura dos referidos
Mourões. Em resposta, a 12 de outubro do mesmo ano, o Presidente promete que tudo fará naquele sentido.
1838 - 4 de novembro - falece na cidade de Crateús o
Cel. João Bezerra Chaves, morador do lugar Lameirão.
1839 - fazem parte da "Balaiada", no Maranhão, alguns
parentes dos Mourões, membros da família Veras e outras.
1840 - são demitidos dos seus cargos ou funções, pelo
Presidente Alencar, Antônio Mourão e outros.
1840 - 15 de junho - tem lugar um notável combate na
povoação de Frecheirinha, no Piauí, onde os rebeldes, em
grande número, se haviam fortificado; Alexandre da Silva
Mourão (IV), comanda forças contra os rebeldes, sob a direção do Te.-Cel. Torres. Pela estrada dos Tucuns, passaram
200 praças, comandados pelo capitão de primeira linha Antônio José Luís de Oliveira. Os rebeldes são batidos 5 dias pelas
forças do Ceará, Piauí e Maranhão, saindo ferido o Capitão
José de Barros Melo, natural de Crateús.
1840 - 16 de janeiro - achando-se exauridos os cofres
da Província do Piauí, pedem-se donativos por meios de comissões na capital e nos municípios. Em Príncipe Imperial
CCrateÚs), o chefe dessa subscrição foi o Pe. Francisco Ferreira Santiago, Vig&rio da Paróquia; Em Marvão, o Revmo.
Pe. Francisco Serafim de Assis (Pe. Serafim foi o 1.O Vigário
da Paróquia Crateuense) .
1840 - 20 de maio - é nomeado capitão da la. Companhia de Esquadrão de Cavalaria do Município de Vila Nova o
Sr. Alexandre da Silva Mourão (IV), de cujo cargo foi demitido a 10 de março de 1843. (Alexandre batizou-se a 16 de
abril de 1811, e foram seus padrinhos Gonçalo Nunes Leitão
e Da. Antônia, Correia Lima).
1840 - para a genealogia das famílias crateuenses: nasce em Quixerarnobim, na fazenda Boa Vista, Ana de Sousa

Lima, filha de João Correia Lima com Francisca Bezerra da
Vale. Foi casada com Francisco Jácome de Melo, filho de Luís
Marreiros de Me10 com Francisca Mimosa de Melo. Em 1877,
viviam no Sítio do Meio, próximo à cidade de São Benedito
Em 1880, regressaram aos sertões de Crateús, com 4 filhos:
Cândido Ribeiro de Melo, casado com Maria Joaquina Vieira,
em primeiras núpcias, e com Sebastiana de Sousa; Maria
Carmida de Sousa Lima, nascida em 1867 e casada em 1892.
falecida em 1948; Luís Jácome de Melo, nascido a 14 de fevereiro de 1870 e casado com Umbelina Marinho; Vicente
Jácome de Melo, nascido em 1876 e casado com Maria Bezerra
do Espírito Santos.
1842 - Alexandre da Silva Mourão (IV) é absolvido pelos crimes que cometera e volta ao poder com os seus correligionários conservadores, prestando serviços à legalidade.
1845 - por motivos políticos, foram presos e mandados
para Sobra1 os seguintes senhores de Crateús: Manuel Antonio de Sousa, Manuel Correia Lima, Luis Lopes Teixeira.
Joaquim de Sousa Lima e Jorge de Sousa Nogueira.
1847 a 1851 - enfrentavam-se Mourões e Melos dos sertões de Crateús. Estas famílias se uniam e depois se intrigavam. Nessas intrigas, estavam envolvidos os Feitosas ao ladc
dos Melos. Membros da família do Visconde do Ic6 viviam ao
lado dos Mourões (João Ribeiro de Me10 fora assassinado por
Gadelhas, amigos e parentes dos Mourões).
1849 a 1851 - nesse período, o distrito de Independência deu sérios cuidados ao Governo pelas lutas sangrentas
sustentadas pelas famílias Melo, Mourão e Santiago, dos sertões de CrateÚs.
1849 - ver o jornal "Cearense", de 21 de fevereiro de
1849. Trata-se de uma refutação do Pe. Inácio Ribeiro de
Me10 ao seu adversário político, Pe. Santiago, vigário de Crateús .
1849 - alia-se a família Carcará aos Mourões; e Feitosas, aos Melos, parentes dos Mourões.
1849 - 13 de janeiro - Pe. Inácio Ribeiro de Me10 responde pela imprensa de Fortaleza, no jornal "Cearense", de
21 de fevereiro, ao Redator do jornal "Analítico".

1849 - 15 de julho - é assassinado em Independência
antigo Pelo Sinal, João Severo Santiago. Atribuem o crime ao
Sr. José de Barros Melo, tio legitimo de Fenelon Ribeiro Melo.
1849 - a família Santiago ou Moreira e a cognominada
de Me10 Falcão conseguem em Crateús alimentar os ódios da
família Mourão e, por meio destes, dos Gadelhas e Paivas Bezerra, promoveram e alcançaram de 1845 a 1847 o assassinato de Manuel Ribeiro Melo, que era, em Ipu, delegado de
polícia e o Cel. João Ribeiro de Melo, que foi assassinado juntamente com dois filhos menores e seus agregados Joaquim
da Cunha, José Serafim e outro, um infeliz menino. Ainda
cometeram violências na pessoa de uma das filhas do Cel.
João Ribeiro de Melo, que ficou aleijada, e incendiaram-lhe
a casa. Em 15 de maio do dito ano de 1849, na fazenda Santiago, tentaram ainda assassinar o Cel. José de Barros Melo,
cuja casa foi arrombada altas horas da noite e de quem pereceram dois filhos recém-nascidos, em conseqüência do incêndio ateado na casa, dentro da Vila de Príncipe Imperial (Crateús). Ao sair de sua casa, Antônio de Lima Barbalho, filho
de Da. Matilde Ribeiro Me10 (Matilde Ferreira Chaves), o 2.O
Juiz de Paz, recebeu do famigerado Francisco Xavier de Me10
Falcão um tiro mortal. Completando-se, assim, sem invocarmos outros crimes destas famílias, os antecedentes do crime
praticado na pessoa do Pe. Inácio Ribeiro de Melo, parente
das vítimas aqui citadas. Na Comarca de Ipu, ainda assassinaram a Leandro, Honorato e Feliciano; e, na de Crateús, o
menor Manuel Joaquim.
1849 - 20 de agosto - a 1.O de novembro de 1937 nesse período, em Crateús, não se ordenou um só seminarista
da Paróquia. Atribui-se a isso ao assassinato do Pe. Inácio
Ribeiro de Melo. Foram estes os seminaristas do período em
referência: Luís Lopes Teixeira Neto, José de Araújo Chaves Filho, José Nélson de Araújo Catunda, Antonio da Cruz
Filho, Raimundo Upes Correia Lima, Ant6iio de Sabóia
Barros, José Ricardo Cavalcante, José Coelho Lima, José Rufino Cavalcante, Oneziforo Bezerra de Farias, Osvaldo Bezerra de Farias, Diartagnã de Me10 Lima, Abdias Lopes Veras, José Alcanfor Soares, Raimundo Edmílson de Oliveira,

Manuel de Sousa Veras, Francisco Ribeiro e Joaquim da OOu
ta Veras.
I
1849 - 21 de outubro - o promotor Paulino da Costa
Braga escreve aos seus pais, confessando o interesse que teve
em proteger os parentes Cândido Moreira e Joaquim Moreira,
dois dos implicados no assassinato do Pe. Inácio Ribeiro de
Melo. Deduzimos que Cândido e Joaquim Moreira praticaram
crimes em Rtombeira.
1850 - nesse ano, foram impressos alguns folhetos em
defesa do Pe. Francisco Ferreira Santiago, antigo vigário da
Paróquia de Crateús, em luta contra inimigos seus no assassinato da Pe. Inácio Ribeiro de Melo.
1850 - divulga-se em Oeiras, no Piauí, um boletim, no
qual está contido o assassinato do Pe. Inácio Ribeiro de Melo.
1850 - leia-se: "HISTóRIA DA PROVÍNCIA DO CEARA", páginas 169, de Tristão de Alencar Araripe.
1850 - nesse ano, é transfehdo da cadeia de Sobra1 para
a de Fortaleza o célebre Alexandre da Silva Mourão (IV).
1850 - segue para Quixeramobim, a frente de um destacamento policial, o destemido Alferes Antônio José Vida1 de
Negreiros, que prendeu, ali, um dos assassinos do Pe. Inácio
Ribeiro de Melo. Foi removido para São João do Príncipe, em
9 de janeiro de 1851.
1851 - por ordem do Dr. Inácio Francisco Silveira da
Mota, Presidente do Ceará, foi preso o criminoso "Fandango"
(Antônio Bernardino), protegido dos potentados de Quixeramobim, réu de morte na Paraíba e co-autor do assassinato
do Pe. Inácio Ribeiro de Melo. Foi encaminhado para a Paraíba, em 21 de janeiro desse ano, ou seja, de 1851.
1851 - capturado pelas forças do Presidente Cearense,
Dr. Inácio Francisco Silveira da Mota, o terrorista José de
Barros Melo, que atuou nos sertões de Crateús, de onde era
natural (José de Barros Me10 faleceu em 1877).
1851 - 8 de abril - veja-se no jornal "O Cearense" acusações ao Barão do Icó, por proteger os assassinos do Pe. Inácio Ribeiro de Melo. No mesmo jornal, em 27 de maio, acusações ao Dr. Chefe de Polícia do Ceará sobre processos que
não instaurou contra potentados dos Inhamuns, da família

Carcará e outros que se envolveram no assassinato do referido Pe. Inácio.
1851 - 7 de abril - é capturado as 9 h da manhã, no
lugar Santiago, em Crateús, Pedro Doca e seu sobrinho Gonçalves Ribeiro de Melo, fugindo 7 de seus companheiros de
cangaceirismo no município e fora deste.
1852 - colou grau de bacharel em Direito, em Olinda,
Pernambuco, Umbelino Moreira de Oliveira Lima, que chegou a ser Desembargador no Ceará. Nasceu em Independência e, depois de aposentado, foi domiciliar-se em Quixadá,
onde faleceu a 11 de março de 1901 (era irmão e protetor ardoroso do Cel. Joaquim Domingos Moreira, antigo chefe político em CrateUs).
1852 - 24 de setembro - veja-se no jornal "O Cearense", o auto do corpo de delito do Pe. Inácio Ribeiro de Melo.
1852 - foram condenados a pena última, em Quixeramobim, dois réus, homem e mulher, escravos de cor: o homem
foi executado, e a mulher teve a proteção do Cel. Gonçalo
Nunes Leitão, havendo desaparecido da vista da justiça (Gonçalo Leitão é ascendente de algumas famílias de Crateús).
1853 - 22 de novembro - leia-se o Suplemento do jornal "O Cearense". Nesse Suplemento, estão escritas atrocidades praticadas por parentes e amigos do Barão do Ic6, nas
cidades de Ipu e Crateús. Trata-se de um documento longo
e circunstanciado.
1853 - achava-se no Ipu, temido e respeitado pelo povo.
o Sr. Alexandre da Silva Mourão (IV), que, a dois de agosto
de 1855, foi condenado a 20 anos de reclusão pelo Tribunal
do Júri dessa cidade.
1853 - 25 de outubro - noticia o jornal "O Cearense":
"Preso em Príncipe Imperial (Crateús) e conduzido para Ipu
o Cel. Joaquim Domingos Moreira, chefe político local. Achava-se pronunciado por crime de morte."
1853 - 10 de agosto - cria-se a Diocese do Ceará, excluindo-se as Paróquias de Crateús e Independência, por pertencerem ao Bispado do Maranhão.
1854 - é notória a perversidade dos Santiagos e Paivas
na Vila de Sousa, na Paraíba; em Crateús e Ipu, na Província do Ceará.

1854 - os Mourões, célebres pelas suas façanhas em
Crateús, atacam ao Major Raimundo José da Silva (Major
Raimundão), na fazenda Almas, município de Crateús.
1854 - 21 de fevereiro - veja-se esta nota no jornal
"O Cearense": "Os Carcarás do Príncipe Imperial ou o crime
premiado". Nesta notícia, fala-se em dois dos assassinos do
Pe. Inácio Ribeiro de Melo, protegidos e acoitados pelo Barão do Ic6, nas fazendas Feijão e Oiticica (são estes os referidos assassinos: Raimundo Tavares de Oliveira e João dos
Santos, ambos criminosos em Ipu).
1854 - 1.O de fevereiro - nessa data, era esta a população de Príncipe Imperial (Crateús), segundo um mapa estatístico da Província do Piauí: nacionais livres: 9.707; escravos: 1.028; estrangeiros: 2; total: 10.737.
1854 - falece a esposa do Capitão-mor e depois Barão
do Icó Francisco Fernandes Vieira. O referido Visconde foi
proprietário das seguintes terras de Crateús: Data Serrote,
Riacho do Mato, Santo AntGnio, Fazenda Barra, Vaca Preta,
Estreito, Lontras, Marinheiro, São Gonçalo, S. Luís (Rio Serrote), Currais Velhos e outras.
1855 - 26 de janeiro - no jornal "O Cearense" (Suplemento), h&um longo artigo do Dr. João Bastos de Oliveira,
no qual é atacado o Barão do Ic6 e os seus filhos, com relação
a fatos em Crateús e outros municípios.
1855 - 24 de julho - veja-se o jornal "O Cearense", no
qual estão publicadas algumas coisas sobre o Pe. Luís Lopes
Teixeira, Advogado e sobrinho da vítima Padre Inácio Ribeiro de Melo. Veja-se no mesmo jornal, de 27 de julho e 9 de
dezembro de 1856, notícias de Crateús. Ainda no mesmo jornal e no mesmo ano, a 23 de maio, encontramos "Correspondências": coisas também de CrateÚs.
1855 - 16 de fevereiro - leia-se no jornal "O Cearense"
(Suplemento), uma carta do Pe. Dr. Luís Lopes Teixeira, dirigida a um editor de jornal, em face de acusações a ele, Pe.
Dr. Luís Lopes Teixeira.
1855 - 26 de janeiro - veja-se o Suplemento do jornal
"O Cearense", no qual está publicada uma carta-súplica ao
Governador do Piauí, Antônio Francisco Pereira de Carvalho, pelo Pe. Dr. Luís Lopes Teixeira. A carta em apreço 6 um

documento de alto valor histórico para Crateús e particularmente para as famílias Sousa Lima, Melo-Mourão e Correia
Lima do Ceará.
1856 - ainda era coletor de rendas em Crateús o Sr. Antônio de Me10 Falcão.
1856 - nasce o Cel. José Carlos de Me10 Falcão, que foi
casado com Da. Nerinda de Carvalho Melo, em 1880. Ela nasceu em 1861 e faleceu a 8 de agosto de 1924. Cel. José Carlos
era pessoa de muito conceito e estima em sua cidade natal
(Crateús). Ali falecera a 6 de janeiro de 1940.
1856 - 18 de junho - carta do Pe. Antônio Cavalcante
de Macedo e Albuquerque, denunciando o Cel. Joaquim Domingos Moreira, chefe político em Crateús. Esta carta estS
publicada no jornal "O Cearense", de 9 de dezembro. Trata-se
de um documento valioso e oportuno.
1856 - 15 de julho - leia-se o jornal "O Cearense" no
qual estão publicados alguns fatos que se prendem a Crateús.
1856 - leia-se o jornal piauiense "O Propagador", n."
54, de 22 de janeiro: há uma longa noticia sobre fatos e coisas de Crateús.
1858 - 2 de dezembro - leia-se uma longa noticia sobre
coisas de Crateús. publicada no jornal "O Propagador", editado em Teresina. No mesmo jornal, de 22 de janeiro de 1859.
outra notícia encontramos sobre acontecimentos da cidade
Esta Última notícia foi dada por pessoa do Bairro do Barrocão, porquanto é assinada com o pseudônimo de "Noticiador
do Barracão".
1859 - presos em Príncipe Imperial (Crateusj, os seguintes pronunciados em crimes de morte: Joaquim Domin
gos Moreira seu irmão Chndido Moreira de Oliveira, F r a n
cisco Xavier de Me10 Falcão e Raimundo José Tavares. José
de Barros Melo, tambt5m de Príncipe Imperial. havia sido
capturado, mas evadiu-se, favorecido por um potentado do
Ceará (o Cascavel, como chamavam a José de Barros Melo,
tinha os seguintes traços físicos: 50 anos de idade, mais ou
menos; estatura ordinária; cheio do corpo; rosto um tanto
redondo; olhos azuis; cabelos corridos e grisalhos; cor macilenta; fala mansa e apressada; nariz pequeno; boca regular
com todos os dentes da frente. Sabia ler e escrever).

1859 - notícia para a genealogia de algumas Efamílias de

Crateús: Morre Da. Francelina Soares do Amor Divino, filha
de Manuel Soares Godinho com Francisca Soares da Silva.
Era casada com o capitão Manuel Ricardo Cavalcante de Aibuquerque, era irmão do Pe. Antônio Ricardo Cavalcante de
Albuquerque, bem como de Izabel Lins Cavalcante de Albu.
querque e de Ana. Pe. Antônio Ricardo faleceu em 1873. São
estes os herdeiros do casal Francelina e Capitão Manuel Ricardo: Francelina Soares Albuquerque, José Ricardo Soares,
Maria Rufina de Albuquerque, Inácio Soares Godinho, Francisca Soares Ricardo, Manuel de Araújo Costa, Umbelina Ricardo de Albuquerque, Rosalina Rodrigues Pires, Josefa Ricardo Cavalcante de Albuquerque, Raimundo Francisco Tavares e Clarinda Pessoa Cavalcante de Albuquerque.
1859 - 22 de janeiro - veja-se no jornal piauiense "O
Propagador": "Assassinatos em Crateús". Nomes de autoridades judiciárias e políticas do município. Leia-se o mesmo
jornal de 19 de março e 12 do mesmo mês.
1859 - 18 de março - segue de Teresina para Príncipe
Imperial (Crateús), para comandar o destacamento policial
da Vila, o Aiferes Segisnando Cícero de Alencar.
1859 - 16 de março - volta a Teresina, depois de haver
tomado algumas providências policiais em Príncipe Imperial
(Crateús), o Dr. Urbano, chefe de polícia do Piauí. Tratava-se
de providências relacionadas com o assassinato do Pe. Inácio
Ribeiro de Me10 e do "menino das marrecas". Aqul estão dois
dos assassinos do referido sacerdote: Te.-Cel. Joaquim Domingos Moreira e seu irmão Cândido Moreira de Oliveira,
sendo o último o chefe dos estranguladores do inocente Mi
nistro de Jesus Cristo.
1859 - 12 de março - "O Propagador", jornal editado
em Teresina, publica, nessa data, a súplica pessoalmente
apresentada a S.M . o Imperador Pedro 11, por Da. Matilde
Ribeiro de Melo, (Da. Matilde Ferreira Chaves), da comarca
de Crateús, antiga Príncipe Imperial. Trata-se de um documento valiosíssimo para um julgamento sobre o assassinato
do Pe. Inácio Ribeiro de Me10 (a súplica tem a seguinte data:
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1859).

1859 --25 de janeiro - chega a Teresina o Pe. Dr. Luís
Lopes Teixeira, que acompanhou a sua avó (avó por afinidades), Da. Matilde Ribeiro Melo, ao Rio de Janeiro, para falar a Corte sobre o assassinato do seu filho, Pe. Inácio Ribeiro de Melo. (De regresso dessa viagem ao Rio de Janeiro:
Da. Matilde falecera de febre amarela e foi sepultada em Maceió, em Alagoas.)
1859 - mais ou menos nesse ano, visita Crateús uma volante policial do Piauí, à frente de que vinha um oficial de
nome Domingos (Domingão), que, mais tarde, por ter sido
combatente da Guerra do Paraguai, foi promovido a major e
ficou assim chamado: "Major Domingáo". Vinha a título de
capturar um criminoso de morte. Efetuou a prisão e conduziu o preso ao Piauí.
1860 - nesse ano, era mensageiro em Crateús o Sr. José
Francisco, mais conhecido por José Francisco Urubu. Levava
mensagens do Piauí a Fortaleza. Acontecera que, em uma
de suas viagens a Fortaleza, em 1888, a mando do Cel. Lúcio
Correia Lima, foi atacado por assaltantes, tendo ferido a um
deles (José Francisco foi o condutor dos dinheiros que o Cel.
Lúcio Correia Lima mandava receber em Fortaleza para pagamentos de despesas com os flagelados da seca de 1888).
1860 - mais ou menos nesse ano, chega a Crateús, para
fixar domicílio na cidade, o Professor Miguel Antônio de Melo
Barreto, casado que era com Da. Mariana Augusto de Vasconcelos Barreto (são os pais dos Generais Eparninondas e Maxirnino Barreto, ambos naturais de Crateús).
1861 - realiza-se em Crateús uma eleição de muita complicação, em que estavam envolvidos o vigário da Paróquia.
Pe. Francisco Ferreira Santiago, e outros.
1864 - 24 de novembro - em longa nota de agradecimento, publicada em jornais de Fortaleza, Alexandre da Silva Mourão (IV), depois de cumprir 16 anos de reclusão, saindo da cadeia de Fortaleza a 6 de novembro, agradece às seguintes pessoas: Dr. Juiz de Direito de Ipu, Joaquim Cavalcante de Bulhões, Major da Polícia Militar do Estado; Alferes
Luís Félix de Azevedo; Dr. José de Sousa Júnior; Te.-Cel.
Antônio Pereira de Brito e Paiva; Sr. José Pio Machado;

Leandro Custódio; Castro Jucá; Dr. João Brigido e Cônego
José Ferreira Lima Sucupira.
1864 - 6 de novembro - ver o jornal "O Cearense", em
que estão publicadas algumas façanhas de Melos e Mourões
de Crateús.
1864 - funda-se em Sobral o jornal "Correio da Semana", tendo em Crateús o seu primeiro representante n a pessoa do Sr. Carlos Rolim de Moraes.
1865 - 27 de março - ainda Juiz Municipal de Crateús,
o Sr. José Coriolano Correia Lima.
1865 - rompe em Crateús com o Cel. Lúcio Correia Lima
o Sr. Luís Francisco de Sabóia, casado com uma prima do referido Coronel, filha de Félix José de Sousa.
1866 - Nesse ano ainda era proprietário da fazenda
Pastos-Bons, em Crateús, Alexandre da Silva Mourão (IV).
1866 - nasce em Crateús o General Epaminondas Barreto, brilhante oficial do Exército.
1866 - nesse ano, é absolvido por crimes cometidos o
Major Galdino Ribeiro de Melo, dos sertões de Crateús.
1867 - 17 de março - nasce n a fazenda Bom Tempo,
em Crateús, o General Gonçalo Correia Lima, Engenheiro Mllitar e Professor da Escola Militar de Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul. Foi casado com Da. Ana de Araújo Ribeiro, a
22 de janeiro de 1891. Faleceu no Rio de Janeiro, em 1959,
deixando os seguintes filhos: General Augusto Frederico Correia Lima, nascido a 19 de fevereiro de 1898 e assassinado em
1957; Te.-Cel. Luis de Araújo Correia Lima, nascido a 4 de
novembro de 1891 e assassinado a 5 de outubro de 1930, em
Curitiba. por não aderir à Revolução Nacional do mesmo ano.
Seu nome está ligado à fundação do C . P .O .R., Instituição
do Exército. Luís Araújo Correia Lima deixou os seguintes
filhos: O Te.-Cel. Alfredo Correia Lima e o Capitão Paulo
Correia Lima, ambos do Exército (o General Gonçalo viveu
em São Raimundo de Nonato, no Piaui e em Bajé, no Rio
Grande do Sul; seus pais são naturais de Crateús e eram assim chamados: Luís Correia Lima e Ana Rosa Perciana Lima.
Luís nasceu a 3 de outubro de 1834.)
1867 - 10 de julho - ver, se possível, mapa anexo ao
Relatório do Chefe de Polícia do Piaui, Dr. José Manuel de

fieitas. Nesse mapa, encontraremos o número de Igrejas,
Capelas e Ninchos da Província do Piauí. No Mapa em apreço,
encontraremos fatalmente a data exata da construção da
Capela Matriz de Crateús, que consta ser de 1770.
1868 - são inventariados os bens de Jorge de Sousa Nogueira, viúvo de Ana Rosa Bezerra, falecida em 1865 (são os
avós do Cel. Tobias de Sousa Lima, de Crateús).
1869 - 15 de janeiro - nasce em lndependhncia o Cel.
Francisco Mariano Cavalcante de Albuquerque. Faleceu em
Fortaleza, onde fora sepultado a 2 de janeiro de 1963. Estabeleceu-se em Crateús em 1876. Gozava de muito conceito e
estima. Exerceu cargos de relevo, inclusive o de Juiz Municipal de Crateús, sua cidade natal pelo coração.
1869 - 26 de agosto - nessa data, achava-se em Crateús, em visita aos seus parentes e amigos, o Dr. Manuel Idel
fonso de Sousa Lima, Desembargador no Estado da Bahia.
1871 - vem a CrateÚs, em visitas sucessivas e indesejáveis, um grupo de cangaceiros sob as ordens de Manuel Ribeiro de Melo.
1871 - 23 de setembro - Alexandre Gadelha teve oca
sião de dizer: "Quando se escrever uma história do nosso País,
a memória dos Mourões será restabelecida, porque cometeram erros por ignorância". (Entre Melos e Mourões, era a questão de sobrepujança. Melos e Mourões, primos-irmãos e, a
principio, unidos, disputavam por causas que ainda serão
analisadas).
1873 - 1.O de fevereiro - ver ofício do Presidente da Província do Piauí ao Ministro da Agricultura sobre as estradas
do Piauí. Entre essas estradas, fala-se no péssimo estado de
conservação da estrada ou caminho de Campo Maior, Marvão e Príncipe Imperial (Crateús).
1875 - 15 de junho - a L.P. n.O 892 - cria a Comarca
dos Humildes, reunidamente com o município de Marvão e
suas respectivas Paróquias ( a Vila dos Humildes foi instalada
a 5 de abril de 1877).
1875 - visita Tamboril um grupo de cangaceiros de Crate& sob as ordens de Manuel Ribeiro Melo. Eram alguns dos
cangaceiros: o Desertor "Tetéo", Odorico, Cedro e Rola.

1875 - mais ou menos nesse ano, em Crateús, existiram
três senhoras da sociedade local que eram possuidoras dos
títulos de "DONA", devidamente registrados e aprovados pela
Igreja. Estas senhoras possuíam trajes característicos desse
titulo e assim se chamavam: Manuela Correia Lima, esposa
do Te.-Cel. Francisco Lopes Correia Lima; Angela, casada
com o Te.-Cel. José de Araújo Chaves e Da. "Mariquinha",
senhora do Sr. Teodorico.
1875 - 31 de dezembro - nasce o General Antônio Car10s Cavalcante de Carvalho, natural de Independência, antigo distrito de Crateús.
1875 - data da primeira grande invasão de Crateús pelas
águas do Rio Poty.
1876 - Clementino de Holanda Lima, de Ipu, vende Marcos, homem livre e que foi vendido como escravo. Marcos era
filho de José Perertra da Silva e irmão de Gonçalo, todos naturais de Crateús, da fazenda Caldeirão, dos Castros (o Juiz
que libertou a Marcos foi o Dr. Cardolino, Juiz de Direito da
comarca de Baturité) .
1877 - anos secos em Crateús: 1877, 1878, 1888, 1889,
1898, 1900, 1904, 1915, 1919, 1932, 1942 e 1958.
1877 - fixa domicílio em Crateús a família Cavalcante
de Albuquerque, tendo como chefe o Sr. Izidro Cavalcante
de Albuquerque.
1877 - reorganiza-se a Guarda Nacional do Comando
Superior da Comarca do Príncipe Imperial (Crateús), na
conformidade da Lei de n.O 2.395, de 10 de setembro de 1873
e Regulamento de 21 de março de 1874, que baixou com o Decreto de n.O 5.573.
1877 - têm-se notícias de Gonçalo Nunes Leitão Neto,
Apolônio Ferreira Lima, Joaquim Correia Lima e Lúcio Ferreira Lima, todos das famílias Sousa Lima, Correia Lima,
Me10 e Mourão dos sertões de Crateús (estes senhores saíram
de Crateús em 1875, com destino a Minas Gerais, onde constituíram família e faleceram).
1877 - nasce na fazenda Boa Vista, dos Correias, em
Crateús, o Touro Fusco, de "IMPRESSõES E GEMIDOS", de
autoria do Dr. José Coriolano de Sousa Lima.

1878 - 4 de março - leia-se no jornal O Sobralense n e
ticias de Melos e Mourões dos sertões de Crateús. No mesmo
jornal, em 24 de março e 7 de abril.
1878 - morre na cadeia de Crateús o réu José de Barros
Melo, O Cascavel, condenado em janeiro de 1859. Esteve evadido por mais de três anos. Em oficio de 28 de fevereiro de
1859, dirigido ao chefe de polícia do Ceará, o Dr. Abilio José
Tavares da Silva, secretário de polícia do Piauf, e Francisco
Urbano da Silva Ribeiro acusam o Visconde do Ic6 de moi.
tar a José de Barros Melo, o Cascavel. Segundo outras noticias, José de Barros Me10 morrera em 1877,depois de sua fuga
a 24 de janeiro de 1859).
1878 - 17 de fevereiro - leia-se no jornal O Sobralen
se notícias sobre Melos e Mourões dos sertões de Crateús.
1879 - falece em São Raimundo de Nonato, no Maranhão, o Pe. crateuense Sebastião Ribeiro Lima. Sua mãe era
tia legitima do Dr. Raimundo Ferreira de Araújo Lima, antigo Ministro da Guerra e Conselheiro do Império.
1880 - chegada em Crateús das primeiras máquinas de
coser. Também nesse ano, chegaram ao municipio os primeiros relógios de parede. Um desses relógios pertenceu ao Te.Cel. João Ferreira de Me10 Falcão, que o adquiriu por um
garrote. Quanto às máquinas de costurar, uma delas pertenceu à Da. Benvinda e a outra à Da. Baú, pessoas residentes
n a cidade.
1880 - 14 de fevereiro - nessa data, existia em Crateús
uma banda de música denominada de Biloto, composta dos
seguintes instrumentos de tocar: bombo, baixo, contrabaixo,
em péssimo estado de conservação, vendo-se cera em seus ori-.
ficios. (Esta música compareceu na chegada do Cel. Joaquim
Domingos Moreira, quando eleito Deputado Priovincial no
Ceará. O maestro que a dirigiu foi Manuel Cardoso de Vasconcelos, que soprava o flautim). Posteriormente, com auxilio de algumas pessoas, a banda pôde fazer a aquisição de
um flautim, um clarineto e outro instrumento ignorado.
1881 - 21 de março - veja-se jornal A Gazeta do Norte,
editado em Fortaleza, algumas notas sobre crimes em Crateús .
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1881 - 25 de maio - defende-se pela imprensa db'l&Mlb '
taleza o Cel. Joaquim Domingos Moreira. Seus inimigos o adi:
savarn de crimes praticados.
1881 - 1.O de julho - leia-se no jornal Pedro 11, de Fortaleza, noticias sobre crimes em Crateús.
1881 - 28 de outubro - nasce em Crateús, n a fazenda
Curral Velho, Antônio Bonfim Filho, que afirmou que o vir
tuoso Frei Vidal da Penha passara por Crateús em 1775 e os
cruzeiros existentes na cidade foram erigidos em 1900 emcomemoração ao novo século.
1882 - 23 de março - nasce nesse ano, em Crateús, o
Dr.&Júlio Cézar de Araújo Lima, Bacharel em Direito em.
1905.Casou-se em 20 de junho de 1914 com Da. Lourdes Rolim Lima. Foi figura de projeção no Estado do Amazonas,
onde exerceu vários cargos e funções de relevo. Os seus filhos.
em número de 8, são diplomados em escolas superiores. Entre os filhos que deixou, estava o Dr. Lúcio Lima, falecido em
Manaus. Júlio Lima, como era mais conhecido, era filho do
Cel. Lúcio Correia Lima, antigo chefe político no município.
1881 - nasce em Sobral Dom José Tupinambá da Frota,
Bispo Diocesano daquela cidade. Foi este o Bispo que fez maior
número de visitas pastorais a Crate~s.Sobretudo foi o Bispo
de maior estima do povo crateuense. Ordenou-se em 1905 e
sagrou-se Bispo a 29 de junho de 1916. Tomou posse na mo*se de Sobral a 22 de julho de 1916.Faleceu em Sobral, a 25
de setembro de 1959. (Existe um seu monumento em Fortaleza, erigido a 27 de setembro de 1964, à Rua 13 de Maio).
1883 - dezembro - esteve em Crateús, em visita pastoral, Dom Cândido Antonio Alvarenga, Bispo do Maranháo.
(1.OBispo que visita Crateús, em visita pastoral).
1883 -,outubro - assume as funções de Juiz Municipal
de Crateús o Sr. Antonio Soares Godinho.
1883 - 7 de dezembro - falece o C d . Fenelon Ribeiro
de Melo, chefe político em Crateús. Foi este o chefe dos neg6cios da Guerra do Paraguai, no município. Também se fala
em 27 como o dia de seu falecimento.
1883 - 18 de outubro - nessa data, toma conta da Administração Provincial do Piauí o Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima, que a dirige até 6 de dezembro. Em 8 de setembro

de 1884, novamente e empossado no Governo Piauiense, indo
até 1.O de outubro do mesmo ano. Ainda em 1885, a 1.O de
setembro, reassume as rédeas do mesmo Governo, deixando-as a 14 de outubro do referido ano, ou seja, 1885 (o Dr. Manuel Idelfonso era natural de Crateús e faleceu no Estado da
Bahia) .
1883 - nesse ano, passa a pertencer à Diocese de Fortaleza a Paróquia de Crateús. Foi encarregado da transferência
do Maranhão para o Ceará Dom Cândido Antônio Alvarenga, Bispo Diocesano do Maranhão.
1883 - Manuel Lopes Correia Lima, Promotor Público
em Principe Imperial (Crateús), faz a letra do belo e mltjes
toso hino de recepção ao Bispo Diocesano do Maranhão, que
visitava Príncipe Imperial (Crateús) .
1884 - inauguração do novo Mercado Público de Crateus, construído na sede do município.
1884 - 9 de novembro -- vem a Crateús, com a finalidade de escrever notas sobre o município, o ilustre historiador Dr. Antônio Bezerra de Meneses. Eis aqui alguns tópicos
do que escrevera por ocasião dessa visita: "Crateús está situada à margem esquerda do Rio Poty, em terreno plano, de
sorte que, nas enchentes, fica inundada uma grande parte
da cidade. O Rio Poty corre em direção Leste a Oeste e vai
desembocar no Rio Parnaíba, no Piauí, conservando-se com
muita água. Os poços do referido rio oferecem magníficos
banhos. O mais surpreendente, a todos aqueles que chegam
a estas paragens, é ver como a Cordilheira da Ibiapaba se
partiu de alto a baixo para dar passagem ao Rio Poty. Acontece que alguns lugares do referido Rio Poty são tão próximos aos taihados, que um pulo é bastante para se transpor
o precipício. Esta Vila se compõe de uma espaçosa praça
em cujo centro se acha a Igreja Matriz, templo pequeno,
mas bem construido, de poucas ruas e ainda com largos intervalos, sem edificação que se estenda de Nascente a Poente."
1885 - 12 de dezembro - nasce em Crateús o Sr. Afonso
de Araújo Chaves, que vem exercendo cargos de importância no município (consta haver falecido em 1971).

1885 -- 15 de novembro - nasce em Crateús o General
Gentil Falcão, ex-deputado federal pelo Ceará.
1885 - confirma-se que Pedro Martins de Araújo Manso
tio e amigo do Pe. Inácio Ribeiro de Melo, fora quem mandara fazer a lousa fúnebre do referido sacerdote, assentada
na Igreja Matriz dessa cidade.
1886 - leia-se, para a genealogia das famflias Sousa
Lima, Correia Lima, Me10 e Mourão de CrateÚs "Relato Genealógico das Famílias Melo, Mouráo, Sousa Lima e Correia
Lima, de Crateús". Este Relato começou em 1886 por Pere
erino, Joaquim Nazareno Cézar e Melo, e foi continuado por
Francisco Lopes Correia Lima, em 1898. Anos depois, foi am- .
pliado pelo Capitão José Amâncio Correia Lima e, Dor Último
revisado e ampliado por José de Araújo Fabrício, do Instituto
Histórico do Rio Grande do Sul. (Este trabalho está sendo
prossepuido pelo Dr. Olavo Correia Lima, médico e clínico no
Estado do Maranháo, onde reside).
1886 - nesse ano, apresenta-se em Oeiras, no Piaui, dois
senhores de Crateús, ambos trajando o "marroquim" (couro
de ovelha curtido e pintado em cores). Infelizmente, a fonte
não guardou os nomes dos senhores aqui referidos.
1888 - nasce em Crateús a senhora de cor e de nome
Izabel Venâncio, que chegou a pesar 140 quilos, atribuindo a
isto o feijão e a carne dos sertões de Crateús.
1888 - 3 de março - morre em Crateús o mestre de
escola Manuel Vieira da Silva, um dos primeiros educadores
da criança crateuense. Também exerceu a profissão de ourives e sacristão da Paróquia local.
1888 - 22 de setembro - casa-se na fazenda Graça, em
Crateús, Manuel Cardoso de Vasconcelos, com Da. Francisca
de Araújo Chaves. Foi digno Presidente da Confraria do Santíssimo Sacramento de Crateús. Foram estes os seus companheiros n a referida Confraria: Zacarias Carlos de Me10 Falcão, Francisco Lopes Correia Lima, Joaquim de Araíijo Chaves, Leonel Jucá, Odorico Lopes Teixeira, Ludgero Carlos de
Me10 Falcão, José Coriolano Correia Lima, José Jucá Bezerra
Manuel Palhano de Araújo, José Martiniano Fontenele, Emídio Rodrigues Pinto, Jovino Higino de Araújo Lima e Manuel
de Farias.
e

1889 - 25 de dezembro - nasce no Piaui o Dr. Adalberto
Cicero Correia Lima, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Piaui. Exerceu cargos de relevo no Ceará. Casou-se
com D. Nathlia Alexandrino de Oliveira, de Tauá, a 10 de janeiro de 1914. Seus pais são naturais de Crateús e chamavam-se: Manuel Cicero Correia Lima e Da. Raquel Correia.
Lima. Manuel Cícero foi casado, em segundas núpcias, com
Da. Clara Linda Ferreira Neves, que se tornou Clara Linda
Correia Lima. Entre os filhos que deixou o Dr. Adalberto Cicero Correia Lima, citamos com satisfação o Cel. Antônio Alexandrino Correia Lima, Chefe do Estado Maior da 10a. Região Militar, bem como o Dr. Olavo Correia Lima, clínico no
Estado do Maranhão. Colou grau em Direito em 1912 e faleceu no Estado da Guanabara em 1969.
1889 - toma o nome de Atualidade o jornal piauiense
denominado de Imprensa. Sucedeu ao Diretor do Atualidade
o Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima, natural de Crateús.
1890 - 19 de abril - é assassinado em Crateús o Capitão
Gonzaga. Dizem ter sido Benicio Gadelha Mourão quem o
matou. (Trata-se de um Capitão da antiga Guarda Nacional).
1890 - festeja-se em Crateús o 104.O aniversário do Velho Jerônimo Boeiro, que há muitos anos viveu em Crateús
e era goiano de nascimento. Nesse aniversário, levantou um
peso de 88 quilos para grande satisfação e alegria dos promoventes de seu aniversário natalício.
1891 - luta armada do Tenente Doca (Te. Raimundo
duz em Crateús as roseiras França, Arnélia, Lilás e Sangue
de Cristo. (Estas roseiras foram trazidas de Fortaleza em tostas de animais). Da. Maria Gonçalves era mais conhecida
por Cotinha.
1891 - luta armada do Tenente Doca (Te. Raimundo
Marques de Sousa Lima) com pessoas da família Bonfim.
(Esta luta se verificou no mercado público da cidade de Crateus, quando esse mercado existia ainda a Praça da Matriz).
Trata-se aqui de um oficial da força pública do Estado.
1892 - Conta-se que o Cel. Dias Carneiro, fazendeiro
rico no Maranhão (Caxias), era protetor dos Mourões de Crateús .

1892 - nesse ano, em Crateús, contava-se que o Pe. Inácio Ribeiro de Melo, aproveitando-se de um portador, dirigira uma carta aos seus parentes, na qual já previa o seu
assassinato. A referida carta havia sido feita 5 dias antes de
sua partida para Sousa, onde fora trucidado.
1892 - o Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima, Desembargador no Estado da Bahia, escreve refutações ao Dr. Gabriel Luís Pereira, ex-Governador do Piaui,
1892 - 10 de junho - chegaram B cidade de Maranguape, cavalgando um cavalo e dois burros, três senhores de
Crateús que se destinavam a Fortaleza, onde comprariam
mercadorias para o comércio crateuense.
1892 - 8 de fevereiro - falece no Estado de Minas Gerais (Leopoldina) o Pe. Dr. Luís Lopes Teixeira, Advogado
que foi da vitima Pe. Inácio Ribeiro de Melo.
1893 - reorganiza-se em Crateús a Irmandade do Santfssimo Sacramento da cidade.
1893 - preços de algumas mercadorias adquiridas pelo
comércio de Crateús: cerveja, por dúzia - 14$000; uma ancoreta de vinho - 27$000; uma lata de doce - $300 e uma
dúzia de meias para homem - 36500.
1894 - 18 de outubro - falece em Crateús o Sr. Alexandre Ferreira Bonfim, Procurador da Câmara Municipal. Nessa
data, era Prefeito Municipal de Crateús o Sr. Jacob de Melo
Falcão.
1894 - 25 de março - morre em Crateús o Sr. Gonçalo
Carlos de Sousa, natural de Aguas Belas (Crateús). Foi casado com Da. Ursulina Vicença de Melo, natural de Porcinhos
(Crateús), nascida a 21 de julho de 1867 e falecida a 25 de
agosto de 1913.
1894 - falece em Crateús a Professora Maria Cizalpina
Correia Lima, la. professora pública do município. Trata-se
da esposa do Dr. José Coriolano de Sousa Lima.
1895 - construção do 1.O sobrado da cidade de Crateús.
único n a construção até 1930. Está localizado à Praça da
Matriz. Seu antigo proprietário foi o Sr. Cel. José Zacarias
de Me10 Falcão.
1895 - desmorona-se a edificação da Igreja Matriz de
Crateús.

1896 - circula em CrateÚs, pela primeira vez, os chamados "Borós" (vales em papel timbrados, com valor de dinheiro
em circulação).
1896 - nesse ano, o Padroeiro da Paróquia de Crateús
tinha as seguintes fazendas de gado vacum e cavalar: "Bom
Jesus" e "Casa Nova", ambas foram vendidas posteriormente. Dessas fazendas, foram vendidos alguns gados para pagamentos de despesas com o material de construção da Igreja
Matriz da cidade de Crateús, que se achou sendo reformada
em 1897.
1896 - expulso da cidade de Crateús o Alferes Romão
da Força Publica do Estado. Esta expulsão foi feita pelo Cel.
Lúcio Correia Lima, em face de prisões arbitrárias efetuadas
pelo referido militar.
1896 - 10 de setembro - inaugura-se na fazenda "Ata.
lho", em Crateús, a casa de fazenda da mencionada proprie
dade, pertencente ao Cel. José Amâncio Correia Lima.
1896 - muda-se de Crateús para a cidade de Sobra1
com 9 anos de idade, o Cel. Francisco das Chagas Barreto
Lima, crateuense de nascimento e de grande comércio naquela cidade que muito o ama e viu-o progredir e educar os
seus rebentos.
1896 - constava em Crateús que Antanio Soares Brandão e Da. Luisa Coelho da Rocha Passos, ali proprietários,
haviam mantido uma questão de terras, da qual resultara
em acordo entre os litigantes. (Desse acordo, segundo algumas públicações, resultou a doação, por parte de Da. Luisa, do
Patrimdnio da Paróquia).
1896 - encontrava-se em Livramento, no Piauí, Manuel
Cícero Correia Lima, natural de Crateús (este senhor faleceu em Teresina, com 54 anos de idade). Nesse mesmo ano e
na mesma cidade de Livramento, encontrava-se o Sargento
crateuense José Cícero Correia Lima, que fez parte saliente
da RevoIuçáo Gumercindo Saraiva.
1896 - nesse ano, eram estes os apelidos de algumas
ilustres pessoas de Crateús: "Zé Urubu", "Abaixa-Baixinho",
"Risada", "Dente de Cavalo", "Quiba", "Carga d'dgua", "Casca Grossa", "Toucinho" e outros. Estes apelidos são de autoria de Manuel Pereira Soares.

-

1897
inaugura-se a primeira reconstrução da 1grr)a
Matriz de Crateús.
1897 - nesse ano, era Diretor-Geral da Estrada de Ferro
de Sobra1 o Dr. João Tomé de Sabóia e Silva, que, em 1908,
conseguira do Governo Federal autorização para a construção do prolongamento da mencionada Estrada até Crateús.
1898 - ano em que existia em Crateús estes poetas populares: José Mariano da Silva e João Fanchão. José Mariano faleceu no Amazonas.
1898 - é construída em Crateús a casa de "Seu" Ale
xandrino, a Rua da Beira do Rio, atualmente Rua Rio Poty.
(A esposa dc "Seu" Alexandrino faleceu a 27 de novembro
de 1963, deixando ilustrada descendência).
1898 - 3 de junho - falece em Crateus Maria Francisca
Correia Lima, esposa de Alexandre da Silva Mourão (111).
1898 - eram estes, entre outros, os comerciantes de Crat e h : Jovino Higino de Araújo Lima; Raimundo de Araújo
Chaves; "Seu" Pinheiro, de quem foi caixeiro o Cel. Mariano
Cavalcante de Albuquerque; Nélson Catunda; Tomás Catunda; Joaquim de Araújo Chaves (Quincas Araújo); Cel. José
Amâncio Correia Lima e José Ferreira Lima.
1898 - dizia-se nesse ano que "Bela Linda", uma mulher de Crateús, mandara matar uma moça que aspirava a
casamento com seu filho Luís, tendo sido por este desonrada
a pobre e infeliz criatura de cor preta e de família de classe
humilde.
1898 - nesse ano, ainda eram frequentes as visitas aCrateÚs dos cangaceiros do Cel. Manuel Vieira, de Independência, e de seu irmão Luís Miguel.
1898 - entram em entendimentos o Cel. Jacob de Me10
com o Pe. Macedo, vigário de Crateús. O Cel. Jacob chamara
o vigário de "ladrão" e este processara o coronel, resultando
um entendimento que custou 5.000$000 ao referido Cel Jacob,
contados e entregues pelo Pe. Holanda, não sabemos se vigário de Tamboril.
1898 - construção do primeiro cacimbão da cidade de
Crateús, construído por Francisco Vieira dos Anjos, na antigb
Rua da Beira do Rio. Francisco Vieira foi o primeiro esposo de

Da. Maria de Jesus Soares, posteriormente casada com o
"Seu" Alexandrino, homem de negócios no município.
1898 - leia-se na Revista do Instituto do Ceará - Revista Trimestral, 1.O trimestre, "São João do Príncipe".
1898 - 12 de agosto - construção, em Crateús, da casa
de residência do Capitão José Amâncio Correia Lima, a Praça
da Matriz.
1898 - assassinado em Crateús, por ocasião de uma prisão preventiva, o célebre José Alves dos Patos, natural dos
Inhamuns.
1898 - preços na cidade de Crateús dos relógios de parede, tipos de primeiríssima qualidade - 17$000.
1899 - 20 de abril - realiza-se n a cidade de Crateús
uma eleição para vereadores da Câmara local. As mesas eleitorais, em número de duas, foram assim presididas: la. Dr. José Feiiciano Augusto de Ataide; 2a. - José Carlos de
Me10 Falcão.
1899 - 16 de abril - visita Crateús o Cel. Pedro Jaime
de Alencar Araripe.
1899 - 15 de abril - visita Crateús, com a sua troupe
musical, o maestro Vicente Fialho.
1899 - funda-se em Crateús o jornal "O Democrata",
jornalzinho manuscrito, de responsabilidade do Cel. José
Amâncio Correia Lima e do Promotor Público da Comarca,
Dr. José Feliciano Augusto de Ataide.
1899 - 18 de setembro - o vigário de Quixadá, Pe. An.
tônio Lúcio Ferreira, e outros, fazem doação & Ordem Beneditina Brasileira, do sítio "Crateús" - 200 braças para patrimônio do Mosteiro que a Ordem estava construindo na
Serra de Santo Estêvão. (Os documentos referentes a esta
doação estão publicados na Revista do Instituto Histórico do
Ceará, ano de 1902).

1900 - apostata e casa-se na fazenda Bom Tempo, em
Crateús, o Pe. Afonso Gouveia, ex-vigário da Paróquia de
Independência. Ordenou-se a 30 de novembro de 1896 e regeu
a Freguesia na qual apostatou de 1897 a 1900.

1900 - 1.O de janeiro - muda-se de Crateilis para o Es.
tado do Amazonas o crateuense José Francisco da Silva, que
participou, em 1901 e 1902, da conquista do Território do
Acre. Trata-se de um crateuense bastante destemido. Foi este
uma das ordenanças do chefe da referida conquista, Cel. Plácido de Castro lutando heroicamente contra os bolivianos
invasores.
1900 - maio - nasce na fazenda Alto Singular, Raimundo Machado da Ponte, homem de grande comércio e
conceito em Cra~eúse Fortaleza. Deu provas de amor a Crateus, onde foi prefeito.
1901 - 24 de outubro - esteve em Crateús, em visita
apostólica, o virtuoso Frei David, que deixou esta cidade a 2
ae novembro do mesmo ano.
1901 - casa-se em Tauá Agostinha Ribeiro de Meio com
Roseno Pereira de Moura. Ela, natural de CrateÚs, e ele, do
município de Tauá. Deixaram ilustrada prole em Tauh e outros municípios do Ceará.
1901 - falece em Crateús o primeiro tabelião público
da cidade, Sr. José Joaquim Nunes da Silva.
1901 - dizia-se que a casa onde vivera o Pe. Valamira,
em Crateús, achava-se localizada a Rua da Beira do Rio Poty, esquina com a Rua Dr. José Coriolano de Sousa Lima. (O
Pe. Valarnira foi quem criou e instruiu a Luís Osório de França (Luís Osório do Gado Bravo), que exerceu cargos legislativos no município.
1901 - funda-se em Cratús a Farmácia Aguiar, de Vicente Aguiar (esta fundação também figura em 1910).
1902 - 27 de agosto - falece em Independência o Cel
Joaquim Domingos Moreira, ex-deputado provincial no Ceará
e ex-chefe político em Crateús. Foi um dos implicados no
assassinato do Pe. Inácio Ribeiro de Melo. (Outros o dão
como falecido em 1905).
1902 - 26 de fevereiro - deixam Crateús com destino a
Santa Quitéria, os seguintes crateuenses: José Nélson Catunda, Emílio de Me10 Falcão e Francisco Ferreira Lima. Iam
à procura de matrículas no colégio daquela cidade.
1902 - 18 de outubro - passam dos domingos para os
dias de sábado as feiras livres da cidade de Crateús.

1902 - visita Crateús, de onde era natural, demorando-se na fazenda Santiago, o Dr. Manuel de Sousa Lima, Bacharel em Direito e Advogado.
1903 - são publicadas as memórias de Alexandre da Silva Mourão (IV). No mesmo ano, a 13 de março, Alexandre de
Barros Me10 contesta em parte as memórias em apreço, que
cstão contidas na Revista do Instituto do Ceará.
1903 - 10 de julho - morre em Canindé, no Ceará, o
Sr. Nélson Catunda, pessoa da mais alta estima de Crateús
e progenitor do Dr. José Nélson de Araújo Catunda, ex-deputado estadual e federal pelo Ceará.
1904 - 19 de maio - leia-se no jornal Unitário, editado
em Fortaleza: "Eleições Municipais em Crateús", nas quais
foram eleitos os seguintes vereadores: Francisco Sabóia; Manuel Vieira da Silva, que fora reeleito; Joaquim de Araújo
Chaves; Joaquim Lopes Teixeira; Jesuíno Soares Cavalcante:
Leonel Jucá Bezerra; Cândido Macedo e Antônio de Araúj:,
Chaves.
1904 - existia em Crateús a Sociedade Pastoril, do Cel.
Vicente Sabóia e José Lourenço, este Último de Ipu; e aquele,
de Sobral.
1904 - 8 de dezembro - instala-se a primeira Conferência Vicentina de Crateús. Teve como associados-fundadores as seguintes personalidades: Carlos Rolim de Moraes,
Alexandre da Silva Mourão e Lima, Francisco Coelho Ferreira, Francisco Marques de Sousa Lima, Francisco Antero
Correia Lima e José Amâncio Correia Lima
1904 - é instalada a primeira padaria de Crateús, de
propriedade do Sr. Pedro Viana. Instalou-se a Praça da Matriz, na casa em que residiu o Sr. Manuel Sabóia e que foi
residência do Sr. Deolindo Lopes Correia Lima (Pedro Viana
era natural de Ipu) .
1904 - funda-se em Crateús a Farmácia do Dr. Luis
Chaves e Melo. (Nesse mesmo ano, dá-se noticia de uma Guarda Policial nesta cidade, instalada no sobrado da Rua do Sol,
de propriedade do Cel. José Zacarias de Me10 Falcão. Esta
Guarda mudou-se posteriormente para a casa onde foi residência do "Seu" Leitor (João Lins Cavalcante de Aibuquerque)

1904 - muda-se de CrateÚs para o município de Mombaça o Sr. Manuel Irene de Sousa, natural de Crateús e filho
de Antonio Bezerra Melo, casado com Eugênia Irene de Sousa. Tem prole numerosa e ilustrada naquela cidade.
1904 - veja-se nesse ano "O DEDO DE DEUS", de autoria de Adérson Ferro. Trata-se de uma publicação sobre vários fatos criminosos no Ceará. Entre esses fatos, encontramos contado o assassinato do Pe. Inácio Ribeiro de Melo.
1904 - 28 de julho - publica-se no jornal "Unitário":
"Editorial - Crateús, 17 de junho de 1904". Trata-se de uma
peça elogiosa ao Cel. José de Araújo Chaves, Presidente da
Câmara Municipal, bem como ao Cel. Lucio Correia Lima e
Salviano Lopes Teixeira.
1905 - cola grau de Bacharel em Direito o crateuense
José Lopes Correia Lima, nascido a 13 de setembro de 1882
e falecjdo em Teresina, a 29 de janeiro de 1909. Foi promotor
Pública de Baturité e Juiz de Direito no Estado do Piauí.
1905 -- 27 de julho - falece no Piaui o Sr. Segisnando
Cícero de Alencar Araripe, que nasceu a 24 de agosto de 1832.
Foi casado com D. Maria Brasilina Lopes Lima Araripe, falecida a 31 de março de 1951. (Esta família é Sousa LimaCorreia Lima-Melo-Mourão dos sertões de Crateús. Segisnando e D. Maria Brasilina são os pais do Dr. Adolfo Alencar,
Advogado e Juiz Federal em Teresina.)
1905 - 4 de fevereiro - nessa data, são testemunhas do
casamento civil do tabelião público de Crateús, Francisco Anter0 Correia Lima, os Senhores Cel. Jerônimo de Sousa Lima
(Cel. Giló), Carlos Rolim de Moraes e João Brasil de Asssis
Barbosa. (Este casamento, em primeiras núpcias, realizou-se
com D. Ana Coriolano Lima).
1905 - 7 de janeiro - nasce o ilustre crateuense Dr. Samuel Lins Cavalcante de Albuquerque, Bacharel em Direito
e deputado estadual por Crateús. Colou grau a 8 de dezembro de 1938.
1905 - 12 de dezembro - falece em Crateús o Sr. José
Carlos de Pinho, progenitor do Sr. José Carlos de Pinho Filho, este também natural de Crateús e dos altos meios financeiros e exportadores do Estado.

1906 - pelo então Juiz Substituto de Crateús, Dr. Apolônio Perga Bandeira Barros, é formada uma banda de música no município, assim composta dos seguintes músicos:
Francisco Alves Feitosa, conhecido por Francisco da Maratoan, soprava o clarineta; Francisco da Costa Carvalho, conhecido por Chico Mocotó, soprava clarine; Francisco de
Me10 Rosa, soprava flauta; José Barbosa Gondim, conhecido
por "José Catumbinha", soprava piston; Manuel Moreira de
Paula, soprava piston; Abel Batista Barbosa, soprava flautim; José Ferreira de Almeida, vulgo "José da Duarda", soprava bombardão; Estolano Cavalcante, soprava bombardino; Joaquim Francisco de Melo, conhecido por "Capim", soprava trombone; Pedro Xixico, soprava trombone; José Moreira de Paula, soprava trombone; José Marques de Sousa Lima, conhecido por "José da Continha", soprava trompa; Manuel Dornel de Oliveira, soprava trompa (substituído por
Francisco José de Moraes) ; Andrelino Ferreira Lima, soprava
baixo; Francisco Adriano, soprava alguns instrumentos ou
tocava bombo; João Adriano, batia pratos; Craveiro Domingos de Sousa, tocava tarol. Esta banda de música pertenceu
à Paróquia local e, na primeira festa, que tocou, foi a de
N. S. da Conceição, no referido ano em que foi constituída.
As primeiras figuras executadas foram: "A Marcha Concei.,
ção" "8 de Dezembro" e a valsa denominada de "Caidinha".
1906 - 12 de novembro - estiveram em Crateús, em
visitas apostólicas, os missionários Frei Germano e Frei David.
1906 - 6 de dezembro - é mais ou menos desta data a
nomeação para administrador da Diocese do Maranhão, do
Monsenhor Vicente Ferreira de Araújo Galvão, Vigário Capitular do Maranhão, Monsenhor Galvão era parente e amigo
das famílias Sousa e Correia Lima, de Crateús. (Ver apontamentos e notas para a História Eclesiástica do Maranhão Dom Francisco de Paula e Silva - p. 394).
1907 - 7 de outubro - falece em Crateús Alexandre da
Silva Mourão e Lima, que nasceu a 27 de março de 1847
(Pai-Xandim). Seus pais foram Alexandre da Silva Mourão
(111) e D. Maria Francisca Correia Lima, falecida a 3 de junho de 1897,salvo engano.

1907 - fixa residência na cidade de Itapajé, antiga São
Francisco de Uruburetama, o crateuense Gustavo Augusto de
Araújo Chaves. Exerceu em Itapajé as funções de tabelião
publico.
1907 - constitui-se em Crateb a firma comercial de
Antônio de Me10 Rosa.
1908 - 31 de agosto - nasce em Crateús o Dr.Nagibe de
Me10 Jorge, Bacharel em Direito em 1930.
1908 - 13 de maio - falece em Crateús o Sr. Joaquim
Izidro Gonçalves de Moura, natural do Riacho do Sangue
Faleceu com 74 anos de idade e era casado com D. Francisca
Mariano Cavalcante de Albuquerque, natural de Independência. São os pais do Cel. Francisco Mariano Cavalcante de Albuquerque. Ela, Francisca Mariano, faleceu em 1885.
1908 - 24 de dezembro - leia-se no jornal Unitário:
"Crateús". Comenta-se uma acusação ao Cel. Giló (Cel. Jerônimo de Sousa Lima, chefe político em Crateús). Também
são acusados alguns dos amigos dele; um artigo assinado pol
José Coriolano Correia Lima.
1909 - leia-se "A VIDA DE CRATEfJS", por Benedito
dos Santos.
1909 - 27 de julho - nessa data, leia-se no jornal A
República: "O crime de Aguas-Belas". Nesta notícia, está incluído o Pe. Joaquim Gonçalves Rosa, vigário de Crateús, bem
como o Cel. Betrônio, defensor da vítima, que foi o Capitão
Gregório Palhares.
1909 - 11 de setembro - leia-se no jornal Unitário: "A
pedido" - O Crime de Aguas-Belas. Nesta notícia, acusa-se
ao Sr. Promotor de Justiça de Crateús, de nome Teodoro. Leia"A
-se no mesmo jornal a 16 de setembro do mesmo ano
Pedido" - O Crime de Aguas-Belas. Nesta última publicação,
est&incluído o Cel. Giló, o Dr. Apolônio, o Cel. José Ferreirr,
Lima e outros, todos de Crateús. Ainda no mesmo jornal, a
18 de setembro, veja-se: "O crime de Aguas-Belas". Nesta ú1tima publicação, é lembrado o promotor público Teodoro,
Borete Mourão, Cincinato Rodrigues, C d , José Ferreira Lima
e Cel. Gilb. Veja-se mais no mesmo jornal, com data de 23 de
setembro: "O Crime de Aguas-Belas". Nesta publicação, é
lembrado o Cel. Lúcio Correia Lima, o Cel. José Ferreira Li-

-

ma, o Cel. Giló, Cincinato Rodrigues e outros. Cincinato aparece como promotor de justiça.
1909 - 18 de dezembro - leia-se no jornal A República
- Tribuna do Povo. Nesta publicação, estão incluídas algumas porsonalidades de Crateús; entre elas, o Dr. Luís Chaves
e Melo, o Cel. Giló, o Cel. Firmino Rosa, o Dr. Apolônio Barros, o Cel. Teodoro, Vicente Lopes, o Cel. Manoelinho Mourão
e Francisco Soares, artigo assinado por Francisco Antero Correia Lima.
1909 - 20 de outubro - leia-se no jornal A República:
"Denúncia". Nesse artigo, faz-se referência ao Cel. Pedro Borges e outros de Crateús.
1909 - 13 de novembro - leia-se no jornal Unitário "O Crime de Aguas-Belas". Esta publicação é de autoria do
Dr. Luís Chaves e Melo, de Crateús.
1909 - 8 de julho - leia-se nessa data no jornal Unitário "Um Crime Bárbaro na pessoa do Capitão Gregório Palhares, de Aguas-Belas". Atribui-se ao Cel. Gil6 a falta de providências contra os criminosos.
1909 - realiza-se em Crateús a primeira festa carnavalesca desta cidade. Fizeram parte dela as seguintes pessoas
de Crateús: José de Araújo Chaves Filho, Manuel Soares de
Sousa Mascarenhas, Francisco Antero Correia Lima e João
Martins de Araújo.
1909 - 24 de fevereiro - nasce em Crateús um homem
de memória espantosa: Fausto Chaves de Araújo.
1910 - nesse ano, em Crateús, funda-se a Farmácia
Aguiar, conforme publicações de 1962. Seu fundador foi o Sr.
Vicente Frederico de Aguiar, falecido a 30 de junho de 1959,
em Crateús.
1910 a 1920 - nesse período, os mercados da Norte-América compravam peles de cabra diretamente ao comércio do
município.
1910 - construção das pontes de madeira da cidade de
Crateús (pareceu-nos ser a construção de uma delas).
1910 - reconstrução da Igreja Matriz de Crateús.
1910 - nesse ano, quando chegava na fazenda PastosBons, em Crateús, a construção da Via Férrea de Sobral (Estrada de Ferro de Sobral), foi encontrado um banguê para

fabricação de cachaça e rapaduras, bem como uma senhora
muito alva e com um casal de filhos e outro de negros. Os negros ainda não tinham notícias da libertação dos escravos.
1910 - 13 de dezembro - leia-se no jornal República:
"Crateús". Nesta noticia, trata-se de um abaixo-assinado em
desagravo ao Dr. Apolônio Perga Bandeira Barros, Juiz Substituto de Crateús e acusado pelo Dr. Luís Chaves e Melo.
1910 - agosto - leia-se no jornal República: "Ao PÚblico". É: uma resposta ao Dr. Luís Chaves e Melo, pelo Dr. Apolônio Perga Bandeira Barros, Juiz Substituto de Crateús.
1910 - 3 de julho - nessa data, em Crateús, cobrava-se
pela tabela, 5$000 por um casamento religioso na Matriz e
10$000 fora desta. O vigário era acusado de cobrar 10$000 e
5$000, respectivamente.
Nessa mesma época, era cobra&, ainda pe1,a tabela,
15$000 por sepultamento, sendo o vigário acusado de cobrar
30$000. Faziam-se 250 a 300 sepultamentos anuais.
1910 - 12 de julho - leia-se no jornal Unitário: "Exmo.
Sr. Dr. AntGnio Pinto Nogueira Acioly, Presidente do Estadr?
do Ceará". É: uma reclamação do Dr. Chaves e Me10 contra o
Juiz Substituto de Crateús, Dr. Apolônio Perga Bandeira Barros e outros.
1910 - 19 de abril - leia-se no jornal Unitário: "A Pedido", perguntas do Sr. Coletor e Intendente de CrateiXs.
1910 - constava residir em Crateús o Professor Luis
Perciliano de Sabbia, ex-seminarista e pessoa da família Sabóia, da cidade de Sobral. (Este senhor se casara com uma
moça de cor morena, o que lhe custou o desprezo da família)
1910 - contava-se em CrateÚs que o Sr. Teodoro Felicio
de Assis Barbosa mudara o nome, em face de um desfalque
que dera na Coletoria local. (Este Senhor foi Coletor de Rendas na época em que os prestamentos de contas dos Coletores
eram simplesmente de doze em doze meses).
1910 - chega a Camocim, fabricado no estaleiro de Oslo
(Noruega), o vapor "CRATEÚS", que se destinava ao transporte de bcis para o Pará e outros centros do país, em número
de 1.200. Era da Empresa Lorentzen, que tomou o nome dn
Capitão Lorentzen, marinheiro norueguês, aportado eix Camocim em 1900. (O "Crateús-Navio" foi vendido para a Eu-

ropa, em 1914, onde talvez tenha feito parte da Guerra de
1914 a 1918).
1910 - 19 de abril - nessa data, em Crateús, o Imposto
de Portas Abertas, criado pela Intendência local, era cobrado
nesta base: estabelecimentos de fazenda - 15$000 e os de
molhados - 10$000, sem falarmos no selo de 2$300. Aplicava-se, na época, um imposto asfixiante.
1910 - 29 de janeiro - leia-se no jornal Unitário: "A
Pedido" - "Quem anda aos porcos, tudo lhe ronca". É: uma
nota do Dr. Luís Chaves e Me10 contra o Cel. Gi16, de Crateús.
1910 - 29 de janeiro - chamava-se Adriano o autor do
atentado de morte ao Pe. Macedo, vigário de Crateús. (A fonte não guardou o ano em que se verificou o referido atentado) .
1910 - 15 de março - leia-se nesta data o jornal A República. Neste jornal, está publicada uma satisfação do Cel.
Giló ao público de Crateús. O Dr. Luís é um dos acusados (Dr.
Luís Chaves e Melo).
1911 - são depostos de suas funções em Crateús o Cel.
Jerônimo de Sousa Lima (Cel. Gi16) e o Cel. José Ferreira
Lima (Cel. Cazuza Ferreira). Este Último, das funções de Intendente; e aquele, de Chefe de Partido Político. Esta depw
sição não surtiu o efeito desejado, porquanto voltaram aos
cargos os chefes prejudicados.
1911 - 29 de agosto - leia-se no jornal Unitário "Crateús". Trata-se da prisão do Te. Francisco Onofre e da
transferência do Promotor Público, Cincinato Rodrigues, para
a Comarca de Jardim.
1911 - 8 de junho - leia-se no jornal Unitário "A História das Ovelhas e o Segredo dos Leilões". Mistérios dos Foros e Bens do Patrimônio". "Trinado em Sibemol". É: uma
acusação ao Vigário de Crateús, na qual também se diz que,
para ser padrinho ou madrinha, é preciso, na Matriz, comprar-se uma vela por 5$000. Diz-se mais que os bens da Capela de Irapuá estão se acabando, até mesmo a Imagem do
S. Bom Jesus foi roubada e entregue ao vigário de Tamboril.
1911 - 10 de agosto - leia-se no jornal Uintário "Negócios de Crateús". Nessa publicação, é confirmada a deposição do Cel. Gil6 e outros, cuja deposição se verificou a 6 de

julho de 1911, segundo notícia em outro jornal. (A deposição
em referência resultou na prisão do intendente, Cel. José Ferreira Lima, do promotor Cincinato Rodrigues e do próprio
Cel. Giló (Cel. Jerônimo de Sousa Lima). O último sofreu 7
dias de reclusão celular.
1911 - julho - nessa data, o jornal Unitário publica:
"O Caifaz e o Vigáriow."Como o Vigário Projeta a Viuvez".
"Alegria de certos Vigários". Tudo com relação ao Vighrio
de Crateús, Pe. Joaquim Gonçalves Rosa.
1911 - 11 de julho - nessa data, o jornal Unitário publica o seguinte: "Ipu-lo. Foram depostos o Chefe Governista
de Crateús, JerÔnimo de Sousa Lima; o Intendente Municipal, José Ferreira Lima; e o Promotor de Justiça, Cincinato
Rodrigues, que estavam praticando toda sorte de crimes".
Na mesma publicaqão, diz-se que foi proclamado Chefe do.
Partido Governista daquela Vila o Major José de Araújo Chaves Filho.
1911 - 20 de julho - leia-se no jornal Unithrio: "CRATEOS". Refere-se esta noticia a um telegrama do Dr. Luis
Chaves e Me10 sobre a deposição do Chefe Político de Crateús, Cel. Jerônimo de Sousa Lima, a 11 de julho de 1911. O
mesmo jornal publica: "Mais uma deposição", com referência ao citado Chefe Político.
1911 - 16 de maio - leia-se nessa data, no jornal Unitário: "Exmo. e Revmo. Sr. Dom Joaquim José Vieira, Digníssimo Bispo Diacesano do Ceará". Trata-se de uma acusação
ao Vigário de Crateús, Pe. Joaquim Gonçalves Rosa, e a outros.
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1911 - 16 de maio - nessa data, era de 1$500 o preço
da diária de um trabalhador rural em Crateús e dizia-se que
o Dr. Francisco Memória era o encabeçador de uma loteria
em beneficio da construção das torres da Igreja Matriz da
cidade. O leilão, em benefício desta Matriz, em dezembro do
ano anterior, rendeu a importância de um conto e tanto, dora as esmolas particulares. Na festa do Padroeiro, na mesma
data, (ISTO), constava havexm sido de 500$030 as despesas
com. música, foguetes e ornamentos.
1911 - 4 de maio - leia-se no jornal Unitário: "Crateús". É: um abaixo-assinado dirigido a Dom Joaquim Jose
!

Vieira, Bispo Diocesano do Ceará, e ao seu Coadjutor Dom
Manuel de Oliveira Lopes. Acusa-se ao Vigário de Crateús, Pe.
Joaquim Gonçalves Rosa.
1911 - 19 de abril - leia-se no jornal Unitário umn
lista de abaixo-assinados, dirigida ao Iimo. Sr. Dr. Diretor
do Serviço Sanitário Federal da República. (Acusação ao Sr.
Cincinato Rodrigues pelo Dr. Luís Chaves e Melo.)
1911 - 29 de abril -leia-se no jornal Unitário: "Ao Exmo.
Sr. Revmo. Dom Joaquim José Vieira, Digníssimo Bispo Diocesano do Ceará". Trata-se de um protesto de Pedro Pereira
de Paula contra o Vigário de Crakús, Pe. Joaquim Gonçalves
Rosa.
1911 - junho - leia-se no jornal Unitário: "Uma séria
acusação ao Promotor de Crateús, Cincinato Rodrigues, isso
em face de um artigo deste no jornal República, do dia 23 de
maio de 1911, intitulado "Um Chaval em Crateús".
1911 - 19 de agosto - leia-se no jornal Unitário: "Anarquia em Crateús". Leia-se na mesma data e no mesmo jornal'
"Crateús". São comentários sobre a deposiçiio do Cel. Gil6
(Cel. JerGnimo de Sousa Lima).
1911 - 29 de agosto - leia-se no jornal Unitário: "Crateús". Trata-se de fatos ligados ao alferes "Espinheiro" da Polícia Militar do Estado.
1911 - 28 de novembro - leia-se no jornal Unitário:
"Crateús". Trata-se de escritos sobre uma situação anormal
em Crateús. (Política Agitada-Roubos).
1911 - nesse ano, iniciaram-se os estudos da construção
da Via Férrea Crateús-Independência. Estes estudos foram
começados pelo engenheiro baiano. . . . . . . . Eustáquio, com
a denominação de Girau a Crateús.
1911 - deixa Ipueiras, com destino a Crateús, com o
objetivo de tirar o seu parente da cadeia, o Cel. Giló, o valoroso Cel. Alexandre da Silva Mourão (VIII) . Conduzia 800 parentes e amigos.
1911 - desembarca em Nova-Russas, onde pernoitou, o
Tenente Espinheiros, da Força Pública do Estado. Trazia sob
seu comando 12 soldados de sua Corporação. Entre esses soldados, estavam um sargento e um cabo. Esta volante policial
destinava-se às garantias ao Cel. Giló, de Crateús. De Nova-

Russas, saíram para Crateús em um trem de lastro, demorando-se em Sucesso, antigo Pinheiro, de onde partiram em
costas de animais. Os soldados, bem como o comandante,
eram de cor preta e fardamento azul-marinho, com listras
vermelhas na calça e botões dourados na túnica. O oficid
referido era de estatura mediana, boa robustez, falava manso, tinha atitudes serenas, porém muito enérgico no cumprimento do dever.
1912 - era oficial da Força Pública do Estado o crateuensle Augusto Gustavo de Araújo. Em 1910, constou-nos
ser sargento. Foi combatente da Revolução de Juazeiro do
Norte, ao tempo do Governo Marcos Franco Rabelo.
1912 - 29 de julho - esteve em Crakús, em visitas pastorais, Dom Manuel da Silva Gomes, Bispo Diocesano de Fortaleza. Dom Manuel nasceu a 14 de março de 1874, assumindo o Governo Diocesano de Fortaleza a 18 de dezembro de
1912 e falecendo a 14 de março de 1950, em Fortaleza.
1912 - chega a Crateús o primeiro automóvel dessa
cidade: era de propriedade do Dr. João Tomé de Sabóia e Silva, engenheiro civil. O Dr. João Tomé foi Governador do Ceará no período de. 12 de julho de 1916 a 1920. Foi este o engenheiro-construtor da Via Férrea de Sobra1 e de vários melhoramentos em Crateús, onde teve influência política. O
advogado e chefe político José de Araújo Chaves Filho seguia
a sua orientação partidária. Nasceu a 4 de agosto de 1870 e
faleceu em Fortaleza, a 26 de julho de 1947.
1912 - 21 de julho - falece em Crateús o Cel. Lúcio
Correia Lima, chefe politico local. Foi casado com D. Ana
Gonçalves Leal, em 1878, casando-se, em segundas núpcias,
com D. Terezinha, esta filha do Cel. Francisy José A. da Cost a e irmã do Desembargador piauiense Carlos Augusto de
Araújo Costa, em 1886. Terezinha faleceu em 1916. Em sua
vida política, contam do Cel. Lúcio Correia Lima, várias passagens que bem demonstram o que foi o seu valor pessoal e
político. Seus pais foram Francisco Correia Lima e Manuela
de Sousa Lima.
1912 - 28 de novembro - falece em Crateús o professor
Firrnino Rosa (Firrnino José Rosa), fundador e proprietário
da Escola Firrnino Rosa, de Crateús. Nasceu no Piaui e ca-

sou-se em Crateús,em 1884, com D. Eufrozina Rosa de Melo.
Deixou ilustrada descendência.
1912 - 2 de outubro - é dessa data o Decreto-Lei n.O
9.788, aprovando os estatutos ou estudos definitivos do trecho de 67 quilômetros da Linha Férrea de Giráu a Crateús,
bem como o respectivo orçamento na importância de . . . . . .
4.305:653$516.
1912 - reminiscências de famílias de Crateús: Braz Pereira Soares era filho legítimo do alferes José Soares Godinho
e Balbina Pereira Nunes, naturais da Freguesia de São Pedro e São Paulo de Mamanguape, da Paraíba. Foi casado com
D. Antônia Cordeiro de Sousa, de cujo matrimônio teve a
prole seguinte: Antônio Soares Godinho; João Evangelista
S o a s Godinho; José Soares ~0dinho;'ManuelPereira Soares;
Manuel Soares Godinho; Balbina Soares, que se casou com
Caetano de Figueredo Rocha; Maria Pereira Soares, casada
com José Pereira da Cruz; e Antônia Cordeiro, casada com
Matias Alves de Figueredo. Teve mais um filho natural que
adotou e legitimou, sendo ele Serafim José de Jesus Soares.
Tendo enviuvado e já com adiantados preparatórios voltou
ao Seminário, conseguindo com facilidade ordenar-se, indo
morar na povoação de Pelo Sinal, hoje Independência, onde
faleceu no dia 12 de julho de 1813. Antes era morador em
Cavalete, Termo de Piancó da Província da Paraíba. Manuel
Soares Godinho, filho do mesmo Pe. Braz Pereira Soares, nasceu no ano de 1785, falecendo em 1859. Foi casado com D.
Francisca Soares da Silva, de cujo matrimônio teve os filhos
seguintes: Justiniano Soares Godinho; Antanio Soares Mano;
Manuel Soares Godinho (Presidente) ; Inácio Soares Godinho; Francelina Soares do Amor Divino, que se casou com o
Capitão Manuel Ricardo de Albuquerque Cavalcante; Umbelina Soares da Silva, casada com o Capitão Antonio Ribeiro
Soares Godinho; Ana Rosa Soares, casada com José Soares
Godinho; Maria Soares da Silva, casada com o Capitão Tob'ns di Pmsa Lima: e Francisca Soares da Silva, casada com
c advcqado José Leopoldino Soares Godinho. Inácio Soares
Godinho nasceu em 1866, a 8 de novembro, e casou-se com D.
Francisca Ricardo Soares, de que teve os filhos seguintes:
Raimundo Soares Godinho, Manuel Soares Godinho Caval-

cante, Elpídio Soares Godinho, Alfeu Soares Godinho, Arnb
lia Soares Ricardo, Ana Ricardo Soares, Maria Ricardo Soares, Francelina Ricardo Soares, Regina Celsa Soares e Francisca Pastora Soares.
1912 - 31 de julho - nesse ano, foi este o movimento espiritual em Crateús, por ocasião de uma visita pastoral de
Dom Manuel da Silva Gomes: 1.030 crismas, 5:100 comunhões, 174 batizados e 57 casamentos. (Leia-se o jornal "Gazeta do Sertão", de Ipu, de agosto desse ano (1912), em cujo
jornal se ler uma longa notícia sobre visitas pastorais de Dom
Manuel à Zona Norte do Estado).
1912 - 8 de julho - falece em Crateús, onde era chefe
político, o Cel. José de Araújo Chaves, pai do advogado José
de Araújo Chaves Filho, também chefe político em Crateús,
a 4 de outubro de 1832.
1912 - 12 de dezembro - chega a Crateús a construção da Via Férrea de Sobral (cremos ser esta data a de inauguração da Estação local).
1912 - 30 de maio - nasce em Crateús o Dr. Abelardo
Fernando Montenegro, Bacharel em Direito dos mais notáveis do Ceará.
1912 - dezembro - chegada na cidade de Crateús das
primeiras locomotivas da Via Férrea de Sobral, que vieram
por ocasião da inauguração da estação local. Conduziam engenheiros e outras pessoas de destaque. Tinham números 8
e 10, sendo que a de número 10 era dirigida pelo maquinista
de nome Antônio Nabuco de &usa.
1912 - mais ou menos nesse ano, em Crateús, o negro
Pedro e um companheiro de presídio fogem da cadeia pública
local, algemados pelo pescoço, em direção ao Piauí. Passando pela fazenda São Romáo, um ferreiro tirou-lhes as algemas e indicou-lhes o caminho do Piauí. Tratava-se de dois
criminosos dos sertões de Crateús. (Quase na mesma época,
o Sr. José Boa Hora assassina em Crateús o negro Henrique,
crime que causou descontentamentos na família crateuense).
1913 - 9 de julho - tentativa de morte contra o Dr.
Gentil Falcão, deputado federal e naturai d? Crak&.
1912 - nesse ano, existia no Ipu uma loja de tecidos
com a dcnorninação de Loja Crateús, de Luís Jacome de Melo.

la. - 1$300; 6 do mesmo mês e ano: peles de carneiro de la.
- 0$800; 29 de setembro do mesmo ano: peles de cabra de
2a. - 0$700; 6 de outubro: uma arroba de algodão (16 quilos) - 12$000; 27 de janeiro: 1 quilo de couro de boi (espichado) - 1$300; 15 de dezembro: 1 quilo de cera de carnaú-

1913 - 28 de março - existia em Crateús uma filial de

J. Lourenço & Cia., de Ipu.
1913 - 18 de julho - o jornal Gazeta do Sertão, do Ipu,
publica minuciosamente o atentado de morte que sofrera em
Fortaleza o Dr.Gentil Falcão, natural de Crateús.
1913 - 28 de outubro - nasce em Crateús o Dr. Boanerges Cisne de Farias Sabóia, professor catedrático em Fortaleza. Colou grau em Direito a 8 de dezembro de 1938.
1913 - 19 de julho - é assassinado na cidade de Crzl
teús o jovem Tomás de Araújo Catunda (o Tomasinho).
1913 - 1.O de maio - edita-se em Sobral o jornal A LUTA, tendo como redator-chefe o Sr. Deolino Barreto Lima, na.
tural de Crateiis.
1913 - Tentativa de morte contra o Pe. Joaquim Gon.
çalves Rosa, de Crateús.
.
1914 - 7 de junho - Contraem núpcias em Crateús os
crateuenses Manuel Soares de Sousa Mascarenhas com D.
Izabel Coelho Lopes Lima, que se tornou Izabel Coelho Lopes
Lima Mascarenhas. Manuel Mascarenhas exerceu cargos de
relevo em sua cidade natal; entre esses, o de delegado de polícia. Com honestidade e trabalho, este cônjuge conseguiu diplomar 6 de seus filhos, três deles colaram grau em Direito
em um s6 dia e na mesma universidade. Mascarenhas e Izabel são os pais do deputado federal Antônio Coelho Mascarenhas e de outros de igual valor profissional e político.
1914 - leia-se: "Mourões e Moquecas", de autoria do
Dr. Gustavo Barroso. São notícias para a história de CrateÚs.
1914 - 13 de maio - casa-se em Crateús o Sr. Gonçalo
de Me10 Lima com D. AntBnia do Vale Melo.
1914 - falece em Fortaleza o jovem crateuense Manuel
de Araújo Cardoso. Outros o dão falecido em 1913.
1914 - fixa residência na cidade de Crateús o Sr. José
Egídio Carvalho Vale, que se mudara para Fortaleza a 3 de
jcneiro de 1949. Este senhor foi o fundador-proprietário do
chamado "Bilhar do Egídio", em Crateús, instalado na cidade em 20 de junho de 1928.
1914 - eram estes os preços dos produtos de exportação na cidade de Crateús: 29 de setembro: peles de cabra de

ba - 0$92.
1914 - construção em Crateús da casa de residência do
b
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Cel. Francisco Mariano Cavalcante de Albuquerque. Nesta
época, era a melhor construção cidade. Neste prédio, realizaram-se várias reuniões da Associação Comercial do lugar, antes de 1921. Também foi palco de algumas festas dançantes
da sociedade local.
1914 - o médico Joaquim Fontenele, clínico em Viçosa,
faz curas em alguns crateuenses.
1914 - 1.O de setembro - fixa residência na cidade de
Crateús o Sr. Firmino Rocha de Aguiar, atualmente residente em Fortaleza.
1914 - 18 de outubro - inaugurada oficialmente a Estação da Estrada de Ferro de Sobral em CrateÚs, (esta data
não nos parece certa).
1915 - visita Crateús, em visita apostólica, o virtuoso
Frei Teobaldo.
1915 - inaugura-se em Crateús o "Hotel Rodolfo".
1915 - 6 de janeiro - la. festa dos "caretas" em Crateús, organizada pelo Cel. Auton Aragão, chefe político em
Crateús e Ipu.
1915 - 31 de dezembro - morre na cidade de Crateús,
vítima do flagelo da seca desse ano, uma criança de nome
"Agua Fria". Esta morte muito comoveu aos crateuenses residentes n a cidade.
1915 - instala-se em Crateús o Sr. João Evangelista de
Sousa, comerciante por alguns anos. Ex-membro da Conferência de São Vicente de Paula dessa cidade, bem como funcionário aposentado da Prefeitura local. Mudara-se para Fortaleza em 1956,onde faleceu em 1973.
1915 - construção da torre, lado Oeste, da Igreja Matriz de Cratelís.
1915 - 27 de fevereiro - nasce em Crateús o General
José Liberato Souto Maior, Comandante do 4.O Batalhão de

Engenharia, sediado em Crateús. Reside atualmente no Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Deu provas de
amor a Crateús.
1915 - casa-se em Crateús o Sr. Pedro Machado da Ponte. Sua esposa, em primeiras núpcias, chamava-se Antônia
Machado da Ponte. Casou-se, em segundas núpcias, em Fortaleza, onde faleceu a 22 de setembro de 1950,tendo nascido
a 29 de junho de 1894. Foi homem de grandes negócios dentro e fora do Ceará.
1915 - 10 de novembro - data do Decreto da Santa Sé,
criando a nova Diocese de Sobral, que foi ligada à paróquia
de Crateús, até 1964.
1915 - leia-se "A Questão de Limites entre o Ceará e o
Piauí", discurso pronunciado na Câmara Federal dos Deputados. Assunto do interesse da História de CrateÚs.
1915 - 27 de julho - morre em Crateús, com 58 anos, o
Sr. Joaquim de Sousa Lima, pai do Cel. Francisco Chagas
Barreto Lima.
1915 - fixam domicílio em São Paulo (Bebedouro), os
crateuenses João Martins de Araújo e Francisco Martins Leite de Araújo.
1915 - fixa domicílio em São Paulo, estes cônjuges da
família crateuense, Manuel Bezerra de Me10 Falcão e Maria
Inácia de Me10 Falcão. Entre os filhos desta união conjugal,
estão estes que se projetaram fora do Ceará: Antônio Bezerra
de Me10 Falcão, residente em Bauru; Zulrnira, que se casou
e foi residir em Andradina (Estado de Mato Grosso); Maria
do Espírito Santo de Me10 Falcão, residente na capital bandeirante.
1916 - 12 de janeiro - realizou-se em Crateús a desejada
fundação do Grêmio Recreativo Crateuense, às 19 h, em um
dos vastos salões da Hospedaria Porto, gentilmente cedido
por Braz Porto. Teve como presidente da solenidade e primeiro presidente do grêmio o Dr. Souto Maior, Juiz de Direito
da comarca.
1916 - existia em Crateús nesse ano a Farmácia Croatá,
de Cincinato Rodrigues (esta farmácia fazia vendas do vinho Croatá, de seus laboratórios).

1916 - 23 de outubro - são assassinados na cidade de
Crateús os comerciantes locais Afonso Menescal Furtado e
Manuel Furtado Jales, saindo atingido por uma das balas
assassinas um cidadão mais conhecido por "Manuel do Tiro". (O fato foi dos mais lamentáveis e envolveu pessoas da
maior importância da cidade).
1916 - 27 de maio - funda-se em CrateÚs a Padaria
Norberto. Seu fundador foi Norberto Ferreira de Sousa, que
faleceu a 3 de setembro de 1954.
1916 - 20 de agosto - falece em Crateús o comerciante e acadêmico de medicina Antônio Ferreira de Me10 Falcão
Filho. Nasceu a 25 de abril de 1876.
1916 - 31 de dezembro - construção ou inauguração
da Estação Poty, de Crateús (estação da Estrada de Ferro
de Sobral).
1916 - muda-se de Crateús para o município de São
Miguel, no Estado do Piauí, o Sr. João R u f i o da Mota, depois
de prestar os seus serviços profissionais à construção da Estrada de Ferro de Sobral, quando estava em Crateús. Foi um
dos ferreiros-chefes da construção.
1916 - falece em Sobral e sepulta-se em Crateús o Cel.
Giló (Cel. Jerônimo de Sousa Lima). Nasceu a 12 de junho
de 1883 e casou-se com D. Maria Gérson Coriolano Lima em
1886. Maria Gérson nasceu a 2 de janeiro de 1861 e faleceu
a 14 de novembro de 1949.O Cel. Gil6 foi chefe político de evidência em Crateús, onde sofreu desgostos políticos, mas muito fez pelo município. Seus pais foram Jerônimo de Sousa
Lima e Maria Leolinda d e Sousa Lima.
1916 - passa a ser Casa Paroquial a antiga casa do "Ho-.
te1 Rodolfo", à Praça da Matriz, em Crateús.
1916 - trabalham na construção da Avenida "Frei Vidal", em Crateús (avenida de madeira em cercaduras), os
mestres-de-obras Aleixo de Sousa Vieira, Manuel de Melo
Falcão e Vicente Carpina. Manuel de Me10 e Aleixo também
foram os construtores dos altares N. S. da Conceição e Coração de Jesus, que se encontram à direita e esquerda da entrada da Igreja Matriz de Crateús.
1916 e 1917 - faz parte do destacamento policial de
Crateús o cabo Severiano Marcolino Evangelista, que diz ter

executado a prisão do Sr. Manuel Ferreira Lima, no assassinato dos Furtados - Afonso Menescal e Manuel Furtado Jales, ambos assassinados em Crateús.
1916 - nesse ano, esteve em Crateús, a serviço da Estrada de Ferro Crateús-Piauí, o Sr. Elizeu Cavalcante Mota.
1916 - 17 de fevereiro - nasce em Crateús (Novo-Oriente) o Pe. Odécio de Loiola de Sampaio, que se ordenou a 30
de novembro de 1941.
1916 - 17 de julho - preços de alguns artigos de primeira necessidade em Crateús: meia arroba de toucinho com
dois quilos de carne verde - 7$600; 400 rapadurinhas da serra (preço total) - 12$000; 72 quilos de batata doce - 4$300.
1917 - data da segunda grande invasão a Crateús pelas
águas do Rio Poty.
1917 - nova transferência, em Crateús, das feiras dos
domingos para os dias de sábado. Tomaram parte saliente
nessa transferência os senhores Francisco Coelho Ferreira,
Carlos Rolim de Moraes e José Amâncio Correia Lima.
1917 - desmoronamento do sobrado do Capitão José
Amâncio Correia Lima, localizado à Rua da Beira do Rio,
fundos correspondentes a sua residência, a Praça da Matriz,
em Crateús.
1917 - 6 de janeiro - inauguração da Avenida "Frei
Vidal", em Crateús (avenida com cercaduras de madeira),
a Praça da Matriz.
1917 - 17 de outubro - nasce em Crateús o Pe. Joviniano Loiola de Sampaio, ordenado a 25 de outubro de 1942.
1917 - ano em que ruiu a casa de residência de Pedro
Coelho Lima, em CrateÚs, & Rua Dr. J&o Tomé de Sabóia e
Silva (em face do inverno do mesmo ano).
1917 - 15 de janeiro - nasce em Crateús o Sr. Antônio
de Me10 Falcão Neto, o introdutor da pipoca sem casca no
Ceará.
1917 - 14 de março - nasce em Crateús o acadêmico
de Direito Raimundo Homann de Albuquerque, filho do Dr.
Antanio Albuquerque e de Ernestina de Lima Homann. Faleceu tragicamente em Fortaleza, a 13 de outubro de 1939.
1917 - 12 de abril - casa-se em Fortaleza o crateuense
Dr. Emílio Leite de Me10 Falcão com D. Alda Rodrigues de

Vasconcelos Falcão. Colou grau em Direito em 1914, tendo
nascido a 12 de agosto de 1881. Residia em Fortaleza, onde
faleceu. Em 31 de dezembro de 1916 fez parte de importante
manifestação popular, por ocasião de ser reposta no salão do
júri, em Fortaleza, a imagem de Jesus Crucificado.
1917 - 26 de junho - o que nos diz Saturnino de Sousa
Veras, natural de Crateús e nascido a 29 de novembro de
1894, em Boa Vista dos Correias ou Boa Vista dos Carrancas,
como era mais conhecida, distando 5 léguas de CrateÚs e 7 de
Tamboril: "Conheci minha avó paterna, Luísa de Matos Sampaio Veras, viúva de Inocêncio da Costa Veras. Inocêncio
falecera em Campo da Cruz, em 1877 (Serra arande). D.
Luísa, em Tamboril, em 1907". (Os pais de Saturnino foram
Vicente da Costa Veras, nascido em 1872 e falecido em 1955.
Sua avb materna foi Ana de5 Sousa Lima, nascida em Quixeramobim, no lugar Boa Vista, a 20 de dezembro de 1840).
1918 - 10 de outubro - nessa data, publica-se uma
estatística de Crateús. Longp relato de coisas do município.
Esta estatistica está publicada em um jornal da cidade do
Ipu, de nome ignorado.
1818 - 14 de fevereiro - nasce em Crateús o Dr. João
Ricardo de Araújo Lima, advogado em Manaus (Amazonas).
13 professor catedrático e casado com D. Alda de Me10 Lima,
a 20 de janeiro de 1941.
1918 - 19 de novembro - falece no Estado do Paraná o
Capitão do Exército Evandro Emílio de Sousa Lima, casadc
com D. Benedita de Sousa Lima, ela natural do Estado de
Mato Grosso. Os pais dele eram naturais de Crateús. O capitão Evandro era brilhante figura da família Sousa Lima-Correia Lima, de Crateús. Dos filhos que deixou, 4 são oficiais
superiores do Exército. Um deles é o atual General Evandro
de Sousa Lima, chefe da SUDENE, em Pernambuco. Nasceu
a 15 de fevereiro de 1872.
1918 - deixa Crateús, para ir residir em Caxias, no
Maranhão, o médico Francisco Sales Nogueira Filho.
1919 - 1.O de setembro - vai ao Ipu, onde fora prestar
os seus trabalhos sacerdotais à criança ipuense, o Pe. José.
Juvêncio de Andrade, vigário de Crateús.

1919

- nesse ano, dá-se a primeira vitória do futebol

crateuense.
1919 - Morre a primeira esposa do Dr. Benjamim Hortêncio de Medeiros.
1919 - 4 de outubro - nessa data, falece na cidade de
Crateús um dos grandes pugnadores do progresso local, Car10s Rolim de Moraes. Foi o primeiro agente da Estação Ferroviária de Crateús. Nasceu em Lavras da Mangabeira.
1919 - leia-se a Revista Trimestrai do Instituto do Ceará, Barão de Studart, 4.O Trimestre, p. 3 - 21. Trata-se de
notícias para a História de Crateús.
1919 - 18 de julho - nessa data, foram encontrados na
propriedade São Francisco, em Crateús, os alicerces de uma
casa de construção secular.
1919 - 1.O de janeiro - assume a Secretaria da Câmara
Municipal de Crateús o Sr. João Batista Correia Lima. A 20
do mesmo mês e ano, é nomeado agente-fiscal do município
o Sr. João Evangelista de Sousa.
1920 - aparece em Crateús o 1.O cinema da cidade, de
Aldas Nunes.
1920 - inicia-se a construção do ramal Crateús-Independência (ramal da Via Férrea). Esta construção foi iniciada
pelo engenheiro Leite.
1920 - muda-se de Crateús para a cidade de Cajazeiras,
na Paraíba, onde faleceu, o Dr. Adriano, engenheiro civil, filho do Dr. e Professor Brocos e de D. Henriqueta, residentes
no Rio de Janeiro. Este engenheiro foi um dos construtores
do ramal Crateús-Distrito de Ibiapaba (ramal da Estrada
de Ferro de Sobral).
1920/1925 - período em que lecionou em Crateús a professora diplomada Herminia Vieira de Araújo, falecida ern
Massapê.
1920 - população do município de Crateús: 18.876 habitantes.
1920 - dá-se uma vitória profissional do advogado José
de Araújo Chaves Filho. Esta vitória se prende a questão de
"Lontras" (Serra da Ibiapaba) . Trata-se de uma questão de
terras em que se empenharam os senhores Pedro Borges e o

velho Cutim, ambos de Crateús. Era defensor de Cutim o advogado aqui citado.
1920 - o município de Crateús se compunha de 3 distritos: Crateús, Barrinha e Santana.
1920 - 10 de junho - sofre um acidente em CrabÚs,
na residência de seus pais, em virtude de inflamáveis com
que trabalhava, o crateuense José Jucá Falcão (o Alemão).
1920 - 1.O de maio - realiza-se no Rio de Janeiro um
convênio de limites do Ceará com o Piauí, em que foi ventilado o território de Crateús.
1920 - 10$000 por noite era o quanto custava a iluminação da Avenida Frei Vidal, em Crateús. Esta iluminação
era a carboreto-gasômetro e paga pela Prefeitura Municipal.
1920 - é assassinado, mais ou menos nesse ano, n a fazenda Tamanduá, em Crateús, de propriedade do Sr. José
Rosa, um negro alto e de compleição robusta. Este assassinato foi praticado com requinte de perversidade pelo Sr. Luís
de tal, homem baixo, franzino e amareloso. Aplicoir na vítima 21 facadas, arrastandea até ao curral da propriedade,
onde encheu a boca do morto de capim e estercos de animais.
1920 - 1.O de setembro - nessa data, foi pubficado um
recenseamento rural de Crateús, promovido pelo Ministério
de Agricultura, Indústria e Comércio, em que estão contidas
241 propriedades do municipio, com os respectivos propriethrios.
1920 - 24 de novembro - dia, mês e ano em que a cidade de Crateús foi invadida por uma enorme onda de morcegor e andorinhas, hóspedes indesejáveis da Igreja Matriz da

Paróquia.
I

1920 - 20 de agosto

- regressa a Crateús, de volta do

1)DO de Janeiro, onde fora a tratamento de saúde, o Cel. Auka Aragão. Houve festas em sua recepção, promovida pelos
Qp amigos e familiares.
q&r,d020 - "MOURÃO" : leia-se em "ARQUIVO HERALDImw,genealogia, p. 294.
ii.r!t 1020 - têm-se notícias de Luzia Gonçalves Nunes Melo,
IIYICIIUZ de Crateús, casada com o primo Apolônio, residentes
em Turu-Assu (Minas Gerais).

1920

- têm-se notícias de João Ribeiro Nunes Leitão,

casado com Maria Leitão Mourão. Tiveram um Único filho
de nome Constantino Ribeiro Lima. Todos residentes em Minas Gerais e alguns naturais de Crateús.
1920 - é removido de Crateús para a comarca de Viçosa
o Dr. Antônio Cavalcante de Albuquerque, Juiz Substituto de
Crateús. Nessa data, tinha os seguintes filhos: Eudes, Raimundo, Maria Ely e Maria Aidyne.
1920 - torna-se professor de odontologia no Estado do
Maranhão o crateuense Dr. Antônio Cíwro Correia Lima.
1920 - 1.O de julho - falece em CrateÚs o inteligente
e virtuoso Cel. Jovino Higino de Araújo Lima.
1920 - 28 de julho - confirma-se que o construtor (prdreíro), da casa de residência do Cel. Francisco Coelho Ferreira, a Praça da Matriz em Crateús, fora o proprietário da
mesma.
1920 - mais ou menos nessa data, é exonerado das funções de escrivão da Coletoria local o Sr. Higino Lopes Correia Lima. (Esta exoneração foi um ato arbitrário e político).
1920 - novembro - falece em Crateús o professor Manuel Vieira da Silva (professor Nelo).
1921 - funda-se em Fortaleza, a Rua Guilherme Rocha,
a ótica Cancão, de propriedade do crateuense Raimundo de
Me10 Falcão, que nasceu a 26 de janeiro de 1894 e faleceu ern
Fortaleza, a 16 de julho de 1962.
1921 - 2 de junho - nasce em Crateús o Dr. Alexandre
do Amara1 Mourão, médico e clínico em Fortaleza. Formou-se
em 1956 pela Faculdade de Medicina de Recife, Estado de Periiambuco.
1921 - 28 de setembro - falece em Fortaleza, as 23 h, o
grande abolicionista, poeta e historiador, Antônio Bezerra de
Meneses. Visitou Crateús em 1884, quando teve ocasião de escrever algumas notas sobre a cidade.
1921 - 5 de junho - funda-se em Crateús a Associação
Comercial do Município.
1921 - 21 de março - chegada em Crateús da família
Asffor, uma âmília de nacionalidade síria e que se tornou
bastante estimada pelo povo crateuense.
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1921 - visita Crateús, em inspeção aos destacamentos
policiais da zona norte do Estado o Major Moisés FiguereCo,
da Força Pública do Estado. O referido Major exercia as funções de delegado especial de Crateús a Camocim e comandava a Companhia de Polícia sediada em Sobral. Também
visitou essa cidade em 1928, quando teve ocasião de acalmar
a política local, que' se achava em ânimos exaltados.
1921 - as terras do Patrimônio da Paróquia de Crateús
foram originadas da fazenda Pilar. A fazenda Pilar se constituía de uma e meia légua de terras entravadas no distritosede do município. Esta é a opinião do Dr. Wilson Araújo.
Agrimensor que foi no município.
1922 - 7 de setembro - forma-se em Crateús uma determinada equipe de futebol, que vem até 1928, sendo assistida, tecnicamente, em 1924, pelo Dr. Promotor Público da
Comarca, de nome Estelito Caetano.
1922 - 7 de setembro - realiza-se solenemente em Crateús uma sessão de comemoração da Independência do Bra-,,
sil. Esta sessão foi realizada sob a pr&idência do Pe. José
Juvêncio de Andrade, vighrio da Paróquia. O local da realizacão foi o lado leste da Igreja Matriz, à Praça do mesmo
nome.
1922 - ver o jornal União, do Rio de Janeiro, em que se
fazem referências elogiosas ao Capitão José Amâncio Correia
Lima. de Crateús.
1922 - 16 de dezembro - nasce em Crateús o Dr. Edilberto Frota Lima.
1922 - 7 de abril - falece no Ipu o Dr. Apolonio Perga
Bandeira Barros, Juiz de Direito daquela cidade e irmão do
Cel. João Alberto Barros Leal, da Revolução Nacional de
1924. Foi casado em Crateús com D. Maria Ferreira Lima,
natural da mesma cidade e nascida a 12 $e junho de 1896.
1922 - assume as funções de Prefeito Municipal de Barra
do Piray (Rio de Janeiro) o crateuensie Luís Lopes Teixeira
Neto.
1922/1923 - Eis, nessa data, a diretoria do Congresso
Estudantil de Letras de Crateús: Major Cincinato Rodrigues,
presidente; João do Rego C. Branco, vice-presidente; Firmino
José de Góis, 1.O secretário; Maria Aldenora Lopes M o d o , 2 O

secretário; Zezita Moreira de Paula, oradora oficial; Mva
Rodrigues Martins, oradora; Gonçalinha Soares Rodrigues,
bibliotecária; João Rodrigues de Sousa, tesoureiro.
1922 - 12 de agosto - funda-se em Crateús o primeircd
grupo escolar do municipio. Trata-se de uma realização do
advogado e chefe político de Crateús, Cel. José de Araújo Chaves Filho.
1922 - muda-se de Crateús para a cidade de Independência o jovem Osório Moacyr Santiago, que se fez oficial
do Exército. Passou a infância e adolescência em Crateús.
onde o estimavam, em companhia do Pe. Francisco Felipe
Fontenele, filho de Viçosa, que faleceu monsenhor em 1980.
1922 - novembro - falece em Crateús o jovem crateuense Manuel Tabajara de Me10 Filho (o Tabajarinha). Esta
morte muito consternou ao povo crateuense, em virtude da
inteligência e virtudes do jovem falecido.
1922 - 6 de agosto - nasce em Crateús o Dr. José Lins
Cavalcante de Albuquerque, que se formou em Engenharia
Civil, a 12 de outubro de 1947. É: o atual Secretário de Minas
e Energia do Governo do Ceará, tendo exercido outras funções
no Executivo Estadual; entre essas, a de Diretor de Repartição. Esteve como Diretor-Geral da Faculdade de Engenharia
do Cear&e Secretário do Planejamento dos Governos do Ceará
e Maranhão. Exerce, com muitos elogios, a Diretoria Geral
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
1923 - 28 de janeiro - funda-se em Crateús o Centro
Artístico Crateuense.
1923 - fundação em Crateús da Escola de Comércio e
Contabilidade de Antonio da Cruz Lima, que faleceu a 30 de
maio de 1928. Foi seminarista e músico em 1911.
1923 - exerce as funções de delegado de polícia de Cra.
teús o ipuense Francisco Quixadá, que reside atualmente em
Fortaleza e foi delegado dos mais entusiastas e moralizantes
do município.
1923 - 6 de janeiro - o Cel. Auton Aragão, chefe politico em Crateús, promove uma manifestação ao Pe. José Juvêncio de Andrade, Vigário da Paróquia (cremos haver sido
nessa data a inauguração da Avenida "Frei Vidal", porquan-

to o professor Lisboa Rodrigues, piauiense de nascimento e
crateuense de coração, faz na ocasião em que discursava alusões ao referido melhoramento que posteriormente tomou o
nome do eminente Presidente Getúlio Dorneles Vargas).
1923
mais ou menos nesse ano, tivemos em Crateús
dois senhores que assim foram chamados: José Boa-Hora e
José Graiada. José Boa-Hora assassinou ou foi morto em Crateús e José Graiada foi rejeitado pela noiva no ato do casamento.
1923 - 1.O de ianeiro
comemora-se em Crateús a Frkternidade universi. F a l a m n a ocasib 08 senhores Craveiro Filho, chefe do jornal A Ordem, de Sobral; o major C h cinato Rodrigues de Sousa; e João Rodrigues C. Brahco.
1923/1924 - Período em que funcionou a escola de D.
Belinha Tão, em Crateús (D. Francisca Adelaide Macedo).
Esta escola era particular e fuacionou a princípio à Rua do
Barrocão e posteriormente, a Rua da Beira do Rio, ou seja.
,
a Rua Rio Poty. D. Francisca faleceria em 1972.
1923-1925- nesse período, exerce as funções de delega
do de policia de Crateús o tenente João Vieira da Silva, da
Força Pública do Estado. Exerceu idêntico cargo e na mesma
cidade, de 1919 a 1920. Foi Prefeito Municipal dos mais progressistas de Crateús. Reformou-se no posto de Coronel. e reside em Fortaleza, onde esth sempre a recordar a boa terra
crateuense .
1923 - 6 de janeiro - realiza-se em Crateús uma "caretada", promovida pelo Cel. Auton Aragão.
1923 - chegada a Cratetís do segundo automóvel surgido
na cidade. Pertencia ao Cel. Antdnio de Me10 Rosa. Era de
marca "Ford" e custou ao propriethrio a importância de

-

-

2:500$000.
1923 28 de janeiro

-

- preside em Crateils a sessão inaugural do Centro Artístico Crateuense o Dr. Francisco Leite
de Albuquerque, Juiz de Direito da comarca.
1923 - muda-se de Crateús para Fortaleza o Sr. Francisco Rothschild de Vasconcelos, que residiu em Fortaleza e
Santana do Acara~,morrendo nesta Última cidade, com 76
anos de idade. Foi influente comerciante em Cr8teb.e outras cidades do Cear&.
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1923/1924 - funda-se em CrateÚs a escola do professor
Luís Soares, no "Alto do Professor Firmino Rosa".
1923 - mais ou menos nesse ano, passa por Crateús um
alemão que o chamavam de Dr. Fritz.
1923 - 30 de outubro - nasce em Crateb o Dr. Heleno
Catunda de Medeiros, médico e clínico em Fortaleza. É filho
do Dr.Benjamim Hortêncio de Medeiros.
surge para os lados da fazen1923 - 14 de setembro
da Pastos Bons, no município de Crateús, um grande pombal.
de aves de arribação.
1924 - dá-se em Crateús a 3a. invasão da cidade pelas
águas do Rio Poty (foi a maior até hoje conhecida pela história crateuense) .
1924 - muda-se de Crateús para a cidade de Viçosa 3
maestro da banda de música crateuense Alberto Mendes da
Rocha. De 1921 a 1924, esteve à frente da Banda, atuando
com muito interesse e recebendo ajuda da Prefeitura local.
atualmente (1965) tenente da Força Pública do Estado,
como músico de primeira classe.
1924 - tem-se noticia do crateuense Manuel Correia Lima Filho, casado que foi com D. Florentina do Amor Divino.
Seus filhos foram Micinio Doroteu, Manuel, Francisco, Henrique, José e João, todos residentes em Caxias, no Maranhão,
para onde se mudaram há muitos anos.
1924 - dá-se noticia do crateuense Francisco Irineu Cor.
reia Lima, casado com Rosa Bezerra, residentes em Minas
Gerais.
1924 - dá-se noticia de crateuense Manuel Lopes Teixeira Mano, casado com Maria Eugenia da Silva, residentes
no PS9ruí.
1924
Francisco de Me10 Lima, abastado comerciante
em Crateiis. é vitima de uma intoxicação alimentar. Foi assistido pelo médico Benjamim Hortêncio de Medeiros e pelo farmacêutico Dr. Abdias Lopes Veras. Em face dessa intoxicação, os seus negócios ficaram em suspenso, pelo temor de que
viesse a falecer. Foi restabelecida a sua saúde, bem como os
seus negócios.
15 de agosto
nessa data, encontrava-se resi1924
dente na cidade de Castelo (Piauí), Ana Zélia Lopes Correia

-

*

-

-

-

Lima, casada com o seu parente Pedro Moacyr Lopes Galvão.
Ela, natural de Crateús; e ele, de Campo Grande (Ceará). Sofreram perseguições políticas naquela cidade piauiense.
1924 - 18 de junho - nessa data, é assassinado em Sobral o poeta e jornalista Deolino Barreto Lima, natural de
Crateús. O seu assassinato se verificou de uma maneira bárbara e impressionante. Fundou e dirigiu o jornal sobralense
A Luta, editado em 1913. Escreveu um trabalho denominado
"Vida Alheia". O atentado que lhe roubou a vida deu-se a 15
de junho de 1924. Ver, portanto, o jornal A Luta, de 28 de
junho do mesmo ano de 1924, em que está publicada a Última homenagem deste jornal ao seu fundador e diretor. Deolino nasceu a 15 de maio de 1884. Ao morrer, pronunciou estas
palavras, segundo o seu jornal da data de seu falecimento:
"Quem me matou foi Francisco Monte, Vicente Bento e Joaquim de Sousa".
1924 - 13 de abril - falece por afogamento, no Rio Poty.
em CrateÚs, o massapeense Luís Aguiar, há tempos residente
em Crateús.
1924 - falece e sepulta-se em CrateÚs o Sr. João Machado da Ponte, pai do Cel. Pedro Machado da Ponte.
1925 - 1.O de fevereiro - falece na cidade de Crateús o
Cel. Pedro Borges, primeiro introdutor do gado zebu no município. Era o pai do Dr. Pedro de Moraes Borges, clínico em
Fortaleza, Diretor do Departamento Estadual da Criança e
ex-Diretor do Hospital Infantil do Estado. (Pedro de Moraes,
médico, faleceu na Casa de Saúde César Cals, em Fortaleza,
em 1971).
1925 - 31 de dezembro - nessa data, existiam em Crateús, ,no ldto do Rio Poty, os seguintes poços de serventizi.
pública: Ingá, Saltador, Curtume, Goéla, Sensa, Poço do Padre (este nome vem da prisão de um Frei em suas adjacências), Poço Redonço, Pedrinhas, Poço da Carolina, Poço da
Roça, Poço Escondido, Poço João Tão e Poço das Bestas.
1925 - 31 de dezembro - nessa data, existiam estes famosos lugares no município de Crateús: Riacho dos Cavalos,
Riacho do Mato, Boa Vista dos Correias, Grota Grande, Veremos, Barreiras, Cajás, Agua Branca, Junco, Passagem, Fa-

zenda Nova, Bom Tempo, Lagoa da Porta, Graça, Convento,
Ilha, Tamanduá, Atalho, Recreio, Boa Vista dos Coelhos, Pastos Bons e outros. Todos bem próximos à sede do município.
1925 - nome de alguns cavalos de corridas desse ano em
Crateús: Brasil, Lusitano, Imperato e o Pampo, do Cel. Joaquim Salviano, da fazenda Agua-Branca.
1925 - 14 de março - advoga por uma causa das mais
importantes do fórum crateuense o advogado Rábula José
Martins de Sousa Avelino.
1925 - 10 de julho - o que constou em uma folha de
pao;amentos do pessoal a serviço da construção do prédio
(Sede Própria) da Associação Comercial de Crateús: importância total, 146$000. Preço da diária do pessoal não especializado (operário) : 3$000, (foi a primeira folha de pagamentos
da referida construção).
1925 - 25 de outubro - data em que foi registrado o
terreno adquirido para a construção do prédio (sede própria)
da Associação Comercial de Crateús. O terreno foi adquirido
de Evaristo Dias & Cia. pela quantia de 200$000. Foi pago pelo
registro a importância de 80$000, sem maiores complicações.
1925 - 2 de fevereiro - preços do material de construção em Crateús, nessas datas: 17 de agosto de 1925: 1 milheiro
de tijolos de alvenaria - 40$000; 23 de outubro do mesmo
ano: 6 cargas de pedras - 98000; 31 de outubro ainda do
mesmo ano: uma quarta de cal (80 litros) - 4$000.
1925 - tipos populares nesse ano em Cratieús e abastecedores de água as residências familiares da cidade: José David, falecido a 28 de julho de 1934; Raimunda do Poço da Pedra; Velho Lino e Velho Chico Pequenino.
1925 - dá-se notícia de dois grandes mestres da çolher
de pedreiro, ambos crateuenses de nascimento: Raimundo
Silva e José Vicente Ferreira. Raimundo Silva foi o construtor da fachada do famoso "Rotisserye", em Fortaleza, construção iniciada em 1921 e ultimada em 1923. José Vicente
foi o construtor da fachada do prédio (sede própria) da Associação Comercial de Crateús.
1925 - 15 de agosto - nasce em Crateús o Dr. Olrtvo de
Araújo Cardoso, clínico em Crateús, formado a 29 de dezern-

bro de 1952. Foi prefeito municipal em sua terra natal, em
eleições de 4 de outubro de 1962, tomando posse a 25 de março de 1963. Foi cassado o seu mandato de Prefeito e foi barbaramente assassinado em 1970, em uma fazenda a pouca
distância da cidade onde nascera.
1925 - nesse ano, transaciona com o comércio europeu
a seguinte firma comercial de Crateús: P. Machado & Cia.
(foi a primeira firma comercial de CrateÚs a efetuar negócios de tão importante natureza).
1925 - preso incomunicável no Rio de Janeiro, por um
erro imperdoável da policia carioca, o crateuense José Car10s de Pinho.
1925 - 8 de dezembro - é assassinado n a cidade de
Crateús o acadêmico de Direito Azarias Lopes Galvão. Era
pessoa de destaque social e político, bem como líder nos meios
acadêmicos. Estava ligado por laços de parentesco às melhores familias de Crateús. Seu assassino foi Luís Gonzaga do
Vale, que se evadiu sem que fosse capturado, embora tendo
estado recolhido à cadeia local (o assassino era um moço da
sociedade crateuense e pertencia às melhores famílias de sua
cidade).
1925/1929 - nesse período, esteve em Crateús, a serviços de bancos, o Sr. Paulo Aragão. Em uma de suas estadias
nessa cidade, tratou da fundação do Banco Mercantil Caixeiral de Sobral, em Crateús.
1925 - funda-se em Crateús a Loja A Pernambucana,
tendo à frente o gerente João Aguiar Filho.
1925 - população do município de Crateús - 18.876
habitantes, permanecendo, assim, a população de 1920.
1925 - 18 de julho - nessa data, ainda existia em poder
de D. Antonia Mirandolina Pinto, de Crateús, a camisa com
que o seu parente, Pe. Antonio Cavalcante de Macedo, vigário de Crateús, havia sofrido um atentado de morte, ficando
manchas de sangue n a camisa e na batina.
1925 - 14 de junho - veja-se para a genealogia da familia crateuense: Inventário de Luzia Francisca da Paz 1838; Luzia Francisca do Sacramento - 1851; e Ana Francisca da Paz - 1827.

1925 - 8 de fevereiro - nasce em Crakús, a 12 de dezembro de 1928, o Dr. Haroldo Catunda de Medeiros, que colou
grau em Direito em 1951. I2 filho do médico Benjamim Hortêncio de Medeiros, já falecido.
1925 - nesse ano, diz Saturnino de tal que o sino fino da
Igreja Matriz de Crateús é da Capela de Irapuá, na mesma
Paróquia; bem como que o patrimbnio da referida Capela foi
vendido a Alexandre Soares, da cidade do Ipu.
1925 - falece em Crateús o estimado contador crateuense
Francisco Ferreira Lima. Era filho do Cel. José Ferreira Lima,
1.O Intendente de Crakús (já cidade). Nasceu a 25 de junho
de 1878.
1925 - 19 de maio - nasce em Crateús o Dr. Washington
Luis de Almeida Vale, bacharel em Direito em 8 de dezembro
de 1952. Trata-se de um advogado de elevados conhecimentos
jurídicos e pessoa de sentimentos nobres.
1925 - 24 de abril - diz-se em Crateús que Francisco
Coelho Ferreira fora o construtor (pedreiro) do pedestal do
Cruzeiro da Estrada que vai de Crateús à fazenda Barreiras,
dentro do município.
1925 - nasce em Crateús o Dr. Francisco Correia Lima
Sobrinho, casado com D. Alzira Trigo de Loureiro, de Pernam..
buco.
1926 - 14 de novembro - desencadeia em Crateús a chamada Revolução do Baixio, de que foi chefe intelectual e politico o Cel. José de Araújo Chaves Filho (Cel. Zeca Araújo).
Iniciou-se esta Revolução a 9 de outubro do mencionado ano,
segundo pessoas da mesma época. Ver "Defesa da Família e
da Liberdade", pelo Dr. Boanerges Viana do Amaral, desembargador aposentado e que foi Juiz de Direito em Crateús.
1926 - passam por CrateÚs as Forças Legalistas que vinham em perseguição à Coluna Prestes. Eram comandadas
pelo Cel. Jacob Gaioso de Almendra (Cel. Gaioso). Este Coronel era natural do Piauf. A Coluna Prestes eram remanescentes da Revolução Nacional de 1924.
1926 - funda-se em Crateús o Colégio ou Escola Solor!
Farias, fundada pelo Dr. Solon de Farias e Silva, atualmente
(1968) professor da Faculdade de Direito do Ceará.

1926 - 4 de março - funda-se oficialmente em CrateÚs
a Casa Comercial de João Salustiano de Aguiar, denominada
"Um Pouco de Tudo".
1926 - o velho Manuel Cardoso traz a embaixada dos revolucionários de 1924 em Crateús. Esta embaixada foi do Cel.
João Alberto ao Capitão Peregrino de Albuquerque Montenegro, oficial da Força Pública do Estado, a serviço da legalidade em CrateÚs.
1926 - muda-se de Crateús para a cidade de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, o crateuense Carlos Martins de
Araújo, adesista dos revolucionários de 1924 (Coluna Legalista).
1926 - 9 de outubro - falece em Crateús o pai do notável advogado João Afonso de Almeida Vale, Sr. Antônio de Almeida Vale, chegado a Crateús em 1912.
1926 - funda-se em Crateús a Ourivesaria Moraes.
1926 - reorganiza-se em Crateús a loja A PERNAMBUCANA.
1926 - tem-se notícia de Izabel Maria dos Prazeres, casada com Antônio Lopes Teixeira, residentes no Piauí e naturais de Crateús.
1926 - 30 de junho - falece em Sobral o crateuense Maximino Barreto Lima, pessoa de evidência e estima naquela
cidade. Era o pai do atual prefeito municipal de Sobral, Sr.
Joaquim Barreto Lima. (Joaquim Barreto Lima foi deputado
estadual, comerciante e tem diploma de perito-contador).
(Maximino nasceu a 20 de abril de 1870).
1926 - tem-se noticia do crateuense Luis Lopes Teixeira
Neto, casado com D. Amélia Teixeira Neto, residentes em
Barra do Piray (Rio de Janeiro). Seus filhos foram Clementina, Maria, Evangelina, Iracema, Luis e Juvêncio.
1927 - veja-se nesse ano, para a história de Crateús, a
Revista do Instituto do Ceará - T-XII (1.O, 2.O, 3.O e 4 . O trimestre).
1927 - junho - falece na fazenda Graciosa (Crateús)
D. Maria Carolina da Conceição, esposa do Sr. José Pereira
de Moura, falecido na fazenda Boa Esperança (Tauá) com
100 anos de idade, no dia 25 de fevereiro de 1940.

1927 - 5 de setembro - leia-se no jornal Correio do
Ceará a seguinte noticia: "Ainda o Crime de Crateús". Pren.
de-se esta notícia ao assassinato do Sr. Jacinto Pimentel
Neto, mais conhecido por "Mimoso".
1927 - 31 de agosto - assalta a povoação de Novo Oriente, em Crateús, acompanhado de 40 homens em armas, entre
esses o conhecido Preto André, o Sr. Jacinto Pimentel Neto,
conhecido por "Mimoso". Neste assalto armado, são baleados
e mortos o Preto André e "Mimoso", sendo que o Preto André morrera 24 horas após o acontecimento.
1927 - 21 de setembro - escreve-se que o município de
Independência deu sérios cuidados ao Governo, pelas lutas
sangrentas sustentadas entre as famílias Mourão, Ribeiro
Me10 e Santiago. No período de 1849 a 1850, mais se exasperaram os ânimos e o bacamarte percorria tímido e triunfante
por diversas partes do município. Dentro da vila, foram assassinados João Severo, subdelegado de polícia; José Paiva
e outros; em represália, os parentes destes deram caça aos
seus inimigos. (Independência, na época dos crimes aqui citados, era distrito de Crateus) .
1927 - assume o comando do destacamento policial de
Crateús o Sargento Cinézio, da Polícia Militar do Estado (Sargento Antônio Cinézio Correia de Sá).
1927 - nesse ano, foi recolhido a Cadeia Pública de Crateus o célebre cangaceiro José Mourão. Esta reclusão foi feita
pelo delegado de polícia local, Manuel Soares de Sousa Mascarenhas. (José Mourão se evadiu 8 dias depois da reclusão,
estando no exercício do cargo de delegado o Tenente Antonio
Luís do Nascimento, da Força Pública do Estado.
1927 - 20 de outubro - inaugura-se em Crateús, no Sitio São Francisco, de propriedade do Cel. José Amâncio Correia Lima, um cruzeiro em honra ao santo que dera o nome
à mencionada propriedade.
1927 - ano de uma terceira reconstrução na Igreja Matriz da cidade de Crateús.
1927 - 31 de agosto - nessa data, a povoação de Novo
Oriente, distrito de Crateús, sofre grandes apreensões com o
assassinato do Sr. Jacinto Pimentel Filho, o Mimoso.

1927 - são coagidas em Agua Branca, em Crateús, 4 senhoras da sociedade local, por dois cangaceiros da época, um
deles de alcunha "Maribondo".
1927 - 20 de julho - realiza-se na cidade de Crateús um
novenário, na intenção de se evitar uma visita do célebre
Lampião (famoso cangaceiro que atuou nos sertões do nordeste, seu verdadeiro nome era Virgulino Ferreira de Sousa).
1927 - tipos estranhos que passaram pela cidade de
Crateús: os espanhóis Fernando e José Camilo. Também na
mesma época, passa pela cidade o turco Oran, que se suicidou em 1942.
1927 - demora em Crateús, em visita política, o Dr. Gentil Barreira, que foi votado no município. Nasceu a 10 de fevereiro de 1895 e advogou em Fortaleza e outros municípios.
Foi Secretário de Justiça do Governo Estadual e Presidente
do antigo Conselho Administrativo do Estado.
1927 - forma-se em Farmácia o Dr. Deusdedit Cavalcante de Albuquerque. Ê crateuense de nascimento e coração.
Sempre votou os seus serviços profissionais à terra natal,
onde é muito estimado.
1927 - 10 de agosto - nasce na fazenda Tamboril, em
Crateús, o Pe. Luís Soares de Melo, que se ordenou a 8 de
dezembro de 1957,em Teresina, no Estado do Piauí. Celebrou
a la. missa em Teresina, a 12 de dezembro de 1957.
1927 - nasce em Crateús o Dr. Bueno Ferreira do Amaral, odontólogo e clínico em Niterói (Rio de Janeiro).
1927 - 5 de fevereiro - inaugura-se em Crateus, no Sitio São Francisco, de propriedade do Sr. Cel. José Amâncio
Correia Lima, uma casa de tijolos e telhas, tipo chalé.
1927 - são vítimas de injustas perseguições políticas do
Governo Estadual José Moreira da Rocha (o Moreirinha), os
Srs. José Lopes Galvão e seu irmão Pedro Moacyr Lopes Galvão, ambos casados em Crateús, onde residiram. José Lopes
faleceu a 27 de janeiro de 1934; o seu irmão, a 8 de outubro
de 1947. (O presidente José Moreira da Rocha, o Moreirinha,
governou o Ceará no período de 12 de julho de 1924 a 12 de
julho de 1928,tendo nascido em Sobral, a 24 de maio de 1869.)
1927 - 26 de janeiro - falece em Crateús o Cel. Antônio Ferreira de Me10 Falcão. Era tronco comum de uma ia-

míiia ilustrada e numerosa de Crateús. Nessa data, era o milionário n.O l do município. Conservou-se sem a visão ocular
por muitos anos, aceitando com virtudes e paciência esta
provação que Deus lhe proporcionara e que foi aceita com
alegria. Era o avô do Dr. Raimundo de Me10 Catunda, dignissimo Juiz de Direito em Fortaleza e atualmente Desembargador.
1927 - mais ou menos nosso ano, a pedido, é exonerado
das funções de secretário-tesoureiro da Prefeitura Municipal
de Crateús o Sr. João Batista Correia Lima. Esta exoneração
estava ligada a política local, e a Prefeitura deixou de pagar.
-lhe os vencimentos, a que tinha direito, na importância de
400$000.
1927

- dizia-se em Crateús que as mulheres de "vidaalegre" não podiam transitar pelas ruas da cidade e permanecer no mercado público. (Esta proibição era transgredida
h vezes peia autoridade e pelas "beldades". . .) .
1927 - 25 de abril - leia-se no jornal O Nordeste, de
Fortaleza, "O caso de Independência". Inventário dos bens
deixados por Alfredo Vieira Coutinho. Nesta publicação estão
citadas algumas autoridades de Crateús.
1928 - 25 de abril - leia-se no jornal Correio do Ceará
"A Sangrenta Tragédia de Crateús". Crateús, há três ano&,
sofre os efeitos da anarquia em que insiste deixá-la o Presidente do Ceará.
1928 - 25 de abril - leia-se no jornal Correio do Ceará,
"Crateús": Perturbação da ordem em Crateús, com ataques
a bala. O tiroteio durou uma hora, havendo baixas de lado a
lado.
1928 - 10 de abril - realiza-se em Crateús eleições municipais, para vereadores da Câmara do Município.
1928 - 22 de fevereiro -. leia-se no jornal sobralense
"A Imprensa" uma carta de Lafaiete Coutinho, datada de 7 de
fevereiro de 1928, em que reclama contra um plano diabólico contra sua pessoa, por pessoas de Crateús e independência; entre elas, o Sr. José Bezerra, o Sr. Pires e outros.
1928 - 25 de abril - leia-se no jornal O Nordeste "Graves ocorrências em Crateús", Uma notícia longa sobre o cerco

da casa do Juiz de Direito da Comarca, Dr. Boanerges Viana
do Arnaral.
1928 - 26 de abril
leia-se no jornal Gazeta de Noticias, editado em Fortaleza, "Crateús", o que diz o delegado
militar em telegrama ao Cel. Chefe de Polícia do Cear&.
1928 - 25 de abril - leia-se no jornal Gazeta de Notfcias, editado em Fortaleza, "Gleba ensopada de sangue. Crateús Sinistro. Cerrado tiroteio entre a polícia e elementos democr&ticos. (Esperava-se uma chacina a noite de ontem.)"
1928 - 14 de maio - leia-se no jornal Correio do Cear$,
editado em Fortaleza: "Gleba ensopada de sangue". Telegramas da América. Trata-se de coisas graves da política crateuense.
1928 - 26 de abril - leia-se no jornal Gazeta de Noticias, editado em Fortaleza, "Os nossos confrades do jornal do
Comércio ocupam-se dos sangrentos e vergonhosos sucessos
de Crateús".
1928 - 25 de abril - leia-se no jornal Gazeta de Notfcias, "O Cárcere com que o Governo nos premiou". Fatos criminosos em Crateús.
1928 - 26 de abril - leia-se no jornal Gazeta de Notí
cias, "O opróbrio de uma época", longa notícia sobre a politica crateuense.
1928 - 3 de outubro - data da fundação do Instituto
Santa Inês, em Crateús.
1928 - 4 de novembro - morre na cidade de Crateb o
"Seu" João Tão (João Ribeiro de Melo), que foi por muitos
anos o Oficial de Justiça da Comarca, de cujo cargo muito
se orgulhava. Vendia em um de seus banheiros, as margem
do Rio Poty, nos poços bem próximos da cidade, água fria
para os banhos da mocidade, dizendo sempre: - "Agua fria
que não chega para cutrovia."
1928 - 10 de abril - falece em Crateús o Sr. Manuel
Moreira Bonfim, muito digno progenitor do Pe. José Msrfri
Moreira do Bonfim, vig&riode Crateús.
1928 - nesse ano, visita Crateús, onde eventualmente
clinicava, o Dr. Araújo, clínico na cidade de Ipu, natural do
Estado da Bahia. Contava-se algumas palhaçadas deste qumdo de suas visitas a Crateús.
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1928 - leia-se a Revista do Instituto Histórico do Cear&

- 32, Tomo XLII, "Coisas de Crateús".
1928 - 15 de novembro - data de uma derrota eleitoral

José de Araújo Chaves Filho. A eleição era para Prefeito Municipal de Crateús, e o Coronel foi o candidato derrotado.
1928 - 18 de abril - falece em São Benedito o crateuense, p r . José Marques Mourão, que nasceu a 19 de março de
18$2.
1928 - 28 de fevereiro - falece em Fortaleza o crateuen-

se Adolfo T o m s de Sousa Lima, Coletor Estadual na cidade
deCodó, no Estado do Maranhão.
1929 - setembro - declarada "Miss" de Crateús a senhorita Astézia Cavalcante de Albuquerque.
1929 - julho - visita Crateús o Revmo. Monsenhor Antônio Tabosa Braga. Monsenhor Tabosa, como era mais co
nhecido, nasceu a 10 de dezembro de 1874. Ordenou-se em
1898 e faleceu em Fortaleza, a 12 de abril de 1935.
1929 - 18 de julho - visitam Crateús os jornalistas
Francisco Teodoro Rodrigues e João Batista da Páscoa.
1929 - inauguração do novo Matadouro Público da cidade. 13 de propriedade da Prefeitura Municipal e foi melhoramento da gestão municipal Pe. José Juvêncio de Andrade,
vigário da Paróquia.
1929 - 16 de abril - falece em Crateús D. Benvinda
Mesquita de Me10 (D. Vindinha), esposa do abastado e digno
fazendeiro crateuense, Cel. Inácio de Me10 Lima.
1929/1930 - alguns dos maestros de música em Crateús.
João Louro, natural de Coreaú, fundou a filarmônica crateuense e foi o autor do dobrado "Poty", e o maestro Aristides, natural de Massapê, faleceu em Crateús.
1929 - dezembro - visita Crateús, quando teve ocasi50
de levar a peça "Sou da Fuzarca", a Companhia Cantuária
de Comédias.
1930 - 9 de fevereiro - data da inauguração da Asso
ciação dos Empregados no Comércio de Crateús.
1930 - 7 de janeiro - é assassinado na cidade de Crateús o comerciante Alberico de Me10 Roldão, por motivos políticos, assim acham os que viveram a época do assassinato.

1930 - fixa residência na cidade de Crateús o professoi

Luís Bezerra, orador, jornalista e escritor de notabilidade,
senhor de vasta cultura geral e a quem Crateús é devedor
de grande soma de benefícios de natureza cultural e educacional.
1930 - realiza-se no prédio da Câmara Municipal de
Crateús uma eleição para Prefeito Municipal, de cuja eleição se retirou o Cel. Auton Aragão, conduzindo os livros eleitorais. Não chegou a realizar-se, assim, a apuração do referido pleito. (Conclui-se que a atitude do Cel. Auton Araggc!
foi um ato arbitrário que praticara, em prejuízo de seus adversários políticos).
1930 - passa por Crateús um pintor de nome Santos Dumont, exímio artista na arte da pintura.
1930 - fixa residência em CrateÚs o sobralense Luís Ma.
ria de Arruda Linhares, um dos progressistas da cidade.
1930 - 17 de junho - inauguração da la. Energia Elétrica da cidade de Crateús, melhoramento da Prefeitura Municipal com o Senhor Firmino Rocha de Aguiar.
1930 - 15 de julho - funda-se em Crateús o Ginásio
Crateuense do Professor Luís Bezerra, vanguardeiro da Educação e Cultura de Crateús.
1930 - funda-se em Crateús a Loja Rosa dos Alpes, de
AntGnio de Me10 Rosa.
1930 - funda-se em Crateús o Banco Crateús, tendo
como primeiro presidente o Sr. Firmino Rocha de Aguiar.
homem de grandes empreendimentos em Crateús e Fortaleza.
1930 - 9 de outubro - chegam a Crateús os chamados
revolucionários de 1930, chefiados pelo Cel. Otacilio Mots,
chefe de partido, em Ipueiras. Entre esses revolucionários,
encontrava-se o Tenente Aristides Rosal, da Força Pública do
Estado. Otacíiio Mota era o pai do deputado estadual Dr.
Aquiles Peres Mota. Depuseram na ocasião o prefeito, Pe.
José Juvêncio de Andrade e outros.
1930 - 4 de maio - funda-se em Crateús a Associação
da Adoração Contínua de Jesus Sacrarnentado.
1930 - nesse ano, acontecera em Crateús um incêndio
no prédio denominado "Garagem do Me10 Rosa", localizadv

nas adjacências do Mercado Público. Incendiaram-se na ocasião dois caminhões, salvando-se dois outros veículos em face
de heroismo de Sérgio Lins, motorista dos carros.
1930 - nesse ano, sabia-se que três destemidos crateuenses faziam parte do Corpo de Oficiais da Força Pública
do Estado do Piauí: Cel. Firmino de Araújo Farias, Tenente
Florentino de Araújo Cardoso e o Capitão Antônio de Araújo
Farias. O Cel. Firmino e o Tenente Florentino fizeram parte
da Revolução Nacional de 1924, ao lado da legalidade.
1930 - para a genealogia da família crateuense, são estes os irmãos do Cel. José de Araújo Chaves, avô paterno do
Cel. José de Araújo Chaves Filho: Joaquim de Araújo Chaves, casado com D. Ana, irmã de José de Araújo Chaves; o Cel.
José de Araújo Chaves, da fazenda Graça, em Crateús; José
Ferreira Chaves, casado com Ana de Matos dos Prazeres; Joana de Sousa Cavalcânti, casada com João de Barros Ferreira
Chaves; Maria de Araújo Chaves, que era surda e muda; Benedito de Araújo Chaves, casado com Eleutéria Vieira de
Araújo; e Antônio de Araújo Chaves, casado com Ana Vieiru
de Araujo.
1930 - ainda para a genealogia da família Araújo Chaves de Crateús, são estes os irmãos do Cel. José de Araújd
Chaves, também da fazenda Graça, em Crateús, casado, em
primeiras núpcias, com Ana Francisca de Araújo Chaves: Jerônimo de Araújo Chaves, casado com Maria Vieira de Araújo (Lica); Manuel de Araujo Chaves, casado com Maria Nazareth de Araújo; Antônio de Araújo Chaves, casado com
Ana Izabel Avelino de Sousa Araujo; Maria da Glória Pacheco, casada com José Pacheco. (O Cel. José de Araújo Chaves,
casado com D. Ana Francisca de Araújo Chaves, em primeiras núpcias, casara-se em segundas núpcias com D. Luzia de
Matos dos Prazeres, de quem teve os seguintes filhos: o Cel.
José de Araújo Chaves, casado com D. Angela Avglino de Sousa Araújo; Cel. Raimundo de Araújo Chaves, casado, em prtmeiras núpcias, com D. Francisca de Me10 Araújo e, em segundas núpcias, com D. Raimunda de Araújo Chaves; Joaquim de Araújo Chaves, casado com D. Maria Francisca de
Araújo, sua sobrinha, em primeiras núpcias, e com D. Joana
de Araújo Chaves, também sua sobrinha, em segundas núp-

cias). (O Cel. José de Araújo Chaves, casado com D. Angela
Avelino de Sousa Araújo, era o pai do Cel. José de Araújo Chaves Filho, Cel. Zeca Araújo, chefe político em Crateús).
1930 - falece em Teresina, no Estado do Piauí, o crateuense Francisco Lopes de Araújo Lima (Poeta Lima). Era
o autor de "COISAS DO MEU SERTAO". Exerceu o magistério em Crateús e em outras cidades.
1930 - 12 de novembro - falece em Crateús o jovem
crateuense Rubens Ferreira Lima, vítima de um cofre de ferro, pesando 350 quilos. Este moço armou uma rede na chave
do cofre, mas o móvel tombou em sua direção, partindo-lhe
a cabeça.
1930 - nesse ano, é construída a Capela de São Miguel,
do Cemitério Público de Crateús.
1930 - visita Crateús, pela segunda vez, o Circo "Stringuine".
1931 - nesse ano, foi deposto das funções de Prefeito
Municipal de Crateús o Dr. José Furtado Filho, clínico da
cidade. (Eram 32 os rapazes que o depuseram, à frente de
que estava o Sr. José Rufino Filho, o Seiva). (José Gomes
Moreira compôs uma marcha que se prende à mencionada
deposição, chamada de "A 32").
1931 - 14 de dezembro - fundação em Crateús da Irmandade Pia União, das filhas de Maria, da paróquia local.
1931 - dissolvida em Crateús a Agência do Banco de
Crédito Agrícola de Sobral.
1931 - 1.O de maio - data da inauguração da Cadeia
P~blicade Crateús, construída pela gestão municipal Pe.
José Juvêncio de Andrade.
1931 - 30 de novembro - suicida-se em Crateús, por
motivos ignorados, o Sr. Manuel Sabóia, pessoa de consideração e estima em Crateús e em outros municipios.
1931 - 4 de junho - falece em Crateús a Cel. Joaquim
Lopes Teixeira (Joaqaim Salviano). Era o pai do Dr. Abdias
Lopes Veras, Juiz de Direito em Nova Russas. Exerceu cargos
de relevo; entre esses, o de delegado de policia da cidade e
vereador da Cfimara Municipal.
1931 - de "HERóIS E BANDIDOS", de autoria do Dr.
Gustavo Barroso, segunda edição, "Duas famíiias iguais em

dignidade". Refere-se às famílias Me10 e Mourão dos sertões
de CrateÚs.
1931 - 6 de janeiro - destaca-se em Crateús o Sargent9
Francisco Furtado Landim, que posteriormente deixou a Força Pública do Estado, a que serviu por muitos anos, desempenhando com ardor as missões que lhe eram confiadas.
1931 - nesse ano, dizia-se que o capitão do Exército,
João Cavalcante de Albuquerque, nascera em Crateús, de
onde saíra para a Guerra do Paraguai.
1932 - 6 de outubro - falece na cidade de Crateús o
Cel. Malaquias (Malaquias Teófilo de Almeida). Era rico
comerciante industrial em Crateús, bem como um dos progressistas da cidade. Era natural do Rio Grande do Sul. Chegou a Crateús em 1919.
1932 - Visita Crateús o médico J. Hortêncio de Medriros, natural de Ubajara. Nasceu em 1915.
1932 - renunciam ao Seminário Diocesano de Sobra1 os
seguintes seminaristas de Crateús: D'Artagnan de Me10 Lima, Onezíforo Bezerra de Farias, José Coelho Lima e Osvaldo Bezerra de Farias.
1932 - 11 de abril - é assassinado no lugar "Pendêgcia", em Crateús, o Sr. Luís Temóteo.
1932 - muda-se de Crateús para Fortaleza o crateuense
José Feitosa Matos, que, em 29 de setembro de 1961,fora promovido a Inspetor da Guarda Civi! do Estado. Este crateuense
tem sido delegado de Policia em vários municípios do "hinterland" cearense. Exerceu outras funções no Executivo Estadual.
1932 - 30 de novembro - data da inauguração da Estação Oiticica, no município de Crateús (Estação da Via Féx
rea) .
1932 - visita Crateús, em inspeção as obras da construção da Estrada de Ferro, trecho Crateús-Oiticica, no Piauí,
o Interwntor do Estado, Cel. do Exército Roberto Carneiro de
Mendonça. Foi recebido pelo Prefeito Municipal Pedro Machado da Ponte. Regressou a Fortaleza em altas horas da
noite, depois de uma visita a cidade e particularmente ao Paço
Municipal.

1932 - 22 de junho - falece em Crateús o jovem c r t
teuense Raimundo Nonato Mourão, que nasceu a 22 de agosto de 1911. Este desaparecimento abalou ao povo crateuense
pela jovialidade do falecido e pela bondade que lhe era peculiar.
1932 - 9 de abril - nasce em Crateús o Dr. Manuel Bea
zerra Lima, engenheiro de minas e metalogia. Reside em Minas Gerais. B filho de Raimundo Bezerra de Me10 e D. Maria
Correia Lima, ambos de Crateús.
1932 - 13 de novembro - morre em Crateús Joaquim
Carvalho (Joaquim Mocotó), músico e autor da marcha
"A 32".
1933 - 27 de março

- falece no Ipu o homem que deu

a Crateús a maior firma comercial do município crateuense,
Sr. Herrnínio Bezerra de Araújo. O seu critério e a sua honradez muito orgulharam o comércio local.
1933 - 2 de abril - falece em Crateús o Sr. José Carlos
Cavalcante de Sabóia, comerciante de livros na cidade. Sua
inteligência e sua memória muito espantaram o povo crateuense. Contam várias coisas dessas suas faculdades excepcionais. Era o pai do Dr. Boanerges Cisne de Sabóia, ex-Diretor do Liceu Estadual do Ceará, e do Dr. José Carlos C. de
Sabóia Filho, engenheiro eletrônico do Sistema Globo, no Rir'
de Janeiro.
1933 - 2 de dezembro - forma-se em Medicina o Dr.
Clóvis de Araújo Catunda, crateuense de nascimento e de coração. Clinicou em Fortaleza, onde foi Diretor do Departamento Estadual da Criança. Exerceu outros cargos e funções,
entre esses, o de Diretor de Educação Física da Escola Nosmal e do Liceu do Ceará. Nasceu a 15 de maio de 1904 e faldceu no Estado da Guanabara, em 1971.
1933 - 4 de dezembro - o município de CrateÚs compõe-se de 5 distritos: Distrito Sede, Graça, Ibiapaba, Irapuá e Tucuns.
1933 - nesse ano, inaugura-se em Crateús a Avenida
"Getúlio Vargas", antiga Frei Vidal.
1933 - muda-se de Crateús para Fortaleza o Sr. Joaquim
Jorge de Sousa, que residia por muitos anos na cidade. Trata-se do progenitor do Desembargador Joaquim Jorge de Sou-

sa Filho, Bacharel em Direito em 10 de dezembro de 1944,
tendo nascido em Independência, a 7 de dezembro de 1919.
Joaquim Rufino, como era mais conhecido Joaquim Rufino
Jorge de Sousa, o pai, teve outros filhos, entre esses, o Dr.
Odilo Jorge de Sousa, odontólogo em 15 de dezembro de 1934.
Todos os seus filhos, em número de nove, passaram a infância e adolescência em Crateús, onde gozavam de muito conmito e muita estima.
1933 - 18 de maio - idealiza-se para Crateús um Museu Histórico a cargo da Prefeitura Municipal. Esta idéia é
do Cel. José Amancio Correia Lima, que também foi o idealizador do Centro Crateuense em Fortaleza, fundado em 1947.
1933 - 19 de agosto - falece em Crateús D. Antônia
Ferreira Sampaio, que teve os seguintes filhos: Arcelino, falecido em 1934;Manuel, falecido em 1919; José Corpim, falecido em 1947; Tomtis, falecido em 1906; Pirrita, falecida em
1940; João Ferreira, falecido em 1916; e Ana, falecida em
1903.
1933 - 18 de junho - nessa data, do lugar São Francisco, em Crateús, para a cidade, existiam 14 propriedades.

assim denominadas pelo Cel. José Amâncio Correia Lima:
"Partindo de São Francisco, fiquei um pouco Escondido, para
16 de São Romão, debaixo de um Cajueiro, ouvindo o Realejo
tocar o São Gonçalo. Conduzindo uma carga de Algodão, peguei-me com São Romão, para a Grota estar vazia. Felizmente encontrei um "Bom Tempo". Veremos se as Cobras deixam
atravessar o Castelo e chegarmos em paz na Cidade." (O trecho aqui metrificado tinha 6 léguas e dois quilômetros).
1933 - das memórias do Cel. José Amâncio Correia Lima,
de Cratek: "Do Dr. José Fernandes Vieira Bastos, Juiz de
Crateús, consegui, apesar de meu adversário político, duas
coisas importantes, a saber: A proposta dele para a minha
nomeação de Adjunto de Promotor e a sua aposentadoria.
Esta úitima muito irritou aos seus correligionários e se deu
em face do seu precário estado de saúde. O mais irritado no
caso foi o Desembargador Umbelino Moreira, que mantinha
em Crateús o seu irmão chefe político local, Cel. Joaquim
Domingos Moreira, deputado provincial, não obstante contar
com muito pouco prestígio político neste Colégio Eleitoral".

1934 - data da fundação do Crateús Clube, de Crateús.
1934 - 30 de junho - receita arrecadada e despesa rea-

lizada na Prefeitura Municipal de Crateús, referente ao mês
de junho de 1934: receita - 3:483$110; despesa - 3:483$110.
1934 - 30 de junho - balancete do Banco de Crédito,
Agência de Crateús, referente ao mês de junho de 3934: ativo
- 1.05:965$200;parsivo - 1.05:965$200.
1934 - 20 de maio - data da inauguração do Grêmio
Recreativo Crateuense, em Crateús .
1934 - 24 de julho - morre em Crateús o "Seu" Sampaio (José Ferreira Sampaio), um dos primeiros dentistas de
cidade. Exerceu funções públicas no município; entre essas
a de fiscal de correiçks.
1934 - 14 de junho - ainda era tesoureiro da Prefeitura
Municipal de Crateús o Sr. Manuel Mário Soares (Mário Sosre'e~),que mais tarde se aposentou como Tabelião Público da
Comarca.
1934 - 13 de junho - constatou-se na Prefeitura Municipal de Crateús um saldo em dinheiro de 20$000, em cédula
já recolhida. Esta importância em dinheiro estava reservada
ao pagamento de uma dívida passiva do município, no total
de 10:000$000. (A referida cédula foi incinerada pelo Prefeito João Vieira da Silva, depois de apreciada e julgada por
uma comissão presidida pelo engenheiro-agrônomo Francisco
de Matos Nogueira, tudo de acordo com o Departamento dos
Negócios Prefeiturais da época).
1934 - falece em Crateús o chefe político do município,
Sr. Enoque Marques Mourão. Enoque Mourão, como o conhecíamos, era casado com D. Maria Coriolano de Sousa Mourão. Nasceu a 7 de março de 1888;e sua esposa, a 6 de junho
de 1887. Casou-se a 6 de junho de 1906 e faleceu a 8 de abril
de 1934.Ao deixar as cogitações políticas do município, o que
fez pouco antes de seu falecimento, assim respondeu a un?
filho que lhe indagara por que havia renunciado à chefia de
seu partido: "Para não perder a vergonha que ainda me 6
peculiar". Deixou alguns filhos: entre esses, o Sr. Alexandre
Sauly Mourão, inteligente e honesto diretor-proprietário da
firma Comercial de Fortaleza, denominada de "Dia1 & Cia.".

Também foi sócio-comandatário da firma Luís Crescêncio &
Cia. Ltda. do Ceará.
1934 - 14 de maio - nessa data, são estas as despesas
mensais com a iluminação pública de Crateús, pagas pela Prc
feitura Municipal, em face de um contrato do município com
o Sr. Firmino Rocha de Aguiar: 1.080$000.
1934 - em virtude do precário estado de conservação
do locomóvel que ilumina a cidade de Crateús, o engenheiro
Caminha manda repará-lo por solicitação do Prefeito Te.
João Vieira da Silva. Ficou, assim, restaurada a energia pÚblica da cidade, há muito tempo deficitária.
1934 - nesse ano, em Crateús, as audiências judicihrias
ainda Le realizavam em uma dependência da cadeia pública
local. Ficam aqui estas palavras do Cel. João Vieira da Silva,
ex-prefeito municipal de Crateús: "Diziam os da terra, embora com certa reserva, que a preferência do mencionado
local, por parte do Poder Judicihrio de Crateús, era um protesto ou desagravo do augusto Ministério Público desta cidade, que foi, em épocas remotas, desacatado pelo Poder Policial do Município, com a prisão de alguns dos seus componentes, no citado presídio, conjuntamente com presos comuns. Acontecimento originado da fúria de um policial alcoolizado, que assim agira, para satisfazer a políticos, merecendo elogios e considerações por essa bravura que nada ma!?
era do que uma atitude reprovável, quão indigna. Para modificar esta triste situação que não deixava de ser humilhante
para o Judiciário, que ali se confundia com os presidiários,
providenciei a demolição de uma parede, no referido presidia,
a fim de que se obtivesse, na cadeia, uma instalação condigna
para o Poder Judicihrio da Comarca".
1934 - toda a cidade de Crateús passa por uma operação denominada de "operação calçada", providências tomadas pelo prefeito local. Com exceção das calçadas dos prédios
públicos, todas as demais foram rebaixadas.
1934 - nesse ano, ainda exercia as funções de delegado
de polícia de Crateús o Tenente José Ponce Leão, da Força
Pública do Estado.
1934 - nesse ano, há mais de dois meses, encontravam-se parados os serviços de construção de um poço artesiancl

na cidade de Crateús, localizado aos fundos da Drogaria Hermenegildo de Sousa Lima. (Em 10 de outubro do referido
ano, encontravam-se em andamento as obras do poço em
referência) .
1934 - 9 de janeiro - falece em Crateús o estimado
moço Mário Correia Lima. Era perito-contador dos mais competentes. Falecera no mesmo ano, a 23 de julho, uma irmã
do aludido contador, de nome Guiomar Correia Lima. Ambos eram filhos do Tabelião Público da Comarca, Sr. Erancisco Antero Correia Lima, e muito estimados na terra natal,
especialmente pelos seus parentes e conterr%neos.
1934 - 20 de julho - falece em Ipueiras o Capitão Jose
Ribeiro Melo. Era Mourão e Me10 dos sertões de Crateúe.
Nasceu a 5 de novembro de 1862.
1934 - eleito em Manaus (Amazonas), deputado estadual o crateuense Dr. Júlio César de Araújo Lima.
1934 - 15 de setembro - falece em Crateús o Sr. Francisco Antero Correia Lima, tabelião público na cidade. Trata-se de um dos primeiros tabeliães públicos de Crateús. Muito se destacou nos meios sociais, políticos e culturais de sua
terra natal. Nasceu em 1883, casou-se, em primeiras núpcias,
a 4 de fevereiro de 1905.
1934 - da pouca arrecadação da Prefeitura local d?
Crateús, é recolhido aos cofres estaduais, na Coletoria local
15% para a instrução pública do Estado; e 5%, para os Eerviços de higiene de %mbitoestadual.
1934 - suspensas pela Prefeitura Municipal de Crateús,
em face de dificuldades financeiras do município, as retretas
e outros divertimentos recreativos, presididos pela banda de
música do município, sob a direção do maestro João Sales.
1934 - vem a Crateus, em visita pastoral, Dom José Tcpinambá da Frota, Bispo de Sobral. Eis aqui um quadro dessas suas visitas a Crateús: 1913, 1918, 1921, 1922, 1925, 1928,
1931 e 1934. 1934 - 18 de março - nasce em Crateús o Pe.
Luzito Dias Rodrigues, que se ordenou a 8 de dezembro de
1958.
1934 - dezembro - forma-se em Medicina o Dr. Tomás
Catunda Sobrinho, clínico no Estado do Rio de Janeiro. Este

médico é crateuense de nascimento e há muitos anos está
fora de Crateús.
1935 - é rebaixada a calçada do prédio que serve d :
Paço Municipal de Crateús. O referido prédio é a antiga cadeia pública da cidade. Foi rebaixada pelo pedreiro Manuel
de Tal.
1935 - 27 de outubro - inaugura-se em Crateús, à Praça da Matriz, um monumento a Cristo Rei.
1935 - 5 de abril - foram presos e recolhidos para Fortaleza, por motivos políticos, os seguintes senhores de Crateús: Dr. Olavo Rodrigues da Frota, Juiz de Direito da comarca; Dr. Samuel Lins Cavalcante de Albuquerque, advogado;
Manuel Marques Mourão, vereador da Câmara Municipal de
Crateús; João Afonso de Almeida Vale, advogado; Afonso
de Araújo Chaves, funcionário público estadual; Anísio Bezerra de Farias, comerciante em Crateús e Manuel Bonfim
Filho. Em Fortaleza, foram recolhidos ao Quartel do Corpo
de Bombeiros da Polícia Militar do Estado.
1935 - 19 de janeiro - realiza-se em Crateús, na fazenda Barreiras, uma festa dançante da sociedade crateuense.
1935 - 16 de junho - falece no Estado da Bahia (São
Salvador) o médico crateuense Dr. Antônio de Araújo Catunda, nascido a 25 de março de 1903 o antigo clínico em sua
cidade natal, onde gozava de um conceito todo especial. Formou-se em 1929.
1935 - 31 de janeiro - falece em Teresina a esposa do
crateuense Francisco Lopes Correia Lima Neto, diretor do
Tráfego dos Correios e Telégrafos de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais. Chamava-se Luísa Amélia Correia Lima e
exerceu o magistério público em Teresina, onde se diplomou.
1935 - 25 de março - falece em Crateús o Sr. Francisco
Marques de Sousa Lima, natural de Crateús e exímio artífice
em sua cidade natal. Deixou uma descendência de muito conceito e ilustração. Nasceu a 13 de fevereiro de 1870. Sua esposa naxera a 10 de setembro de 1875 e faleceu em Crateús.
1935 - 27 de setembro - muda-se de Crateús para Fortaleza, onde se fizera oficial do Exército, o crateuense Manuel
Penha Marques.
232

1935 a 1943 - período em que exerceu as funções de es-

crivão da Coletoria Estadual de Crateus o Sr. Alfredo Tavares da Silva. Tratava-se de uma substituição ao escriváo titulado e estabilizado.
1936 - 24 de julho - funda-se em Crateús a "Cruzadi.
nha Eucarística Infantil da Paróquia".
1936 - 30 de abril - falece em Crateús o Sr. José Olímpio de Moraes (Seu Zuca Moraes). Nasceu a 30 de agosto de
1864. Foi agente dos Correios e Telégrafos de Crateús. Trata-se do inteligente e virtuoso progenitor do Monsenhor Francisco Ferreira de Moraes, vigário da Paróquia do Ipu.
1936 - 20 de abril - assume a&funções de escrivão da
Coletoria Federal de Crateús o crateuense Francisco Carlos
de Moraes Rolim. Este escrivão, em 20 de maio de 1945,é promovido a coletor da mesma Coletoria por merecimentos.
1936 - inicia-se no magistério municipal de Crateús a
professora crateuense D. Otília Bezerra Bonfim, atualmente
diretora de vários esitabelecimentos de ensino em CrateÚs.
1936 - falece em Crateús o Sr. Luís Gonzaga de Araújo
(Seu Gonzaga), escrivão da Coletoria Federal dessa cidade.
1936 - 21 de junho - funda-se em Cratehs a Congregação Mariana de Crateús. Seu fundador foi o Monsenhor
Olavo Passos, de Sobral.
1936 - 18 de outubro - falece o coletor federal de
Crateús, Sr. José Carlos Augero de Sabóia.
1937 - 1.O de novembro - ordena-se em Sobral o padre
crateuense Francisco Ferreira de Moraes (la. ordenação, desde que se deu o assassinato do Pe. Inácio Ribeiro de Melo). O
Pe. Moraes nasceu a 31 de outubro de 1911.Alguns o dão comc
nascido a 9 de agosto de 1911.
1937 - 13 de novembro - visita Crateús o Ferroviário
Esporte Clube de Camocim, que vinha para uma peleja esportiva com o Poty Esporte Clube, de Crateús (empataram
com o placar de 1x1).
1937 - falece em Crateús o farmacêutico crateuense
Hermenegildo Augusto de Sousa Lima, proprietário da Drogaria Popular de Crateús.

1937 - 25 de fevereiro - nasce o crateuense Franciscch

Pardaillhan de Farias Lima, agrônomo na cidade de Russas.
Seus pais são naturais de Crateús.
1937 - 1.O de janeiro - preços das principak utilidades
em Crateús: Carne verde e toucinho, por quilo - 4$000; feijão, por quilo - 2$000; Leite de vaca, por garrafa - 0$500.
1937 - 1.O de feviereiro - embarcam em Crateús, com
destino a Sobral para uma matricula no Ginásio Sobralense,
estes dois jovens de Crateús: Adones Pinto Coutinho, hoje
médico em Fortaleza, e Raimundo Aguiar.
1937 - fevereiro - ultimação das obras de construção
dos seguintes prédios de Crateús: B. Coutinho & Cia. e C ~ L doso & Cia.
1937 - 8 de fevereiro - muda-se de Crateús para Nova
Russas o maestro João Sales, que regeu por muitos anos a
banda de música do município. Foi diretor do 1.O Clube Recreativo Operário de Crateús, Clube 18 de outubro.
1937 - visita Crateús, para rever parentes e amigos, o
Cônego Cardom, da Paróquia de Mamão, no Piaui. Vinha
acompanhado do seu sobrinho Milton Cardoso, pessoa de
projeção comercial e política naquele município piauiense.
1937 - 31 de outubro - empate em Crateús dos times
de futebol Poty, de Crateús, e Palestra, da cidade de Granja
(venceu o Poty por 4x1).
1937 - 4 de novembro - regressa a Sobral V. Exa. Revma.
Dom José Tupinambá da Frota. Veio a Crateús em visita pastoral.
1937 - 8 de abril - falece em Fortaleza o chefe de trem
por demais conhecido em Crateús, Sr. Antanio Farias (Antônio Janjão) .
1937 - 3 de março - muda-se de Crateús para Fortaleza o Sr. João Salustiano de Aguiar, fundador da Congregação Mariana de Crateús e ex-presidente das Conferências
de São Vicente de Paula, de Crateús.
1937 - junho - data da maior derrota do futebol cra
teuense. Depararam-se Poty Futebol Clube e Ferroviário Esporte Clube, de Camocim. O primeiro jogo foi de 6x1; e o se
gundo de 8x0, tudo desfavorável ao Poty Futebol Clube, de
Crateús.

1937 - chega a Crateús a bandeira Gustavo Barroso.
Caravana integralista, de que fazia parte o e~critorGustavo
Barroso e o Dr. Ubirajara fndio do Ceará.
1937 - 3 de abril - Nasce em Crateús o Pe. Arnoldo
Cavalcante Vale, que se ordenou em Petrópolis, a 16 de setembro de 1962. Celebrou a la. missa a 16 de dezembro do
mesmo ano, ou seja, do ano de 1962. (Este sacerdote é prc
fessor no Estado da Guanabara). Sua primeira missa foi na
terra onde nascera.
1938 - 13 de agosto - aposição, na Prefeitura Municipal de Crateús, do retrato do eminente Presidente Getúlio
Vargas (Getúlio Dorneles Vargas) .
1938 - dezembro - inaugura-se em Crateús a Mesa de
Rendas Estadual (repartição instalada a 21 de outubro do
ano de 1938).
1938 - 20 de dezembro - criação em Crateús dos distritos Oiticica e Poty. No mesmo ano, foi extinto o de Irapuá.
1938 - 2 de dezembro - denomina-se de Chaves o dis
trito de Graça, em Crateús.
1938 - mais ou menos nesse ano, vivia em Crateús o célebre "Rouxinol", um dos homens populares bem notáveis c
que sempre vivia ébrio e a improvisar versos. No mesmo ano,
era conhecido em Crateús o velho "Opinião". Este último
gostava de dizer: "Opinião, Opinião, o Pinto Correu com medo
do gavião".
1938 - 20 de dezembro - a comarca de Crateús adquiriu
o termo de Nova Russas e perde o de Independência.
1938 - 22 de abril - suicida-se em Crateús, por motivo,\
ignorados, o jovem Da Costa Leitão (Mário da Costa Leitão).
1938/1943 - Período em que clinicou em Crateús o Dr
Milton Otacílio do Amaral, clínico em Fortaleza, onde fale.
ceu. Exerceu a medicina em Aracati e em outras cidades do
Ceará. Faleceu em 1972.
1938 - 19 de novembro - é assassinado na cidade de
Crateús o Sr. Arnadeu Me10 Martine, pessoa de importância
política em Crateús, de onde era natural. Seu assassino foi
Raimundo Ferreira Nobre.

1938 - novembro

- fecha-se em Crateús a segunda

li-

vraria instalada na cidade, denominada de Livraria América.
1939 - 8 de dezembro - é assassinado na cidade de
Crateús o farmacêutico crateuense Francisco Rufino Cavalcante (o Seiva). Era filho de José Rufino Cavalcante de A1
buquerque, pessoa de destacada atuação na vida política do
município. (Seu José Novinho, nome por que era conhecido
o pai do farmacêutico barbaramente assassinado).
1939 - 30 de outubro - nessa data, comemora-se em
Crakús o dia do caixeiro, que já havia sido comemorado em
anos anteriores.
1939 - 22 de abril - falece em Crateús o fazendeiro
crateuense Manuel de Me10 Falcão.
1939 - 26 de junho - casa-se Raimundo de Me10 Pe
reira, que nasceu em Tauá e exerceu o tabelionato em Crateús. Sua esposa é chamada de Maria Castelina Castelo Pedrosa. Esteve em Crateús no período de 1934 a 1936. Exerceu cargos de relevo em Tauá; entre esses, vereador da Câmata Municipal.
1939 - 24 de janeiro - falece em Fortaleza o Cel. MOnel Jucá, chefe da família Jucá, de Crateús e Fortaleza. Era
natural de Crateús. Foi comerciante em Fortaleza e Crateíis.
1939 - 14 de abril - é assassinado em Independência o
ex-delegado de polícia de Crateús, tenente Aristides Rosal,
oficial da Força Pública do Estado. Teve várias atuações na
política de Independência e Crateús. Foi muito respeitado
pelo cangaceirismo de sua época.
1939 - limites do município de Crateús: a oeste, com o
município de São Miguel, no Estado do Piauí; ao sul e leste,
com o município de Independência.
1939 - distância de Crateús para a capital do &tado
(via férrea) : 443 quilômetros.
1939 - distritos do município de Crateús: Crateús, Chaves, Poty e Tucuns.
1939
número de ruas e praças da cidade de Crateús.
34 ruas e 5 praças.
1939 - número de prédios na cidade de Crateús: 1.109.
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1939 - 10 de maio - inaugura-se o posto de higiene da
cidade de Crateús (Posto do Departamento Estadual de 8adi-

de) .

1939 - constitui-se na cidade de Crate6s a seguinte firma comercial: José Freire Filho - Representações, Comissões
e Conta Própria.
1939 - 24 de fevereiro - é nomeado chefe da 22a. Circunscrição de Recr~tamentodo Exército o crateuense General Gentil Falcão. (Este General sofreu um atentado de
morte em 1913, a 9 de junho. Também colou grau em Direito).
1940 - 1.O de maio - inaugura-se em Crateús uma agência do Banco de Crédito Comercial S/A., de Fortaleza.
1940 - 1.O de setembro - nessa data, inicia-se o recenseamento do município de Crateús.
1940 - 17 de outubro - muda-se de Crateús para Fortaleza o Sr. Manuel Soares de Sousa Mascarenhas, que teve
ourivesaria em Crateús.
1940 - 10 de novembro - data da inauguração da la.
amplificadora da cidade de Crateús (cremos ser a amplificadora Voz do Poty).
1940 - até este ano, viveu em CrateÚs o carreteiro de
nome Manuel Inácio, que era repentista a toda prova. Quan
do lhe perguntavam pelo trem, ele . respondia pronthente:
- "EstB em cima da linha''.
1940 - 25 de março - empossa-se n a vice-presidência
do Centro Médico de Fortaleza o Dr. AntBnio de Queiroz Juch,
ilustre filho de Crateús. Faleceu ou suicidou-se em Brasilia
capital federal. Era cardiologista de renome.
1940 - 27 de agosto - noticia-se que Crateús será ligada a Fortaleza pelos aviões da Condor.
1940 - 7 de novembro - o crateuense Dr. Clóvis de
Araújo Catunda, aponta em Fortaleza as conseqüências fatais acarretadas pelos exercícios físicos desordenados.
1940 - 20 de agosto - leia-se no jornal O Nordeste, editado em Fortaleza: "Um crime célebre" - Leonardo Mota.
São coisas do interesse da história de Crateh.
1940 - n e m ano, foi assassinada em Crateús a doméstica de nome Ana pelo Sr. Murilo de Me10 Chave$. Ana tinha

17 anos de idade, e seu assassino era pessoa importante da si-

cieda.de local (crime pura-mente emocional).
1940 - nesse ano, dizia José Francisco: "O Velho Jer6nimo Boeiro, falecido em 1890, falava que a fazenda Piranhas, em Crateús, tinha a sua casa. de fazenda no Alto da
Pimenta.
1940 - falece em Canabrava, no município de Ipueiras
o crateuense Manuel Borete Mourão. Este senhor foi cadete
do Exército e telegrafista da Central do Brasil.
1941 - 14 de agosto - falece em Crateús o Cel. José de
Araújo Chaves Filho (Cel. Zeca Araújo). Era casado com D
Eucária de Farias Chaves, nascida a 4 de março de 1898. O
Cel. Zeca Araújo nasceu a 14 de outubro de 1867 e casou-se
a 22 de maio de 1911. Era notável advogado e chefe político
em Crateús, terra que muito amava, embora nela tenha sofrido desgostos e provações, que muito prejudicaram os seus
parentes e amigos, bem como a terra que o viu nascer. Exerceu alguns cargos e funções de relevo; entre eles, o de Pre.
feito Municipal de sua cidade natal. Seus pais foram José
de Araújo Chaves, da Fazenda Graça, em Crateús, e Ângela
Avelino de Sousa.
1941 - 15 de novembro - funda-se em Crateús a Escola de Comércio Pe. José Juvêncio de Andrade.
1941 - 20 de abril - inauguração da Agência Postal
Telegráfica de Crateh .
1941 - 10 de junho - falece em Crateús uma das personagens de destaque no serviço público municipal, gestão
Padre José Juvêncio de Andrade. Trata-se do Sr. Manuel Gomes da Silva, ex-vereador municipal, político local e incentivador das corridas de cavalos famosos do município. Possuía o
3.O automóvel adquirido no município.
1941 - 16 de novembro - inauguração em Crateús da
la. Cooperativa Agro-Pecuária que se instalou no municipio.
Era a 2a. no gênero das que se instalaram em todo o Estadii.
1941 - 19 de junho - muda-se de Crateús para Fortaleza o Sr. Franckco das Chagas Aragão, que passou a sua infância em Crateús. Pertenceu à Associação dos Empregados
no Comércio de Crateús, de que foi bibliotecário dos mais inteligentes e trabalhadores. Exerce atualmente o cargo de co-

letor federal na Aerolândia, em Fortaleza, tendo exercido
idêntico cargo em Ic6 e em outros municípios.
1941 - 11 de maio - inauguração do aeródromo de Crateús. (Para esta festa de inauguração, 8 aviões civis e alguns
militares abrilhantaram as solenidades. Em um destes aviões,
viajava o Dr. Francisco de Menezes Pimentel, interventor federal no Ceará).
1941 - 11 de maio - realiza-se em Crateús o primeim
Congresso Eucarístico da Paróquia.
1941 - visita Crateús, a serviço do senso social da época,
o Sr. Hermógenis Rodrigues Moreira, que foi delegado do referido senso, em Ipueiras.
1941 - 13 de dezembro - cola grau em Direito o Dr
José Arimatéia Farias e Silva, que viveu a sua infância em
Crateús. I?, natural de Tamboril, mas muito estimado em
Crateús, onde viveu. Nasceu a 9 de dezembro de 1911.
1942 - 21 de agosto - existia em Crateús, nessa data,
1.342 prédios de construção e habitação.
1942 - 30 de abril - inaugura-se em Crateús a reconstrução do mercado público da cidade (o Barracão).
1942 - 2 de julho - fundação da Escola Normal de Crateús, que foi equipada em 1952.
1942 - número de casas em construção na cidade de Crateús: 80.
1942 - 1.O de julho - é nomeado coletor estadual de
Crateús o crateuense Joaquim Bezerra Cavalcante.
1942 - janeiro a 10 de janeiro de 1960 - nesse período,
esteve em Crateús, exercendo a profissão de agrimensor, o Sr.
Dr. José Wilson Soares de Araújo, competente profissional, a
quem Crateús muito deve o levantamento de suas terras.
1942 - 24 de abril - festeja-se em Crateús o jubileu sacerdotal do Pe. José Juvêncio de Andrade.
1942 - 30 de junho - chegada em Crateús do alemão
Guilherme Miller, que residiu na cidade por alguns anos e
nela se casou com uma filha do tabelião público da cornarcn,
em primeiras núpcias. Exerceu na cidade as funções de escrevente do 1.O cartório. Também exerceu o magibtério no município, chegando a Crateús para advogar. Mudou~sede Cra-
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teús para Fortaleza a 30 de outubro de 1946. Em Fortaleza, é
professor de línguas, exercendo outras funções. Ensina com
amor e competência o alemão, língua de sua preferência e pá.
tria .
1942 - nesse ano, eram essas as firmas comerciais importadoras de Crateh: João Asffor & Sobrinhos, Antonio dc
Me10 Rosa & Filhos, João Lins Cavalcante, João Me10 Cavaicante, A Pernambucana, Cícero de Me10 Pinheiro, David Bezerra de Pinho e Manuel Sales & Filhos.
1942 - firmas comerciais exportadoras em Crateús: Pedro Machado & Cia., Miguel Cardoso, Resende & Mourão,
Raimundo Resende, R. Macedo & Irmão, Raimundo Bezerra
Melo, M. G . & Cia., G. Machado & Irmão, Edgard Albuquerque, Bento Coutinho de Macêdo, José Bezerra de Farias, Moisési Pimentel & Cia., F. Me10 Lima, Paulo Bandeira e Luís Linhares (15).
1942 - 21 de agosto - falece em Crateús Joaquim Izi
dro Filho, que nasceu a 20 de fevereiro de 1878. Foi casa&
com D. Maria do Carmo Cavalcante de Melo, nascida a 5 de
julho de 1890, em CrateUs.
1942 - 8 de março - falece em Sobral D. Ana de Sousa
Lima, que era casada com o crateuense Luís Jácome de Melo.
Enviuvando em 1877, casou-se em segundas núpcias, tendo
de= úitimo casamento os seguintes filhos: Luís e Vicente
Jácome de Melo, afora mais doze que lhes desconhecemos o;
nomes.
1942 - 16 de dezembro - falece em Crateus o Cel. Tobias Soares Lima, pessoa de destaque social e político ent
Crateús. Era avô do Dr. Antônio Luís de Almeida Vale, cUnico em Fortaleza.
1942 - 10 de setembro - preso incomunicável o Dr. Gerardo de Me10 Mourão, crateuenx! de coração e que, há muitos anos, está radicado no Rio de Janeiro. Foi condenado por
força do Decreto-Lei n.O 4.766, de 1 . O de outubro de 194k
Art. 67. Foi deputado Federal e é autor de vários livros publicados, destacando-se entre os seus trabalhos O País dos
Mourões.
1942 - ordena-se em Sobral, a 5 de outubro, o Pe. Francisco Tupinarnbá de Melo. Viveu a sua infância e juventude

em Crateh. Tomou posse n a Paróquia de Tamboril a 22 de
janeiro de 1943.
1942 - tem-se notícia da mudança, em época bem r&
mota, de alguns descendentes de Alexandre da Silva Mouraio
(111).Esta mudança foi de Crateús para Ic6, Lavras e Várzea
Alegre.
1942 - 14 de junho - eis aqui um quadro das rendas
do município de Crateús, em um período de 5 anos: rendas
da Prefeitura: 1935 - 64.137,80; 1936 - 62.465,90; 1937
78.324,30; 1938 - 94.883,70. Rendas estaduais: 1934 -.
77.400; 1935 - 95.321,40; 1936 - ll5.581,40; 1937
. ..
127.398,90; 1938 - 135.990,30. Rendas federais: 1934 -.
87.374,80; 1935 - 112.424,90; 1936 - 155.991,lO; 1937 -144.008,80; 1938 - 94.356,80.
1942 - 29 de janeiro - falece em Crateh, o Cel. Francisco Petrdnio Carneiro da Frota, avô materno do Dr. Agamenon da Frota Leitão, advogado em Fortaleza. Exerceu cargos de relevo no município.
1942 - 12 de setembro - funda-se em Crateús a alfaiataria Leitão, de Antônio Leitão Bonfim Barros.
1943 - 24 de maio - inaugura-se em Crateus uma agência do Banco do Brasil S/A.
1943 - 30 de dezembro - é substituido o nome do distrito Chaves pelo de Rosa.
1943 - 18 de julho - diz-se em Crateús, nesta data, que
a família Bonfim, de Crateús, bem como a Moraesi, tiveram
as seguintes procedências: Morais da cidade de Ic6 e Bonfim de três irmãos que vieram do lugar Telha.
1943 - funda-se em Crateús a Escola Normal Rural do
Município, dizendo-se que foi equipada em 1952. (Em outra
data, é encontrada a referida fundação).
1943 - constava que Erculano José Rodrigues escrevera
sobre os Mourõesi dos sertões de Crateús.
1943 - 14 de novembro - publica-se que, em jornais do
Estado do Maranhão, estão escritas várias notas sobre o as.sassinato do Pe. Joaquim da Silva Mourão. (Estas notícias,
pelo que nos consta, estão noi jornais da época de sua morte,
ou seja, nos jornais A GAZETA, Pacotilha e outros, editados
naquele Estado, nos dias 6 e 12 de dezembro de ,1898).
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1943 - 21 de janeiro - nessa data, organiza-se em Crateús a Associação da Doutrina Cristã.
1944 - 2 de julho - data da ordenação do Revmo. Sr.
Bispo da Diocesle de Crateús, Dom Antanio Batista Fragoso.
Este Bispo é o primeiro Bispo da Diocese. Foi sagrado B i s p
a 29 de maio de 1957. Foi nomeado do Episcopado do Maranhão para a Diocese de Crateús, a 1.O de maio de 1964. Siza
posse na Diocese é de 9 de agosto de 1964. Trata-se de um
Bispo bastante atualizado e operante, embora muito combatido pelas suas idéias.
1944 - 22 de março - data do Decreto n.O 356, pelo qual
se equipa a Escola Normal Rural de Crateús.
1944 - nesse ano, exercia as funções de coletor federal
de Crateús o Sr. Leovigildo Pedrosa da Silva.
1944 - nesse ano, exerce as funções de delegado de policia de Crateús o tenente Francisco de Assis Pereira, da Força
Pública do Estado.
1944 - ainda no cargo de promotor público de Crateús
o Sr. Antônio da Costa Leitão.
1944 - 8 de dezembro - cola grau em Direito o Dr. Jose
Maria de Oliveira, ipuerense de nascimento e crateuense de
coração. I2 promotor público em Quixadá e viveu a sua ir.fância e adoescência em Crateús, onde era muito estimado.
Trata-se de um moço de muito conceito e honradez. Nasceu a
21 de setembro de 1918.
1944 - receita orçada para este exercício (receita municipal para Crateús) : 152.517,OO.
1944 - nesse ano, era esta a população do município
de Crateh: 28.787 habitantes.
1944 - 25 de outubro - é nomeado em caráter interino
para as funções de Diretor do Posto Distrital de Crateús
(Posto do Instituto de Previdência do Estado) o 1.O tenente
da reserva do Exército, Dr. Raimundo Aluísio Chagas, clínico
em Fortaleza.
1944 - 30 de julho - constituída a Cooperativa Escolar
de Crateús, denominada cooperativa *rico Mota.
1944 - cola grau em Direito o Dr. Francisco Moacyr Falcão, que nasceu em Crateús a 1.O de fevereiro de 1915.

-

12 de dezembro - morre no campo de batalha
1944
na Itália (Monte Castelo) o sargento crateuense Herminio
Sampaio Aurélio, herói da Última guerra universal.
1944 - 24 de novembro - festeja-se no município de
Independência as bodas de ouro do casal Francisco de Sousa
Mota - Ana Nogueira Mota, pessoas conhecidas e estimadas
em Crateús, onde têm parentes e amigos.
1945 - 16 de dezembro - inaugura-se em CrateÚs o
viaduto Afonso Feijó.
1945 - 14 de junho - aposenta-se D. Maria José de Melo
Rosa, la. diretora do 1.O grupo escolar de Crateús. Nasceu em
Crateús, a 16 de outubro de 1887 e faleceu a 25 de dezembro
de 1966.
1945 - inicia-se em Crateiis a construção da Maternidade Darcy Vargas.
1945 - 8 de dezembro - cola grau em Direito o Dr. Raimundo Catunda, ex-juiz de direito de Santa Quitéria, Itapipoca e Caucaia. natural de Crateús e atualmente juiz em
Fortaleza. (Desembargador).
1945 - fixa-se em Crateús o tenente do Exército Pedro
Lucas Advincola, que se mudou para Fortaleza em 1948. Exerceu as funções de delegado de Policia local e a cadeira de professor de Educação Física da cidade, ligada à Escola Normal
Rural de Crateús.
1945 - em Crateús, nesse ano, existiam 1.400 prédios
habithveis.
1945 - cola grau em Direito o crateuense Dr. Agamenon
da Frota Leitão. Este crateuense tem exercido vhrios cargos
e funções de relevo. I2 advogado em Fortaleza, onde foi vereador dos mais votados em 1954 e reeleito em 1958. Nasceu a
14 de outubro de 1917.
1945 - muda-se de Crateús para Fortaleza o Sr. Orie!
Mota, deputado estadual no Ceará. Chegou a Crateús em
1937, casando-se com uma crateuense, filha do Sr. Antônio
de Me10 Rosa e esposa. ES muito prestativo e amigo de Cra-
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teús.
1945

- 19

de fevereiro - celebram-se em Crateús as
boda8 de ouro do casal Antônio Ricardo Cavalcante de Albuquerque Manuela Jardilina de Me10 Cavalcante.

-

1945 - 30 de setembro - ordena-se o Pe. José P a l h a n ~
de Sabóia, crateuense de nascimento e Prefeito Municipal ae
Sobral. Foi eleito deputado federal pelo Ceará, em 1962.
1945 - 5 de abril - funda-se em Fortaleza a ótica Movado, do crateuense Dr. Moacyr de Me10 Falcão.
1945 - nesse ano, existiam em Crateús 200 fazendas de
criar e perto de 450 sítios de lavoura.
1945 - funda-se em Crateús um Comitê do Partido Comunista Nacional.
1945 - açudes concluídos em Crateús nesse ano pelo
D .V. O. P . (Departamento de Viação e Obras Públicas) : 3.
1945 - 8 de dezembro - forma-se em Odontologia o cru
teuense Dr. José Maria Moraes Borges, filho do Cel. Pedro
Borges, de Crateús.
1945 - falece em Nova Russas o maestro João Franciscc
de Sales, antigo professor de Música em Crateús.
1945 - 25 de novembro - data da entrega de diplomas
da la. turma de professorandas ruralistas de Crateús.
1945 - 7/11 de novembro - é celebrada em Irapui
(Crateús) mais uma festa da Capela do Senhor Bom Jesus
de Jerusalém.
1945 - 15/18 de novembro - celebra em Tucus (Cra.
teús) o Pe. Francisco Correia Lima,, natural de Crateús.
1945 - novembro - Crateús beneficia-se com a funda.
ção de uma fábrica de redes, de propriedade do Sr. Edgard
de Albuquerque.
1945 - 18 de junho - nessa data, constava em Teresina
a existência na cidade de um Centro Crateuense, de que era
patrono o Cel. Lúcio Correia Lima, de Crateús. (Este centro
existiu realmente, em Teresina, em época muito remota).
1945 - (1938 a 1945) - viveram em Crateús os seguintes senhores: Francisco Pinto (Chico Pinto) e José Alencar,
ambos foram proprietários de caminhões. Chico Pinto, em
seu famoso caminhão, tinha uma buzina que apaixonava o
pessoal do lugar, pelo som que produzia.
1945 - 26 de maio - falece em Teresina o Sr. Segisnando Alencar, que nasceu a 18 de janeiro de 1887 e foi casado
em Crateús. Formou-se a 8 de dezembro de 1905.

1945 - 25 de janeiro - falece em Crateús o Cel. Ludgefc,
Carlos de Me10 Falcão, tendo nascido a 8 de maio de 1866.
1945 - falece em Crato o comerciante-exportador Paulo
Correia Lima, natural de CrateÚs.
1945 - 6 de janeiro - falece em Teresina (Piauí) o Sr.
Tobias Soares Lima, natural de Crateús. (Este senhor era
primo de um outro do mesmo nome).
1945 - falece em Fortaleza a crateuense D. Ester Maxques Nogueira, casada com o médico Anselmo Nogueira.
1945 - falava-se na morte do Pe. Sebastião Ribeiro Li.
ma, que nasceu em Crateús, na fazenda Boa Vista dos Correias, termo de Crateús, sendo seus pais o Capitão Gonçalo
Correia Lima e uma tia do Dr. Raimundo Ferreira de Araújo
Lima, Conselheiro do Império. Foi vigário por mais de SrJ
anos na freguesia de São Rairnundo de Nonato, no Piauí. (O
Dr. Raimundo Ferreira de Araújo Lima foi Ministro da Guerra
do Imperador Pedro 11. Sua irmã chamava-se Ana Rosa, mse
do R.Sebastião Ribeiro Lima, aqui citado).
1946 - têm-se noticias de Manuel Marques de Sousa
Lima, casado com Vicença Gonçalves de Lima. Residem em
Teresina e são naturais de Crateús.
1946 - têm-se notícias da crateuense Maria, filha de
Maria Romana de Sousa Lima, casada com Antônio de Holanda Cavalcante. Casou-se com um moço do Piauí (Teresina), de nome Augusto Campos Sales.
1946 - têm-se no1;icia do Cel. Luís Gonzaga de Melo, de
Crateús, residente em Caxias. no Estado do Maranhão.
1946 - constava nessa data haver residido em Sobral a
crateuense Constância de Sousa Lima, casada com Alexan.
dre Marques do Rego Barros, depois casado com Francisca
de Sabóia.
1946
constava o casamento de Ana de Sousa Ilima
com um moço de Aracati, de nome Cosme Gonçalves de Sam a (existe descendência desse casamento, que se verificou
há muitos anos).
1946 - 1.O de janeiro - nessa data, foi benta, pela primeira vez, o Sacrário da Igreja Matriz de CrateÚs, confecclonado em metal amarelo e prata. (Chegou este SacrArio a
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Crateús, com todas as despesas de transporte, pela importhcia de 5.602$20).
1946 - veja-se, para a genealogia da família Araújo, de
Crateús, a Revista do instituto Histórico e Geográfico do
Brasil, Volume 191, "OS QUATRO ARAúJOSfl.
1946 - das memórias do Cel. José Amâncio Correia Lima, de CrateÚs: "Dou preferência especial à leitura de jornais e, como é sabido, o amor que voto à imprensa escrita.
fui chamado à presença do Pe. João Batista, vigário desta
Paróquia, e este me disse ir definitivamente fundar um jornal
em Crateús, mas que o nome desse jornal ainda nZo havia
escolhido e que eu o desse o nome. Disse-lhe eu: Ora, Padre,
quem sou eu para dar nome a jornal, cujo problema não é
tão fácil de solução. Respondeu-me o Padre: - Nada, dê G
nome de meu jornal. Ai, então, respondi-lhe assim: - Sim,
Sacerdote, eu o batizo de "A FiE", serve? Respondeu-me o Vigário: btimo - Sabe o Padre por que o dei o nome de "A FÉtt?
Por isso, simplesmente: O Senhor, em sua Paróquia de Santa
Quitéria, 18 tinha um jornalzinho intitulado "A VONTADE";
portanto, o que se traduz da Vontade sem a Fé!. . ."
1946 - diploma-se em Economia o jovem crateuense
Anibal Soares de Alcântara. Nasceu a 10 de janeiro de 1922.
1946 - assume temporariamente as funções de delegado
de polícia de Crateús o tenente João Batista de Sousa Brandão, da Força Pública do Estado.
1946 - 3 de dezembro - visita Crateús, em missão política, ou campanha eleitoral, o General Onofre Muniz Gtomes de Lima, que nasceu a 17 de janeiro de 1891, no Ceará.
Vinha acompanhado dos Senhores Cel. Dracon Barreto, oficial do Exército; Cel. Francisco de Almeida Monte, chefe plitico em Sobral; Dr. Válter de Sá Cavalcante, advogado em
Fortaleza; e do Dr. José do Nascimento, jornalista e bacharel
em Direito.
1946 - 17 de dezembro - chegada a Crateús da Caravana Humberto Lopes (esta caravana tinha caráter político ou
comunista, como acharam algumas pessoas que a observaram). Foi vaiada por alguns crateuenses e aclamada por outros.
. I*.

1946 - 3 de dezembro - visita Crateils o Monsenhor
Olavo Passos, Sacerdote da Diocese de Sobral.
1946 - 21 de dezembro - falece na fazenda Cacimba
do Meio, em Crateús, a respeitável senhora Benvinda Barbosa
de Meneses.
1946 - 24 de dezembro - falece na fazenda Aguas BcIas, em CrateÚs, o Sr. José Ferreira da Silva, mais conhecido por "Dedé".
1946 - constava em CrateÚs que as propriedades do assassinado Pe. inácio Ribeiro de Me10 haviam sido arbitrariamente e posterior ao seu assassinato, arrematadas e dadas
a elas os limites estabelecidos ditatorialmente pelas autoridades locais da época do seu desaparecimento.
1946 - nesse ?.no, existia no Paço Municipal de Cratefie
um quadro em que estava pintado e desenhado um navio com
a denominação de Crateús.
1947 - 2 de julho - fundação do Clube 7 de Setembro,
da cidade de Crateús.
1947 - 28 de fevereiro - instalação em Fortaleza do
1 . O Centro Crateuense. Esta instalação foi feita na casa de
residência do Sr. Antônio Eugênio Cavalcante, à rua Senador Pompeu, 1227, em Fortaleza. As publicações a este respeito estão no jornal Gazeta de Notícias, que circulou a 15
de março de 1947. Na ocasião da instalação, foi aclamado
presidente o Dr. Clóvis Catunda, tendo como secretário o Dr.
Boanerges Cisne de Sabóia. Discursaram as seguintes pessoas:
Dr. Samuel Lins Cavalcante de Albuquerque, Dr. Moacyr Falcão, CGnego Gonçalves Rosa e Raimundo Raul Correia Lima.
1947 - 30 de novembro - inauguração em Crateús do
busto do Dr. José Coriolano de Sousa Lima. Este busto está
erigido à Praça da Matriz ( P r q a Dr. José Coriolano).
1947 - 23 de maio - falece em Fortaleza a professora
diplomada, D. Iran Veras (Maria Veras Bezerra). Foi a segunda diretora do primeiro grupo escolar de Crateús. Prestou relevantes serviços educacionais e culturais ao município.
1947 - data da promulgação de Crateús à Comarca de
3a. entrhcia, efetivada a 9 de junho de 1948.

.

1947 - muda-se de Crateús para o Estado de Goiás o crateuense José Bezerra de Farias, chefe político em Crateús.
1947 - 3 de outubro - é assim constituída a Câmara
Presidente;
Municipal de Crateús: Leônidas Bezerra Me10
Vicenk da Cruz Filho; Francisco Moacyr Bezerra de Melo;
Francisco Gomes de Freitas; José Machado Neto; Antônio
Evaldo Frota; Gerardo Aguiar Vale; Tobias Soares Resende;
Luís da Penha Martins; Francisco Rodrigues Bonfim; e João
Jucá de Melo.
1947 - 27 de abril - falece em Crateús um dos mais
abastados agricultores do município, Sr. Francisco de Alcântara Barros. (Este senhor era o pai do professor Antônio Sabóia de Barros, inteligência fulgurante do magistério de So'
bral) .
1947 - 28 de maio - nomeado inspetor de terras erii
Crateús o Sr. Manuel Bezerra Cavalcante, jornalista e político
no município. Foi Presidente da Câmara Municipal.
1947 - 3 de junho - falece, vítima de um desastre de
caminhão, o estimado comerciante crateuense, Sr. José Freire, pai de José Freire Filho, este rico e estimado representante
de produtos industriais em Crateús.
1947 - 9 de outubro - falece em Crateús o Sr. Tomás
Catunda Sobrinho, Chefe de uma importante família dessa
cidade.
1947 - 1.O de fevereiro - nomeado agente de estatística
de Crateús, sob a direção do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, o Sr. Franeisco José Lopes (anteriormente era
funcionário da Prefeitura Municipal de Crateús).
1947 - 7 de maio - constitui-se em Fortaleza a firma
comercial de Soares Me10 & Cia. Ltda., dos crateuenses Antônio Soares Me10 e Evilásio Rufino de Sabóia.
1947 - 4 de setembro - funda-se em Crateiis a Associação de Proteção a Maternidade e Infância do Município.
1947 - 3 de dezembro - forma-se em Fortaleza e em
Farmácia o crateuense Raimundo Lins Cavalcante, que sc!
tornou oficial do Exército. (Em 1953,foi promovido a major
e, em 1969,faleceu em Fortaleza).
1948 - 9 de julho - assentamento da primeira pedra de
.
paralelepípedo das ruas e praças da cidade de Crateús.

-
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1948 - 22 de agosto - muda-se de Crateús para a cidade
de Fortaleza o fundador da Escola de Comércio de Crateús,
Escola Pe. José Juvêncio de Andrade. Chamava-se Dr. Salustiano Rodrigues Pinto.
1948 - 1.O de janeiro - o Pe. Moraes, vigário do Ipu e
natural de Crateús, funda no Ipu o Patronato Sousa Carvalho, destinado a proporcionar instrução e trabalho à juventude feminina.
1948 - 2 de janeiro - falece o Dr. Leonardo Mota, historiador de renome. Visitou Cratetis, de onde colheu alguns
dados históricos sobre o município e o clero cearense.
1948 - 19 de maio - falece em viagem à Europa o Frei
Bernardino de Mórnico. Este missionário passou por Crateús
em missão apostólica.
1948 - 24 de outubro - uma das ruas de Fortaleza toma o nome do Sargento Hermínio Sampaio, o sargento-herói
de Crateús, que perdeu a vida n a irxitima Guerra Mundial
(esta rua está localizada no bairro de Monte Castelo).
1948 - 1.O de fevereiro - é assassinado em Crateús o
Sr. Francisco Batista Bonfim, ex-pracinha da última Guerra
Mundial.
1948 - 9 de novembro - falece em Crateús o Sr. Cel.
Inácio de Me10 Lima, um dos ricos fazendeiros do município.
Nasceu em Crateús, em 1869.
1948 - 26 de janeiro - falece em Manaus (Amazonas)
o Dr. Lúcio César de Araújo Lima, neto do Cel. Lúcio Correia
Lima, de Crateús. Nasceu a 8 de agosto de 1916 e casou-se
em Crateús, a 13 de junho de 1943, com D. Eudes Mourão
Lima, filha de Manuel Marques Mouráo.
1948 - 5 de dezembro - forma-se em Contabilidade a
crateuense Francisca Izaura Lima, bisneta de Francisco Lopes Correia Lima e Manuela Correia Lima.
1948 - 17 de dezembro - forma-se em Engenharia Metalúrgica o Dr. Genésio Martins de Araújo. S crakuense de
nucimento e foi diretor da Escola de Engenharia do Ceará.
Nasceu a 6 de junho de 1922. Terminou o seu curso superior
com vhrias distinções, obtendo os primeiros Iugares em 1944,
1047 e 1948.
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1949 - cola grau em Direito o crateuense José Virgílio
Gouveia Carneiro. Nasceu a 4 de março de 1918.
1949 - 10 de novembro - inaugura-se na cidade de
Crateús o Cine-Teatro Poty (O primeiro filme deste teatrocinema foi 'Uma Vida Roubada").
1949 - população pecuária do município de Crateús: bovinos - 31.300; equinos - 4.480.
1949 - 15 de janeiro - falece em Crateús o ex-agente
da Estação da Via Férrea de Sobral, em Crateús, Sr. Antônio
Arcelino de Oliveira Freire, pessoa nobre e estimada.
1949 - 18 de junho - data da fundação do Centro Esporte de Crateús.
1949 - 15 de dezembro - forma-se em Medicina o crateuense Dr. Adones Coutinho, clínico em Fortaleza. 13 grande
amigo de sua terra natal, e, em particular, de seus contaraneos.
1949 - 20 de dezembro - forma-se em Medicina o crateuense Dr. Válter de Me10 Machado, clínico em Fortaleza.
Sua especialidade é da mais alta importância da medicina.
1949 - 14 de agosto - quadro de alguns invernos escassos em Crateh: 1879, 1885, 1908, 1928, 1931, 1937, 1938 e
1941.
1949 - 10 de julho - leia-se no jornal O Nordeste unia
carta do Cel. José Amâncio Correia Lima, de Crateús.
1949 - 9 de outubro - leia-se no jornal O Nordeste:
"Crateús", aos crateuenses residentes em Fortaleza.
1949 - nesse ano, existiam em São Luís, no Estado dn
Ivlaranhão, à Rua da Paz, 510, um pomar denominado de Cra.
teús. Seu proprietário era o Dr.Alberto Cícero Correia Lima,
natural de Crateús.
1949 - 10 de julho - leia-se uma carta do Cel. José
Amâncio Correia Lima, de Crateús, no jornal O Nordeste,
Esta carta trata do centenário de morte do Pe. Inácio Ri
beiro de Melo, assassinado em Sousa, na Paraiba.
1949 - 17 de julho - leia-se o livro "Figuras da República Velha", da autoria de João Lino, p. 268. Trata-se de t6picar sobre o assassinato do Pe. Joaquim da Silva Mourão,
em Picos, no Marmhão.

1949 - 8 de maio - nessa data, o jornal crateuense Folha do Norte f a uma bonita homenagem ao Dr. Luís Chaves
e Melo, de Crateiis.
1949 - 8 de maio - nessa data, fazem-se elogios ao chefe da estação de Crateús - Estwão da Via Férrea.
1949 - 8 de maio - o Prefeito Municipal de Crateús inicia a arborização da cidade.
1949 - 5 de dezembro - falece em Crateús o Cel. José
Ferreira Lima (Cel. Cazuza Ferreira), primeiro intendente
de Crateús - cidade. Foi presidente da CAmara Municipal e
político no município. Casou-se pela 5s. vez, deixando 33 lilhos dos matrimdnios que contraíra. Era natural de Crateíis
e nascera a 5 de dezembro de 1853.
1950 - falece em São Luis, no Estado do ~ a r a n h ã o o,
Dr. Alberto Cícero Correia Lima, que nasceu a 18 de novembro de 1885. Era casado com D. Aurea de Sousa Lima. Foi
deputado estadual do Maranhão, Juiz de Direito, advogsdo e.
por Último, desembargador aposentado.
1950 dezembro - cola grau em Direito o Dr. José Ri.
cardo Lima, crateuense de nascimento e residente em Manaus (Amazonas).
1950 - 6 de abril - funda-se em Crateús a Sociedade
de Tiro, Caça e Pesca.
1950 - 26 de março - é assassinada em Crateús a sznhora Cândida Cruz Lima, exímia e virtuosa costureira na
cidade. O seu assassino foi o próprio esposo.
1950 receita e despesa realizadas pela Prefeitura Municipal de CrateÚs nesse ano: receita: 995.718,51; despesa:
995.718,51,
1950 - muda-se de CrateÚs para Fortaleza o Sr. Ralmundo Mourão da Rocha, atualmente diretor do Serviço Metamogr6fico do Estado.
1950 21 de janeiro - instala-se solenemente em Crateús a Comissão Censitária Municipal, tendo como primeiro
presidente o Dr. Raimundo de Moura Fé, médico em Crakús.
1950 - 1.O de outubro - falece em Fortaleza o Dr. Benjamim Hortêncio de Medeiros, clínico que foi por muitos anca
em Crateús. A este médico, Crateús é devedor de muitos benefícios de ordem médica. Nasceu em Baturité.

-

-
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1950 - forma-se em Farmácia a crateuense Maria Arimar S. de Alcântara. Nasceu a 18 de novembro de 1926.
1950 - 8 de abril - falece em Crateús o Sr. Júlio Ferreira Gomes, que exerceu o cargo de delegado de polícia no
município, bem como outras funções. Foi um dos primeiros a
adquirir caminhões para os transportes do município.
1950 - 18 de junho - eis aqui um quadro, publicado
nessa data, do velho Poty Esporte Clube, de Crateús: Bajara,
José Lins, João Carlos, Cutuba, Parafuso, Polino, Sublime,
Elias, Holanda, Seiva e Flinis.
1950 - 10 de dezembro - forma-se em Contabilidade
Técnica o crateuen~eFrancisco de Assis Soares Antunes, joinalista em Fortaleza.
1951 - 5 de julho - inauguração do edifício dos Correios e Telégrafos, de Crateús.
1951 - 15 de dezembro - forma-se em Engenharia, pela
Escola de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, o Dr. Abdias
Veras Filho, que nasceu em Crateús.
1951 - têm-se notícias da crateuense Maria Augusta de
S o u ~ aLima, casada com o Dr. José Esmeraldo de Oliveira,
residentes em São Paulo.
1951 - fixa residência em São Luís, no Estado do Maranhão, o Dr. fbsen Martins Correia Lima, engenheiro civil das
famílias Sousa Lima e Correia Lima, de Crateús.
1951 - 18 de dezembro - diploma-se em professora,
exercendo o magistério em Fortaleza, a crateuense Marieta
Alves Melo.
1951 - 28 de janeiro - inauguração em Crateús do Posto de Puericultura do Município.
1951-1952 - rendas estaduais em Crateús: 1951 -55l.l34,2O;1952 - 8'i4.860,60.
1951 - 22 de novembro - foram criados nesta data em
~ r a t e ú sos seguintes distritos: Montenebre (povoação de Pau
Branco) e Santo Antônio. Restaurado o distrito de Irapuh,
sendo extinto o de Rosa.
1951 - 8 de dezembro - forma-se em Medicina o crateuense Antonio Luís de Almeida Vale, clínico em Fortaleza.
Nasceu a 21 de fevereiro de 1924.

-

diploma-se em FarmBcia a crateuense Helena
1951
de Araújo Cardoso. Nasceu a 9 de junho de 1927.
1951 - cola grau em Direito o Dr. Gerardo Farias Paivz,
Cel. da Polícia Muitar do Estado. I2 crateuense de nascimento.
1951 - ano da construção do açude municipal de Cra.
teús. Melhoramento da gestão municipal Raimundo Soares
Rezende (este açude teve a cooperação do D .N .O. C . S. ) .
1951 - É: nomeado diretor do Liceu do Ceará, cargo que
exerceu até 9 de março de 1962, o crateuense Dr. Boanerges
Cisne de Sabóia.
1952 - 19 de junho - data em que foi benta a Capela
de S. Vicente de Paula, da cidade de C~~ateb.
(Esta capels
está localizada em um dos bairros populosos da cidade).
1952 - 21 de maio - votam no Clube Militar do Rio de
Janeiro três gerações da familia Correia Lima de Crateus:
General Gonçalo Correia Lima; seu filho, Coronel Correia
Lima; e seu neto, Tenente Correia Lima. Todos estes votos
para a "Cruzada".
1952 - despesa e receita do município de CrateÚs, nesse
1.226.367,30; despesas realizadas
ano: receita arrecadada
- l.226.367,30.
1952 - movimento religioso em Crateús: Batizados
1.457; comunhões - 36.343; casamentos - 182; extremasunções - 70; e encomendações - 102.
1952 - número de eleitores no município: 18.231.
1952 - área, em quilômetros quadrados, do município
de Crateús: 4.525.
1952 - 19 de julho - nessa data, segundo os que discoldam da data de 19 de junho, foi benta a Capela de São VI
cente de Paula, em Crateús.
1952 - 6 de dezembro - Luís Me10 Cavalcante (Aluísio
Melo) assume a escrivania da Coletoria Federal de Russas.
13 crateuense de nascimento. Posteriormente, em 16 de novembro de 1957, assume a direção geral da Coletoria Federa:
de Pacajus. Tr~ta-sede um crateuense inteligente e esf61çado .
1952 - 15 de fevereiro - é nomeado coletor estadual de
Pacajus o crateuense Pedro Lima do Monte, que tem exercido outras funções e cargos no Executivo Estadual. Infeliz-
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xente respondeu inquérito administrativo, quando ainda B
frente dessa Coletoria. Nada apurado contra ele, foi reintegrado no cargo e aposentado, sem prejuízos de seus direitos.
1952 - nesse ano, verificou-se em Crateús a seguinte produção agrícola: milho - 15.000 sacos; feijão - 12.000 sacos;
arroz - 100 sacos; mandioca - 1.300 toneladas; batatas 30 toneladas; mamona - 1.500.000 quilos; e caroço de algodão - 5.000 arrobas.
1952 - 10 - é assassinado na cidade de Crateús, por dois
de seus primos legítimos, o Sr. Osterno Pimentel. Um dc.;
assassinos foi linchado, após o crime que cometera.
1952 - 15 de março - funda-se em Fortaleza o Arma
zém Jangada, de Antônio de Me10 Rosa & Filhos, todos naturais de Crateús.
1952 - assume a Delegacia de Polícia de Crateús o Sr.
Joaquim Tavares Lira, pessoa, há muitos anos, residente em
Crateús. Este senhor tem exercido outros cargos e funções.
1952 - 23 de maio - funda-se em CrateÚs a Casa Nova,
de José Cardoso Rosa.
1952 - nesse ano, são estas as associações culturais de
Crateús: Centro Esportivo Crateuense, Clube 7 de Setembro,
Crateús Clube e Ipiranga Esporte Clube.
1952 - são estes os estabelecimentos de diversões da
cidade de Crateús: Cine-Teatro Poty.
1952 - nesse ano, são estes os ensinos superiores en:
Crateús: Tiro de Guerra n.O 251, Escola de Comércio Pe. Josi!
Juvêncio de Andrade e Escola Normal de Crateús.
1952 - dezembro - forma-se em Medicina, no Rio o6
Janeiro, a crateuense Angelita Sabóia Jorge de Sousa, filha
de Joaquim Jorge de Sousa (Joaquim Rufino).
1952 - 20 de dezembro - forma-se em Medicina o Dr
Agarnenon Me10 Machado, clínico em Crateús, sua terra
natal.
1953 - 1.O de março - funda-se em Crateús o Armazéiu
Central, de F. P. Martins & Cia.
1953 - 21 de janeiro - falece em Sobral o industrial
Manuel Tabajara de Melo, fundador da Indústria Tabajarn
de Crateús e Sobral. Nasceu a 16 de abril de 1877 e residiu

por muitos anos em Crateús. Trata-se do pai do Pe. Joué TIA'
pinamb& de Melo.
1953 - leia-se Procissão dos Flagelados de José Hortêncio de Medeiros.
1953 - 26 de dezembro - forma-se em Medicina o crateuense Dr. José Asffor, que clinica em Fortaleza, onde goza
de conceito e estima dos seus colegas de profiseão.
1953 - 10 de novembro - visita Crateús, onde foi recebido com honrarias excepcionais, a Virgem Peregrina de Fátima (esta Santa esteve detida na cidade de Crateús, pnr
força da Fé Católica do povo crateuense, embora isso tenhz.
ddo interpretado como uma profanação à Mãe de Deus. Libertou-se dessa cidade em 12 do mesmo mês e ano).
1953 - 9 de agosto - falece em Crateús o Dr. Luis Chnves e Melo, que clinicou na cidade e militou na política local.
Era homem de elevados conhecimentos e que prestou relevantes serviços profissionais à terra crateuense.
1953 - nesse ano, eram esses os meios de hospedagem
em Crateús: Crateús Hotel, Hotel dos Viajantes e Hotel Rubim.
1954 - 3 de outubro - nesse ano, votaram em Crateú~,
para Governador do Estado, 6.787 votantes.
1954 - é nomeado coletor estadual de Uruburetama o
crateuense Luis de Araújo Farias, anteriormente escrivão da
Coletoria Estadual de Limoeiro do Norte e Crateús, bem como
conferente e fiscal de rendas do Tesouro do Estado.
1954- nesse ano, foram eleitos no município de Crateús:
Raimundo Soares Rezende - Prefeito Municipal; vereado
res - Manuel Bezerra Cavalcante, Bento Coutinho de Macedo, Raimundo Bezerra de Pinho, José Benony Mourão, Gerardo Aguiar Vale, Leônidas Bezerra Melo, Francisco Gome.$
de Freitas, Miguel de Araújo Macedo e José Bezerra de Mela.
1954 - abril - assume as funções de Prefeito Munic:pal de CrateÚs o jovem crateuense Gerardo de Aguiar Va;e,
que, em 1952, concluiu o Curso Prático de Farmácia e, elli
1954, foi eleito vereador da Câmara Municipal. Esteve na
presidência da mesma Câmara, quando chegou a assumir s
direção dos negócios prefeiturais.

1954 - produção de cera de carnaúba em Crateús: 4.000
quilos. Número de carnaubais - 12; de carnaúbas (árvores)
- 3.757.
1954 - a cidade de Crateús tinha 2.226 prédios; 43 logradauros públicos, sendo 9 pavimentados.
1954 - 8 de agosto - funda-se em Crateús o Centro
Estudantal Crateuense.
1954 - 6 de abril - falece n a cidade de Crateús o crateuense AntGnio Lopes Vieira. Foi comerciante dos mais cor,ceituados do município. Militou com destaque na política 10cal. Era o pai do Sr. Adérson Vieira de Sousa, um dos cr8teuenses que muito se interessam pela terra natal.
1954 - ver Revista do Instituto Histórico do Ceará, p.
164. (Ascendência e descendência do Dr. Luís Chaves e Melo,
de Crateús).
1954 - 29 de novembro - falece em Reriutaba o Sr.
João José de Castro, ex-comerciante e político em Crateús.
Mudou-se de Crateús para Sucesso em 1927.
1954 - setembro - falece em Cascavel o dentista Solon
de Farias, que clinicou em Crateus, & Praça da Estação Deixou família numerosa e ilustrada.
1954 - 15 de março - instala-se em Crateús a Comissão Municipal de Preços, do Município.
1955 - 24 de setembro - falece em Fortaleza o ex-presidente da Câmara Municipal de Crateús, Sr. Manuel Marques
Mourão. Nasceu em Crateús a 15 de setembro de 1886. Exerceu funções públicas na Prefeitura Municipal de Fortaleza
1955 - é reconstruída a Igreja Matriz do Crateús. Empreendimento do operoso Pe. José Maria Moreira de Bonfim,
vigário da Paróquia.
1955 - é nomeado 1.' comandante do 4.O Batalhão Ferroviário de Crateús o Te.-Cel. José Liberato Souto Maior,
ilustre filho de Crateús. Seu pai era o Dr. Souto Maior, exjuiz de direito da comarca. O referido Batalhão passou a de.
nominar-se de Batalhão de Engenharia de Construção, em
1957.
1955 - chegada a CrateÚs do 1.O tenente do Exército Manuel Ferreira dos Anjos, o iniciador do radioamador dessa
cidade.

1955 - nesse ano, faz-se a aquisição do terreno em qito
se encontra localizado o 4.O Batalhão Ferroviário de Crateh.
(Este terreno foi adquirido pela quantia de 600.000,OO a Jogo
Venâncio, morador em Crateús) .
1955 - 25 de dezembro - muda-se de CrateÚs para 80bral o crateuense e professor Antônio Sabóia de Barros.
1955 - 8 de dezembro - ordenação do padre crateuense
Belarmino Augucto Lopes, atualmente vigário da Paróquia
de Ipueiras (este padre deixou a sua ordem, para se casar
com uma moça de sua parówa).
1955 - 4 de outubro - falece em Forta?eza o ex-juiz de
direito da comarca de Viçosa, Dr. Joaquim Arelando Bandeira
Barros, casado com D. Maria da Glória Barros, falecida a '7
de maio de 1962, em Fortaleza. Trata-se de uma família amtga de Crateús e ligada à cidade por laços de parentesco.
1955 - 3 de março - muda-se de Crateús para a cidade
de Goiânia, Estado de Goiás, a família Claro Antunes Pereira.
1955 - 19 de janeiro - data da criacão do 4.O Batalhão
Ferroviário de Crateús (Decreto n . O 36.787).
1955 - falece em Teresina, mais ou menos nesse ano. o
Dr. Gonçalo Lopes Lima, bacharel em Direito e crateuense
de nascimento.
1956 - açudes projetados pelo Estado para o Municipio
de Crateús: 7; locados: 3.
1956 - 23 de agosto - funda-se em Fortaleza o Centro
Crateuense, tendo como 1 . O presidente o Sr. Alberto Machado da Ponte. (Este Centro é fundado pela segunda vez).
1956 - 1957 - ainda no exercício do cargo de escrivão
da Coletoria Federal de Crateús o Sr. Antdnio Válter Gonzaga.
1956 - falece no Estado do Rio de Janeiro o Sr. Melquiades Mourão. Deixou ilustrada prole e muitos parentes e amicos em CrateÚs.
1956 - 31 de março -- instala-se em Crateús o 4.O Bata
lhão Ferroviário de Crateus, que se tornou 4.O Batalhão de
Engenharia de Construção.
1956 - 4 de abril - em trem especial, chega a Crateús
o 1 . O contingente do 4.O Batalhão Ferroviário de CrateÚs.

1956 - 17 de dezembro - cola grau em Direito a Srta.
Francisca Iracema Roldão Félix de Sousa. Seus pais são naturais de Crateús e residem em Goiânia, no Estado de Goiás.
1956 - 19 de setembro - leia-se no jornal Unitário: "O
7 de setembro na Princesa do Oeste". Trata-se de notícias de
Crateús.
1957 - açudes locados no município de Crateús pelo Estado: 6; estudados: 8.
1957 - nesse ano, foi este o total do Fundo Rodoviário
Nacional para Crateús: 376.008,OO.
1957 - nesse ano, davam-se notícias de que estes senhores haviam exercido cargos de relevo em Crateús: AntGnio
Vieira do Espírito Santos (o Sosorodó); entre os cargos ou
funções que exercera, estão as funções de delegado de polícia,
função que assumira por várias vezes; era pessoa respeitável,
de espírito comunicativo e, sobretudo, entusiasta da política
local; e Luís Osório de França (Luís do Gado Bravo), vereador dos mais inteligentes da Câmara Municipal.
1957 - 10 de agosto - é levada ao palco crateuense a
peça "O Mundo Não Me Quis". Iniciativa do Centro Estudantil de Crateús.
1957 - 18 de julho - constituída a Cooperativa Agricola Mista Ltda., de Crateús.
1957 - é assassinado no Rio de Janeiro o General Augusto Frederico Correia Lima, brilhante pessoa da família
Correia Lima, de Crateús. Frederico nasceu a 19 de fevereiro
de 1898.
1957 - organiza-se em Crateús o Salão Tabu (Salão de
barbear).
1957 - janeiro - funda-se em Fortaleza a Feira dos Livros, dos crateuenses Manuel Raposo e seu cunhado Deusdedit de Moraes Barbosa.
1957 - 6 de abril - ordenação do Pe. Irismar Frota Lima, crateuense de nascimento e de coração. neto materno
do 1.O intendente de Crateús-Cidade. (Deixou a batina para
se casar).
1957 - ver um trabalho publicado n a Revista do Instituto Histórico do Ceará, p. 95. É: de autoria do crateuense

*

Hermógenes Martins, estudioso e pesquisador dos assuntos
históricos de Crateús.
1957 - 22 de julho - funda-se em Crateús a Liga Crateuense de Desporto.
1957 - 20/30 de agosto - nessa data, o Pe. b'rancisco
Correia Lima, de Crateús e vigário de Ipueiras, realiza a festa
do Bi-Centenário da Freguesia de São Gonçalo da Serra dos
Cocos, colocando na igreja uma placa de bronze. Conseguiu
as atenções do mundo católico para esse seu ato religioso na
antiga capela da mencionada freguesia. Compareceram 10
sacerdotes e vários homens de letras. (São Gonçalo, conhecido por Matriz de São Gonçalo, foi uma das 4 primeiras freguesias do Ceará e por ela pasaaram 14 vigários, alguns deles
permaneceram por mais de 30 anos. Por ali também passaram os jesuítas colonizadores do Ceará. O bispo que criou
esta freguesia foi Dom Francisco Xavier Aranha, bispo de
Pernambuco) .
1957 - 30 de novembro - nessa data, o jornal do Ipu,
O Ipu, publica: "Crateús, Sepultura do Intermunicipal".
uma longa notícia sobre o futebol crateuense. ~eclamações
contra Crateús e seu futebol.
1957 - 11 de novembro - registro no Ministério da Agricultura da Cooperativa Agricola Mista de CrateÚs.
1958 -27 de dezembro - é promovido a tenente da Aeronáutica Brasileira o crateuense José de m u r a Araújo, neto
do Sr. José Patriarca de Araújo, da fazenda Tourão, em Cra.
teús.
1958 - este ano foi de grande agitação política em Cra-1
teús.
1958 - ano em que houve seca no Ceará e particularmente em Crateús: 1710, 1711, 1723, 1727, 1736, 1737, 1744,
1745, 1777, 1778, 1808, 1809, 1824, 1825, 1835, 1837, 1844,
1845, 1877, 1879, 1888, 1915, 1919, 1932, 1942 e 1958.
1958 - 3 de outubro - eleito Prefeito Municipal de Crateús o Sr. Raimundo Bezerra de Melo, que tomou posse a 25,'
03/1959.
1958 - 20 de dezembro - falece em Pacajus o Sr. J e r e
mias de Andrade, ex-secretário-tesoureiro da Prefeitura Municipal de Crateús. Fai construtor-propriethrio do famoso

*

Quiosque do Jeremias, em Crateús, construído em 1925, salvo engano.
1958 - 5 de agosto - é nomeado diretor do Departamento de Terras e Colonização do Ceará o Sr. José Lins Cai
valcante de Albuquerque, natural de Crateús.
1958 - tenta-se construir a Estrada de Rodagem de
CrateÚs a Tucuns.
1958 - 18 de outubro - falece em Teresina, no Estado
do Piauí, Raimundo Furtado de Mendonça (O F'urtadinho)
que viveu por muitos anos em Crateús e foi o introdutor do
pirulito n a cidade e possivelmente em todo Ceará.
1958 - 18 de junho - nessa data, diz-se que os Drs.
João Lima Teixeira e Francisco Lima Teixeira, ambos de
Pernambuco, são descendentes de famílias de Crateús.
1959 - 7 de novembro - falece, em conseqüência de
um. desastre automobilístico, um major, médico do Exército.
Residia em Volta Redonda, onde era presidente do Rotary
Clube. Trata-se de um dos filhos do Dr. Emílio de Me10 Falcão, crateuense dos mais conhecidos e estimados.
1959 - 17 de outubro - muda-se de Crateús para Fortaleza um dos beneméritos do município crateuense, Sr. Firmino Rocha de Aguiar.
1959 - 21 de fevereiro - falece em Crateús o Seu Alexandrino, (Alexandrino Juventino de Melo), chefe de uma
das mais importantes famílias de Crateús.
1959 - nesse ano, verificou-se esta produção pastoril no
município crateuem: bovinos - 22.000; asininos - 9.600;
eqüinos - 6080; suínos - 71.000; caprinos - 51.000; e galináceas - 22.400.
1959 - Dr. Valdery Uchoa, parte de suas publicações sobre o município de Crateús: "Atualmente, a cidade de Crateús se envolve numa louvável atmosfera de progresso. O seu
povo, através dos seus líderes de maior expressão, reclama
eficiência da vida administrativa local. A política é agitada
mas todos envidam esforços reais pela pro~peridadedo município. Os administradores vêm realizando alguma coisa de
útil para a comunidade municipal. O comércio, a indústria,
a agricultura, a pecuária, a via férrea local e o 4.O Batalhão
Ferroviário, instalado na cidade, têm sido o fator preponde-

rante do progresso do município. O Rio Poty, que banha r
cidade, é afluente do Parnaíba. Nasce na Serra da Joaninha,
no Ceará, e entra no Piauí por uma pressão na Serra Grande,
atravesrando vários municípios piauienses, até desaguar no
Parnaíba, uma légua abaixo de Teresina. Realiza assim,
um percurso calculado de 660 quilômetros, ou seja, 110 16guas de extensão".
1959 - 23 de maio - falece em Fortaleza e sepulta-se
em Crateús o Sr. José Rufino Cavalcante de Albuquerque
(Seu José Novinho). Exerceu cargos de relevo em sua cidade
natal, ou seja, em Crateús. Militou na política local. Era um
dos grandes amigos de Crateús e possuía virtudes excepcionais.
1959 - 30 de maio - leia-se isto no jornal A Fortaleza:
"Pe. ex-prefeito desfaz falsas acusações". Notável prestação
de contas de Pe. Francisco Correia Lima, de Crateús.
1959 - 19 de julho - data da comemoração das boda9
de prata dos nubentes crateuenses, Sr. Antônio Amâncio Correia Lima - Margarida Barreto Lima. Esta comemoração se
realizou em Sobral.
1959 - 1.O de novembro - funda-se em Fortaleza a Casa
Aguiar, de Firrnino Rocha de Aguiar, antigo proprietário e
comerciante em Crateús.
1959 - 10 de outubro - funda-se em Fortaleza a Farmácia Aguiar, de Gerardo Aguiar Vale, natural de Crateús.
1959 - aposenta-se como Ministro do Tribunal da Justiça do Trabalho do Ceará, embora servindo na Justiça do
Trabalho do Estado do Piauí, o Dr. Adolfo Alencar, que foi
promotor público em Crateús e é pessoa das famílias Sousa
Lima - Correia Lima, de Cratek. Nasceu a 10 de julho de
1888; colou grau em Direito a 15 de dezembro de 1910. Advoga em Teresina, onde reside.
1959 - 19 de dezembro - forma-se em Engenharia Civil
o crateuense Dr. Ernâni Rosa Cavalcante.
1959 - diz-se nesse ano que os índios potys estavam localizados na foz do Rio Poty; e os Caratiús, nas cabeceiras do
mesmo rio.
1959 - 27 de dezembro - nessa data, encontrava-se em
Crateús o deputado Expedito Machado, natural de Crateús.

1959 - do índice de anotações da Revista do Instituto
do Ceará, do tomo I ao LXVIII, "Memórias do Professor Ximenes de Aragão: Episódios de lutas entre as famílias Mourão e Meneses". Outras noticias.
1960 - diz-ee em Crateús que o povo da cidade ofertou
um coração, confeccionado em ouro, à Nossa Senhora de Fátima, quando de sua passagem pela paróquia.
1960 - diz-se em Crateús que o Sr. José Maria Ponte foi
o primeiro que tratou do projeto de construção do açude Rea
lejo, em Crateús, entrando em entendimentos com o Ministro José AmQricode Almeida (o Dr. Raimundo de Moura Fé,
médico em Fortaleza, foi quem promoveu os estudos do açúde) .
1960 - principais firmas comerciais de Crateús: exportação - José Hermínio, Antônio Bezerra do Nascimento, Boanerges Cisne Sabóia e Bento Coutinho de Macédo. Tecidos Armazém São Paulo, Umaitá, Central, Ceará, Triunfo, Santo
Amaro, A Pernambucana, a Sertaneja e Casa Nova. Estivas
e miudezas - R. Sales & Cia., A Cristal, Casa Beija-Flor e Ar
mazém Aguiar. Representações e conta própria - José Freire
Filho. Postos de gasolina e peças - funcionaram 4 postos e
3 casas de peças.
1960 - coisas que Crateús já teve, segundo o professor
Luís Bezerra: "Serviço de Amplificadora Rio Poty; Serviço de
Amplificadora Príncipe Imperial (A voz da liberdade) ; Aeroclube de Crateús (o angar caiu, e a sociedade desapareceu,
cheirando o marmelada), o Rotary Clube; uma loja maç6nica; Serviço aéreo de transporte de cargas e passageiros;
Agência da Real, fechada por falta de rendas; Cine-Teatro
Poty (contam que será reaberto) ; uma banda de música; V&rios jornais (A Folha, A Folha do Norte, a Fé e Voz de Crateús) morreram de fome; água encanada para o Mercado
Público; Prefeitura; Avenida Getúlio Vargas (demolida na
administração de João Afonso); uma Coletoria Estadual;
uma avenida arborizada. E várias outras coisas de que não me
recordo".
1960 - nesse ano, existia em Crateús um grande benfeitor da cidade, Sr. Antônio Pierre de Aguiar. Entre os benefícios que prestou a Crateús, estão 11 casas e uma Igreja que

foi construída sob a direção da Sociedade São Vicente de
Paula .
1960 - dá-se notícia de que Antonio de Me10 Rosa e o
Dr. Olavo Rodrigues da Frota foram prefeitos municipais em
Crateús a administração deste último foi de pouco mais de
12 dias; e a do outro, de pouco mais de doze anos.
1960 - julho - leia-se no jornal Ipu em Jornal: "Diocese
de Crateús": longa reportagem da criação da Diocese de Crateús.
1960 - 24 de maio - falece em Fortaleza a crateuense
Carmozina de Lima HOMANN, viúva do oficial do Exército
Ernesto Frederico Hohmann. Trata-se de pessoa da família
Correia Lima, de Crateús.
1960 - 27 de abril - nessa data, inauguram-se em Crateús as pontes sobre o Rio Poty, construidas pelo 4.O Batalhão
Rodoviário de Crateús .
1960 - 26 de setembro - falece em Crateús o Sr. Francisco Lino de Sousa, um dos artífices-construtores de vários
prédios dentro e fora do município.
1960 - 7 de junho - constitui-se em Fortaleza a firma
comercial A Feira dos Couros, de Machado Moraes & Cia.,
Crateús.
1960 - goztava-se em Crateús das músicas "Jaçaná da
Lagoa" e a "Baratinha", executadas quando maestros os Srs.
João Louro e "Mestre Chico".
1960 - o Professor Luís Bezerra, em seu Livro "CrateÚs
de Ontem e de Hoje", afirma que Crateús vai ficar sem luz,
sem água, sem calçamento, sem higiene: suja, esburacada e
feia.
1960 - nesse ano, era este o movimento religioso em
Crateús: padres seculares - 2; Igreja Matriz - 1; capelas
na cidade - 3; capelas no interior - 8; batizados - 1.704:
casamentos - 334; crismas - 4.253; comunhões - 58.645;
associações para fins religiosos - 14; Igrejas Evangelistas 1; diáconos - 3; presbíteros - 3; templos - 1; membros
existentes 72.
1960 - 4 de dezembro - sai aspirante da Escola de Oficial do Exército, em Agulhas Negras, o crateuense João Bosco

Aguiar Dias, que a 25 de dezembro de 1963 foi promovido a
1 . O tenente.
1960 - 27 de dezembro - constitui-se em Fortaleza a
firma comercial do crateuense Francisco Lins Albuquerque,
denominada de Organização e Mecanização Contábil Ltda.
1960 - dizia-se em Crateús que esta cidade já havia orga-.
nizado duas orquestras, uma, ao tempo da fundação do Cine
Poty, dirigida por Joaquim da Costa Cavalcante (Joaquim
Mocotó) ; e outra, pelo maestro João Louro. Uma delas mandou organizar o Dr. Deusdedit Cavalcante de Albuquerque,
ao tempo de um dos apogeus do Clrêmio Recreativo Crateuense, em 1938.
1960 - nesse ano, fazem-se referências a Loja Rouxinol,
de Crateús, fundada pelo Sr. Carlos Rolim de Moraes, mais
ou menos em 1917.
1960 - 30 de outubro - a locomotiva de n.O 403, que
fazia horário de Sobral a Crateús, era de fabricação alemã.
Foi fabricada em 1939.
1960 - 10 de maio - residia no Estado do Rio de Janeiro a crateuense Aldenora Lopes Mourão, casada com Raul
Corte Real. Foi uma das mais belas jovens de Crateús.
1960 - 12 de dezembro - residia em Santarém, no Estado do Pará, o inteligente crateuense Wanderley Marques
Lima, pessoa de importância comercial naquele Estado.
1960 - 1 . O de janeiro - realiza-se em Crateús mais uma
festa religiosa da paróquia. Esta data é a das tradicionais
festas do Padroeiro da Paróquia.
1960 - 20 de novembro - cria-se em Crateús uma subdiretoria da L. A. B .R. E. (Labre) .
1960 - nesse ano, era esse o número de prédios n a cidade-sede de Crateús - 3.466; n a zona rural - 6.409.
1960 - distância da capital do Estado para Crateús: em
linha reta (aérea) - 285 quilametros; via férrea - 442 quilômetros; via rodoviária - 396 quilbmetros.
1961 - 23 de junho - inauguração, pela segunda vez, da
energia elétrica de Crateús-cidade.
1961 - nesse ano, era esta a população do município
de Crateús: cidade - 14.572 habitantes; no município 41.491.

1961 - rendas do município de Crateús: municipais -11.059,687,40; federais - 4.906,779,60; estaduais - . . . . . .
34.562.267,OO. Total: 50.528.754,OO.
1961 - 15 de novembro - nessa data, realizam-se as
festividades do cinquentenário da cidade de Crateús.
1961 - 4 de dezembro - falece n a fazenda Agua Branca.
em Crateús, um dos vaqueiros mais famosos do municípiú.
Chamava-se AntGnio Paulino (Antônib Paulino Vieira). Nasceu a 2 de outubro de 1894.
1961 - nesse ano, existiam em Crateús 4 (estações ferroviárias. Também existiam alguns armazéns de silos, construidos pelo Governo da União (obras monumentais).
1961 - dezembro - é diplomado em Engenharia Civil
o crateuense Raimundo Dias Rosa.
1961 - 15 de novembro - nessa data, celebra missa campal n a cidade de Crateús o Bispo Dom João José da Mota,
Bispo Diocesano de Sobral.
1961 - 18 de outubro - falece n a cidade de CrateÚs a
profes~oradiplomada D. Carlota Colares da Penha Oliveira
(D. Carlota), que lecionou por vários anos em Crateús e em
outras cidades. Era a mãe do Dr. José Maria de Oliveira, digníssimo Promotor Público em Fortaleza.
1961 - nesse ano, é Madre Palmeira a la. Superiora do
Patronato Senhor do Bonfim, em Crateús.
1961 - 15 de novembro - visita Crateús o Exmo. Sr.
Governador do Estado, Dr. José Parsifal Barroso.
1961 - dezembro - ingressa na Faculdade de Ciências
Econômicas do Ceará o crateuense Raimundo Nonato Mourão Sobrinho, que obteve o 1 . O lugar no exame vestibular que
fizera. Nasceu em 31 de dezembro de 1936.
1961 - agosto - leia no jornal Ipu em Jornal, do Ipu:
"Notícias sobre Mourões e Melos dos sertões de CrateÚs".
1961 - dezembro - saia oficial do Exército, servindo
no Paraná, o crateuense Armando Moreira.
1961 - 14 de dezembro - nessa data, ainda era. funcionário do Banco do Brasil, em Fortaleza, o crateuenoe Gentil
de Me10 Falcão. Faleceu em 1981.
1961 - 16 de dezembro - cola grau em Direito a crateuense Dra. Maria Fernanda de Sousa Rosa.

1961 - 15 de novembro - nessa data, achava-se em
construção no município de Crateús as seguintes estradas:
uma estrada de ferro para o Oeste, ligando a cidade a Bacia
Amadnica, através do Estado do Piaui; e outra para Leste.
ligando o município a Transnordestina, centro eixo de transporte para as grandes metrópoles do País. Esta Última é Rodoviária e está sob a direção do 4.O Batalhão Rodoviário de
Crateús .
1961 - Crateús é chamada de Princesa do Oeste.
1961 - nesse ano, dão-ze notícias de que 1932,1942,1951,
1952 e 1958 foram anos de grandes emigrações em Crateús.
1961 - nesse ano, ainda residiam em Crateus os Srs.
Drs. Gonçalo Claudino Sales, advogado famoso pelos seus conhecimentos jurídicos e oratórias, e o Dr. Dy, coletor federal
na cidade e diretor da Cooperativa Agrícola do município.
1961 - rendas da estação ferroviária de Crateús, nesse
ano: 2?.9?7,9??,9O.
1961 - diz-se que passou nesse ano pela vida educacional de Crateús o engenheiro agrônomo Grover Grady Piler.
1961 - nesse ano, noticia-se que havia falecido o Sr. João
Soares Cavalcante, político em Crateús, tendo sido presidente
da Câmara Municipal.
1961 - nesse ano, dá-se notícia de que por duas vezes
exerceu o cargo de coletor estadual de Crateús o Sr. Adroaldo
Montezurna.
1961 - nesse ano, dá-se notícia de que o ex-comandante
do 4 . O Batalhão de Engenharia de Construção era o Cel. Astório Bandeira de Queiroz.
1961 - capelas em construção na Paróquia de Crateús:
Capela de Graça, Poty, Queimadas e São Francisco.
1961 - existiam em Crateús, nesse ano: Posto MédicoOdontológico, Posto de Defesa Sanitária Animal, além de
uma Associação Rural.
1961 - sai a publicidade o livro "Três Pavanas", do crateuense Dr. Gerar do Me10 Mourão. Crateuense pelo coração.
1961 - leia-se na Revista do Cinquentenário de Crateús:
"Avante, Crateús", de Lisboa Rodrigues (professor).
1961 - nesse ano, existiam em Crateús um patronato,
um salão paroquial e um Palácio Episcopal em construção.

1961 - nesse ano, existia em Crateús uma usina de força e luz, de propriedade da Prefeitura Municipal.
1961 - outros professores que passaram pela vida educacional e cultural de Crateús: Afonso de Me10 Chaves, Antônio Barbosa Lima, Nelô Vieira, João do Rego, Francisco Libânio, Pedro Pimentel, D. Maria Augusta, D. Aurora, D. Maria Luísa, D. Alcides, D. Pergentina, senhorita Francisca de
Albuquerque, D. Eulália, D. Fausta, D. Totonha Simplício,
D. Teté Veras, D. Leonor Rosa, D. Alaide Martins, D. Zilda
Maciel e D. Cota.
1962 - falece no Rio Grande do Norte, a 25 de fevereiro,
em Natal, atropelado por um jipe, quando dirigia uma larnbreta, o Pe. crateuense Moacyr Me10 Cavalcante. Foi ordena
do a 28 de outubro de 1947.
1962 - 16 de julho - falece em Fortaleza o crateuense
Raimundo de Me10 Falcão (O Cancão) .
1962 - prometida em Crateús a inauguração da Companhia Telefônica da cidade, iniciativa do Prefeito Municipal
Raimundo Bezerra de Melo.
1962 - junho - visita Crakus a serviço de seu jornal, O
Ipu em Jornal, o jornalista Antônio Carvalho Martins.
1962 - é esta a la. diretoria da Companhia Telefônica
da cidade de Crateús: Raimundo Bezerra de Melo, Adonias
Carneiro e o Dr. Claudino Sales.
1962 - 7 de outubro - nessa data, era este o deputado
estadual de Crateús, eleito pelo município: Dr. Samuelt Lins
Cavalcante de Albuquerque.
1962 - nesse ano, eram estes os deputados federais, eleitos por Crateús: Dr. Expedito Machado da Ponte e Antônio
Coelho Mascarenhas.
1962 - falece em Fortaleza o crateuense Antônio de
Melo Jucá (Totonho de Melo) .
1962 - 1.O de fevereiro - funda-se em Fortaleza a Cass
Gomez, do crateuense Valdemar Gomes da Silva.
1962 - organiza-se em Crateús o salão Senhor do Bongim (salão de barbear).
1962 - nesse ano, completa mais de 35 anos de magistério a mais inteligente e dinâmica professora de Crateiis, A

esta educadora, excepcional, faz-se preciso erigir-lhe um monumento de gratidão. 12 a vanguardeira do ensino médio e
primário de Crateús, sua terra natal. Chama-se Francisca de
Araújo Rosa, mais conhecida por "Madrinha Francisca".
1962 - nome de alguns colaboradores da Revista Cinquentenária de Crateús, editada nesse ano: Prefeitura Municipal, na pecsoa do Prefeito Raimundo Bezerra de Melo; Professor Luís Bezerra; Francisco José Lopes; Manuel Bezerra
Cavalcante; Norberto Ferreira Filho; Professor Antonio Lisboa Rodrigues; e o Pe. José Maria Moreira Bonfim, vigário
da Paróquia.
1962 - 15 de julho - funda-se em Crateús a Rádio Ediicadora de Crateús, iniciativa do crateuense, Dr. Expedito Machado da Ponte.
1962 - previsão orçamentária municipal para Crateús,
em 1962: 11.663,800,00.
1962 - o que temos em Crateús nesse ano: indústria.
fábrica de mosaicos - 1; de refrigerantes - 1; de beneficiamento de algodão - 1; de massa de milho - 1; de sabão arsenical - 1; de móveis de madeira - 2; carpintarias - 10,
indústria de redes de fio - 1; padarias - 6; fábricas de cal
- 3; indústrias de tijolos e telhas - 8; ~apatariasde la. ordem - 3; pequenas sapatarias - 20; alfaiatarias - 5. Ensino e educação: Escola Técnica de Comércio Pe. Juvêncio de
Andrade, Escola Normal Rural de Crateús, Ginásio Pio XII
Ginásio Regina Phcis, Grupo Escolar Lourenço Filho, Grup<,
Escolar Municipal Iran Veras, Grupo Ercolar Municipal Dr.
Samuel Lins, Patronato Senhor do Bonfim, Instituto Santa
Inês, Escola *rico Mota, Escola de Datilografia N. S. Auxiliadora; escolas estaduais - 10; escolas municipais - 80. Associações de claszes: Associação Comercial de Crateús, Associação Profissional dos Empregados no Comércio, Associação
Rural, Circulo Operário São José, Centro Artístico Crateuense
e Centro Esportivo Crateuense. Clubes dançantes: Crateús
Clube; Sociedade Crateuense de Tiro, Caça e Pesca; Associãçáo Atlética Banco do Brasil (A.A.B.B.); e Clube 7 de Setem.
bro. Comunicações: Agência dos Correios e Telégrafos, Rádio
Telegrafia e Estação de Rádiotelegrafia da 8a. Região Poli-

cial e do 4.O Batalhão de Engenharia de Construção de Crateús. Transporte: Estrada de Ferro (R .V. C . ) , que liga Orateus à capital do Estado; Linhas regulares de avião, inclusive
do Correio Aéreo Nacional (C .A.N. ) ; Linhas regulares de
Ônibus para a capital do Estado. Veículos registrados: automóveis, inclusive jipes - 81; caminhões - 134; ambulâncias - 3; motocicletas e lambretas - 35. Cisternas-tanques
- 6. Diverdes públicas: Cine Poty, Casa da Juventude (Betânia), Centro Esporte Crateuense e Estádio Juvenal Melo.
1962 - da Revista do Cinquentenário de Crateue: "Há
na cidade de Crateús um grande arco de alvenaria e cimento
armado, contruído no centro da principal rua, nas proximidades de um viaduto, por onde passam os terns, rumo ao
Piaui, cujo arco foi construído em homenagem à passagem
de N.S.de Fátima por esta cidade. Há ainda urna importante
estátua de Cristo Redentor em frente à Matriz e umas cruzes
de madeira nos subúrbios da cidade que, segundo a tradição.
foram mandados erigir por um religioso de nome Frei Vidal
da Penha, quando este passou por esta cidade no ano de 1898,
quando Crateús era uma simples fazenda com o nome de Pi
ranhas".
1962 - quadro demonstrativo da administração publica
em Crateús: Raimundo Bezerra de Me10 - Prefeito Munici
pal; Bento Coutinho de Macedo - Vice-prefeito; Francisco
Gomes de Freitas - Presidente da Câmara; Dr. Francisco
Nogueira - Juiz de Direito; Dr. Valdemiro do Vale Lira Promotor de Justiça; Mário Alves Soares - 1 . O Tabelião; Joaquim M a r t i s L. de Araújo - 2 . O Tabelião; tenente-coronel
Astórico Bandeira de Queiroz - comandante do 4 . O Batalhão; capitão Eurico Martins Costa - comandante da 8a.
Companhia de Polícia Militar; Joaquim Bezerra Cavalcante
- coletor estadual; Luís Rego - coletor federal; professor
Luis Bezerra - delegado regional do ensino; Francisco José
Lope~- chefe da Agência de Estatística; Francisco Cinésio
de Sá - agente postal telegráfico; Francisco Colares de Oliveira - chefe da estação da R. V. C . ; Dr. Edilberto Frota
Lima - chefe do Posto Agro-Pecuário; e Dr. Abdoral Martins
Machado - chefe do Posto de Higiene.

1962 - dezembro - nesta data, formam-se em Fortaleza estes inteligentes e esforçados crateuenses: Carlos AIberto Cavalcante de Castro, em Medicina; e Augusto Armando Cavalcante de Castro, em Engenharia (são filhos de An
tônio e Astezia Cavalcante de Castro).
1962 - a criação, nesse ano, em Crateús, se reproduz
admiravelmente. Ficam aqui os nomes de algumas fazendas
progressistas do município: Pocinhos, São Francisco, Apuí,
Carnaubal, Olinda, Açudinho e São José.
1962 - nesse ano, é este o número dos estabelecimentos
comerciais em Crateús: atacadistas - 72 (sede) ; varejistas

- 254.
1962 - ingressa na Faculdade de Direito do Ceará, fazendo exame vestibular, a crateuense Antonieta Alves Melo, professora diplomada e exercendo o magistério em Fortaleza.
Atualmente (1971) é bacharela em Direito.
1962 - falece em Crateús o comerciante Joaquim M. de
Paiva, a 2 de outubro. Era bastante relacionado em Crateús
e em outras cidades do Ceará.
1962 - 12 de janeiro - comemoram-se em Sobral a s bodas de ouro do Cel. Francisco das Chagas Barreto Lima - Maria Cesarina Barreto Lopes. Ele, crateuense de nascimento;
e ela, natural de Sobral. São os pais do General Flamarion
Barreto Lima.
1962 - leia-se: "Rebotalhos de minha Campanha Eleitoral em Pacajus", do crateuense Raimundo Raul Correia
Lima.
1962 - 7 de outubro - número de eleitores inscritos à
eleição dessa data, em Crateús: 14.713.
1962 - professor Lisboa Rodrigues: Citem-se aqui os nomes dos mestres que, nos Últimos cinqüenta anos, acenderam
as luzes da inteligência dos filhos de Crateús. Foram e são
eles: Dr. Juvêncio Barroso; Afonso Chaves; Firmino Rosa;
Antonio Barbosa Lima; Luís Perciliano; NelÔ Vieira; Francisco de Sousa Lima (Poeta Lima) ; Antonio de Lisboa ?.airigues; João do Rego; Francisco Libânio; Pedro Pirnentel; Luís
Bezerra; D. Hermínia; D. Maria Augusta; D. Amália; D. Au
rora; D. Maria Luísa; D. Ester Melo; D. Alcides; Srta. Maria

José Rosa; D. Pergentina; Sta. Francion Albuquerque; Srtn
Eulália; D. Fausta; D. Carlota; D. Totonha Sirnplício; Srta.
Francisca Rosa; D. Airan e Teté Veras; D. Leonor Rosa; D.
Alaíde Martins Moraes; D. Zilda Maciel Pinto; e D. Olívia
Rodrigues; e mais uma professora de primeiras letras que não
deve ser esquecida, D. Cota".
1962 - tem-se noticia dos seguintes crateuenses: Dr. José
Ribeiro de França, clínico no Estado da Guanabara (lamentavelmente não conseguimos alguns traços biográficos) ; Dr.
Jesus Barros Boquady, bacharel em Direito e notável poeta
e advogado em Goiânia, no Estado de Goiás. Também 6 jornalista dos mais fulgurantes de Goiás.
1962 - 2 de outubro. - falece em Crateús João Rodrigues da Penha (João Laureano), que, por 40 anos, exerceu
a profissão de marchante no Mercado Público de Crateb.
Nasceu em Crateús.
1962 - têm-se noticias de José Palhano, que se evadiu
de Crateús para o Estado de Mato Grosso, após uma luta
sangrenta que tivera em CrateÚs, em 1917. Esta luta resultou
de uma questão entre as famílias Tataia e Palhano, saindo
assassinado o Sr. Nenen Palhano e gravemente ferido o Sr.
Raimundo de Tataia. José Palhano é grande proprietário naquele Estado.
1962 - visita os seus parentes em Crateús o Cel. José
Ferreira Lima Sobrinho, da Força Pública de Minas Gerais.
Quando desta visita, roubaram-lhe a mala em que conduzia
os seus vestimentos e documentos individuais.
1962 - dezembro - forma-se em Filosofia a crateuense
Maria de Socorro Ferreira Lima, prendada e inteligente senhorita da sociedade crateuense.
1963 - morre em Tamboril a Preta Basília, com mais
de 100 anos de idade, que foi escrava do Cel. Lúcio Correia
Lima, de Crateús, tendo sido fugitiva do Estado do Piaui.
1963 - nesse ano, foi esta a maior cultura agrícola do
município de Crateús: algodão, mamona, feijão e milho.
1963 - 3 de março - falece na cidade de Crateús o comerciante Lúcio Carneiro da Frota, pessoa de destaque na

1963 - existiram em Crateús, em época muito recuada,,
estes mestres-de-eccola: Luís Gonzaga de Araújo Chaves, Joaquim Chaves Santiago, Lulu Militão, Jovino Higino de Araújo Lima e José Amâncio Correia Lima.
1963 - nesse ano, assim se escrevera sobre Crateús: "O
patriniônio da paróquia constitui-se de uma e meia légua de
terra de um e outro lado do Rio Poty; a cidade dista, em linha reta, 285 quilômetros da capital; o clima é quente e seco;
a área do município é de 2.831 quilômetros, sendo u m dos
maiores do Estado; os principais acidentes geográficos são
Ibiapaba, que liga o município ao Piauí; os Sertões de Adão;
Pastos Bons; e Montenebro".
1963 - 1.O de setembro - nessa data, instala-se em Crateús o Governo do Estado, tendo como Governador o Cel. do
Exército Virgílio Távora. (Realiza-se, assim, uma profecia da
Professora Francisca de Me10 Rosa, que dizia: - "Crateús
há de ser capital do Estado").
1963 - 1.O de setembro - chegada a Crateús, em irisita
especial, de uma grande comitiva do Ministério da Viação e
Obras Públicas, de que fazia parte o crateuense, Dr. Expedito Machado da Ponte, Ministro da Viação e Obras Públicas do País.
1963 - 1.O de novembro - embora comprometido a uma
peleja com a seleção do município de Tauá, a ser realizada
em Fortaleza, a seleção crateuense, futebol Clube de Crateús,
faltou a este compromisso, por motivos ignorados.
1963 - 12 de novembro - falece em Crateús o Sr. Raimundo Cândido Bonfim, pessoa de destaque social nesta cidade.
1963 - funda-se em Crateús a 5a. Zona Agrícola do Estado, com finalidades de atender às necessidades agrícolas do
município.
1963 - 12 de dezembro - nessa data, encontrava-se em
João Pessoa, Estado da Paraíba, a irmã Carmelitana Maria
Graziela Marques Bastos. Trata-se de uma religiosa dar familias crateuenses.
1963 - 27 de novembro - falece em Crateús, vítima de
um derrame cerebral, o crateuense Raimundo de Me10 Chaves. Era irmão de Péricles de Me10 Chaves e Murilo de Me10

Chaves, falecidos prematuramente. Este Último falecera no
Estado da Guanabara e cometera um assassinato em Crateb,
de que foi testemunha ocular o Sr. Francisco Xavier ~ a m p b s ,
mais conhecido por Pimenta.
1963 - 12 de outubro - Dom Coutinho, Bispo Auxiliar
de Sobral, telegrafa de Roma, na Itália, ao Pe. Bonfim, vigário de Crateús, que fora criada a Diocese de Crateús.
1963 - 25 de março - empossa-se nas funções de Prefeito Municipal de Nova Russas, para cujas funções foi eleito a 7 de outubro de 1962, o crateuense Ozéas Carlos de Pinho (foi um dos incentivadores do futebol de Crateús).
1963 - 16 de dezembro - forma-se em Farmácia o bondoso e inteligente crateuense José 2udson Veras Vieira, filho
de Adérson Vieira, entusiarta das coisas históricas de Crateús. Faleceu no Estado de São Paulo, em 1973. Era professor
catedrático da Universidade Federal do Ceará.
1963 - 15 de novembro - inaugura-se em Fortaleza,
Rua Senador Pompeu, o Bar-restaurante "Las Vegas", do
crateuense José Lima Mascarenhas. (Este bar-restaurante,
embora ainda do mesmo proprietário, mudou o nome para
"Kury", em conaideração ao seu antigo proprietário José
Kury
1963 - 9 de novembro - falece o Sr. Manuel Rodrigues
Carneiro, que foi comerciante em Crateús. Militou na política local e pertenceu a várias associações de classes de Crateús.
1963 - 19 de novembro - funda-se em Fortaleza o armazém Jangada, do crateuense Olegário Cardoso Rosa.
1963 - 11 de novembro - começa o funcionamento, em
Crateús, da Indústria Crateús Algodoeira S/A.
1963 - 11 de outubro - nesca data, é criada a Diocese
de Crateús.
1963 - fixa residência em Baturité o Pe. João Batista
de Alcântara Melo, vice-diretor do Colégio Salesiano daquela
cidade. l?, descendente de João Ribeiro de Me10 com Maria
Coelho Franco, de Crateús.
1963 - reside em Fortaleza o crateuense José de Araújo
Chaves Neto, professor catedrático da Escola Normal Justiniano de Serpa, de Fortaleza. Também professor do velho

Liceu do Cear&. Trata-se de um crateuense inteligente e de
vasta cultura. 15 poeta, escritor, compositor de música e profundo conhecedor dos problemas educacionais e culturais do
Ceará. Confessamos que é profundamente modesto e grande
amigo de Crateús, sua terra natal, e dos crateuenses em particular.
1964 - 11 de dezembro - leia-se "País dos Mourões", do
crateuense Gerardo Me10 Mourão. Crateuense pelo coração.
1964 - vejam-se notas escritas pelo Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima, de Crateús. Nessas notas, encontraremos
algumas coisas para a história de Crateús, antiga Príncipe
Imperial.
1964 - leia-se no jornal Unitário, editado em Fortaleza,
"Geração atual reverencia grande vulto do passado". Noticia
que interessa à família Correia Lima, de Crateús.
1964 - nesse ano, dizia-se em Crateús que a casa onde
nascera o Cel. Francisco das Chagas Barreto Lima, de Sobral,
em Crateús, a Rua Poty, antiga Rua da Beira do Rio, travessa
com Rua Dr. José Coriolano, havia sido o Hospital dos enfermos de cólera, antiga doença que assolou em Crateús. (Esta
casa é de propriedade do Sr. Gonzaga de Melo).
1964 - até a esta data, ainda era badalado o sino da
Igreja Matriz de Crateús, nos seguintes horários: 6 da manhã,
12 do dia e 6 da tarde.
1964 - para a genealogia da família Roldão, em Crateús: Eufrauzina, falecida a 21 de agosto de 1938, em Fortaleza, havendo nascido a 4 de novembro de 1876, casada com
Antonio Roldão da Silva Pessoa, a 15 de junho de 1891, falecido a 6 de junho de 1905, em Belém, no estado do Pará; São
pais de Rosa de Viterbo Roldão de Melo, Pedro Roldão de
Melo, Elvira Rddão de Melo, Alberico Miranda de Melo, Raimunda Roldão de Melo (Santa), Maria Roldão de Me10 e
Francisca Roldão de Melo.
Eufrauzina era filha de Francisco Ribeiro de Me10 e Ana
Gonçalves de Araújo Lima, ambos Sousa Lima-Correia Lima-Melo-Mourão, dos sertões de Crateús.
1964 - é do Poder Legislativo de Crateús Leônidas Bezerra de Melo, presidente da Câmara Municipal, eleito a 4 de

outubro de 1962 e empossado a 25 de março de 1963. Nasceu
a 24 de julho de 1898.
1964 - 14 de junho - nessa data, residia em Acopiara, no
Ceará, os crateuenses Anísio Faria, casado com Necy Correia
Lima. Tiveram sete filhos, entre outros: José Maurício, agrônomo e residente em Patos, no estado da Paraiba.
1964 - formam-se em Engenharia os seguintes crateuenses: Dr. Roberto Wchado da Ponte e Dr. José Cavalcante
Asffor.
1964 - é promovido a inspetor de divisão da Guarda Civil do Estado o crateuense Luis Moacyr Farias.
1964 - 14 de junho - nesse ano, publica-se que CrateÚs
já tivera uma fábrica de cigarros, chamada de "Fábrica de
Cigarros Formosinho". Cigarro Formosinho era o nome do
cigarro desta indústria, que pertenceu ao portugês de nome
Formosinho.
1964 - 6 de novembro - nessa data, fora preso incomunicável, em Fortaleza, o crateuense Francisco Torres de Me10, proprietário do Depósito Torres, localizado à Avenida
João Pessoa, em Fortaleza (motivos ignorados).
1964 - 12 de novembro - anuncia-se em Crateús que a
instalação de água da cidade de Crateús será inaugurada em
junho de 1965.
1964 - 22 de dezembro - leia-se nota sobre o clero cearense, do Dr. Leonardo Mota. Livro do Arquivo do Arcebispado de Fortaleza; Livro 3, pág. 72. Trata-se de coisas para a
história de Crateús.
1964 - são estes alguns descendentes do Dr. Emilio de
Me10 Falcão, bacharel em Direito, residente em Fortaleza e
natural de Crateús: Dra. Nerinda Falcão de Freitas, residente em Fortaleza; José Carlos de Me10 Falcão Neto, médico e
residente no sul do País; Margarida Maria Falcão de Albuquerque, professora diplomada e funcionária pública federal; Ismael Rodrigues Falcão, chefe do serviço pessoal da
Esso Standart do Brasil; Dra. Maria Emilia Falcão Pardba,
casada com o Dr. Adjemir Ribeiro Paraíba, residentes em
Fortaleza; Aldemilio Ribeiro Falcão, capitão-engenheiro do
Exército; José Frederico Falcão, engenheiro eletrônico, residente em São Paulo; e Maria LeÔnia Falcão Vieira, casada

'

com o Sr. Adriano Jorge Vieira, oficial de gabinete da Camara Municipal de Fortaleza.
'1964 - 5 irmaõs, 5 ilustres crateuenses: Dr. Raimundo
Wilson de Queiroz Jucá, clínico em Fortaleza, formado a 19
de dezembro de 1942; Dr. Antonio Jorge de Queiroz Jucá, médico e senador da República, famoso cardiologista, formado
a 8 de dezembro de 1937 (nasceu em 1915 e faleceu em Brasília, a 28 de outubro de 1965; Dr. Osvaldo Pery Jucá, bacharel em Direito e residente em Fortaleza, onde é comerciante
importador, formado a 8 de dezembro de 1930, havendo nascido a 8 de agosto de 1905. Leonel Jucá Filho, bacharel em
Direito a 8 de dezembro de 1936, exportador em Fortaleza;
Dr. Odilon de Queiroz Jucá, formado a 30 de novembro de
1932.
1964 - 17 de janeiro - realiza-se em Fortaleza, na resi-

dência do Dr. Clóvis de Araújo Catunda, uma reunião de várias pessoas de destaque social da família Araújo Chaves, de
Crateús. Nessa reunião, foi cantada "A Feijoada" pela professora Francisca de Me10 Rosa. Achava-se presente a essa
reunião D. Eucaria de Araújo Chaves, viúva do Cel. José de
Araújo Chaves Filho, de Crateús (D. Eucaria já 6 falecida).
1964 - leia-se "Atos e Coisas do Passado", por Norberto
F'erreira Filho, de Crateús. Referências ao Cel. José Am%ncio Correia Lima, de Crateús.
1964 - 20 de junho - festejam-se no Rio de Janeiro as
bodas de ouro do casal Dr. Júlio César de Araújo Lima D.
Lourdes Rolim Lima.
1964 - 10 de janeiro - festejam-se na cidade do Rio de
Janeiro as bodas de ouro do casal Dr. Adalberto Cícero Correia Lima - D. Natália Alexandrino de Oliveira Lima.
.
1964 - fato bastante lamentável para a história de Crateús: nesse ano, dava-se notícia dos assassinatos dos pracinhas de Crateús, que foram assassinados por motivos insignificantes. Franci~coBezerra Bonfim, um dos pracinhas, foi
vítima em sua terra natal e Francisco Cazuza, como era mais
conhecido, foi assassinado no Estado do Maranhão.
1964 - diz-se nesse ano que o Dr. Francisco Ary Souto é
crateuense de nascimento.

-

1964

- 22 de maio - nessa data, foram transportadas

da Base Aérea de Fortaleza para Crateús 8.000 doses de vacinas "Sabim", para combate a paralisia infantil no município.
1964 - 7 de junho - festejam-se em Fortaleza as bodas
de ouro do casal crateuense Manuel Soares de Sousa Mascarenhas - Isabel Coelho Lima Mascarenhas .
1964 - 18 de julho - falece em Ipueiras Cosma Soares
Mourão, com a avançada idade de quase oitenta anos. Era
descendente de João Ribeiro Me10 com Maria Coelho Franco,
de Crateús. Trata-se da progenitora de Francisco Soares Mourão (Tim Mourão).
1964 - 14 de maio - o professor Luís Bezerra, de Crateús, telegrafa aos Diários e Rádios Associados de Fortaleza,
que foi cassado o mandato do subprefeito de Crateús, Sr. José
Bezerra de Melo, e dos Vereadores Antônio Cruz Ribeiro e Antonio Shirley Jucá, este último sargento do Exército. Esta
cassação foi motivada pela paflicipação dos cassados em
movimentos subversivos.
1964 - 15 de fevereiro - falece em Crateús a crateuense
Amélia Ferreira Lima, exímia costureira na cidade e que era
pessoa da mais alta estima do povo de Crateús.
1964 - 6 de março - em face do elevado custo de vida,
falecem crianças em Crateús. Nesta época, eram estes os preços da carne verde e leite em Crateús (leite de vaca) : 600.00
(o quilo) ; e 80,OO (o litro).
1964 - 11 de fevereiro - falece em Fortaleza o Cel Vi.
cente Ludgero Ribeiro, progenitor do Dr. José Ribeiro, clinico
no Estado da Guanabara.
1964 - março - inscreve-se no 1.O ano de Engenharia
Civil, da Escola de Engenharia do Ceará, o crateuense Ivens
Roberto de Araújo Mour5.0, que nasceu a 12 de fevereiro de
1943.
1964

- 14 de janeiro - ainda fazia parte da Sociedade
Indústria Evereste, de Fortaleza, o crateuense, Dr. Ramiro
Vale Lima.
1964 - 1 e 2 -- leia-se: "As Forças Armadas no Sistema
de Transporte", pelo Cel. do Exército Alfredo Correia Lima. O

'

Coronel em apreço é descendente da família Correia Lima,
de Crateús.
1964 - 28 de dezembro - forma-se em Odontologia o
crateuense Renon de Moi.ira Fé.
1964 - - 20 de julho - falece em Poranga, município de
Ipueiras, o crateuense Pedro Rodrigues Filho, irmão do Cel.
José Bezerra de Farias, antigo político em Crateús.
1964 - 18 de julho - escreve nessa data o professor Lufs
Bezerra de Crateús: "O povo de Crateús C o mais explorado
de todo o pafs. O Serviço de Saúde Pública não funciona em
Crateús; piabas dentro do leite vendido à coletividade".
1964 - 8 de junho - é nomeado diretor do Instituto de
Aposentadoria, Pensões e Transporte e Cargas o crateuense
Antônio Frederico de Aguiar.
1964 - 21 e 22 de novembro - leia-se no jornal "O Povo": "Em campo raso, as tropas dos Inhabuns", do Dr. Gomes de Freitas. Crateús está incluída nesta notícia.
1964 - nesse ano, residem em Crateús os seguintes senhores de Crateús: Cel. Gonçalo de Me10 Lima, Amando Marques Mourão, José Ferreira Lima, Raimundo Soares Resende, José Freire Filho e Raimundo Bezerra Melo, todos descendentes de Maria Coelho Franco e João Ribeiro de Melo,
de Crateús.
1964 - residiam em Ipueiras Francisco Soares Mourão
e Aquiles de Sousa Lima, ambos descendentes de Maria Coelho Franco e João Ribeiro de Melo, de Crateús.
1964 - nesse ano, residia na cidade de Goiânia, no E s h
do de Goiás, o crateuense Pedro Roldão de Melo, comerciante
dos mais abastados daquele Estado.
1964 - nesse ano, residiam em Fortaleza os seguintes
crateuenses: Moacyr Antero Correia Lima, Francisco Frota
Lima, Alexandre Sauly Mourão e Manuel Soares, este Úitimo muito valoriza a terra natal, ou seja, a cidade onde nasceu.
1964 - nesse ano, existia em Quixeramobim o crateuense José Marques de Soma Lima, ex-vereador e delegado de
polícia em Quixeramobim, onde goza de muito conceito e estima.

1964 - nesse ano, residiam em São Paulo (capital) os se-

guintes crateuenses, que são Melo-Mourão dos sertóes de Crateús: Pe. José Anchieta de Alcântara Me10 e Dr. Luís de Alcântara Melo, bacharel em Direito.
1964 - têm-se notícias de Luís Antero Correia Lima,
crateuense de nascimento e residente em Manaus (Estado do
Amazonas).
1964 - têm-se notícias do crateuense Válter Leal de Lima.
Barros, tabelião público em São Vicente, Estado de São Paulo. Saiu de Crateús na Revolução de 1924 e é filho do Dr. Apolônio Perga Bandeira Barros, ex-juiz substituto de Crateús.
1964 - nesse ano, residia no Estado da Guanabara a
crateuense Maria Lima Bandeira Barros, viúva do Dr. Ap0lônio Perga Bandeira Barros, ex-juiz substituto de Crateh,
falecido no Ipu.
1964 - 16 de março - deixa a Promotoria Pública da
Comarca de Crateús o Dr. Valdemiro do Vale Lira, que W u miu a de Sobra1 e, posteriormente, uma das Promotorias de
Fortaleza.
1964 - nesse ano, era residente no Estado da Guanabara a crateuense Maria Izaura Ferreira Lima, viúva de César
de Almeida Vale.
1964 - reside ou residiu no Estado do Amazonas (Manaus) o crateuense Manuel Lopes Pedra.
1964 - nesse ano, reside em Fortaleza o casal Cel. do
Exército Temístocles Navarro Dias de Macedo e sua esposa
Helena Mourão Macedo, esta natural de Crateús.
1964 - 9 de novembro - falece em Fortaleza o Sr.
Edgard Albuquerque, pai do Dr. José Lins Cavalcante de Albuquerque. Foi comerciante em Crateús, onde gozava de muito conceito e estima.
1964 - 9 de agosto - instala-se a Diocese de Crateús:
dia 8 - foi a recepção a Dom Antônio Batista Fragoso, 1.O
Bispo da Diocese; dia 9 - cerimonial, constituído da instalação da Diocese e posse do Sr. Bispo. A Diocese ficou constituída das seguintes paróquias: Tauá, com Flores; Cococi, com
Parambu; Independência; Novo Oriente; Crateús; Nova Russas; Tamboril; Monsenhor Tabosa; Ipueiras; e Poranga.

1964 - diploma-se o jovem Nenen de Moura Fé, natural

de Crateús.

1964 - 8 de dezembro

- forma-se em Medicina

a crateuense Maria Aguiar Dias, filha do honrado senhor Honbrio Soares Dias, crateuense e dos mais conceituados do lugar.
1964
5 de setembro - deixa Crateús, com destino 8
Roma, na Itália, Dom Antônio Batista Fragoso, Bispo de Crateús.
1964 - 12 de setembro - nessa data, têm-se notícias de
D. Joana de Me10 Mourão, descendente de João Ribeiro Me10
com Maria Coelho Franco, de Crateús. Filha de Inácio Ribeiro de Me10 Fenelon e viúva de João Jorge Simiano, residente em Tauá, com 83 anos de idade. É: a mãe de Paulo de
Me10 Jorge, residente em Fortaleza, com os filhos: Dr. Nagibe
de Me10 Jorge, promotor público em Fortaleza, com filhos;
Jorge de Me10 Jorge, também residente em Fortaleza, casado
com Aratuza Marques Jorge e com fihos; Ester de Me10 Meireles, casada com Gentil Meireles, residente em Minas Gerais; Cira de Me10 Teixeira Mendes, que foi casada com o Dr.
Alfredo Teixeira Mendes, este já falecido, com filhos no Estado da Guanabara.
1964 - 20 de junho - leia-se "Fazenda Boa Vista", de
Saturnino Alves (são escritos sobre Crateús e sua gente).
1964 - vejamos estas propriedades de Crateús, com esses
antigos proprietários: Barreiras, de Manuel Correia Lima,
avô paterno do Cel. José Amâncio Correia Lima; Veremos,
onde viveu grande parte de sua existência seu proprietário,
Sr. Emídio Rodrigues Pinto, e onde faleceu o Dr. José CorioIano de Sousa Lima; Pastos Bons, do Cel. José Ferreira de
Me10 Falcão, pai do Dr. Emílio Leite de Me10 Falcão; Bom
Tempo, do Cel. Lúcio Correia Lima, antigo chefe politico em
Crateús e pai do Dr. Júlio César de Araújo Lima; Tourão, onde
viveu e faleceu seu antigo proprietário, o Cel. José Zacarias
de Me10 Falcão, tronco comum de uma das mais antigas e
ilustradas famílias de Crateús; Mulungu, onde viveu e faleceu o Cel. Francisco Correia Lima, homem inteligente e destemido, era pai do Cel. Lúcio Correia Lima, da fazenda Bom
Tempo; Sitio, do Cel. Tobias de Sousa Lima, homem a quem
era tributado grande respeito e estima; Boa Vista dos Coelhos,

-

do Cel. Francisco Coelho Ferreira, antigo Presidente da C$mara Municipal de Cratelís; Capão de Areia, onde viveu e .
foi proprietário o Cap. Alexandre da Silva Mourão e Lima,
pai de Enoque Marques Mourão, este chefe político em Crateús; Morro Alegre, da família Cancão (família Sousa Lima,
de Crateús), (nesta fazenda, nasceu o antigo promotor pÚ=
blico de Crateús, Manuel de Sousa Cancão); Queimadas, de
Salviano Lopes Teixeira, que viveu e faleceu nessa propriedade e era o avô paterno do Dr. Abdia h p e s Veras, Juiz de
Direito no Ceará e Piauí; Atalho, de In&cioFerreira Chaves,
tio legítimo do falecido Pe.In&cioRibeiro de Melo, o assassinado em Sousa, na Paraíba; Oraça, do Cel. José de Araújo
Chaves, antigo chefe político em CrateÚs e pai do advogado
José de Araújo Chaves Filho; Santa Filomena, do Cel. Honório Soares, antigo vereador em Crateús; Bebida Nova, de Manuel Gomes, pai de Manuel Gomes da Silva, antigo político
em Crateús, onde exerceu cargos de relevo na Prefeitura Municipal; Bom Sossego, de Francisco Soares Pereira, pai de
Manuel Soares de Sousa Mascarenhas, antigo delegado de
polícia em Crateús; Tamboril, do Cel. João Soares, antigo
vereador da Câmara Municipal de Crateús.
1965 - 26 de outubro - leia-se no jornal Unitário: "Cra.
teús sem vacinas contra a paralisia infantil; Ubajara, Crateús, Granja, Santa Quitéria, Quixeramobim e Mombaça, eliminados".
1965 - forma-se em Farmácia o crateuense Hermínio
Bezerra Neto, que havia nascido a 11/4/1937.
1965 - leia-se na Revista do Instituto do Ceará, Tomo
LXXIX, p. 343-8, "Memória sobre os indios do Brasil". Nessas
memórias, Pedro Carrilho de Andrade chama os índios Caratiús de "Eratiús".
1965 - 18 de novembro - leia-se no jornal Unitário"Crateús solicita vistas da "SUNAB" contra grossas explorações".
1965 - 9 de novembro - falece em Crateús o professor
Antônio Lisboa Rodrigues, piauiense de nascimento e crateuense de coração. Há muitos anos, residia em Crateús, onde
deixou grande soma de benefícios de natureza educacional
e cultural.

-

1965 - 7 de novembro - o Cruzeiro Esporte Clube, bicampeão de Crateús, goleou de maneira espetacular a seleção de Independência pelo marcador de 13x1.
1965 - 19 de outubro - leia no jornal O Povo: "Crateús
está eletrificada em março; e Tamboril, em junho".
1965 - 20 outubro - leia-se no jornal Unitário: "Eleita
em 14 de outubro de 1965 a Rainha do Algodão de Crateús,
a senhorita Maria José Bonfim de Moraes".
1965 - 16 de outubro - leia no jornal O Povo: "4.O BEC
- Unidade desbravadora" Reportagens sobre melhoramentos em Crateús.
1965 - 23 de setembro - ver no jornal O Povo: "Padre
de Crateúo, Pe. Manuel Bezerra de Melo, faz revolução cultural e educacional em S. Paulo, na cidade fundada por Brás
Cubas".
1965 - 21 de agosto - ver no jornal O Povo: "S .E .C. e
a Diocese de Crakús vão discutir problemas".
1965 - 18 de agosto - ver no jornal Correio do Ceará:
"Irregularidades na Prefeitura Municipal de Crateús".
1965 - 4 e 5 - ver na revista Atualidade, editada em
Fortaleza, "Crateús: Município em progresso".
1965 - 9 de agosto - leia-se no jornal Fortaleza, editado em Fortaleza, uma longa notícia sobre a Livraria Feira do
Livro.
1965 - 7 de julho - Crateú;~ conclama os seus filhos
ilustrados para uma arrancada em salvamento da energia
elétrica de sua cidade (desejavam a energia de Araras).
1965 - 1.O de agosto - veja-se no jornal Unitário uma
notícia de que está ameaçado de morte o Dr. Samuel Liiis
Cavalcante de Albuquerque, que pede garantias ao Secretiirio
de Polícia. No mês passado, surgiu em Crateús um forte boletim no qual se acusa o referido bacharel e deputado estadual.
1965 - 21 de julho - nessa data, o jornal O Povo anuncia que houve um desfalque de cem milhões de cruzeiros na
Agência do Banco do Brasil em Crateús.
1965 - 20 de julho - chegam ao fim as comemorações
de Iracema com festas em Crateús e Ipu.

1965 - 16 de julho - nessa data, o jornal Unitário
anuncia que foi cassado o mandato do Prefeito Municipal de
Crateús, enl data de 15 de julho de 1965.
1965 - 13 de março -- comenta-se em Fortaleza que há
pânico no povo de Crateús, em face da seca que se está declarada no C e d .
1965 - assim se expressa Raimundo de Me10 Pereira sobre Alexandre da Silva Mourão (IV): "Antônio Mourão, caçador de onças, em Tauá, era filho bastardo de Alexandre da
Silva Mourão". A mãe de Antonio chamava-se Maria Eliziária Gonçalves. Ainda alcançamos no Cemitério de Tauá seu
dngelo jazigo, com a inscrição feita em tinta preta. Fica pegado ao lado norte da capela do aludido Cemitério e, pela
última vez que o observamos, já se encontrava em completa
ruína.
1965 - 5 de fevereiro - falece em Crateús D. Francisca
Pacheco Marques, esposa de Francisco Marques de Sousa Lima, já fa'ecido. Seus pais eram José Pacheco e Maria da Glória Pacheco. Tinha uma Única irmã de nome Maria da Glóris!
Pacheco de Sá; D. Chiquinha Marques, como era tratada na
intimidade, deixou descendência ilustrada em Crateus. Nas-1
ceu a 10 de setembro de 1875.
1965 - visita Crateús a 6 de junho desse ano, em visita
aos seus parentes e amigos, o Pe. Francisco Correia Lima,
capelão da Marinha de Guerra do Brasil.
1965 - 27 de março - falece em Fortaleza o Cel. Antonio da Costa Leitão, de Crateus, ex-promotor público da comarca. Era perconalidade magna nos conhecimentos jurídicos.
1965 - 28 de janeiro - falece o Sr. Luís Lopes Lima, pessoa das famílias Me10 e Mourão de Crateús.
1965 - 7 de junho - leia-se no jornal Correio do Ceará:
"Prefeito de Crateús ainda não instalou Parque: problema
insolúvel".
1965 - 13 de fevereiro - encontram-se notícias no jornal Unitário que, em Crateús, no lugar Santo Antônio, do
atual município de Novo Oriente, são encontrados em uma
caverna os esqueletos de 4 pessoas adultas e de duas crianGas.

-

1965 - 10 de janeiro - falece rm Ipueiras Francisco
Soares Mourão (Tim Mourão), homem de importância em
Ipueiras e em outros municípios. É descendente de João Ribeiro de Me10 com Maria Coelho Franco, de Crateús.
1965 - 19 de fevereiro - são acidentados em Fortaleza,
em um abalroamento de veículos, o crateuense Antanio
Amâncio Correia Lima e esposa.
1965 - 6 de junho - leia-se no jornal O Nordeste: "Caine
deu prazo de 15 dias ao Prefeito de Crateús". Trata-se de uma
notícia relacionada com a cassação do mandato do Prefeito
Municipal de Crateús, Dr. Olavo Cardoso de Araújo.
1965 - 8 de maio - anunciam no jornal O Povo o lançamento em breve do livro "Bacamarte dos Mourões", de
Nertan Macedo.
1965 - 14 de maio - a Câmara Municipal de Crateús,
em uma de suas reuniões, não cassou o mandato do vereadorpresidente, Francisco Soares de Sousa. A referida cassação
foi proposta por um grupo de vereadores que vinham discordando da cassação do mandato do Prefeito local, Dr. Olavo
de Araújo Cardoso.
1966 - 8/9 de outubro - leia-se no jornal O Povo "O
Signo dos Mourões", de F. S . do Nascimento.
1966 - 24/25 de setembro - leia-se no jornal O Povo:
"Nertan Macedo é amigo dos Clãs", notícias que interessam
a História de Crateús.
1966 - 17 de maio - leia-se no jornal Imparcial, do Estado do Maranhão: "Sorte do Sanfoneiro", do Dr. Olavo Correia Lima. Notícia que interema à História de Crateús.
1966 - 14 de maio - leia-se no jornal Imparcial, do Estado do Maranhão, "amizades imperiais", do Dr. Olavo Correia Lima. Notícia que interessa a História de Crateús.
1966 - nesse ano, é lançado o livro "Bacamarte dos Mourões", de Nertan Macedo.
1966 - está para ser instalado o Ginásio Industrial de
Crateús.
1970 - 25 de março - inauguração do Aeroporto de
Crateús, construção iniciada em 8 de outubro de 1969.
1972 - 1.O de março - anuncia-se que Crateús terá em
breve um laboratório de análise clínicas.

1972 - o Decreto 9.721,de 18 de fevereiro, criou a Cir-

cunscrição Regional de Trânsito, com sua sede em CrateúsCeará, denominada "Ciretran". Anteriormente existia apenas o Posto subordinado a antiga Guardas-Inspetores de
Trândto, pertencentes a extinta Guarda-Estadual. A criação
das Ciretrans foi no Governo do Cel. César Cals de Oliveira
Filho, tendo como diretor-geral o Major Rinaldo Albuquerque
Cisneiros, que, por sinal, foi por ele nomeado 1.O Supervisor
Regional de Crateús, o Sr. Francisco Rodrigues Filho.
1974 - diz-se que os revoltosos mortos em Crateús tinham os .seguintes nomes: tenente Tarquinio e Antoninho
Cabeleira.
1974 - leia-se "Cordel", de autoria do Pe. Geraldo Oliveira Lima, coisas de Crateús.
1974 - diz o capitão Pelegrino Montenegro que matara
em luta o revoltoso tenente Tarquínio, quando este atacara
Crateús em 1926. Também confirma a existência de um Capitão Pretinho no referido ataque, sto lado dos revoltosos.
1974 - Crateús é invadida pelas águas do Rio Poty (foi
a maior cheia dos ultimos anos).
1974 - diz-se que, a 27 de janeiro de 1926, chega a Crateús, em perseguição a "Coluna Prestes", as forças legalistas,
comandadas pelo então Coronel Jacó Gaioso de Almendra,
da Força Pública do Piauí, e pelo Major Otacílio Fernandes.
da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.
1974 - diz-se em Crateús que sofrera um atentado de
morte o Vighrio da Paróquia, Pe. Joaquim Gonçalves Rosa.
Esta tentativa se dera em 1913, &e não estamos enganados,
na Igreja-Matriz de Crateús, por ocasião de uma missa domingueira. Falava-se ser o autor intelectual da mesma o Sr.
Pedro Pereira de Paula, comerciante em Crateús.
1974 - ainda se comenta em Crateús o fuzilamento de
um irmão de José Pedrinho, morador no "Baixio". Em face
desta morte, que dizem ter sido em 1928, foram trucidados
por José Pedrinho e outros os "grimpos", família pobre, porém inimiga pessoal e política dos Pedrinhos.
1974 - diz-se que Carlos Martins, moço da família Araújo Martins, de Crateús, incorpora-se a uma brigada gaúcha

em 1926, quando esta passava por Crateús em perseguição
aos chamados revoltosos de Carlos Prestes.
1974 - também se afirma que passara por Crateús em
1926, no encalço dos revoltosos, forças do 23.O-BC do Ceará.
Nessas forças, vinha um sargento de nome Pedro Lucas Advfncola, que, mais tarde, morrera capitão do aludido batalhão.
Outras forças visitaram Crateús em 1926.
1975 - diz-se em Crateús que o Padre Bonfim depositara
há bem pouco tempo e em um valado em frente à Igreja Matriz dessa cidade, os restos mortais dos que tiveram sepultamentos na nave da mencionada Matriz.
Encerrando estas notícias, lembramos o falecimento de
D. Franci~caCatunda de Me10 Pinho, ocorrido a 29 de novembro de 1978. Tratava-se de uma crateuense de muitas virtudes e que hoje chamam-na de alma milagrosa, porquanto
entregou-se a Deus pelos atrozes padecimentos de que fora
vítima.
Também lembramos a morte do Dr. Washington Luis de
Almeida Vale, crateuense de nascimento e coração, advogado
em Fortaleza e Consultor Jurídico do Estado. Tinha 56 anos
de idade e faleceu às 8 horas da manhã do dia 24 de julho
de 1981.

Coronel); o Negro Velho Carnaúba, o melhor "caceteiro" do
município, era reservado, que mais parecia um monumento;
o Soldado Cinésio, um policial que sabia cumprir o ofício, até
mesmo nas prisões de "mulheres livres", era magrinho e relativamente baixo, mas que o respeitavam; Chico Doutor, bom
freguês do jogo do bicho, vivia sempre a decifrar sonhos e a
jogar sem resultados; Antônio Biluca, melhor cabeleileiro da
cidade, sua especialidade era cortar cabelos da gurizada, deixando o "coco" no "pelado", velho respeitável, porém muito
se falava de suas histórias; Delmira, lavadeira de roupas de
nossa mamãe, era uma eterna descontente; Negra Velha Maria José, descendente de escravos dos nossos avós e a quem
nossa mamãe muito protegia; O Negro Velho André Preto,
que dizia a toda hora: "Negro, quando pinta, tem três vezes
trinta" (acreditamos que essa fosse a sua idade) ; A Maninha
de Me10 (Maria de Me10 Lima), que tinha esta explicação para
o Mistério da Santíssirna Trindade: - "O candeeiro, o pavio
e o querosene, tudo isto produz uma só luz"; A Beliza e Nenen, ambas cantoras da Igreja Matriz e gente estimada pelos
nossos pais e pelo povo crateuense, Beliza era mulher das
horas difíceis de seus parentes e amigos.

PESSOAS QUE VIVERAM EM CRATEfrS E QUE N A 0
AS PODEMOS ESQUECER NESTE TRABALHO: A Velha

OTEIS INFORMAÇOES PARA A HISTORIA DE CRATEOS: a primeira motocicleta no município pertenceu ao Sr.
Solon Frota. O primeiro bilhar da cidade foi de José Martins

Doarda, com quem tanto o nosso pai gracejava( falecida em
1936; José Doarda, flandeiro e músico, tinha 10 cadelas, todas com a denominação de "Sereia"; Maria Juliana, zeladora
da Igreja Matriz da Paróquia, devota das mais fiéis; o Pedreiro Benevides, construtor na cidade e que morreu leproso
e resignado com os desígnios do Criador; Joaquim Mocotb,
bom músico e coveiro do cemitério; João David, um dos afamado& carreteiros do nosso pai; José Augusto, sacristão da
Igreja Matriz, ao tempo do Pe. José Juvêncio de Andrade,
vigario da Paróquia, homem inteligente e de boa caligrafia.
era prudente e prestativo; Chico Mouco, engraxate ambulante, era de uma ingenuidade a toda prova; Chico Preto, engraxate nas horas vagas, de fala grossa, protegido do Cel. Auton
Aragão (este preto fazia mofa dos adversários políticos do

de Aragão. O primeiro proprietário de tipografia no município foi Antonio Lisboa Rodrigues, que fundou na cidade o
primeiro jornal impresso; este senhor também é o fundador
do Instituto Educacional de Crateús, Instituto 15 de Novembro, que editava um jornalzinho denominado de Ipiranga.
Afonso de Me10 Chaves (Afonso de Araújo Chaves), natural
de Crateús, teve na cidade o Colégio Poty. O primeiro Grêmio
Recreativo Crateuense foi fundado por Carlos Rolim de Moraes, que esteve à frente como primeiro presidente; esta grêmio era chamado de Grêmio Recreativo Familiar Crateuense.
A primeira usina de beneficiamento de algodão em Crateus
foi de Pedro Borges, construída e instalada à Praça da Matriz,. '
no antigo Mercado Público. O primeiro curral de açougue da
cidade estava localizado onde está construída a residência

do Dr. Luís Chaves e Melo. A primeira locomotiva chegada
cidade tinha o número 7. A fazenda Piranhas, a que deu orígem ao patrimônio da Freguesia, fica para ais lados da propriedade Fazenda Nova, segundo a opinião de alguns crateuenses. Crateús é o segundo município cearense em produção de feijão e terceiro em milho. O primeiro juiz de casamento civil de Crateús foi Vicente de Araújo Veras, que realizou o primeiro casamento da cidade, tendo como escrivão
o Sr. José Joaquim Nunes e Silva, pai do General Gentil Falcão. O primeiro radioamador da cidade foi o comerciante João
de Deus Sales. Em 1962, o município crateuense era considerado o Rei da Marnona no Ceará. Francisquinho Feitosa
(Xixico), crateuense de nascimento, é inventor de um clarinete de madeira, em que executava valsas, sambas.. . O edifício do Paço Municipal de Crateús foi a antiga Cadeia PÚblica da cidade. O primeiro açude construído no município,
em cooperação com o Governo Federal, está localizado na fazenda Boa Vista, de propriedade do Sr. Cel. Luís Severiano.
Os artistas prediletos do povo crateuense, ao tempo do cinema mudo na cidade são Tom Mix e Buck Jones. Distância
da cidade de Crateús para a Estação Oiticica (Estação da Via
Férrea), no Estado do Piauí: 58 quilômetros. A primeira vitória do futebol crateuense foi contra o Quina-muiú, da cidade de Tauá. O primeiro quiosque da cidade foi de Paulo
Marculino. O segundo grande incêndio verificado na cidade
foi nos armazéns de Bento Coutinho de Macedo, em que perdeu a vida seu jovem filho, de nome Jorge Pinto Coutinho. O
primeiro aparelho de rhdio receptor chegado ao município
era de marca PHILCO e foi comprado com subscrição para o
Grêmio Recreativo Crateuense. O primeiro gramofone do município pertenceu ao Cel. Betrônio Frota, havendo tocado
um disco que continha um estribilho. A primeira associação
beneficente de Crateús foi o Centro Artístico Crateuense. No
caso de existir uma imagem de São José na Igreja Matriz de
Crateús-cidade, foi doada pelo Capitão José Amâncio Correia
Lima: tratava-se de uma promessa feita por este senhor, a
15 de março de 1903. O Capitão José Amâncio Correia Lima
foi quem trouxe para Crateús a primeira fatura comercial
datilografada, que foi datilografada na Casa Comercial Ame

ricana, estabelecida em Fortaleza. A casa mais antiga da cidade de Crateús está construída no Bairro do Barracão. A
rua Dr. Francisco Sá, na cidade de Crateús, é uma homenagem ao ex-Ministro Francisco SS (Ministro da Aviação), ao
tempo da Via Férrea de Sobral. Passa por Crateús o popular
Manuel Cego, que consertava relógios e constatava as horas,
aplicando a língua ao mostrador. A fundadora do Externato
N. S. de FAtima, da cidade de Crateiiis, é a professora Delite
de Menezes. A fundadora do Externato Santa Teresinha, de
Crateús, é a professora Anete Aguiar, funcionhria pública do
Estado. A primeira imagem de São Vicente de Paula para a
Igreja Matriz de Cratek foi adquirida por Carlos Rolim de
Moraes. Graças à iniciativa do Presidente Cafb Filho, foi instalado em Crateús o 4 . O Batalhão de Engenharia de Construção. A primeira cadeira de barbear na cidade de Crate69 i01
comprada em 1937, por Enoque Soares Rodrigues, era de molas e estufamento. O cavalo mais famoso da cidade de Crateús, ao tempo dos cavalos baralhadores, foi o castanho-escuro e com uma estrela na testa que mais parecia um coração, do Pe. José Juvêncio de Andrade, vigário daE6quia,
este cavalo se destacava pela altura, pelas marchas e pela
mansidão. Era este o preço estimativo do feitio de uma barbacabelo, na cidade, antes de 1911: $200. Barbeiros que exerceram a profissão na cidade: Seu Dó, Pereirinha, Raimundo
Martins, Petronílio Gomes, Francisco Mendes da Rocha, Enoque Soares Rodrigues, Antonio Firmino (Beluca), José Pereira, Alberto Moreira, irmãos Raimundo e Gonçalo Ferreira
da Nóbrega, Jose Jesus Melo, Aniceto da Rocha, Moacyr Parente, C16vis Vasconcelos, João Freire e outros.
RECORRENDO A MEM6RIA, RECORDAMO-NOS DESTAS COISAS DE NOSSA T E m A NATAL: dos grandes "jacarés" da Matriz, em que nos banhávamos nas épocas invernosas. Dos inúmeros e belos touros que frequentavam os
currais de vacas na cidade. Da imensidade de' gatos que habitavam as residências familiares. Do sobradinho de nosso
pai, à Rua da Beira do Rio. Da nossa primeira comunhão, feita de pés descalços, conjuntamente com elevado número de
crianças, que não puderam comprar os seus sapatos. Da imen-

sidade de carneiros pertencentes a n6s crianças daquela época. Dos morcegos e andorinhas que muito incomodavam ao
vigário da Matriz e até mesmo prejudicavam o teto e a ornamentação da igreja. Das retretas, Único divertimento coletivo
do nosso tempo de criança, em que se formavam os casamentos, depois de honrosos namoros permitidos pelos pais. Do
queijo de qualho, adquirido ao preço de mil réis. Da ordem e
respeito nas procissões dos santos de nossa devoção. Das festas do Padroeiro, pelas quais esperávamos o ano inteiro. Das
missas aos dias de domingo, onde víamos os vestuários mais
ricos dos católicos. Do pavor que nos causava as enchentes
do Rio Poty. Dos frondosos tamarineiros que encantavam os
visitantes e muito arborizavam a cidade e davam frutos aos
meninos de nosso tempo. Dos cavalos baralhadores e bem cuidados, que eram os nossos jipes daquele tempo. Da meninada
vadia, toda ela apelidada. Dos magros e cansados jumentinhos, que nos traziam a lenha das caatingas ao preço de $500
a carga. Das carnes gordas compradas ao preço de $800 o
quilo. Das rosquinhas da "Pepé", adquiridas ao preço de 10
por um tostão. Da Lepra, a Única doença que apavorava os
habitantes da cidade. Do medo que tivemos de uma volante
policial do Piauí; esta volante vinha espalhafatosamente armada e a serviço do Governo Piauiense. Dos pães do Seu Norberto; achava nosso pai que estes pães eram finos e pequenos, que poderiam ser entregues pela fechadura de uma porta. Da religiosidade com que ouvíamos o badalar dos sinos
da Matriz do Padroeiro, As 12 h do dia e 6 da tarde. Das refeições as 10 h da manhã (almoço), às três e 6 da tarde (almoço, jantar e ceia). Da satisfação com que os políticos locais recebiam as boas notícias de seus partidos; estas notícias politicas eram comemoradas com músicas e foguetes e até mesmo com bailes prolongados por muitos dias. De nosso primeiro dia de escola, aos 7 anos de idade, 1 . O dissabor da nossa
vida: até a idade de 7 anos, na classe média e até mesmo na
alta, as crianças de Crateús viviam inteiramente de pés descalços; no primeiro dia de aula, tivemos que calçar uns chinelos de couro cru, confeccionados na cadeia local; como os
não quisemos calçar, fora-nos aplicada uma surra, coisa muito usada na nossa infância. Devemos salientar que, naquele

dia, na escola que freqi,ientáramos pela primeira vez, encontramos várias crianças com os mesmos chinelos, talvez por
serem as melhores confecções em chinelos na cidade; estas
crianças também trajavam uma blusinha de brim pardo com
gola baixa e salientes; na blusa, estavam aplicados 3 botões
no peito, tipo túnica colegial. Dos niqueis (tostão, duzentos
réis e cruzados, até mesmo vinths), que eram encontrados
em torno da Igreja Matriz, após àis festas do Padroeiro. Da
música "A Baratinha", executada pela Banda de Música da
Paróquia. Dos "rabos de galosw,facões da indurnenthria da
Polícia do Estado. Dos camisolões e ceroulas, trajes comuns
dos agricultores ou camponeses dos sertões de Crateús. Dos
milhares de ovelhas do Veremos, pertencentes a D. Miranda
e Seu Emídio. Da imensidade de chocalhos que eram industrializados na cidade e exportados para os Estados do Piauí,
Maranhão e outros centros. Das atenções que a meninada
dispensava ao menino "João Maroca"; de mais idade que nós,
era um dos "valientes" da paróquia. Do medo que nós e OS
meninos de nosso tempo tínhamos da Cadeia Pública, especialmente do "Quarto do Crime", quarto sem iluminação e
sem arejamento e de paredões apavorantes. Dos destemidos
filhos do Cel. José Bezerra de Farias. Dos filhos de Seu Brás2
meninos bons, porém valentes. Da imensidade de peles de
cabras que o criador as vendia ao comerciante-exportador.
De uma pequena indústria de palitos, pertencente à família
dos "Periquitos". Disto que diziam do povo crateuense: "o
povo de Crateús s6 gosta de forasteiros e gente de dinheiro".
Dos canequinhos e candeeiros de flandre comumente usados
nas residências familiares. . . Do vaqueiro adestrado, orgulho
do sertanejo-fazendeiro. Dos bons cavalos campeiros, orgulho do vaqueiro de nossa terra. Do burro cargueiro de nossos
tropeiros; alguns desses burros suportavam transportar pouco mais de 10 arrobas. Da indústria de santos de Antônio Chichico. Dos pavões do Tio Tobias (Cel. Tobias Soares Lima).
Da abundância de marrecas nas lagoas. Dos preás nas vazam'
tes, especialmente na vazante de Seu José Novinho. Dos galos
das torres da Igreja Matriz; diziam que estes galos cantavam no dia de Natal. Dos cajus do Tio Higino, na várzea do
pau branco. Dos imbus do Veremos. Das cajhs de Seu Vlctor.

Das mutambas do "Chico Cabeça Branca". Dos canapuns
nas épocas dos invernos. Das saborosas geramataias à margem do Rio Poty. Das saborosas florezinhas de mufumbo. Da
carne assada com piráo de leite. Do bleo de rícino e pílulas de
matos nos catarrões da meninada. Do 61eo de mastruz nas
"lombrigas" das crianças e até mesmo dos adultos. Dos açudinhos de areia e barro que fazfarnos nas grotinhas das ruas
e praças da cidade; estas grotinhas eram feitas pelas águas
dos invernos. Dos apavorantes coriscos, raios e trovões que
comumente acompanhavam as chuvas da região. Dos casamentos em grupos na Matriz da Paróquia; certa vez, o vigário casou dois moços, cujas noivas não eram as suas. Das pegadas de bois por 5$000 cada cabeça, nem que fossem bois bravios e corredores. Dos bolos de milho de João David. Dos manzapes de Seu Alexandrino. Das rapadurinhas da Serra. Das
melancias de Pedro Pereira. Das broas de Mariana. Dos discursos de nosso pai, frequentemente feitos nas festas oficiais,
especialmente nas de natureza religiosa. Dos redemoinhos
que causavam danos à cidade. Das coalhadas escorridas com
nata e açúcar. Das iguarias do Seu Jeremias de Andrade, em
seu famoso quiosque. Do milho verde e queijo de coalho. Das
águas dos Tucuns e Pedrinhas. Dos curimatãs e piaus, peixes
de nossa preferência. Das hlissas de Natal. Do tostão que nos
dava o nosso pai, quando dias de feiras e outras novidades.
Do repique e do sinal: o repique era para as crianças; e o sinal, para os adultos, sinal dobrado para os ricos, para os pobres simples sinal. Da liteira de D. Maria, do Seu José Novinho. Dos piões muito bem jogados pela meninada e até mesmo pelos adultos. E, finalmente, da casinha de nossos pais,
que, embora com pouco luxo, nela fomos criados sem maiores
complicações. . .

NASCIMENTO, VIDA E MORTE DE FRANCISCO LOPES
CORREIA LIMA E MANUELA CORREIA LIMA (MANUELA
FERREIRA LIMA), AV6S PATERNOS DO AUTOR DESTE
TRABALHO.

\

ORIGEM, DERIVATIVOS E ARMAS DE ALGUMAS FAMfLIAS DAS LINHAGENS GENEAL6GICAS DE FRANCISCO
LOPES CORREIA LIMA E MANUELA CORREIA LIMA (MANUELA F'ERREIRA LIMA).

(Arquivo Heráldico Genealógico)
CORREIA. - A origem desta família é a Vila Salceda,
Comarca de Tuy, Província de Pontevedra, n a Galiza. Procede de D. Paio Correia, Mestre da Ordem de Santiago, n a Espanha, que viveu no tempo do Conde D. Henrique, falecido
em 1114, pai do primeiro Rei de Portugal. Foram senhores de
Tarelães, n a Comarca de Barcelos.
São suas armas: o campo de ouro, fretado de correias
vermelhas, repassadas umas por outras.
Timbre: dois braços armados com urna faixa vermelha.
Os Correias são do tempo do Conde D. Henrique, época
em que floresceu o grande D. Paio Correia, Mestre da Ordem
de Santiago, em toda a Espanha, chamado o Josué português,
ilustre Capitão que fez parar o sol em Serra Morena, para
não faltar o dia para a vitória.
LIMA - Família portuguesa, descendente de Reis Espanhóis - de Afonso VI. Descende dos Reis Godos e dos Suevos.
Tomaram o apelido do Rio Lima, em cuja ribeira viveram.
Procedem de .João Fernandes, o Bom, da terra de Lima, em
Galiza, onde tiveram Senhorio; esteve em 1212, n a Batalha
de Macos de Tolese e foi D. Pedro 11, Rei de Aragáo, que lhe
deu armas. Era filho de Fernão Aires Batistela e Da. Teresa'
(sobrinha de D. Afonso Henrique, rei de Portugal), D. Feniando Aires de Lima passou a Portugal no tempo de D. João I,
falecido em 1433, que lhe deu terras. Solar junto ao antigo Rio
Lima, Rio do Esquecimento.

-

A Freguesia de ponte de Lima foi sede em 1258.

São suas armas, em campo de ouro, quatro palas vermelhas.
MOURAO - Família que procede de D. Amoldo de Baião
(983) de Gasconha, França, que morreu de uma seta no cerco de viceu. Seu sexto neto, D. Mourão Pires, foi pai de D.
Gonçalo Mourão, de quem fala o Conde D. Pedro, no seu
Nobiliário.
Escudo: De verde com duas feixas de ouro e um castelo
de prata em abismo.
MEL0 - Em 1191, D. Soeiro Raimundo se incorporou às
forças de Ricardo Coração de Leão, que partiram da Inglaterra em conquista da Terra Santa, quando os cruzados se
achavam em frente aos muros de Jerusalém. Coração de Leão
deu ordens a D. Soeiro, para atacar um lanço no Vale, denominado Melo.
Tem por armas, em campo vermelho, seis besantes de
prata, entre um doble de Cruz, uma bordadura de ouro.
Timbre: uma águia preta, abesuntada de prata.
SOUSA - Do latim "Saxa", apelido romano que significa: Seixo, Rocha. Família que descende de Reis espanhóis,
embora portuguesa - de Afonso VI, pelos Reis de Portugal.
A casa dos Sousas: Fertilidade em varões ilustres.
São suas armas o escudo esquartelado; no primeiro quartel, as armas do reino com um filete preto em contrabanda
que não chegue à orla e passe por baixo de escudinho do
meio; no segundo, em campo sanguinho, quatro crescentes
de lua de prata, apontadas, e assim os contrários.
Timbre: um castelo de escudo.
LEITÃO - É: família portuguesa que descende de Reis
espanhóis, de Ervigio (pelo segundo Conde de Castela).
Procede dos LeiGes de D. Gueda, o Velho, que veio para
Portugal com o Conde D. Henrique; a seus descendentes, por
viverem em Lodares, foi dado a alcunha de Leitões. Ocuparam estes as maiores dignidades de Portugal, os mestrados
dos ordeus, Alcaides-Mor e tiveram o Senhorio de muitas
terras; porém, como multiplicaram muito, se dividiram por
muitas terras e alguns caíram na pobreza; deles procedem os
Mascarenhas e cxs Silveiras.

São suas armas, em campo de prata, três faixas vermelhas; timbre: um leão de prata com uma faixa do escudo.
AMARAL - Significa lugar onde há amaros (planta
amarga).
13 família antiga que tem seu solar na Província Beira,
na Quinta, ou Vila do Amaral, de quem tomou o apelido.
São suas armas um campo de amares, seis luas minguan
tes azuis com as pontas para baixo, postais em duas palas;
timbre: um leão de ouro com uma chave ou maça de armas
nas mãos, com cabo azul e ferro de prata.
ARAÚJO - Solar Arauza (Vila da Galiza) . Deles descendem os Pedrosas. Esta família é de Galiza, tomou o apelido
do Castelo de Araújo, de que são Senhores. Passou a Portugal por muitas vezes e ainda hoje estão passando muitas
pessoas a casar neste reino, pela grande comunicação que
tem com a Província do Ninho. As armas que há naquele reino são: em campo azul, uma torre de prata com uma dama no
alto da torre e três flores de lis de oiro em chebe. Timbre: um
bolção de sua cor; em Portugal, trazem, em campo de prata,
uma aspe azul carregada de cinco besantes de ouro; timbre'
um moire vestido de azul, sem braços, com um cape10 de cacis na cabeça.
CHAVES - Apelido português tirado da Vila de Chaves.
Esta família tornou-se conhecida desde o ano de 1160, com
dois irmãos fidalgos - Garcia Lopes e Rui Lopes, que ganharam dos Mouros a Vila de Chaves, chamada assim, por
ser a chave de Portugal, por aquela parte e, por esta nação,
tomaram o nome da Vila por apelido.
Tem por arma um campo de prata e cinco chaves de
ouro em aspas, atadas com um torça1 vermelho.
Timbre: Duas chaves em aspa atadas com torça1 vermelho.
FERREIRA - O primeiro que usou o apelido Ferreira
foi Rui Pires, que o tomou do lugar Ferreira de Aves, de que
era Senhor e fundou o solar de família. Era bisneto de Fernão Geremias, um dos fidalgos que passaram de -Castela a Portugal, em 1095, acompanhado de Da. Teresa,
casada com Dom Henrique de Borgonha (pais do primeiro Rei

-

-

de Portugal). Era filho de Afonso VI, rei de Castela, que deu
ao genro o Condado de Portucale.
Tem por armas um campo vermelho e quatro faixasi de
ouro.
Timbre: uma ema de sua cor com uma ferradura de ouro
no bico.
HOLANDA - Esta família procede de Jacobe de Holanda, holandês de nascimento, o qual, em tempo do El-Rei D.
Manuel, foi às fndias e voltou por terra, sendo o primeiro que
intentou esta viagem. Casou neste Reino com uma criada
alemã da Rainha Da. Leonsr, terceira mulher do tio rei, dos
quais precedeu Francisco Jacome, a quem El-Rei D. Sebastião
confirmou em 5 de setembro de 1564 as armas de geração do
Condado de Holanda, seus ascendentes.
Escudo partido em pala, a primeira em ouro com as letras I11 negras, postas em roquete; a segunda de prata com
quatro aspas vermelhas e uma brica verde e nela um cisne
de prata; elmo de prata aberto guarnecido de ouro, paquife
de ouro, prata, preto e vermelho; e por timbre o mesmo cisne.
Acrescentamento que lhe dá Vilas Boas é a diferença como
foi passado o brasão ao filho segundo.
TE. - CEL. FRANCISCO LOPES CORREIA LIMA

COM
MANOELA CORREIA LIMA (Mankla Ferreira Lima).
FERREIRA - SOUSA - LOPES TEIXEIRA - CORREIA
LIMA - SOUSA NOGUEIRA - MEL0 - MOURAO NUNES LEITAO - FERNANDES DO AMARAL - COELHO
FERREIRA - COELHO BRAZ.
MAIOR LINHAGEM:
(1) CUST6DIO FERREIRA, natural d a freguesia de Braga,
em Portugal, casado em 1713 com CATARINA DE SOUSA, também de Portugal,

Pais de:
(2) Sargento-Mor Jerônimo de Gousa Nogueira, natural de

Portugal, casado em 1733 com Antonia Correia Lima, de
Icó, filha do Cel. Antônio Lopes Teixeira com Maria Madalena do Rosário,
Pais de:
(3) Francisco de Sousa Nogueira, natural de Ic6, casado em
1776 com Cosma Maria de Melo, filha de João Ribeiro de
Me10 com Maria Coelho Franco,
Pais de:
(4) MANOEL CORREIA LIMA, natural de Crateús, casado

em 1809 com Clemência Maria dos Prazeres Nunes Leitão, filha de Gonçalo Nunes Leitão com Maria Fernan.
des do Arnaral, de Quixeramobim,
Pais de:
(5) Te.-Cel. FRANCISCO LOPES CORREIA LIMA, natural
de Crateús, casado em 1857 com MANOELA FERREIRA
LIMA (Manoela Correia Lima), também natural de Crateús, filha do Cel. Inácio Ferreira Chaves (11), do "Atalho", com Isabel de Sousa Lima,
Pais de:
(6) Maria Lopes Ferreira Lima, natural de Crateús, casada
em 1881 com Francisco Coelho Ferreira, filho de Otaviano Coelho Ferreira com Maria Rodrigues da Silva,
Pais de:
(7) Manoel Ricardo Lopes Lima, natural de Crateús, casado em 1909 com Francisca Rodrigues Correia Lima, filha
de Benedito Correia de Melo com Antônia Rodrigues de
Sousa,

-

Pais de:
(8)

Maria Dária Coelho Wma, natural de CrateÚs, casada
em 1930 com Manoel Braz de Pinho, filho de Joaquim
Braz de Oiiveira com Vicença do Nascimento de Pinho,
Pais de:

(9) Antanio Coelho Braz, natural de Crateús, casado em
1946 com Francisca Braz de Sousa, filha de José Braz

de Oliveira com Olimpia Braz de Araújo,

Pais de:
(10) Valdecy Coelho Braz, que nasceu a 4 de novembro de
1962.

Crateús, 31 de dezembro de 1962.

t e l e 19.12.1903

t ela

01.07.1912

DR. OLAVO CORREIA LIMA
Família Melo, Mourão, Sousa Lima,
Correia Lima e outras de Crateús.
FRANCISCO LOPES CORREIA LIMA.
BIOGRAFIA.
Nasceu em CrateÚs a 31 de dezembro de 1831. Casou-se
com sua parenta, D. Manuela Correia Lima (Manuela Ferreira
Lima), a 18 de fevereiro de 1857. Coletor de rendas estaduais
de Crateús.
Entrando n a política, tornou-se influente político pelo
Partido Liberal. Foi grande genealogista da família, a quem
se deve o inestimável trabalho de conservador da tradição
genealógica de nossas famílias, trabalho feito em 1898, que
recebeu do autor o seguinte frontispício: "Servirá este livro,
para mencionar a genealogia de minha família, principiando
de meus bisavós, João Ribeiro de Me10 e Maria Coelho Franco,
pais de minha avó Cosma de Soma Lima (Cosma Maria de
Melo). Sendo por mim numerado e rubricado com a rubrica
de que um. - Correia Lima, Crateús, 1 . O de janeiro de 1898 Francisco Lopes Correia Lima."
A referida genealogia, com umas anotações de seu filho
José Amâncio Correia Lima, foi oferecida por este ao Arquivo
Público do Ceará, oferta esta que recebeu elogiosos comentários d a imprensa local, em 1 . O de dezembro de 1925.
Faleceu em Crateús a uma hora da tarde, do dia 19 de
dezembro de 1903, com a provecta idade de 72 anos.
Sepultou-se em Crateús, às 8h30m da manhã do dia 20
do mesmo mês e ano de seu falecimento.

'

RAIMUNDO RAUL CORREIA LIMA.

Nesta igreja batizaram-se e casaram-se os meus avós:
Francisco Lopes Correia Lima e Manuela Correia Lima.
IGREJA MATRIZ DE CRA'IZOS - CEARA.
CONSTRUIDA E M 1792.

Nesta mesma igreja, batizaram-se os filhos de meus avó?,
Francisco Lopes Correia Lima e Manuela Correia Lima, casaiam-se os nossos pais e batizaram-nos, a nós e aos meus
irmãos.

/

NESTE TlrMULO
JAZEM OS RESTOS MORTAIS
DOS NOSSOS AVOS
FRANCISCO LOPES CORREIA LIMA

E

F',

MANUELA CORREIA LIMA

Neste mesmo túmulo, acham-se sepultados nossos pais
JOS*

AMANCIO CORREIA LIMA

E
AMALIA DE SOUSA LIMA

Foi erigido em 10/9/1921
no Cemitério Público da Cidade de CrateÚa

"
-

DESCENDSNCIA DE FRANCISCO LOPES CORREIA LIMA,
D E CRATEúS, COM MANUELA FERREIRA LIMA, D E CRATEOS (MANUELA CORREIA LIMA), AVOS PATERNOS DO
AUTOR DESTE TRABALHO.
ABREVIATURAS: F - filho; N - neto; - B - bisneto;
T - trineto; Q - tetraneto ou tataraneto; P - pentaneto.
FILHOS PELA ORDEM DE NASCIMENTO:

F - 1 - MANUEL LOPES CORREIA LIMA.
F - 2 - FILOMENA LOPES CORREIA LIMA, FALECIDA
NA INFANCIA.
F - 3 - MARIA LOPES FERREIRA LIMA.
F - 4 - ANTBNIA LOPES CORREIA LIMA.
F - 5 - RAIMUNDO LOPES CORREIA LIMA.
F - 6 - FRANCISCO LOPES FERREIRA LIMA.
F - 7 - ANA LOPES CORREIA LIMA, FALECIDA NA
INFÂNCIA.
8
JOS*
LOPES CORREIA LIMA, FALECIDO NA
FINFÂNCIA.
F - 9 - HIGINO LOPES CORREIA LIMA.
F - 10 - JOS* AMÂNCIO CORREIA LIMA.
F - 11 - JOAO BATISTA CORREIA LIMA.
F - 12 - ISABEL LOPES CORREIA LIMA, FALECIDA
NA INFÂNCIA.
Crateús, 31 de dezembro de 1970.

F - 1 --

MANUEL LOPES CORREIA LIMA
COM
ANGELITA BATISTA LOPES LIMA

Ele nasceu em Crateús, casou-se, faleceu e sepultou-se
em Teresina.
Ela nasceu no Icó e faleceu e sepultou-se em Teresina.
Era filha do Dr. Manuel Idelfonso de Sousa Lima com Ângela
de Sousa Lima, casada a 17 de janeiro de 1859 e falecida a
10 de abril de 1878 Manuel Idelfonso casou-se em segundas
núpcias com D. Carolina Pereira de Sousa Lima, em 7 de
setembro de 1888.
DATAS DE NASCIMENTO:
Ele - 6 de julho de 1858.
Ela - 30 de setembro de 1860.
DATA DE CASAMENTO - 20 de novembro de 1881.
DATAS DE FALECIMENTO:
Ele
Ela

- 11 de março de 1929.
- 6 de janeiro de 1904.

MANUEL LOPES CORREIA LIMA
Biografia:
Manuel Lopes Correia Lima nasceu na fazenda Atalho,
em Crateús.
Foi aluno da Escola do Professor Manuel Vieira da Silva.
de Crateús, ingressando nesta escola em 1871. Em 13 de
abril de 1874, era aluno do "Ateneu Cearense", de Fortaleza.
Embora não tenha conseguido colar grau em Direito, como
era o seu desejo, cursou escola superior, desligando-se dessa
em face da seca climatérica que assolou o Ceará no ano de
1877. Era considerado o mais inteligente e culto dos filhos de
Francisco Lopes Correia Lima. Em 9 de julho de 1878, tomou
posw no cargo de promotor público de sua cidade natal, deixando este cargo a 7 de abril de 1885, quando se mudou para
o Piauí, a convite de seu sogro e amigo, Dr. Manuel Idelfonso
de Sousa Lima, então Presidente da Província piauiense. Em
1886. era promotor publico da cidade de Barras, no Piauí.
Posteriormente, ou seja, em 1887, foi nomeado Secretário da
Câxara Municipal de Teresina. Em 10 de fevereiro de 1890, 6
nomeado e assume o cargo, ou função, de administrador dos
Correios de Tere~ina,em cujo cargo se aposentou em 1892.
Neste mesmo ano, ou seja, em 1892, ainda exerceu as funções
de tesoureiro dos referidos Correios e Telégrafos. Foi secretário da Junta Comercial do Estado do Piauí, em 26 de novembro de 1925. Era jornalista e poeta de notabilidade. Fundou
e manteve um jornal em Teresina, A República, tornandoro
um dqs jornais mais divulgados do Estado do Piauí. Militou
na política piauiense, sendo destinguido em várias comissões
de caráter político e cultural. Conhecia e falava algumas lin-

guas, tendo ensinado algumas delas. Dedicava-se a serviços
de contabilidade e profesisava a religião católica apostólica
romana.
Sempre demonstrou grande amor aos seus parentes e a sua
terra natal. Era humanitário a toda prova.
F - 1 - MANUEL LOPES CORREIA LIMA
COM
ANGELITA BATISTA LOPES LIMA

PAUS DE:
N

N

N
N

N
N

- 1 - José Lopes Correia Lima, nascido em Crateiis, a
13 de setembro de 1882. Colou grau em Direito em
Recife (Pernambuco), em 1906, e exerceu a Promotoria Publica de Baturité, bem como o Juizado
de Direito no Piauí. Faleceu em Teresina, a 29 de
janeiro de 1909.
- 2 - Honorina Lopes Correia Lima, residente em Teresina. Não se casou e é dotada de virtudes excepcionais.
- 3 - Maria da Conceição Lopes Lima, falecida em Teresina.
- 4 - Zilda Lopes Correia Lima, que sie tornou Zilda Lopes da Cunha Correia Lima.
- 5 - Manuel Lopes Filho.
- 6 - Maria Santa Lopes Lima.

N - 6 - Maria Santa Lopes Lima, casada com Antonio
Ferreira Lima, comercianteexportador em Crateús e no Estado do Maranhão. Nasceu em Teresina; e seu esposo, em
Crateús. Não tiveram filhos, mas adotaram alguns.
N - 4 - Zilda Lopes Correia Lima, que se tornou Zilda
Lopes da Cunha Comia Lima, nasceu a 19 de janeiro de 1892
e casou-se com Pedro Adalberto da Cunha, tesoureiro dos Correios e Telégrafos de Teresina. Pedro Cunha nasceu a 1 . O de
agosto de 1886 e faleceu em Teresina, a 31 de dezembro de
1945. Casou-se a 21 de março de 1920, na capital do Estado
do Piauí, onde faleceu a 8 de fevereiro de 1947.

PAIS DE:
B - 1 - José Lopes da Cunha
B - 2 - Maria Angelita Lopes da Cunha
B - 3 - Raimundo Lopes da Cunha
B - 4 - Maria da Consolação Lopes da Cunha
B - 5 - Manuel Lopes da Cunha
B - 6 - Renato Lopes da Cunha.
B - 1 - José Lopes da Cunha nasceu em Teresina e é residente em Salvador, no Estado da Bahia. Casou-se em Salvador com Meria Moura da Cunha, natural desta cidade. Foi
jornalista em Teresina e atualmente jornalista em Salvador
PAIS DE:
T - 1 - Sílvia Maria Moura da Cunha, estudante do Curso
Científico, e preparando-se para o vestibular de
Medicina.
B - 2 - Maria Angelita Lopes da Cunha nasceu em Teresina, onde se casou com José Rebelo Freire, comerciante em Teresina. 13 professora diplomada
e funcionária pública federal.
PAIS DE:
T

- 2 - Pedro Augusto da Cunha Freire, estudante do

T -3
T -4
T -5
T -6

curso científico, preparando-se para o vestibular
de Engenharia.
- Alvaro Freire da Cunha, estudante do curso científico e em preparação para o vestibular de Medicina.
- Elisabete da Cunha Freire, estudante do curso
científico e em preparação para o vestibular.
- Ceres da Cunha Freire, estudante do curso gimsial.
- Antanio José da Cunha Freire tem curso ginasial.

T -7

- Maria de Lourdes da Cunha Freire, estudante do

curso ginasial.
B - 3 - Raimundo L O ~ Sda Cunha nasceu em Teresina,
a 18 de agosto de 1923 e casou-se com Gentileza
Sousa da Cunha. Faleceu no Estado da Guanabara, a 2 de março de 1963. Era perito-contador e
funcionário do Banco do Brasil, em Fortaleza.
PAIS DE:
T - 8 - Roberto Sousa da Cunha, estudante do curso
científico e em preparação para o vestibular.
Pedro Sousa da Cunha, estudante do curso cienT -9
tifico.
T - 10 - Zilda Sousa da Cunha, estudante do curso gina-

-

siai.

T - 11 - Nilton Sousa da Cunha, estudante do curso ginasial.
T- 12
Zélia Sousa da Cunha, estudante do curso primário.
T - 13 - Marcos Aurélio Sousa da Cunha, estudante do
curso primário.
T - 14 - Zara Sousa da Cunha, estudante do curso primário.
MARIA
DA CONSOLAÇAO LOPES DA CUNHA
B -4
nasceu em Teresina, onde se casou com o Coronel do Exército Antonio Alexandrino Comia
Lima, natural de Tauá e que nasceu a 4 de agosto de 1918. Casou-se em Teresina e reside em
Fortaleza.

-

PAIS DE:
T

- 15 - Cecília da Cunha Correia Lima, diplomada pela
Escola de Filosofia da Universidade Federal do
Ceará e casada com o Dr. Silvano Robba, deacendente de famílias italianas. Reside no Estado
de São Paulo.

T

T
T
T
T
T
T

T
T

T
B

- 16 - Diana

da Cunha Correia Lima, diplomada em
Assistência Social, casada com o Engmheiro
Marcos César Ferreira Gomes.
- 17 - Carolina da Cunha Correia Lima, clínica no
Ceará.
- 18 - Helena da Cunha Correia Lima, com curso de
Administração em Escola Superior no Ceará.
- 19 - Paulo da Cunha Correia Lima, estudante da Escola Técnica de Aeronáutica (estudante de Engenharia Eletrônica).
- 20 - Carlos da Cunha Correia Lima, em curso científico e em preparação para o vestibular de Engenharia.
- 21 - Eduardo da Cunha Correia Lima, em curso científico e em preparação para o vestibular.
- 22 - Marcos da Cunha Correia Lima, em curao científico.
- 23 - Marcelo da Cunha Correia Lima, em curso ginasial.
- 24 - Ricardo da Cunha Correia Lima, acadêmico de
Engenharia no Ceará.
- 25 - Bruno da Cunha Correia Lima, estudante do
curso ginasial e que nasceu a 1.O de outubro de
1962.
- 5 - Manuel Lopes da Cunha nasceu em Teresina,
onde é comerciante de Representações e Conta
Própria, casado com Maria da Conceição Cunha,
nascida em Palmeirais (Piauí), a 8 de dezembro
de 1933.
PAIS DE:

T - 26 - Soraya Nunes da Cunha, estudante do curso
científico.
T - 27 - Manuel Nunes da Cunha, estudante do curso ginasial.
T - 28 - Graciê Nunes da Cunha, em curso primário.
T - 29 - Hélder Nunes da Cunha: infante.
T - 30 - César Augusto Nunes da Cunha: infante.

B - 6 - Renato Lopes da Cunha, formado em Ciências
Econômicas, a 17 de agosto de 1959 e funcionário do Banco do Brasil, em Fortaleza (Carteira
Agrícola). Casado em Teresina com Maria Ro&ria Lopes de Sousa da Cunha, natural do Estado do Maranhão.
PAIS DE:
T
T
T
T
T

N

- 31 - Fernando Lopes de Sousa da Cunha, em preparação para o vestibular de Engenharia.
- 32 - Isabel Cristina Lopes da Cunha, estudante do
curso científico.
- 33 - Regina Lúcia Lopes de Sousa da Cunha, estudante do curso científico.
- 34 - Renato Lopes da Cunha Filho, estudante do
curso ginasial.
9
- 35 - Maurício Lopes de Sousa da Cunha, estudante
do curso ginasial.
- 5 - Manuel Lopes Filho nasceu em Teresina, a 5 de
outubro de 1902, onde se diplomou. Casou-se em
Picos, no Estado do Piauí, com Raimunda Martins Maria. Faleceu em Peixe (Porto Nacional):
no Estado de Goiás, a 19 de abril de 1935.
PAIS DE:

B
B

- 7 - José Martins Lopes, estudante do curso científico.

-

8

- Angelita Martins Lopes, estudante do curso cien-

tíf ico.
B - 9 - Manuel Martins Lopes, estudante do curso ginasial.
B - 7 - José Martins Lopes, que nasceu em Picos, no Estado do Piauí, reside em Teresina, onde se casou
com Doralice Carvalho Lopes.
PAIS DE:

T
T

- 36 - Mauro Carvalho Lopes, em curso ginasial.

- 37 - Simone Carvalho Lopes, em curso primário.

.

T - 38 - Solange Carvalho Lopes: infante.
B - 8 - Angelita Martins Lopes nasceu em Teresina, a
8 de outubro de 1932 e casada com Aluísio Parente Sampaio, nascido em Campo Maior, no
Estado do Piauí, a 28 de dezembro de 1918.

F

- 1 - MANUEL LOPES CORREIA LIMA.
COM
MARIA TEODORA LIMA
(Segundas núpcias)

PAIS DE:

T
T

- 39 - Benício Parente Sampaio, em curso científico.
- 40 - Acrísio Parente Sampaio, em curso científico e

em preparação para o vestibular.
T - 41 - Marília Parente Sampaio, em curso científico.
T - 42 - Eduardo Parente Sampaio, em curso ginasial.
T - 43 - Aluísio Parente Sampaio, em curso ginasial.
T - 44 - Ricardo Parente Sampaio, em curso primário.
T - 45 - Eleonora Parente Sarnpaio: infante.
T - 46 - Sílvia Parente Sampaio: infante.
T - 47 - Liliana Parente Sampaio: infante.
B - 9 - Manuel Martins Lopes, residente em Teresina e
casado com Marly Mendes de Sousa Lopes, natural de Bacabal, no Estado do Maranhão.
PAI8 DE:

- Manuel Lopes Correia Lima, em curso primário.
- 49 - Fernando José de Sousa Lopes: infante.
- 50 - Roberto de Sousa Lopes: infante.
T - 51 - Lúcia de Fbtirna de Sousa Lopes: infante.
T - 52 - Angelita de Sousa Lopes: infante.
T - 48
T
T

MARIA TEODORA LIMA nasceu em Teresina, a 1P de
novembro de 1865. Casou-se em Teresina, a 6 de setembro
de 1909.Faleceu a 27 de julho de 1960. Não tiveram filhos.

3 - MARIA LOPES FERREIRA LIMA

COM
FRANCISCO COELHO FERREIRA

F - 2 - FILOMENA LOPES CORREIA LIMA, FALECIDA
NA INFANCIA.

Ele nasceu em Independência, filho de Otaviano Coelho Ferreira com Maria Rodrigues d a Silva, casados a 2 de fevereiro
de 1848. Casou-se, faleceu e sepultou-se em Crateús, onde
nasceu.
DATAS DE NASCIMENTO:
Ele: 8 de janeiro de 1852.
Ela: 10 de fevereiro de 1861.
DATA DE CASAMENTO: 10 de outubro de 1881.
DATAS DE FALECIMENTO:
Ele: 1 . O de novembro de 1930.
Ela: 11 de outubro de 1948.

MARIA LOPES FERREIRA LIMA
Biografia
Maria Lopes Ferreira Lima foi um exemplo de paciência e resignação. Viveu vários anos sem a visão ocular, frrzendo dos seus sofrimentos uma virtude. Era uma mulher
sobremodo inteligente, embora de curso médio ou primário.
Pertenceu a várias associações religiosas de sua cidade natal
e exerceu grande influência na formação de seus filhos e netos. Seu Esposo foi Prefeito Municipal de Crateús, quando
Presidente da Chmara Municipal e "fabriqueiro" da Paróquia. Entre as propriedades que lhe pertenceram, e ao seu
esposo, em Crateús, est&a fazenda Boa Vista, a 3 quildmetros
da cidade.
Francisco Coelho Ferreira, seu esposo, também militou
na política crateuense, quando teve ocasião de defender com
ardor os negócios do municipio e, particularmente, da religião que professava.

.

F - 3 - MARIA LOPES FERREIRA LIMA
COM
FRANCISCO COELHO FERREIRA
PAIS DE:
N - 6

- Maria Francisca Lopes Lima, eximia costureira
em Crateús.

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N

- 7 - Pedro Leão Ferreira Lima (Pedro Coelho Lima).
- 8 - Manuel Ricardo Lopes Lima.
- 9 - Isabel Coelho Lopes Lima.
- 10 - Francisco Coelho Lopes Lima, falecido n a infância.
- 11 - Manuel Coelho Lopes Lima.
- 12 - Gestrudes Coelho Lopes Lima.
- 13 - Josefa Coelho Lopes Lima.
- 14 - Maria José Coelho Lopes Lima, diplomada em
flores, cortes e costuras.
- 15 - Antonio Coelho Lima Raposo.
- 16 - Manuela Coelho Lopes Lima.
- 7 - Pedro Leão Ferreira Lima nasceu em Crateiís, a
28 de junho de 1886 e casado em primeiras niip
cias com Virginia Lopes Pedra, falecida em Crateus, a 6 de junho de 1916. Faleceu em Crato,
onde era comerciante-exportador, a 13 de julho
de 1957.
PAiS DE:

B - 10 - A n W o Coelho Lima.
B - 11 - Raimundo Coelho Lima.
B - 12 - José Coelho Lima.

"

preparação para o vestibular.
T - 66 - Antônio Muniz Coelho, acadêmico de Medicina
em Recife.
T - 67 - Maria de Fátima Muni&Coelho, em curso ginasial.
B - 12 - José Coelho Lima, perito-contador em Recife.
Diplomou-se a 14 de janeiro de 1964 e casou-se
no Crato com Maria J o d 8oare8 Coelho. Residem em Recife.
PAIS DE:

T - 68 - José Afrton Soares Coelho tem currio cientifico e
é funcionáxio público federal em Recife, casado
com Sônia.
T - 69 - Francisco Soares Coelho, investigador de policia em Recife.
T - 70 - Sérgio Antonio Soares Coelho, em curso ginasial.
T - 71 - Antônio Glauco Soares Coelho, tem curso científico e é acadêmico de Ciências Econômicas. E
funcionário publico federal.
T - 72 - Márcia Soares Coelho, médica no Estado de Pernambuco, onde clinica. Formou-se a 8 de dezembro de 1969. É: casada com o médico Cláudio,
natural de Manaus, no Estado do Amazonas.
T - 73 - Vicente Antonio Soares Coelho, em curso cientifico.
T
74 - Jo~efaSoares Coelho, em curso ginasial.
T - 75 - Maria da Conceição Soares Coelho, professora
diplomada.
T
76 - Virgínia Soares Coelho, professora diplomada.
T - 77 - Ana Lúcia Soares Coelho, em curso primário.
N
7 - Pedro Leão Ferreira Lima (Pedro Coelho Lima),
casado, em segundas núpcias, com Joana Barreto
Coelho. Casaram-se em Crateús, onde residiram.
Ela nasceu a 3 de julho de 1888 e faleceu em
Crato, a 29 de abril de 1956.

-

-

PAIS DE:

PAIS DE:

B
B
B

B
B

B

B
B

- Carlos Alberto Resende Coeiho, no curso de En-

- 13 - Maria Coelho Lima, professora diplomada e exer-

T - 84

cendo o magistério em Fortaleza.
- 14 - Porcina Coelho Lima nasceu a 21 de fevereiro de
1919 e feleceu em Crato, a 8 de janeiro de 1947.
- 15 - Francisco Coelho Lima nasceu a 4 de abril de
1920 e foi assassinado no Crato, a 7 de março
de 1957.
- 16 - Joaquim Coelho Lima.
- 17 - Elisete Lima Coelho, eximia costureira e comerciante-industrial em Fortaleza.
- 18 - Zilmar Coelho Lima, formada em Farmácia em
1951 e é funcionária pública federal em Fortaleza.
- 19 - Lucila Lima Coelho, funcionária pública federal
em Fortaleza. Tem curso social.
- 15 - Francisco Coelho Lima, casado com Zenilda Garcia Coelho, foi assassinado no Crato, onde era
comerciante.

genharia Eletrdnica.
T
85
Ivan Resende Coelho, no cutso de Engenharia
Eletrbnica.
T - 86
Pedro Resende Coelho, em curso ginasial.
N - 8 - Manuel Ricardo Lopes Lima nasceu em Crateús
e casou-se a 15 de fevereiro de 1909 com Francisca Rodrigues Correia Lima. Faleceu a 24 de
julho de 1923, em Crateh. Comerciante e agricultor em sua cidade natal.

- -

PAIS DE:

B
B
B
B

- 20 - Francisco Coelho Lima.
- 21 - Maria Dária Coelho Lima.
- 22 - José Coelho Lima.
- 23 - Benedito Coelho Lima.

B - 24
B
B

PAIS DE:
T - 78

- 25 - Antonio Coelho Lima.

- 20 - Francisco Coelho Lima, casado com Maria Virgínia Coelho Lima, residentes em Crateús, onde
se casaram.

- Marcone Pdson Garcia Coelho, em curso científico.

- 79 - Gluglielmo Alva Garcia, em curso científico.
T - 80 - Porcina Neuma Garcia Coelho, professora diplo-

- Luís Coelho Lima.

PAIS DE:

T
T

T

- 81
- 82

T - 83

B - 16

mada.
- Jorge Ney Garcia Coelho, em curso ginasial.
- Agda Maria Garcia Coelho, em curso ginasial.
- Francisco Wágner Garcia Coelho, em curso pri&o.
- Joaquim Coelho Lima, casado com Maria Areias
Resende Coelho, que nasceu no Estado de Minas
Gerais. Formado em Medicina em 1947, é clínico
em Itajubá. Sua esposa tem curso da Escola Ana
Nery e é professora diplomada.

AINDA NA0 TIVERAM FILHOS.
B - 21

- Maria

Dária Coelho Lima nasceu em outubro

de 1910, em Crateús. P casada com Manuel Brm
de Pinho, a 4 de fevereiro de 1930. Faleceu em
Crateús.
PAIS DE:
T

T

- 87 - Francisco Coelho Braz.
- 88 - Antonio Coeiho Braz.

T
T

- 89 - Hugo Coelho Braz.
- 90 - AntGnio Lisboa Coelho Braz, assassinado em
Brasília, em agosto de 1970.

- 91 - Rubens Coelho Braz, agricultor em Crateús.
T - 92 - Antonio Urbano Coelho Braz, agricultor em CraT

te&.

- 93 - Elesbão Coelho Braz.
T - 94 - Alzira Coelho Braz.
T - 95 - Raimundo Coelho Braz.
T - 96 - Elofsa Coelho Braz, doméstica em Crateús.
T - 97 - Lídia Coelho Braz, doméstica em Crateús.
T - 87 - Francisca Coelho Braz, casada com Benjamim
T

Sabbia Braz, residentes em Crateús, onde se casaram.

f

-

-

PAIS DE:

-

98 - Manuel Rodrigues Coelho.
99
Antônio Wílson Coelho
100 - Raimundo Nonato RoMgues Coelho.
T - 101
José Aírton Rodrigues Coelho.
T
102
Maria das Dores Rodrigues Coelho.
T
103
Rita Rodrigues Coelho.
T - 104
Maria Antonieta Rodrigues Coelho.
T - 105
Francisca Dulce Rodrigues Coelho.
T
106 - Francisco Antônio Rodrigues Coelho.
B - 23 - Benedito Coelho Lima, casado com Francinete

T

T
T

-

-

-

-

-

Sabbia Coelho.
PAIS DE:

PAIS DE:

Q - 4 . O - Neto - 1 - Ana Coelho Bmz: infante.
Q - 4.O - Neto - 2 - Antonia. de Lourdes Coelho Brm:
infante.
T - 88 - Antônio Coelho Braz, casado com Francisca
Braz de Sousa, a 20 de março de 1946. Residem
em Crateús, onde nasceram.

- 107 - Maria

Sabóia Coelho.
- 108 - Anita Sabóia Coelho.
T - 109 - José Sabbia Coelho.
T - 110 - Edílmn Sabóia Coelho.
B - 24 - Luis Coelho Lima, casado com Niza Araújo. São
residentes no Estado do Piaui, onde são comerciantes-agricultores.

T
T

PAIS DE:

PAIS DE:

- Neto - 3 - Valdecir

Coelho Braz: infante,
nasceu a 4 de novembro de 1962.
T - 94 - Alzira Coelho Braz, casada com Gonçalo Braz
Coelho. Residem em Crateús.
Q-

4.O

T
T

- 111 - Eleniza Coelho Araújo.

- 112 - Arimatéia Araújo Coelho.
B - 25 - Antônia Coelho Lima, casada com Francisco
Braz, nasceu e casou-se em Crateús.
PAIS DE:

PAIS DE:
AINDA N A 0 TIVERAM FILHOS.
B - 22 - José Coelho Lima, casado com Francisca Rodrigues Coelho.

-

T - 113
Nazareno Coelho Braz.
T
114 - Maria de Jesus Coelho Braz.
T - 115 - Antônio Coelho Braz.
T - 116 - Marciel Coelho Braz.
T - 117 - Valdir Coelho Braz.

-

T - 118 - Maria das Graças Cóelho Bfaz.
T - 119 - Valrnir Coelho Braz.
T - 120 - José Me10 Coelho Braz.
T
T
T
T

B
B
B

- 121 - João Me10 Coelho Braz.

- 34 - Maria Aliete Lima Mascarenhas.

- 35 - Maria Ivone Coelho Mascarenhas.
- 26 - Maria

Lima Mascarenhas, casada com Osvaldo
de Moura, natural do Estado de São Paulo. Residem em Brasília.

- 122 - Francisco Nicodemos Coelho Braz.
- 123 - Manuel Marciel Coelho Bmz.
- 114 - Maria de Jesus Coelho Braz, casada com Ana-

PAIS DE:

nio Braz, residentes em CrateÚs, onde são proprietários.
PAIS DE:

T

- 124 - Fernando

B

-

AINDA NA0 TIVERAM FILHOS.

N-

9

- Isabel Coelho Lopes Lima, casada com Manuel

Soares de Sousa Mascarenhas, filho de Francisco Soares de Sousa Mascarenhas com Maria Nazaré Soares de Sousa Mascarenhas; Nasceu em
Crateús a 16/1/1888 e faleceu em Fortaleza, a
20/4/1978. Havia se casado a 7 de julho de 1914.
Seu esposo é comerciante de ouro, prata e ou.
tras preciosidades. Residem em Fortaleza.
PAIS DE:

B - 26
B - 27

T - 125 - Maria Isabel Guimarães Mascarenhas, tem curso
científico e em preparação para o vestibular.

- Cilene Maria Magalhães Mascarenhas: infante.
T - 127 - Pedro Eneas Guimarães Mascarenhas: infante.
B - 31 - Hélio Lima Mascarenhas, casado com Cármen

..

- Maria Nazaré Lima Mascarenhas.

Freda Mascarenhas, natural do Estado do Rio
Grande do Sul. Casaram-se no Estado da Guanabara, onde residem. Colou grau em Direito a
8 de dezembro de 1952 e advoga no Estado onde
reside.

20 de

maio de 1940, em Fortaleza. Era-perito-contador.
B - 28 - Antônio Coelho Mascarenhas.
B - 29 - José Lima Mascarenhas.
B - 30 - Maria Dy Lima Mascarenhas, professora diplomada a 8 de dezembro de 1941. Também diplomada em Assistência Social, em 1952.
B - 31 - Hélio Lima Mascarenhas.
B - 32 - Galdêncio Lima Mascarenhas, falecido n a infhcia. Nasceu a 10 de março de 1925 e faleceu em
B - 33

PAIS DE:

T - 126

- Maria Lima Mascarenhas.
- Francisco Líma Mascarenhas, fdecido a

1926.

Antônio Mascarenhas de Moura tem
curso científico e curso de Aeronáutica.
28 - Antonio Coelho Mascarenhas, casado com Maria Elene Magalhães Mascarenhas, natural de
Sobral. Colou grau em Direito a 8 de dezembro
de 1952 e é advogado em Brasilia, capital fedederal. Foi deputado federal pelo Cear& eleito
em 1958.

PAIS DE:
T

- 128 - Maritza Hélmen Freda Mascarenhas tem curso

T

científico e outros cursos de igual valor.
Hélzio Livio Freda Mascarenhas tem curso cientffico e em preparação para o vestibular.

- 129 -

B

-

33

PAIS DE:

- Maria

Nazaré Lima Mascarenhas, casada c o a
o Dr. José Menck, a 28 de outubro de 1957. Nasceu em CrateÚs; e seu esposo, no Estado de São
Paulo, onde é deputado federal. Colou grau em
Direito a 8 de dezembro de 1952, bem como o
seu esposo. É: procuradora da República em Brasua.

T - 140

- Ivana Mascarenhas Esperando, em curso ginasial.

T

- 141 - Geraldo Mascarenhas Esperando, em curso pri-

B

-

mário.

30

Spiro Konstantinofre Dimitrof, engenheiro naval.

PAIS DE:
T - 130 - José Deolino Mascarenhas Menck, em curso
científico.
T - 131 - Manuel José Frederico Mascarenhas Menck, falecido em 1961.
T - 132 - Fátima Isabel Virgilina Mascarenhas Menck:
infante.
'i
- 133 - José Deodório Mascarenhas Menck: infante.
T - 134 - Marta Cristina Mascarenhas Menck: infante.
T - 135 - José Tadeu Mascarenhas Menck.
B - 34 - Maria Aliete Lima Mascarenhas, casada com o
Major do Exército, José Filizola de Abreu. Casaram-se em Fortaleza, onde residem, a 25 de
dezembro de 1954.

PAIS DE:
AINDA NA0 TIVERAM FILHOS.
B - 29

- 136 - José Mlizola Mascarenhas

T

- 137

T

- 138

'r - 139
B

-

35

de Abreu, em curso
científico no Colégio Militar do Ceará.
- Manuel Lino Mascarenhas de Abreu, em curso
ginasial.
- Isabel Sofia Mascarenhas de Abreu, em curso
científico.
- Alvete Maria Mascarenhas de Abreu: infante.
- Maria Ivone Coelho Mascarenhas, casada com
Giacomo Esperandio, em 1958. Nasceu em Crateús; e seu esposo, no Estado de São Paulo. Casaram-se no Eitado da Guanabara, onde residem. Ambos são jornalistas no Sul do País.

- José Lima Mascarenhas, casado com Zoé Fontes Mascarenhas, em 1973. Residem em Fortaleza.
PAIS DE:

AINDA N A 0 TIVERAM FILHOS.
N - 12

- Gertrudes Coelho Lopes Lima, casada com José
de Sousa Lima, natural de Crateús e falecido
no Estado da Guanabara.

PAIS DE:
T

- Maria Dy Lima Mascarenhas, casada com o Dr.

PAIS DE:
B

-

36 - Raimundo Coelho Lima, falecido no Estado da

Guanabara.
B - 37 - Maria Coelho Lima.
B - 38 - Maria Dalva Coelho Lima.
B - 39 - Edite Coelho Lima, comerciária no Estado da
Guanabara.
B - 40 - Gersi Coelho Lima, doméstica e falecida no Estado da Guanabara, em 1969.
B - 41 - Teresinha Coelho Lima, perita-contadora.

B

-

42

- Margarida Coelho Lima, perita-contadora no

Estado da Guanabara.
B - 43 - Manuel Coelho Lima, perito-contador.
B - 44 - Geralda Coelho Lima, perita-contadora.
B - 37 - Maria Coelho Lima, casada com Abra50 Bezerra
Cavalcante. Nasceu em CrateÚs, onde se casou.
São agricultores-proprietários em Crateús.
PAIS DE:
AINDA NA0 TIVERAM FILHOS
B - 38 - Maria Dalva Coelho Lima, casada com Antônio
Pedrosa Soares, residentes em Crateús, onde
são comerciantes, fazendeiros e proprietários.

PAIS DE:

- 45 - Pedro Coelho Bezerra.
B - 46 - Maria Teresinha Coelho Bezerra.
i3 - 47 - Antonio Coelho Bezerra de Farias.
B - 48 - Joaquim Coelho Bezerra.
B - 49 - Raimundo Coelho Bezerra colou grau em Medicina, a 14 de dezembro de 1960.
B - 50 - Antônio Alberto Coelho Bezerra, clinico na cidade do Crato, onde faleceu a 8 de maio de 1971.
B - 51 - Maria Auremir Coelho Bezerra, professora diplomada e residente no Crato.
B - 52 - Francisco Coelho Bezerra.
B - 45 - Pedro Coelho Bezerra, casado com Maria de
Lourdes Araújo Bezerra, nascida em Brejo dos
Santos, onde se casou e reside.

B

PAIS DE:
T - 142 - Francisco Lima Soares, em curso ginasial.
T - 143 - Maria Teresinha Soares, estudante do curso ginasial.
T - 144 - Antônio Tarcísio Soares, em curso primário.
T - 145 - Maria do Socorro Soares, em curso primário,
quando faleceu em 1968, em Crateús.
T - 146 - Lúcia Maria Soares, em curso primário.
B - 44 - Gerarda Coelho Lima, casada com Antônio Ale
xandre Coelho, residente no Estado da Quanabara.
PAIS DE:
T - 147 - Marta Maria Lima Coelho, em curso ginasial.
T - 148 - Márcia Maria Lima Coelho, em curso cientifico.
N - 13 - Josefa Coelho Lopes Lima, casada com Joaquim
Bezerra de Farias. Residem no Crato, onde são
proprietários.

PAIS DE:

T - 149
T

- Pedro de Araújo Bezerra: infante.

- 150 - Fernanda de Araújo Bezerra, em curso

gins.-

sial.
T - 151 - Veronica de Araújo Bezerra: infante.
46 - Maria Teresinha Coelho Bezerra, casada com
BAugusto Veloso da Silva, natural de Areias, no
Estado de Pernambuco. Casaram-se no Crato.
13 perita-contadora e professora diplomada.
PAIS DE:

T - 152 - Augusto César Bezerra Veloso, em curso primá-.
rio.
T - 153 - Teresa Cristina Bezerra Veloso, em curso primário.
B - 47 - Antônio Coelho Bezerra de Farias, casado coln
Lenita Lima Bezerra, nascida no Iguatu. Reside no Crato, onde é industrial. Sua esposa 6
professora diplomada.

esposa, no Estado do Piaui. Residem no Crato e
ele tem curso cientifico. Pratica a agricultura
e a pecuária. Onde reside, tem influência política e cultural.

PAIS DE:
T - 154 - Ana Lúcia Lima Bezerra: infante.
T - 155 - Tejane Lima Bezerra, em curso primário.
T - 156 - Antonio Coelho Bezerra de Farias Filha, em
curso primário.
B - 48 - Joaquim Coelho Bezerra, casado com Nelita
Gomes de Barros Bezerra. Nasceu no Crato; e
sua esposa, em Recife. formado em Odontologia, a 22 de dezembro de 1957. Residem em Maceió. 13 professor catedrático. Sua esposa é professora diplomada e exerce o magistério pÚ.
blico.
PAIS DE:

T - 157 - Josefa Gomes de Barros Bezerra, em curso primário.
T - 158 - Luciane Gomes de Barros Bezerra, em curso
primário.
T - 159 - Nelita Gomes de Barros Bezerra: infante.
B - 49 - Raimundo Coelho Bezerra, casado a 30 de agosto de 1964 com Maria Cilene Bezerra. Nasceu a
26 de outubro de 1936 e é clínico na cidade do
Crato. Sua esposa é professora diplomada.
PAIS DE:

PAIS DE:

T - 160

Ricardo Cortez Bezerra, em curso
primário.
T - 161 - Joaquim Bezerra de Farias Neto: infante.
T - 162 - Marcelo José Cortez Bezerra: infante.
N - 15 - Antonia Coelho Lima Raposo (Ant6nia Coelho
Lopes Lima), casada com aenuino Soares E&
poso. Nasceram em Crateiís, onde se casaram.
Residem em Fortaleza.
PAIS DE:

B - 53
B - 54
U
B

- Maria Coelho Raposo.
- Raimunda Coelho Raposo.
- 55 - Ana Rosa Coelho Raposo.
-

56

- Judite Coelho Raposo, perita-contadora em

BBBB-

57
58
59
60

- Maria de Jesus Coelho Raposo.
- Manuel Coelho Raposo.

-

53

- Maria Coelho Raposo, perita-contadora em

AINDA NA0 TIVERAM FILHOS.
B - 51 - Maria Aurernir Coelho Bezerra nasceu no Crato e casou-se com Renato Brígido, bancário em
Juazeiro do Norte. II professora diplomada e
perita-contadora.

B

1957.

1948 e casada com José Júlio Sampaio. Nasceu

em Crateifs e reside em Floriano, no Estado do
Piauí, onde o esposo é o gerente de "A Pernsm- bucana". Estiveram de residhcia em Croau, no
Estado do Maranhão.
PAIS DE:

AINDA N A 0 TIVERAM FILHOS.

-

52 - Francisca Coelho Bezerra, casada com José Ma-

ria Cortez Bezerra, nasceu em Crateús; e sua

- Francisco Coelho Raposo.
- José Antônio Coelho Raposo, em preparação
para o vestibular de Medicina.

PAIS DE:

B

- Francisco

T - 163

- José

Jhckson Coelho R a p o Sampaio, m é d b
em Fortaleza.

- 164 - Masia das Graças Coelho Raposo, em Curso Pe-

T

dagógico e Comércio, casada com o médico de
nome Borges, em Floriano, no Estado do Piauí.
T - 165 - Maria do Socorro Coelho Sampaio, em curso
cientffico.
T - 166 - Ana Maria Coelho Sarnpaio, em curso ginasial.
B - 54 - Raimunda Coelho Raposo, casada com Deusdedit de Moraes Barbosa. Nasceu e casou-se em
Crateús. Residem em Fortaleza. Deusdedit é sócio-gerente da firma comercial Feira do Livro.
em Fortaleza.
/ i

PAIS DE:

T - 167

- Antônia Aiglay Coelho Barbosa tem curso científico e normal, casada com Geovane Batista,
italiano de nascimento e ex-padre e professor
do Colégio Piamarta, em Fortaleza.
- Antônia Aila Coelho Barbosa, em curso científico e em preparação para o vestibular.
Antônio Aílton Coelho Barbosa.
- Antônio Alberto Coelho Barbosa: infante.
- Ana Rosa Coelho Raposo, casada com João Maria Gomes, natural de Iguatu. Residem em For-

PAIS DB:
T - 175

- 176 - Frederico Me10 Raposo: infante.
- 177 - Delvianes Me10 Raposo.
B - 59 - Francisco Coelho Raposo, casado com Cizinha

T
T

Assis Raposo, em 1962. Residem em Sobra1 e
casaram-se em Fortaleza.
PAIS DE:

- 178 - Teresa Erbene naaceu a 26
1963.
T - 179 - Carlos Rubens A. RapoBo.

T

B

- 168
aT- 169 -

T

T

T

T

- 170
B - 55

P

.-

- .

taleza.
PAiS DE:

,T- 171

- Viviane
fância.

T
T
T

B

Coelho Rapam -Gomes, falecido na in-

\.

- 172 - Rosana Coelho Raposo de Oliveira:

infante.

- 173 - Ana Clhudia Coelho Raposo Ganes.
- 174 - Joramar Coelho Raposo Gomes.

-

58

- Manuel

Coelho Raposo, perito-contador em

1952, casado com Maria do Carmo Me10 Raposo,
,(

;,

natural de Fortaleza. B personalidade marcante
dos meios culturais de Fortaleza.

- Nadja Me10 Raposo: infante.

-

57

- Maria

de dezembro de

de Jesus Coelho Raposo, casada com
Francisco Nilo Alves, formado em Ciências Econbmicas. Casaram-se no Crato. Seu esposo nasceu no Iguatu.

PAiS DE:

- 180 - N&dia Raposo Alves.
- 181 - Nagélia R a p o Alve8.

F-4

- ANTÕNIA

LOPES CORREIA LIMA
COM
MANUEL COELHO FERREIRA
(Primeiras núpcias)

1

e.

Ela (filhos e netos) nasceu em Crateús, onde :e casou, faleceu e sepultou-se.
Ele, filho de Otaviano Coelho Ferreira com Maria Rodrigues da Silva, nasceu em Independência, faleceu em Crateús,
onde se enterrou.

e

DATAS DE NASCIMENTO:
Ela: 25 de maio de 1866.
Ele: 14 de fevereiro de 1849.
DATA DE CASAMENTO: 1884.
DATAS DE FALECIMENTO:
Ela: 16 de dezembro de 1946.

Ele: 28 de janeiro de 1889.

ANTBNIA LOPES CORREIA LIMA
Biografia.
Sua biografia encontra-se no seu casamento com Deolindo Lopes Correia Lima.
Seu esposo Manuel Coelho Ferreira, de suas primeiras
núpcias, viveu em Crateús, onde comerciou com gado expor-'
tado para os grandes centros do País.
Este senhor foi proprietário do prédio onde funcionou,
em 1889, a Câmara Municipal da referida cidade de Crateús
(primeira Câmara Municipal de Crateús) .
Manuel Coelho Ferreira praticou a agricultura e a pecuária.
Trata-se de um cidadão que teve elevado conceito e estima em Cmteús.
Faleceu em conseqüência de uma queda de um cavalo, em
sua fazenda Fechado, em Crateús.
Só um dos seus filhos deixou descendência, que é uma
das mais ilustradas da familia Correia Lima, de CrateÚs.

F - 4 - ANTBNIA LOPES CORREIA LIMA
COM
MANUEL COELHO FERREIRA
(primeiras núpcias).
Maria Rolim Coelho Lima (Maria Correia Lima).
Raimundo Coelho Lima, falecido na infância.
João Coelho Lima, falecido na infância.
Manuel Coelho Lima, falecido a 31 de outubro
de 1889.
Maria Rolim Coelho Lima (Maria Correia Lima),
casada com Carlos Rolim de Moraes. Casaram-se
a 18 de maio de 1904, em Crateús. Nasceu em
Crateús; e seu esposo, em Lavras da Mangabeira,
este havendo falecido em Crateús a 4 de outubro
de 1919. Carlos Rolim foi agente da Estação Ferrovihria de Crateus, bem como comerciante nesta cidade. Mariquinha, como era tratada na intimidade, faleceu em Fortaleza, em 1970.
PAIS DE:
Maria Rolim Martiniano.
Josefa Rolim de Moraes Veras.
Francisco Carlos de Moraes.
Antonia Rolim de Moraes Cunha.
Elisabete Rolim de Moraes Gomes.
Lívia Rolim de Moraes Freitas.
Carlos Rolim Filho.
José Rolim de Moraes nasceu a 20 de maio de
1920 e é comerciante em Castanháo, no Cearh.

B

- 61 - Maria Rolim Martiniano, casada com Francisco

T - 185

das Chagas Martiniano, de Sobral. Casaram-se
em Crateús. Residiram em Fortaleza, Sobral e
Crateús. Seu esposo faleceu em Fortaleza, a 19
de junho de 1958.

- Maria

Celeste Rolim Martiniano, casada com
Aroldo Frazão, a 24 de maio de 1965. Seu esposo
é chefe de estatistica na cidade de Pedro 11, no
Estado do Piaui.
PAIS DE:

PAIS DE:
T - 182 - Carlos Rolim Martiniano.
T - 183 - Teresinha Rolim Martiniano.
T - 184 - José Rolim Martiniano, falecido no Estado de
São Paulo, a 19 de março de 1965.
T - 185 - Maria Celeste Rolim Martiniano.
T - 186 - Francisco Rolim Martiniano tem curso científico, preparando-se para o vestibular de Medicina.
T - 182 - Carlos Rolim Martiniano, formado a 18 de dezembro de 1953, em Odontologia. 13 professor da
Escola de Odontologia do Cear&.Casou-se com
Livia Maria de Queiroz, natural de Fortaleza.
PAIS DE:
Q

-

4.O

- Neto - 4 - Carlos Ricardo Queiroz Martinia-

no nasceu a 21 de novembro de 1962.
Q - 4 . O - Neto - 5 - Liliana de Queiroz Martiniano:
infante.
Q - 4.O - Neto - 6 - Poliana de Queiroz Martiniano.
T - 183 - Teresinha Rolim Martiniano, formada a 29 de
novembro de 1952. Casada com o comerciante
e seu parente José Amaral Mourão ,a 6 de junho
de 1965.

Q

- 4.O - Neto - 9 - Rosângela Maria Martiniano Frazão.

- 4.O - Neto- 10 - Cristiane Martiniano Frazão.
B - 62 - Josefa Rolim de Moraes Veras, casada com o Dr.

Q

Abdias Lopes Veras, Juiz de Direito no Piaui e
e Cear6 e que faleceu em Crateús, a 19 de março
de 1940. O Dr. Abdias era formado em Farmhcia
e era bacharel em Direito (1928).

PAI8 DE:

T - 187 - Abdfa Veras Filho. /
T - 188 - Arolisa Rolim da Nóbrega.
T - 189 - Audemir Rolim Veras, formada em Comércio, a
18 de dezembro de 1953.
T - 190 - Abner Rolim Veras.
T - 101 - Albergia Rolim Veras Teixeira.
T - 192
Alberto Carlos Veras, em curso científico e comerciante em Fortaleza.
AWas Veras Filho, engenheiro civil, em 15 de
T - 187
fevereiro de 1951, casado com sua parenta, da
.bM&dede Iguatu, de nome Alenda Correia Vem. Nasceu em Crateús e reside em Fortaleza,
onde 6 engenheiro chefe do D .N. E .R. (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem).

-

-

PAIS DE:

PAIS DE:
Q

- 4.O - Neto - 7 - Henrique

Q

-

4.O

Augusto do Amara1
Mourão.
- Neto - 8 - Mílton César do Amaral Mourão.

J

Q - 4 . O - Neto- 11 - Delane Maria Correia Veras: inf ante.
Q
4.O - Neto- 12 - Rejane Maria Correia Veras: infante.

-

- 4.O - Neto - 13 - Silvana Correia Veras: infante.
T - 188 - Aróliaa Rolim da Nóbrega, casada com o Dr. C16Q

vis Rolim da Nóbrega. Nasceu em Crateús e casou-se em Fortaleza, onde reside, a 6 de janeiro
de 1958. É formada em Farmácia, a 18 de dezembro de 1949. Seu esposo é bacharel em Direito e é dos meios comerciais e culturais de
Fortaleza.
PAIS DE:
Q

- 4.O - Neto - 14 -Ana

Q

- 4.O - Neto - 15 -Ana Lúcia Veras da Nóbrega:

Maria Veras da Nóbrega: in-

fante.

in-

fante.
Q - 4.O - Neto - 16 -Ana Teresa Veras da Nóbrega.
Q - 4.O - Neto - 17 -Ana Virgínia Veras da Nóbrega.
T - 190- Abner Veras, cuado com Maria Edna Holanda
Veras. Nasceu em Crateús; e sua esposa, em
Limoeiro do Norte (Castanhão) . 2 perito-contador, com formatura a 8 de dezembro de 1954. É
industrial em Castanhão.
PAIS DE:

- -

- 4.O - Neto 18 Clyre Ane Holanda Veras.
Q - 4.O - Neto- 19-Abdias Veras Neto: infante.
Q - 4.O - Neto -20
Tanny Holanda Veras.
T - 191 - Albergia Rolim Veras Teixeira, casada com GuiQ

-

lherme de Moraes Teixeira. Nasceu em Crateús;
e seu esposo, no Estado do Parti. Casaram-se em
Fortaleza, onde residem. Ele é funcionário público federal, e sua esposa tem curso científico.

B

-

63 - Francisco Carlos de Moraes, casado com Maria

Albertina Carneiro de Moraes Rolim. Nasceu em
Crateús; e sua esposa, em Granja. Residem em
Fortaleza; onde é coletor federal aposentado. Foi
coletor federal de Granja e de CrateÚs.
PAIS DE:

T - 193 - Carlos Alberto Carneiro de Moraes, casado com
Socorro, a 25 de dezembro de 1971, filha de João
Luís de Lima. É engenheiro civil em Fortaleza.
T - 194 - Haroldo Carneiro Rolim de Moraes, acadêmico
de Medicina.
T - 195 - Heleno Carneiro Rolim de Moraes, em curso
científico.
B - 64 - Antônia Rolirn de M o m s Cunha (Nini), casada com o industrial Luís Gonzaga da Cunha.
Nasceu em Crateús; e seu esposo, em Quixadá
Residem em Fortaleza. É professora diplomada
e exerceu o magistério em Crateús.
PAIS DE:

T - 196 - Fernanda Marta Rolim da Cunha, bacharela em
Direito e professora diplomada em 18 de setembro de 1964.
T - 197 - Angela Maria Rolim da Cunha, formada em
Filosofia e casada com o Dr. Pedro Me10 Lima,
a 27 de dezembro de 1971.
B - 65 - Eiisabete Rolim de Moraes Gomes, casada com
o industrial Marcionilio Gomes de Freitas, natural de Tauá. Casaram-se em Crateús e residem em Fortaleza.
PAiS DE:

PAIS DE:
Q

- 4.O

- Neto -21 - Sílvia Helena Veras Teixeira:
fante.

T
in-

T

- 198 - Aylais Maria Gomes de Alencar.

- 199 - ~ k l o Rolim
s
Gomes tem curso científico e é perito-contador de 1962.

T

- Maria de Lourdes Gomes Rocha.
- 201 - Francisco Wágner Rolim Gomes,

T

- 202

T

- 203

T - 200

T - 204
T
T

- 205
- 206

T

- 198

agrônomo e
com residência no Estado do Pará.
- José Rolim Gomes tem curso científico e é diplomado em Contabilidade.
- Tarcísio Rolim Gomes, engenheiro eletrônico.
- Marcílio Rolim Gomes, professor de Línguas e
engenheiro eletrônico.
- Abdias Rolim Gomes, clínico em Fortaleza.
- Raimunda Elimar Rolim Gomes, professora diplomada.
- Aglais Moraes Gomes de Alencar, casada com c.
Major do Exército, Francisco Sobreira de Alencar (médico), a 4 de maio de 1957. Casaram-se
em Fortaleza, e ele é natural de Maranguape.

B -- 66 - Lívia Rolim de Moraes Freitas, casada com Valdemar Saraiva de Freitas, tabelião público na
cidade de Pedro 11, no Estado do Piauí.
PAIS DE:

T - 207 - Valdelivia Rolim Freitas.
T - 208 - Airton Rolim Freitas, funcionário do Banco do
Brasil, em Itapipoca.
T - 209 - Norma Rolim Freitas, professora diplomada.
B - 67 - Carlos Rolirn Filho, casado com Iolanda Machado Rolim, nasceu em Crateús, onde se casou e
é comerciante de tecidos e gêneros de exportação.
PAIS DE:

PAIS DE:
Q

- 4.O - Neto -22 -Marcionílio Gomes de Alencar, em
curso giriasial.

- 4.O - Neto -23 -Ana

Elisabete Gomes de Alencar,
em curso primário.
Q - 4.O - Neto -24 - Frederico Augusto Gomes de AlenQ

car.

- 4.O - Neto -25 -Carlos Alexandre Gomes de Alencar.
T - 200 - Maria de Lourdes Gomes Rocha, casada com
Q

Humberto de Araújo Rocha. Professora diplomada, a 4 de dezembro de 1960. Seu esposo nasceu no Estado de Alagoas e é clínico em Fortaleza.
PAIS DE:
Q
Q
Q
Q
Q

- 4.O
- 4.O
- 4.O
- 4.O
- 4.O

- Neto -26 - Jaqueline Gomes Rocha: infante.
- Neto -27 -Kaila Gomes Rocha: infante.
- Neto -28 - Lacilva Gomes Rocha.
- Neto -29 -Leonino Gomes Rocha.
- Neto - 30 -Elisabete Gomes Rocha.

T - 210
T - 211

- Scheila Machado Rolim, clínica em Fortaleza.
- Vitória Régia Machado Rolim, professora dip'o-

mada.
T - 212 - Tânia Machado Roiim, formada em Odontolo-

@a

T - 213 - Nadja Machado Rolim, professora diplomada.
T - 214 - Cíntia Machado RoUm tem curso científico,,
preparando-se para o vestibular de Medicina.
T - 215 - Carlos Henrique Machado Rolim, em curso

científico.
T

- 216 - Francisco Abdias Machado Rolim, em curso

cientff ico.
T - 217 - José Rolim Machado, em curso ginasial.
T - 207 - Valdelivia Rolim Freitas, casada com José Wá1ter da Mota, a 24 de maio de 1965. Casaram-se
n a cidade de Pedro 11, no Estado do Piauí, onde
residem.
PAIS DE:
Q

- 4.0

Q

- 4.O

- Neto -31 -Monalisa Freitas
- Neto - 32 -Válter Júnior.

da Mota.

Q
Q

T

- 4.O - Neto -33 -VolÚsia Freitas d a Mota.
- 4.O - Neto -34 -Eros Freitas da Mota.
- 192 - Alberto Carlos Veras, casado com Maria

F-4

Isabel.

PAIS DE:

- ANTONTA

LOPES CORREIA LIMA
COM
DEOLINDO LOPES CORREIA LIMA
(segundas núpcias)

Neto - 35 -Andréia Sinte Veras: infante.
José Rolim Gomes, casado com Erlene Resende
Gomes.
PAIS DE:
Neto - 36 - Ralder Resende Gomes.
Neto - 37 - Maria Elisabete Resende Gomes.
Raimunda Elimar Rolim Gomes, casada com
Iran Lima de Oliveira, economista e bancário
n a cidade de Senador Pompeu.
PAIS DE:
Neto - 38 - Glaulier Gomes de Oliveira.
Aírton Rolim Freitas, casado com Nádia.
PAIS DE:
Neto - 39 - Adriana Freitas.
Neto - 40 - Alexandra Freitas.

Ela nasceu em Crateus.
Ele nasceu em Crateús, onde se casou, faleceu e sepultou-se. Filho de Salviano Lopes Teixeira com Maria Inácia de
Sousa Lima.
DATAS DE NASCIMENTO:
Ele: 1864.
Ela: 25 de maio de 1866.
DATA DE CASAMENTO: 30 de junho de 1894.
CIVILMENTE: 23 de fevereiro de 1895.
DATAS DE FALECIMENTO:
Ele: 22 de dezembro de 1914.
Ela: 16 de dezembro de 1946.

ANTONIA LOPES CORREIA LIMA
Biografia
Como filha, esposa e mãe, notabilizou-se no deçuempenho
dessa missão, porquanto teve ocasião de exemplificar o amor
de uma filha, de uma esposa e de uma mãe, na sociedade contemporânea.
Praticou a religião católica, apostólica romana, de que
não se afastava um só milímetro, fos~emquais fossem os seus
sofrimentos físicos ou morais. Dizia muitas vezes: - "DEUS.
em minha casa, não quer homem", ficando provado que estas
suas palavras tinham significação profética e partiam de suas
inspirações.
Foi viúva por duas vezes e teve três de suas filhas de que
faleceram os esposos.
Antes de seu falecimento, 'assistiu ao falecimento do esposo de sua primeira neta, Dr. Abdias Lopes Veras.
Dos filhos homens que teve, em número de 6, apenas um
conseguiu-se criar e educar-se. Completavam-se, assim, as
suas palavras tantas vezes repetidas com resignação e amor,
coisa muito própria da bondade que lhe era peculiar. Era,
portanto, um exemplo de bondade.
Secretariou e presidiu várias associações religiosas de
Crateús e deu prova de afeto aos seus semelhantes, pelos
quais não media sacrifícios.
Seu esposo, em segundas núpcias, era outro exemplo de
bondade e compreensão. Este exerceu o cargo de coletor estadual de Crateús e foi proprietário nesta cidade, onde desempenhou outras funções.

F - 4 - ANTBNIA LOPES CORREIA LIMA

COM
DEOLINDO LOPES CORREIA LIMA
(segundas núpcias).
PAIS DE:
N - 21

- Antonio Lopes Correia Lima, comerciante em

Crateús, onde nasceu a 22 de março de 1897 e
faleceu em 1933.
N - 22 - Antonina Lopes Correia Lima, que se tornou Antonina Lopes Ferreira Lima.
N - 23 - Raimundo Lopes Correia Lima.
N - 24 - Maria Lopes Correia Lima.
N - 25 - Francisca Lopes Correia Lima.
N - 26 - Sebastião Lopes Correia Lima.
N - 22 - Antonina Lopes Correia Lima (Antonina Lopes
Ferreira Lima), casada com seu parente Francisco Ferreira Lima, nascido em Crateús a 25 de
junho de 1878 e falecido em 1925.Francisco Ferreira Lima era iiterato e exercia a profissão de
contador. Antonina nasceu a 3/6/1898 e faleceu
a 9/8/1974.
PAIS DE:

B

- 69 - Murilo Ferreira Lima.
- 70 - José Rubens

Ferreira Lima, que nasceu a 6 de
junho de 1916,em Crateús, onde faleceu a 12 de
novembro de 1931.
B
71 - Maria Din& Ferreira Lima, falecida em Crateb.
B - 72 - Danilo Ferreira Lima, falecido n a infância.

i3

-

B - 73 - Francisca Inaura Ferreira Lima, professora di.
plomada a 5 de dezembro de 1948 e funcionária
pública federal. Moça inteligente e de cultura
comprovada.
B - 74 - Iolanda Ferreira Lima Simão.
B - 69 - Murilo Ferreira Lima, casado com Raimunda
Me10 Lima, residentes em Crateús, onde são proprietários. Exerce a profissão de contador e pratica comércio em Fortaleza.

N - 23 - Raimundo Lopes Correia Lima, casado com Gregória Santana Correia Lima, nascida em Teresina. Casaram-se em Teresina e residem em São
João da Serra, no Estado do Piauí. 13 comerciante em São João da Serra e exerceu o jornanalismo no Cear& Sua esposa é professora diplomada e exerce o magistério público.
PAIS DE:

PAIS DE:
T - 218 - Ana Mirtenes Lima Frota.
T - 219 - Francisco gnio Ferreira Lima tem curso científico, preparando-se para o vestibular.
T - 220 - José Rubens Ferreira Lima, em curso ginasial.
T - 221 - Tarcísio Ferreira Lima, em curso ginasial.
T - 222 - Murilo Ferreira Lima Filho, em preparação
para o exame de admissão ao primeiro ano gisial.
T - 218 - Ana Mirtenes Lima Frota, casada com Antônio
Anísio Frota Filho. Casados e residentes em
Fortaleza, onde são industriais.
PAIS DE:
Q

B - 75
B-

B B B-

- 4.O - Neto -41 -AntBnio Irismar Frota Lima nasceu

-

a 31 de outubro de 1962.
Q - 4.O - Neto 42 -Cleiriktne Frota Lihna.
B - 74 - Iolanda Ferreira Lima Simão, casada com José
Simão Filho, natural de Tauá. 13 professora diplomada, tendo exercido o magistério em Crateús
e em Fortaleza.
PAIS DE:
T - 223 - Francisco José Ferreira Simão, em curso científico.

B-

- Janete

Santana Correia Lima, cursando letras
n a Faculdade de Filosofia do Centro Universitário de Brasília.
76 - Carlos Janildo Santana Correia Lima tem curso
superior em Administração de Empresas. Reside no Estado de São Paulo, onde tem a profissão de gerente de companhias de seguros.
77 - Flávio Santana Correia Lima tem curso científico, preparandckse para o vestibular. É: funcionário público federal.
78 - Clóvis Santana Correia Lima, em curso ginasial.
79 - Paulo de Tarso Santana Correia Lima, em curso
Auxiliar-Técnico de Análises Clínicas e Laboraratório e em preparação para o vestibular de
Medicina.
76 - Carlos Janildo Santana Correia Lima, casado
com Bernadete Souza Correia Lima, professora
diplomada.
PAIS DE:

T

- 233 - Sylvia

Souza Correia Lima nasceu no Estado
de São Paulo.
B - 77 - Flávio Santana Correia Lima, casado com Ana
Arlete Andrade Correia Lima.

PAIS DE:

84 - Hamílton Lopes Jorge de Sousa.
85
José Heleno Lopes Jorge de Sousa, falecido na

-

T - 234 - Ana Tecla Andrade Correia Lima e Flávio Henrique.
B - 78 - Clóvis Santana Correia Lima, casado com Olgarina Aragão Correia Lima.

infância.
86

nária pública federal.
'37 - Maria L o p s Jorge de Sousa.
88 - Haidê Lopes Jorge de Sousa, funcionária da Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura
do Estado do Ceará.
89 - Dr. Deolindo Manuel Lopes Jorge de Sousa.
90 - Ieda Lucia Jorge de Soma, estudante de ginásio.
91 - Hugo Lopes Jorge de Sousa tem curso científico
e é bancário em Fortaleza.
84 - Hamílton Lopes Jorge de Sousa, casado com
Ercila Nunes de Sousa, natural do Estado de
Minas Gerais. Casaram-se e residem no Estado
da Guanabara. Funcionário público federal, do
Ministério da Fazenda.

PAIS DE:
Tarcila Aragão Correia Lima.
Paulo de Tarso Aragão Correia Lima.
B - 75 - Jeanete Santana Correia Lima, casada com o
seu primo legítimo, João Bosco Lopes Correia
Lima, filho de Sebastião Lopes Correia Lima
com Julita Lopes Galvão. Residem em Brasília.
I3 professora diplomada, exercendo o magistério
em Brasilia.
PAIS DE:
T - 224 - Fernanda Gláucia Correia Lima.
T - 225 - Ferdinan Correia Lima.
B - 24 - Maria Lopes Correia Lima, casada com Ernesto
Jorge de Sousa: pintor, desenhista e escultor
em Fortaleza. Ernesto nasceu em Barras, no
Estado do Piauí e faleceu em Fortaleza, onde
deixou obras de estimável valor artístico.
PAIS DE:
B - 80 - Hercílio Lopes Jorge de Sousa.
- 81 - José Valdo Lopes Jorge de Sousa, falecido na
inf ância.
B - 82 - José Heleno Lopes Jorge de Sousa tem curio
científico e reside no Estado da Guanabara, onde se prepara para o vestibular.
B - 83 - Maria Sônia Lopes Jorge de Sousa, falecida na
infhcia.
B

- Francisca Dulce Lopes Jorge de Soma, funcio-

PAIS DE:
T - 226 - Vânia Nunes de Sousa: infante.
T - 227 - Valéria Nunes de Sousa: infante.
T - 228 - Viviano Nunes de Sousa: infante.
B - 87 - Maria Lopes Jorge de Sousa, funcionária pública federal e casada com o Dr. Tomé Lima de
Araújo, clínico em São Luís, no Estado do Maranhão (capitão do Exército).
PAIS DE:
1' - 229 - Luciano Maria Jorge de Sousa Araújo: infante.
T - 230 - Tomé Lima de Araújo Júnior: infante.
B
89 - Dr. Deolindo Manuel Lopes Jorge de Sousa, casado com a professora diplomada Regina Lucia
Meireles Jorge de Sousa.

-

PAIS DE:
T - 232 - Juliana Maria Jorge de Sousa.
B - 80 - Hercílio Lopes Jorge de Sousa, casado com Maria. ..

PAIS DE:

B - 93

AINDA NA0 TIVERAM FILHOS
B

-

90

- Ieda Lúcia Jorge de Sousa, casada com Leôn-

B

-

B

-

B

-

cio José Bastos Macambira.
PAIS DE:
T - 235
T - 236
N - 25

- Leôncio José Bastos Macambira Júnior.

- Ana Paula Jorge de Sousa Macambira.
- Francisca Lopes Correia Lima, casada

com o
Cel. José Lopes Galvão, chefe político em Nova
Russas e em outros municípios. José Lopes nasceu em Guaraciaba do Norte, antigo Campo
Grande, e faleceu em Fortaleza, a 27 de janeiro
de 1934; foi casado, em primeiras núpcias, com
Maria Lopes Veras (são estes os ascendentes de
José Lopes Galvão, aqui citado: pais: Antônio
Lopes Galvão e Isabel de Me10 Lopes; avós pternos: José Lopes Galvão e Delmira Pinto de
Mesquita; avós maternos: Antônio Ribeiro Me10
e Maria Feitosa Veras Melo) .

N

-

26

- Sebastião Lopes Correia Lima,

casado com Julita Lopes Galvão, irmã do Cel. José Lopes Galvão, de Nova Russas, nasceu em Crateús, a 27
de setembro de 1906 e faleceu em Pacajus, a 21
de setembro de 1938. Foi comerciante em Nova
Russas, Crateús, Pacajus e Fortaleza.

PAIS DE:
B

-

92

- Maria do Socorro Lopes Correia Lima, formamada em Farmácia, em 1956 e professora catedrática do Colégio Estadual do Ceará.

Lopes Correia Lima, formada pela Escola de Filosofia do Estado do Ceará, a 18 de
dezembro de 1962.
94 - Núbia Lopes Correia Lima, professora diplomamada e com outros cursos no Magistério Público
Estadual.
95 - Deolindo Lopes Correia Lima Neto, ,bacharel
em Direito a 18 de dezembro de 1961. Advoga
em Recife, onde é chefe do Departamento Industrial da SUDENE, casado com Ildéia Alcoforado Correia Lima.
96 - João Bosco Lopes Correia Lima, eletrotécnico
da Companhia de Eletricidade de Bra~ilia,casado com Janete Santana Correia Lima.
PAIS DE:

TIVERAM FILHOS QUE ESTA0 NA DESCENDaNCIA
DE B-75.

B - 95 - Deolindo Lopes Correia Lima (Dr.) , casado com
Ildeia Alcoforado Lopes.
PAIS DE:

PAIS DE:
NA0 TIVERAM FILHOS.

- Isabel

T
T
T
T

- 231 - Sorteres Alcoforado Lopes.
- Núbia Alcoforado Lopes.
- Deane Alcoforado Lopes.
-

-

- Venicius Alcoforado Lopes.

F - 5 - RAIMUNDO LOPES CORREIA LIMA

F - 5 - RAIMUNDO LOPES CORREIA LIMA faleceu com
15 anos de idade, no Piaui, quando na feliz missão de salvamento dos flagelados da seca de 1888.

F - 6 - FRANCISCO LOPES FERREIRA LIMA
COM
LAUREANA CARDOSO LIMA.

Ele nasceu em Crateús e domiciliou-se em Minas Gerais
(Leopoldina), em Santa Catarina (Florianópolis). Em face de
sua mudança de Crateús para Minas Gerais, possivelmente
para a cidade de Leopoldina, cuja mudança se verificou a 10
de maio de 1887, não nos foi ppssível localizar a sua descendgncia, o que muito lamentamos. Sabemos, entretanto, que
morreu Alferes e que foi u m dos combatentes da Guerra de
Canudos, no Estado da Bahia, incorporado aos Batalhões do
Exército de Santa Catarina. Faleceu em Santa Catarina. Seu
nascimento é de 4 de outubro de 1860, salvo engano. Seus
filhos foram: N - 27 - Carmosina do Desterro Lima; N 28
- Sebastião Anselmo Ferreira Lima; e N - 29 - Laureana
Cardoso Lima. Consta que suas filhas foram casadas com
alemães. Consta mais que Anselmo fora militar e que viveu
em Florianópolis.

F - 7 - ANA LOPES CORREIA LIMA

NASCEU EM CRATElrS
DATA DE NASCIMENTO: 1.' de novembro de 1867.
DATA DE FALECIMENTO: 10 de julho de 1949.
Faleceu e sepultou-se em Teresina, depois de longos anos
de abnegação e amor aos inúmeras sobrinhos que adotou
como filhos, com o falecimento da esposa de seu irmão, JOAO
BATISTA CORREIA LIMA.

F - 8 - JOSB LOPES CORREIA LIMA.

F - 8 - JOS* LOPES CORREIA LIMA, FALECIDO NA
INFÂNCIA.

F - 9 - HIGINO LOPES CORREIA LIMA
COM
GONCALA COELHO FERREIRA.

Ambos nasceram, casaram-se, faieceram e sepultaram-se
em Crateús. Ela é filha de Otaviano Coelho Ferreira com Maria Rodrigues d a Silva.
DATAS DE NASCIMENTO:
Ele: 11 de janeiro de 1871.
Ela: 8 de dezembro de 1870.
DATA DE CASAMENTO: 1902.

DATAS DE FALECIMENTO:
Ele: 9 de abril de 1929.
Ela: 6 de outubro de 1957.

HIGINO LOPES CORREIA LIMA
Biografia.
Higino Lopes Correia Lima, dentre as funções que exerceu, destaca-se a de escrivão da Coletoria Federal de Crateús.
Teve ingresso n a Marinha de Guerra do Brasil, onde
permaneceu até completar o seu tempo regulamentar.
Tinha curso médio e era bastante inteligente.
Teve desilusões políticas em Crateús, sua cidade natal,
vindo a dedicar-se à agricultura.
Faleeeu em sua propriedade, Várzea do Pau Branco, na
área suburbana da cidade de Crateús.
Conheda vários pontos pitorescos do País e algumas
cidades estrangeiras, tendo feito alguns amigos entre os contemporâneos dos lugares onde estivera.
Deixou a sua cidade natal em 2 de dezembro de 1898,
voltando a essa a 28 de dezembro de 1901.
Faleceu depois de grandes padecimentos, mas sempre
conformado com as determinações do CRIADOR.
Sua esposa e fiihos foram-lhe de uma dedicação a toda
prova.

F - 9 - HIGINO LOPES CORREIA LIMA
COM
GONÇALA COELHO FERREIRA
PAIS DE:
N - 30 - Francisco Correia Lima, falecido na infância.
N - 31 - Paulo Correia Lima.
N - 32 - Manuel Correia Lima, falecido em Crateús, a 25
de junho de 1925.
N - 33 - Maria Correia Lima.
N - 34 - Francisca Correia Lima
N - 31 - Paulo Correia Lima, casado com Raimunda Saraiva Correia Lima, qasceu em Crateus a 15 de
abril de 1906 e faleceu em Crato, a 26 de junho
de 1946. Residiu em Juazeiro do Norte, onde foi
comerciaate-exportador. Sua esposa é professora
d i p l m a , tendo exercido o magistério em Juazeiro q -to.
Atualmente é tabelião no Crato. Casaram-se e)m Juazeiro. Raimunda Saraiva casouse ei;p qeg~uidasnúpcias com o Sr. Afrodisio, conta&p d~ Banco do Cariri.
PAiS DE:

B

- 1 - LuscéUa Saraiva

Correia Lima, professora diplomada e casada com Francisco César Magalhães
Serra, funcionário do Banco do Brasil.
PAiS DE:
T

- Ana Paula, Jacqueline, Erick e Fernanda.

B - 2 - Marly Saraiva Nogueira, professora diplomada e
casada com José Válder Nogueira, economista do
Banco do Brasil, chefe da Direção de Operações
Especiais.
PAIS DE:
T - Válder, Júnior e Cecilia.
B - 3 - Fernando Saraiva Correia Lima, solteiro, gerente
da sucursal do Banco Econômico, em Brasília.
B - 4 - Josenílson Saraiva Correia Lima, funcionário da
Fazenda Estadual e acadêmico de Direito, casado
com Elisabete Mourão Correia Lima, professora
diplomada.

PAIS DE:
T

- Paulo e Rejane

N - 33 - Maria Correia Lima, casada com Raimundo Bezerra Melo, ex-prefeito municipal de Crateús.

B

- 111 - Maria do Carmo Bezerra Lima, em curso cienti-

fico.
B - 103 - Maria de Lourdes Bezerra Lima, casada com Rui
Simões dos Santos. Nasceu em Crateús, onde residiu. Seu esposo é natural de Cajazeiras, no
Estado da Parafba, e é funcionário público federal. Tem curso normal e exerce o magistério
público em Fortaleza.
PAIS DE:
T

-

237 - Cândido Raimundo Bezerra Simões, estudante

do curso primário.
T - 238 - Paulean Bezerra Simões: infante.
T - 239 - Rui Simões Filho: infante. Nasceu a 25 de dezembro de 1961.
T - 240 - Paulo Reumit Bezerra Simões: infante.
T - 241 - Víctor JÚnior Bezerra Simões.
B - 106 - Leônidas Bezerra Sobrinho, casado com Valda
Vale Lira, natural de Tauá. Residem em Crateús. 13 sargento do Exército, servindo em Crateús. Sua esposa é professora diplomada.

PAIS DE:
B

- 101 - Manuel

Bezerra Lima nasceu a 9 de abril de
1932 e é engenheiro de Minas e Metalurgia, no
Estado de Minas Gerais.
B - 102 - Manuel Bezerra de Lima, falecido na infância.
B - 103 - Maria de Lourdes Bezerra Lima.
B - 104 - Paulo Bezerra Lima.
B - 105 - Raimundo Bezerra Lima.
B - 106 - Leônidas Bezerra Lima Sobrinho.
B - 107 - Antônio Bezerra Lima, acadêmico e funcionário público federal.
B - 108 - José Bezerra Lima, falecido na infância.
B - 109 - Maria do Socorro Bezerra Lima.
B - 110 - José Humberto Bezerra Lima tem curso cientlfico, preparando-se para o vestibular de Medicina.

PAIS DE:
AINDA NA0 TIVERAM FILHOS.
B - 104 - Paulo Bezerra Lima, casado com Zenaide de
Castro, nasceu em Crateús; e sua esposa, em
Sucesso. Residem em Fortaleza. É: formado em
Ciências Contábeis e bancário em Crateús (Banco do Brasil).
PAIS DE:

T - 242 - Max Valério Castro Bezerra: infante.
B - 101 - Manuel Bezerra Lima, casado com Sara Lidia
Verçosa. Nuceu em Crateús; e sua esposa, em
Araxá, no Estado de Minas Gerais. É: engenheiro metalúrgico.

-

PAIS DE:
AINDA NA0 TIVERAM FILHOS.
B

- 109 - Maria

F

-

10 - JOSÉ AMÂNCIO CORREIA LIMA
COM
AMÁLIA DE SOUSA LIMA.

do Socorro Bezerra Lima, casada com
Mardônio Marques Freire, natural de Crateús,
onde é comerciante. E professora diplomada.
PAIS DE:

T - 243 - Emanuel de Stejane Freire Bezerra.
T - 244 - Maria Freire Bezerra.
B - 111 - Maria do Carmo Bezerra Lima, casada com o
Dr. Luís Ziê, engenheiro civil d a Rede Viação
Cearense.
PAIS DE:
AINDA NÃO TIVERAM FILHOS.

E7 - 34 - Francisca Correia Lima, casada com Lino Coe1110 Lima, natural de Crateús, nasceu a 5 de
fevereiro de 1910 e faleceu a 17 de dezembro de
1953.
PAIS DE:
B - 112 - Francisco dns Chagas Coelho Lima, acadêmico
e funcionário do Banco do Brasil em Campos
Sales, no Ceará.
B - 113 - Herlene Coelho Lima, em curso científico.
B - 114 - Gonqala Coelho Lima, e m curso científico e em
preparação para o vestibular.

EM TEMPO:
B-

97 - Josenílson Saraiva Correia Lima, casado com
Elisabete Bezerra Pinho, a 19 de outubro de
1964, em Crateús. Residem no Crato. ~2 fiscal
do Tesouro Estadual do Ceará.
PAIS DE:

T - 245 - Rejane Saraiva Bezerra.
T - 246 - Paulo Saraiva Bezerra.

Ele nasceu em Crateús, onde se casou. Faleceu em So
bral e sepultou-se em Crateús.
Ela nasceu no Ipu e faleceu em Sobral, sepultando-re em
Crateús.
DATAS DE NASCIMENTO:
Ele: 8 de abril de 1872.
Ela: 30 de dezembro de 1875.
DATA DE CASAMENTO: 20 de junho de 1902
DATAS DE FALECIMENTO:
Ele: 14 de fevereiro de 1950.
Ela: 27 de dezembro de 1962.

JOS* AMANCIO CORREIA LIMA.
Biografia:
José Amâncio Correia Lima, ainda quando criança, jB
dizia: - "A Religião Católica Apostólica Romana é imperecível e quero nela morrer". De fato, foi um ardoroso defensor do Cristianismo Católico Apostólico Romano.
Morreu confortado pelos sacramentos de sua religião.
Desde 26 de março de 1905 até ao seu falecimento, rezava
o terço em família.
Nasceu em Crateús, antigo Príncipe Imperial, a 8 de
abril de 1872 e faleceu a 14/2/1950.
Foram seus padrinhos de batismo: Dr. Francisco Correia
Lima Sobrinho e sua tia Raquel Correia Lima.
Seu batizado se realizou no mesmo mês e ano do seu
nascimento. O padre que o batizou foi o Pe. Antonio Cavalcante de Macedo e Albuquerque, vig&rioda Paróquia de Crakús.
Aos 10 anos de idade, frequentou, pela primeira vez, a
Escola do Professor Manuel Vieira da Silva, escola particular
em Crateús. Desta escola, aprendeu a ler, escrever e dominar
as 4 operações fundamentais. Foi esta a Única escola que frequentou, durante apenas seis meses.
Aos 11 anos de idade, foi crismado pelo Revmo. Sr. Bispo
da Diocese do Maranhão, Dom AnMnio Cândido de Alvarenga. Nessa mesma idade, fez a sua primeira comunhão em um
periodo pascoai.
Sempre desejoso de elevar os seus conhecimentos, o que
conseguiu através de leitura de jornais, revlshs, folhetos e
livros ao alcance de suas finanças.

Muito moço ainda, procurou fazer amizades com pessoas
de alto nível intelectual. Entre os seus amigos dessa época,
estão os Drs. Manuel Emetério Raposo de Melo, Dr. Eduardo
Studart, Dr. Plácido de Pinho Pessoa, Dr. Félix Cândido de
Sousa Carvalho e o Dr. ApolGnio Berga Bandeira Barros, este
Último foi casado com sua prima legítima Maria Ferreira
Lima.
O Dr. José Fernando Vieira Bastos, Juiz de Direito da
Comarca de Crateús em sua época, o indicou para as funções
de Adjunto de Promotor da Comarca, em cujo cargo ou funções permaneceu por mais de 30 anos, exercendo a Promotoria por algumas vezes.
No desejo ardente de elevar o nível cultural dos seus com
terrâneos, exerceu o magistério primário de sua cidade natal,
em escolas noturnas.
Fundou em Crateús um jornalzinho a manu~crito,em
1898, denominado de O DEMOCRATA.
Ainda no século passado, foi-lhe conferida a patente de
Capitão da Guarda Nacional.
Era bastante amigo dos vigários de sua Paróquia.
Foi presidente da Irmandade do Santfssimo Sacramento
da Paróquia de CrateÚs e um dos fundadores-presidentes das
Conferências Vicentinas desta cidade.
Com 20 anos de idade, reconheceu a necessidade de mudança de profissão, em face das suas dificuldades econ8micas e financeiras. Nessa referida idade, então, perdeu a esperança de um diploma de bacharel em Direito e dedicou-se ao
comércio de tecidos, em 1892.
N&o tendo tido felicidade no comércio, isto é, não conseguindo desenvolver os seus negócios, voltou à vida pública,
dedicando-se a escrever as suas memórias, a genealogia de
sua família e notas e artigos para a imprensa; e a fazer pesquisas históricas. Deste modo, tornou-se muito conhecido e
estimado.
Tinha uma palavra fácil e eloqüente. Várias vezes discursou em solenidades oficiais.
Representou Crateús nas comemorações da Independência do Brasil, em 1922, no Estado do Rio de Janeiro.

Conhecia as capitais de seu País, e outras cidades importantes; entre essas, visitou Teresina em 1890; Juazeiro do
Norte em 1891; Caxias, no Maranhão, em 1896; Teresina,
pela segunda vez, em 1897; Tamboril, no Ceará, em 1892;
Ipu e Ipueiras em 1893; e Aurora e Crato, em 1943.
Militou na política de seu município natal, sendo muito
acatado pelos seus correligionários e até mesmo pelos adversários.
Existem poesias e trabalhos históricos de sua autoria.
Foi proprietário dos seguintes sitios e fazendas em Crateús: Atalho, Cajás, Morrinho, Barreiras e São Francisco,
comprando este último a 20 de junho de 1920.
Praticou a pecuária e agricultura e foi patrono do Centro Crateuense, em Fortaleza, bem como o idealizador do Museu Histórico para Crateús, este a ser construido em tempo
oportuno.
A seu respeito, são estas as palavras de Norberto Ferreira Filho, na Rádio Educadora de Crateús: - Wolaborou
em alguns jornais de sua cidade natal e no jornal O NORDESTE, de Fortaleza. Foi bom filho, bom irmão, bom esposo, bom
pai e bom amigo."
Sua esposa, a professora diplomada Amália de Soma Lima, exerceu o magistério em Ubajara e em Crateús, aposentandu-se nesta Última cidade, onde deixou grande soma de
benefícios de natureza educacional e cultural.
Entre os filhos que deixou, figura o Pe. Francisco Correia Lima, capelão da Marinha de Guerra do Brasil.
Para complementação de sua biografia, transcrevemos a
seguinte publicação: FOLHA DO NORTE, Crateús, 19 de fevereiro de 1950: "JOSÉ: AMÂNCIO CORREIA LIMA. Vitimado
por atrozes padecimentos, faleceu em Sobral, no dia 14 do
corrente, o estimado conterrâneo, Cel. José Amâncio Correia
Lima, na avançada idade de 78 anos. Era o extinto um espírito devotado às causas do bem, uma alma incendiada por elevado sentimento de religiosidade, uma inteligência amante
do estudo das coisas regionais. O Cel. José Amâncio Correia
Lima representava as grandes virtudes que caracterizavam
os homens do passado. Simples, honesto e bom, era um ver-

dadeiro símbolo de honradez e critério. Nasceu em Crateús,
a 8 de abril de 1872. Era casado com D. Amália de Sousa Lima, tendo os seguintes filhos: Ana Zélia (falecida), Antônio Amâncio Correia Lima, José Idelfonso Correia Lima, RaSmundo Raul Correia Lima e Pe. Francisco Correia Lima. A
notícia de sua morte causou profunda consternação no seio
da família crateuense, onde gozava do mais largo circulo de
amizades e do mais justo conceito. Durante longos anos, foi
comerciante e, durante 30 anos, exerceu as funções de Adjunto de Promotor da Comarca de Crateús. Por onde transitou,
em suas atividades, sempre foi um modelo de honradez e de
dignidade. Registrando este infausto acontecimento, envi*
mos a família do extinto os mais sinceros votos de pesar. Cmteús em peso sentiu seu passamento. Os estabelecimentos de
ensino não funcionaram, em sinal de pesar e solidariedade à
dor e aos sentimentos de D. AmAlia de Sousa Lima, que, durante muitos anos, exerceu o magistério público em Crateús.
Possuído de igual sentimento de pesar, o comércio cerrou suas
portas às 3 horas da tarde. Seu enterramento foi realizado às
5 horas da tarde e teve grande acompanhamento".

F - 10 - JOSB AMANCIO CORREIA LIMA
COM
AMALIA DE SOUSA LIMA
PAIS DE:
N

- 35 - Ana Zélia Lopes Correia Lima, com curso no Co-

N
N

- 36 - José Idelfonso Correia Lima.
- 37 - Antonio Amâncio Correia Lima (Antdnio Homero

N
N

- 38 - Raimundo Raul Correia Lima.
- 39 - Pe. Francisco Correia Lima (Francisco Mílton

N

- 32 - Ana Zélia Lopes Correia Lima, casada com o seu

lbgio da Imaculada Conceição, em Fortaleza.
Correia Lima).
Correia Lima).

parente Pedro Moacyr Lopes Galvão, ex-prefeito
municipal de Jaguaruana, filho de Antônio Lopes Gdvão e Isabel de Me10 Lopes. Nasceu a 12
de abril de 1903 e faleceu em Pacajus, onde está
sepultada, a 11 de maio de 1938.Casaram-se a 22
de julho de 1924. (Os avós paternos de Pedro
Lopes Galvão foram José Lopes Galvão e Delmira Pinto de Mesquita; e os maternos, Ant8nio
Ribeiro de Me10 e Maria Feitofia Veras Melo).
PAIS DE:
B - 115 - Nilce Lopes (filha adotiva).
B - 116 - Maria do Socorro (filha adotiva).
N - 36 - José Idelfonso Correia Lima, gerente da firma
comercial "SALGUEIROS & CIA.", do Rio de
Janeiro, casado com Maria de Jesus Teixeira

Lima, portuguesa de nascimento. Nasceu a 27
de julho de 1905, casou-se a 5 de novembro de
de 1938 e faleceu no Estado da Guanabara, a
28 de maio de 1972. Está sepultado no cemitério do Caju, na Guanabara.

I

PAIS DE:
B

- 117 - Amália Teixeira Lima, nascida a 5 de dezembro
de 1940 e professora diplomada em 1960. É: diretora de uma escola de Ensino Médio no Estado da Guanabara. Casou-se a 13 de janeiro de
1966 com o Dr. Mário João, advogado e atualmente candidato @ uma cadeira de deputado
estadual, filho de um notável clínico na Guanabara.
PAIS DE:

T - 247 - Carlos Eduardo: infante.
N - 37 - Antônio Amâncio Correia Lima, comerciante na
cidade de Sobral, onde também pratica a agricultura e a pecuária, casado com sua parenta
Margarida Barreto Lima, a 19 de julho de 1934.
Margarida Barreto Lima é filha do Cel. Francisco das Chagas Barreto Lima, de Sobral, descendente do professor Antônio de Melo Barreto
e Mariana Augustb de Vasconcelos Barreto, pais
de Aristides Barreto,'que nasceu a 6 de setembro de 1854.
PAIS DE:
B - 118 - José Martônio Barreto Lima.
B - 119 - Maria Neila Barreto Lima.
B - 120 - Franci~codas Chagas Barreto Lima, acadêmico
de Direito e professor de Línguas no Estado da
Guanabara.
B - 121 - Antônio Luciano Barreto Lima.

a

1

B - 122 - Raimundo Barreto Lima.
B - 123 - Luís Flamarion Barreto Lima nasceu a 19 de
fevereiro de 1949 e faleceu em Sobral, a 16 de
dezembro de 1955.
B - 124 - Ana Zélia Barreto Lima, professora diplomada
em 1969 e em preparação para o vestibular de
Medicina. Exerce o magistério em Sobral.
B - 125 - Maria Cesarina Barreto Lima, em curso científico.
B - 126 - Amália Barreto Lima, em curso científico.
B - 127 - Maria Alice Barreto Lima, em curso ginasial.
B - 128 - Maria da Conceiçã;o Barreto Lima.
B - 118 - José Martonio Barreto Lima nasceu a 6 de
maio de 1935 e casou-re a 12 de setembro de
1960 com Elsie Sabóia Barreto Lima. Sua esposa
nasceu a 23 de março de 1937, em Sobral. Reside em Sobral, onde é comerciante dos mais destacados do comércio sobralense. Elsie Sabóia,
sua esposa, é filha do Dr. José Maria Monte Alverne, que faleceu quando advogado em Sobral:
também neta materna do Dr. José Sabóia, antigo Juiz de Direito da Comarca de Sobral e
chefe político na região.

PAIS DE:
T - 248 - Joc6 Maria Monte Alverne Neto nasceu a 28 de
setembro de 1961.
T - 249 - Martônio Monte Alverne Barreto Lima nasceu
a 27 de novembro de 1962.
T - 250 - Gisele Monte Alverne Barreto Lima, nasceu a
22 de junho de 1964.
T - 251 - Léia Monte Alverne Barreto Lima nasceu a 3
de julho de 1966
T -- 252 - Francisco David Monte Alverne Barreto Lima
nasceu a 1.O de novembro de 1967.
i3
119 - Maria Neila Barreto Lima, casada com José
Helvécio Ribeiro Teixeira, contador e comercian-

-

te em Fortaleza e natural de Iguatu. Professora
diplomada a 8 de dezembro de 1956. Residem
em Fortaleza, onde são proprietários, tendo residido em Crateús, onde Helvércio foi presidente
do Lions Clube Crateuense.

PAIS DE:
AINDA N A 0 TIVERAM FILHOS.
N

janeiro de 1912 e casou-se a 29 de julho de 1939
com Plácides Nogueira Lima (Plácides Nogueira de Menezes), de Pacajus. Sua esposa é funcionária pública federal, lotada nos Correios e
Telégrafos de Fortaleza. É: administrador geral
do Departamento Estadual da Criança, no
Ceará.

PAIS DE:
T - 253 - Ana Cristina Barreto Teixeira: estudante.
T - 254 - José Helvércio Teixeira Júnior, estudante do Colégio Militar de Fortaleza.
T - 255 - Marcos Antônio Barreto Lima Teixeira, estudante.
T - 256 - Ana Virgínia Barreto Lima Teixeira, estudante.
T - 257 - Vicente Augusto Barreto Lima Teixeira, estudante do curso científico.
B - 120 - Francisco Chagas Barreto Lima, acadêmico e
professor de Línguas, casado com uma norteamericana.
PAIS DE:
AINDA N A 0 TIVERAM FILHOS.
B - 121

- AntBnio Luciano Barreto Lima, estudante e comerciante em Crateús, casado com Ana Maria
Gomes Ribeiro, natural de Parnaíba, no Estado
do Piaui. Sua esposa é professora diplomada.
PAIS DE:

T - 258 - Mário Antônio Ribeiro Gomes Barreto: infante.
B - 122 - Raimundo Barreto Lima, estudante e comerciante em Sobral, casado com Francisca Maria
Carneiro Lima, natural de Sobral e professora
diplomada.

- 38 - Raimundo Raul Correia Lima nasceu a 29 de

PAIS DE:
B

- 129 - Ana Zélia Nogueira Lima, professora diplomada

a 14 de dezembro de 1962 e bacharela em Direito em 16 de dezembro de 1968.
B - 130 - José Plácides Correia Lima.
B - 131 - Raimundo Plácido Correia Lima, formado em
Engenharia Elétrica, a 28/12/79, é bancário e
professor de Matemática em Fortaleza, e é casado com Mariely Miranda Correia Lima.
B - 132 - Francisco Péricles Correia Lima, formado em
agronomia e chefe regional da ANCARSE em
Propri&, no Estado de Sergipe.
B - 133 - Amália Nogueira Lima.
B - 134 - Antonio Perilo Correia Lima, acadêmico de Quimica Industrial e de Biblioteconornia; é formado em Administração.
B - 135 - Luís Plauto Correia Lima, em curso científico
(eletrotécnico) e em preparação para o vestibular.
B - 136 - João Paulo Correia Lima, estudante do curso
ginasial.
B- Ana Lúcia Nogueira Lima tem curso cientifico e em preparação para o vestibular.
B - 138 - Ana Lourdes Nogueira Lima, doutora em Agronomia em 21/11/78.

B - 139

- Ana Maria Nogueira Lima, em curso científico,

casada com o Dr. José Júlio Sales.
â - 140 - Maria da Conceição Nogueira Lima, acadêmica.
B - 141 - Vera Lúcia Lima (filha adotiva).
B - 129 - Ana Zélia Nogueira Lima, bacharela em Direito
e professora diplomada, casada com o Dr. Fernando Augusto Barbosa Pontes, em 19 de março
de 1970. Seu esposo é advogado em Fortaleza e
Secretário de Administração da Consultoria Jurídica do Banco do Nordeste, em Fortaleza. Residem em Fortaleza, onde são proprietários. O
Dr. Fernando é filho de Francisco Tinoco Pontes e Carmélia Barbosa Pontes, também residentes em Fortaleza.

Casada a 7 de junho de 1969.Seu esposo é odontólogo e neto paterno de João Bastos de Vasconcelos Filho e Maria do Carmo Vasconcelos.
Residem em Acaraú.
PAIS DE:
T - 262 - Eveline Nogueira Capistrano nasceu a 13 de julho de 1970, em Fortaleza.
T - 263 - João Ricardo Nogueira Capistrano.
T - 264 - Carlos Rogério Nogueira Capistrano.
B - 137 - Ana Lúcia Nogueira Lima, casada com Adail
Sampaio Fernandes.
PAIS DE:

PAIS DE:
T

B

- 259 - Fernando Augusto Barbosa Pontes Júnior nas-

ceu a 26 de março de 1971; Carlos Eduardo Barbosa Pontes e Renata Barbosa Pontes.
130 - José Plácides Correia Lima tem curso científico e em preparação para o vestibular de Ciências Econômicas. É: chefe do Almoxarifado Clentral dos Correios e Telégrafos de Fortaleza. Casado com a professora diplomada e professora
de Desenhos e Pintura, Maria da Conceição
Cunha Lima, filha de Raimundo Augusto
Cunha e Luiea Nogueira Cunha. Casaram-se a
4 de maio de 1968, em Fortaleza.
PAIS DE:

T - 260 - Jeimes Mazza Correia Lima nasceu a 24 de maio
de 1969.
T - 261 - Monalisa Correia Lima.
B - 133 - Amália Nogueira Lima, professora diplomada,
casada com o Dr. João Batista de Bastos Capistrano, filho de José Batista Capistrano e Maria
Zuleide Bastos Capistrano, naturais de Acaraú.

B -

Adail Sampaio Fernandes Júnior.
Antônio Fernandes Vieira Neto.
139 - Ana Maria Nogueira Lima, casada com o Dr
José Júlio Silveira Sales.
PAIS DE:

Tatiana Nogueira Sales.
Juliana Nogueira Sales.
B - 131 - Raimundo Plácido Correia Lima, casado com
Mariely Correia Lima.
PAIS DE:
B

-

Elissa Miranda Correia Lima.
132 - Francisco Péricles Correia Lima, formado em
Agronomia e atualmente da Superintendência
Agrícola do Estado de Sergipe, casado com Madrileide Guimarães Correia Lima, natural de
Aquidabã, Sergipe.
PAIS DE:

TT-

Crisley Guimarães Correia Lima.
Crisleide Guimarães Correia Lima.

F - 11 - JOÃ0 BATISTA CORREIA LIMA
COM
MARIA LAURA CORREIA LIMA

Ele nasceu e m Crateús, onde se casou. Faleceu e sepultou-se em Barras, no Estado do Piauí.
Ela nasceu em Crateús e é filha d o Cel. José Ferreira
Lima (Cel. Cazuza Ferreira), de Crateús, com Idalina de Melo
Lima. Faleceu e sepultou-se em Crateús.
DATAS DE NASCIMENTO:
Ele: 24 de junho de 1874.
Ela: 10 de abril de 1890.
DATA DE CASAMENTO: 10 de abril de 1904.
DATAS DE FALECIMENTO:
Ele: 11 de dezembro de 1960.
Eia: 25 de junho di 1924.

JOAO BATISTA CORREIA LIMA
Biopaf ia.
João Batista Correia Lima estudou as primeiras letras
em escolas isoladas de Crateús.
Desde cedo, tornou-se conhecido pela sua inteligencia e
pelos conhecimentos contábeis que adquiriu.
Dentre as poesias de seu tempo, encontramos esta que
estava sempre a repetir e que não sabemos se de sua autoria:
A SECA DO NORDESTE (1915).
Quanta falta de chuva no Nordeste,
Quanta miséria pelo mundo afora,
Que a chuva, apenas, transmudaria,
Dando folhas, flores e frutos à flora.
Vede estes campos, pelo sol queimados,
Estes rebanhos de magreza triste,
Onde branquejam no luar os ossos,
E que à fome cruel, jh não resistem.
Levas e levas partem sem destino,
A pobre não consola o seu meni'no,
Por não ter leite que lhe mate a fome.
Estendei, portanto, a vossa mão,
Dai um óbolo ao vosso irmão,
Que cambaleia e cai, porque não come.
Foi secretário-tesoureiro da Prefeitura Municipal de Crat e b , bem como secretário da Câmara do Município, onde se

revelou hábil contabilista, aliado a honestidade e ao trabalho
que lhe eram peculiares.
Mudou-se de Crateús para Teresina (Piauí), em 1929.
Teve desilusões políticas em Crateús e em Teresina, mas
fez progresso em seus conhecimentos contábeis.
Tornou-se ídolo de sua família e de todos quantos privavam de sua amizade e parentesco.
Homem simples e generoso, austero e bastante compreensivo.
Faleceu em Barras, no Estado do Piauí, por ocasião de
uma visita que fazia a uma filha ali residente, esposa do Prefeito Municipal dessa cidade.
- Seus filhos são pessoas de situação importante nos Estados do Piauí e de Minas Gerais, onde gozam de elevado conceito comercial e cultural.

F - 11 - JOAO BATISTA CORREIA LIMA.
COM
MARIA LAURA CORREIA LIMA
PAiS DE:

N - 40 - Elias Correia Lima.
N - 41 - Edrnundo Correia Lima nasceu em Crateús, a 10
de outubro de 1913 e faleceu em Teresina. Foi
militar do Exército e faleceu solteiro.
N - 42 - JosC Batista Correia Lima nasceu em Crateús, a
10 de abril de 1911 e faleceu em Teresina. Foi comerciante em Crateús e em Teresina.
N - 43 - Francieco Lopes Correia Lima.
N - 44 - Eloisa Correia Lima.
N - 45 - Vanda Correia Lima.
N - 46 - Nilo Correia Lima.
N - 47 - Gilberto Correia Lima.
N - 40 - Elias Correia Lima, casado com a professora diplomada Benedita Soares Correia Lima, nasceu
em Crateiis e casou-se em Teresina. Residem em
Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, onde
chegaram a 18 de abril de 1960. Sua esposa nasceu em Terecina, onde exerceu o magistério primário. B comerciante em Belo Horizonte e oficial
administrativo (aposentado) dos Correios e Telégrafos daquele Estado.
PAIS DE:
B - 142 - Maria Laura Correia Lima, em curso científico
e em preparação para o vestibular de Medicina.

B - 143 - Gilberto Correia Lima tem curso científico e
em preparação para o vestibular de Engenharia.
B - 144 - Maria Angela Correia Lima tem curso científico e em preparação para o vestibular de Agronomia.
B - 142 - Maria Laura Correia Lima, casada com José
Cassemiro, a 13 de dezembro de 1970. Seu esposo é diplomado e natural de Minas Gerais
(Belo Horizonte).

PAIS DE:
T - 264 - Rosane Correia Lima Azevedo: infante.
N - 43 - Francisco Lopes Correia Lima, casado em segundas núpcias com Carmem Tavares Correia
Lima, natural de Jaicós, no Estado do Piauí,
que é professora diplomada.
PAIS DE:

PAIS DE:
AINDA N A 0 TIVERAM FILHOS.
B - 144 - Maria Angela Correia Lima, casada com Raimundo, a 17 de abril de 1971, em Belo Horizonte.
N - 43 - Francisco Lopes Correia Lima, casado em Teresina com Luisa Amélia de Abreu Chagas Lima, em primeiras núpcias, professora diplomada, tendo exercido o magistério em Teresina,
onde se casou a 30 de setembro de 1934 e faleceu a 31 de janeiro de 1935. & chefe do tráfego
dos Correios e Telégrafos de Belo Horizonte e
também comerciante na mesma Capital. B aub r de trabalhos literários e poéticos. Existe
um regulamento de tarifas postais de sua autoria. 13 casado em segundas núpcias.
PAIS DE:
B - 145 - Dra. Eneida Correia Lima nasceu a 18 de dezembro de 1934 e caada com o médico Ney Ribeiro Azevedo, em 16 de fevereiro de 1962. Nasceu em Teresina e casou em Belo Horizonte.
Seu esposo clinica no Estado da Guanabara,
onde nasceu a 9 de julho de 1936.

B - 146 - Dr. João Francisco Correia Lima, clínico no
Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte).
N - 44 - Eloisa Correia Lima, casada com João Pereira
Martins a 18 de março de 1948.Nasceu em Crateús; e seu esposo, em Princesa, no Estado da
Paraíba. Residem em Belo Horizonte. É professora diplomada e exerceu o magistério em Teresina. João Pereira 6 funcionário piiblico federal.
PAIS DE:

B - 147 - José Pereira Martins Filho: acadêmico.
B - 148 - Maria Eloisa Correia Lima Martins, em curso
cientffico.
B - 149
Maria Virgínia Correia Lima Martins, em curso
ginasial.
B - 150 - Vanda Correia Lima Martins, em curso científico.
B - 151 - Walkiria Correia Lima Martins, estudante.
N - 45 - Vanda Correia Lima, casada com Edival Pires
Correia, que nasceu no Piauí. Casaram-,ce em
Teresina, onde residem. Seu esposo foi Prefeito
Municipal de Barras, no Estado do Piauí, onde
faleceu. S professora diplomada e exerce o magistério público em Teresina.

-

PAIS DE:
B - 152 - Mary Pires Ferreira (filha adotiva), casada com
Manuel Pires F'erreira. Nasceram, casaram-ee e
residem em Teresina.
PAIS DE:
T - 265 - Kênia Pires Ferreira nasceu a 13 de janeiro de
1962.
N - 46 - Nilo Correia Lima, bacharel em Direito, casado com Amanda Almendra Correia Lima, natural de Teresina e professora diplomada. Advogado da Polícia Militar de Belo Horizonte. Faleceu em 5/3/1980, em Teresina.
PAIS DE:
B

- 153 - Maria do Socorro Ahnendra Correia Lima tem
curso científico, preparando-se para o vestibular.

B - 154 - Francisco Antônio Correia Lima tem curso
científico, preparando-se para o vestibular.
B - 155 - Cesário Almendra Correia Lima, em curso cientff ico.
B - 156 - Ana Zélia Almendra Correia Lima, em curso
ginasial.
B - 157 - Lúcia Almendra Correia Lima, em curso ginasial.
B - 158 - Nilo Correia Lima Filho, em curso ginasial.
B - 159 - Raimundo Almendra Correia Lima, e~tudante.
B - 160 - João Batista Correia Lima Neto, estudante.
N - 47 - Gilberto Correia Lima, casado com Isabel Lopes
Correia Lima, residentes em Teresina.
PAIS DE:
B

- 161 - João Correia Lima, estudante.

F

- 12 -ISABEL LOPES CORREIA LIMA, FALECIDA
COM 9 ANOS DE IDADE.

JOSP CARLOS DE SOUSA LIMA

ASCENDÉNCIA E DESCENDENCIA DE JOS* CARLOS DE
SOUSA LIMA E SUA ESPOSA, ANA JOAQUINA
GONÇALVES DE LIMA (QUINEIRA) , AVóS
MATERNOS DO AUTOR DESTE TRABALHO.

ALFERES JOS* CARLOS DE SOUSA LIMA
Biografia.
José Carlos de Sousa Lima foi casado com Ana Joaquina
Gonçalves de Lima (Ana de Paula Belém) (Quineira).
Era filho de Simplício de Sousa Lima com Maria da Conceição Lima (Maria da Conceição de Sousa Lima).
Nasceu erri Crateús, onde faleceu e está sepultado. Nasceu a 8 de julho de 1840 e faleceu a 24 de dezembro de 1902.
Foi proprietário no Ipu e em Crateús. Residiu no interior
do municipio do Ipu e na cidade de Crateús.
Era agricultor dos mais entusiastas e exerceu cargos de
relevo no Ipu e em Crateús.
Revelou-se inteligente e de muita intrepidez.
A seu respeito, contam alguns fatos que bem revelam a
sua austeridade.
Era irmão do Ten.-Cel. Inácio de Sousa Lima, antigo e
valoroso chefe político em Crateús, ao tempo do Ceará Província.
Também foi Alferes da Guarda Nacional, criada em 1860.
Era homem sério e respeitável.
Usava barba e bigode e mostrava ser de estatura alta.
Conseguiu instruir e educar alguns de seus filhos; entre
esses, estava D. Amália de Sousa Lima, professora pública
(aposentada) .
Sua esposa era filha adotiva de seu irmão Carlos Fiiipe
de Moraes Neto e, muito nova ainda, faleceu e sepultou-se
no Ipu, a 24 de dezembro de 1900, tendo nascido em Crateús,
a 19 de março de 1858. Casaram-se em 1873.

ALFERES JOSÉ: CARLOS DE SOUSA LIMA
MARIA COELHO FRANCO (I), CASADA COM JOAO
RIBEIRO DE MEL0 (I), NATURAL DO ESTADO DE
ALAGOAS.
PAIS DE:
F -3

- Cosma Maria de Me10 (Cosma de Sousa Lima),
casada com Francisco de Sousa Nogueira (Francisco de Sousa Lima), de Icó, no Ceará, falecido
em 1806, em São Gonçalo da Serra dos Cocos.
PAIS DE:

N-6

- Francisca de Sousa Nogueira, casada com Carlos
Filipe de Moraes (em segundas núpcias), que é
natural de Pernambuco.

PAIS DE:
B - 1 - Simplício de Sousa Lima, casado com Luzia Vieira
em primeiras núpcias e, em segundas núpcias,
com Maria da Conceição Lima. (Simplício foi presidente da Câmara Municipal do Ipu, la 21 de abril
de 1852).

PAIS DE:

T - 3 - Alferes José Carlos de Sousa Lima, casado com
Ana Joaquina Gonçalves de Lima (Quineira), natural do Ipu, onde faleceu.

PAIS DE:
Q

- 4.O

Q - 4.O

Q

- 4.O

Q

- 4.O

Q

- 4.O

Q

- 4.O

Q

- 4.O

Q - 4.O
Q - 4.O

Q

Q

- 4.O
- 4.O

PAIS DE:
- Neto- 1- Pedro Paulo de Sousa Lima, falecido solteiro no Estado do Amazonas.
- Neto -2 - Amália de Sousa Lima, casada com
o seu parente José Amâncio Correia Lima, de
Crateús.
- Neto - 3 - Júlio Cândido de Sousa Lima, falecido solteiro no Estado do Amazonas.
- Neto -4 - Emiliana de Sousa Lima, solteira e
falecida no Ipu, a 2 de dezembro de 1942.
- Neto - 5 - Alvaro Curcino de Sousa Lima, falecido no Estado do Amazonas.
- Neto - 6 -Alcides de Sousa Lima, casado com
Raimunda Marques Belém e nasceu em 1884, falecendo a 22 de julho de 1963. Viveu no Sítio
Piaus, no Ipu.
- Neto -7 - Maria Acidália de Sousa Lima, casada no Ipu com João Jucundo Gomes.
- Neto - 8 -Aquiles de Sousa Lima, falecido na
infância, com 9 anos de idade.
- Neto - 9 - Cláudio de Souza Lima, casado com
Antania de Oliveira Lima e falecido a 8 de outubro de 1945. Nasceu a 5 de agosto de 1892, no
município de Ipu.
- Neto - 10 -Diva de Sousa Lima, casada com
Manuel Soares de Oliveira, residente no Ipu (Sitio Piaus).
- Neto - 2 -Amália de Sousa Lima, casada com
o Cel. José Amancio Correia Lima, de Crateús.
PAIS DE:

- 1 - Ana Zélia Lopes Correia Lima.
- José Idelfonso Correia Lima.
- 3 - Antônio Amâncio Correia Lima.
- 4 - Raimundo Raul Correia Lima.
P - 5 - Pe. Francisco Correia Lima.
Q -4.O -Neto - 6 - Alcides de Sousa Lima, casado com

P
P
P
P

-2

Raimundo Marques Belém.

- 6 - José Carlos de Sousa Lima, casado com Maria de

Lourdes Soares Lima.
P - 7 - Sebastiana, casada com Antonio Soares de Oliveira.
P - 8 - Luís de Sousa Lima, falecido a 31 de dezembro de
1944.
P - 9 - Orlando de Sousa Lima, casado com AntGnia Soares de Meneses.
P - 10 - Maria de Sousa Lima, casada com Raimundo Soares de Oliveira.
P - 11- Ana Anete, casada com Francisco Lima Soares.
P - 12 - Griséda de Sousa Lima, falecida solteira.
P - 13- Rosa de Sousa Lima, casada com Mílton Aragão
Soares.
P - 14 - Raimundo de Sousa Lima, casado com Raimunda
de Paiva Lima.
P - 15 - Benjamim de Sousa Lima, casado com Ana Anete
de Sousa Lima.
Q - 4.O - Neto .- 7 -Maria Acidália de Sousa Lima, casada com João Jucundo Gomes.
PAIS DE:
P - 16 - Jucundo Lima Gomes.
P - 17 - Ana Joaquina Lima Gomes, casada com Edmun.
do Gomes.
14).&-~aimundoLima Gomes, residente no Estado do
P
Piaui (já falecido).
P - 19 - José Lima Gomes, residente no Estado do Piauí.
P -2 0 %M
~u
: n i a Lima Gomes, casada com Raimundo LÚcio Sobrinho.
P -21 - Sebastião Lima Gomes, cqsado com Maria Fátima.
P -22 - Expedito Lima Gomes, solteiro.
Q 4.0L:íW0 - 9 - Clhudio de Sousa Lima, casado com
Antonia de Oliveira Lima.
8

-

1

I

PAIS DE:
P - 23 - Ana Anete de Sousa Lima, casada com Benjamim
de Sousa Lima.
P - 24- Aquiles de Sousa Lima, casado com Maria Neuza
Alves Lima.
P - 25 - José de Sousa Lima, casado com Elsa Garcia Lima.
P -26 - Maria de Sousa Lima.
P -27 - Raimunda de Sousa Lima (Ditosa).
Q -4.O - Neto - 10 - Diva de Sousa Lima, casada com
Manuel Soares de Oliveira.

PAIS DE:
Francisca de Sousa Nogueira, casada com Carlos Filipe de
Morais. Este, em segundas núpcias,
I
b

I

PAIS DE:
P - 28 - Francisco Lima Soares, casado com Ana Anita de
Sousa Lima e depois com Cecília Pereira.
P - 29- Marcilon Lima Soares, casado com Os6ria Marques Soares.
P - 30 - Maria Lima Soares, casada com Ludovico Bezerra
Cardoso.
P - 31 - Teresinha Lima Soares, casada com Danilo Marques.
P - 32 - Francisca Xavier Lima Soares, casada com Francisco de Assis Lima.
P - 33 - Lourival Lima Soares, faleceu solteiro no Ipu.
P - 34 - Sebastião Lima soares, solteiro.
P -35 - Maria Dalva Lima Soares, solteira.

AMALIA DE SOUSA LIMA, casada com o Cap, JOSÉ: AMANCIO CORREIA LIMA, de Crateús.
ANA JOAQUINA GONÇALVES DE LIMA

(Ana Joaquina de Paula Belém

- Quineira).

Pedro Marques de Alcântara, português de nascimento, casado com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mãe Dona).
PAIS DE:
1

PAIS DE:
Cosma Maria de Me10 (I), casada com Francisco de Sousa
Nogueira, de Ic6,

Simplicio, Francisco Carlos, João Carlos, Joaquim (Periquito), Cosma, Maria Josefa, Ana Francisca de Paula ou Ana
Francisca Marques de Paula. Esta Última é a mãe de:
Ana Joaquina Gonçalves de Lima ou Ana Joaquina Gonçalves Vieira, casada com José Carlos de Sousa Lima; Manoel
de Paula Belém; João de Paula Belém, casado com Joana de
Paula Belém; Aleixo de Paula Belém; Joana de Paula Belém,
casada com Francisco Nogueira de Sousa Lima.
Repetindo, Ana Joaquina Gonçalves de Lima, casada
com José Carlos de Sousa Lima,
PAIS DE:

ANA JOAQUINA GONÇALVES DE LIMA (Quineira), ou ANA
JOAQUINA GONÇALVES ViEIRA, casada com JOSE CARLOS DE SOUSA LIMA.
Maria Coelho Franco (I), casada com João Ribeiro de Melo,
natural de Alagoas,

PAIS DE:

F - 1 - Reinaldo Marques de Alcântara, casado com Antônia Marques de Alcântara.
F - 2 - Maria da Conceição Lima (Maria da Conceição
de Sousa Lima), casada com Simplício de Sousa
Lima.
F - 1 - Reinaldo Marques de Alcântara, casado com Antônia Marques de Alcântara.

PAIS DE:

- .

N - 1 - Vicência Altina Marques de Lima (Vicência MarN
N

N
N
N

N
N

N

ques Mourão), casada com Alexandre da Silva
Mourão e Lima.
- 2 - Ana Francisca Marques de P a u , casada com
João de Paula Belém.
- 3 - Sebastiana Marques.
- 4 - Maria Marques de Pinho.
- 5 - Antônio Reinaldo Marques de Alcântara.
- 6 - José Marques de Sousa Lima, casado com Maria
Isabel Correia Lima, irmã de Alexandre da Silva
Mourão e Lima. Casaram-se em 17 de julho de
1860.
- 7 - João Marques de Alcântara.
- 8 - Estêvão Marques de Alcântara.
- 1 - Vicência Altina Marques e Lima (Vicência Marques Mourão), casada com Alexandre da Silva
Mourão e Lima.
PAIS DE:
1

B - José Marques Mourão.
B - Raimundo Marques Mourão e Lima.
B - Maria Marques da Silva.
B - João Marques Mourão e Lima.
R - Manuel Marques Mourão e Lima.
B - Enoque Marques Mourão e Lima.
B - Amando Marques Mourão e Lima.
N - 6 - José Marques de Sousa Lima, casado com Maria
Isabel Correia Lima.
PAIS DE:

- 8 - Francisco

Marques de Sousa Lima, casado com
Francisca da Glória Pacheco.
B - 9 - Alexandre Marques de Sousa Lima, casado com
Maria Gonçalves.
B

B - 10 - Maria Marques de Sousa Lima, casada com José
Gonçalves Belém.
B - 11 - Antônio Marques de Sousa Lima, casado com Helena de Sales Marques.
B - 12 - Joaq~iinaMarques de Sousa Lima, casada com
Antônio Pereira Me10 Barreto.
B - 13 - Isabel Marques de Sousa Lima, casada com Antonio Francisco Torres.
B - 14 - Ana Marques de Sousa Lima, casada com Raimundo Nonato da Cunha Lustosa.
B - 15 - Manuel Marques de Sousa Lima, casado com Vicência Gonçalves.
B - 16 - José Alcides Marques.
B - 17 - Raimunda Marques de Sousa Lima.
N - 2 - Ana Francisca Marques de Paula, casada com
João de Paula Belém.
PAIS DE:
ANA JOAQUINA WNÇALVES BELgM (ANA JOAQUINA
GONÇAWES DE LIMA) (QUINEIRA). CASADA COM JOSG
CARLOS DE SOUSA LIMA (Alferes).
PAIS DE:
AMALIA DE SOUSA LIMA, CASADA COM O CEL. JOS&
AMÁNCIO CORREIA LIMA, DE CRATEOS, FILHO DE FRANCISCO LOPES CORREIA LIMA COM MANUELA FERREIRA LIMA (MANUELA CORREIA LIMA).

AMALIA DE SOUSA LIMA

P

e

Amália de Sousa Lima e seus filhos Francisco, Antônio e
Raimundo (direita para esquerda).
Professora pública (aposentada).
Diplomou-se a 23 de dezembro de 1898.
Aposentada a 12 de janeiro de 1930.
A Última que faleceu dos filhos, genros e noras de Francisco Lopes Correia Lima e Manuela Ferreira Lima (Manuela Correia Lima).
30 de dezembro de 1962 - nessa data, se viva fosse,
completaria 87 anor de idade.
Dos seus filhos, genros, noras e netos, aqui ficam saudades e gratidões.

AMALIA DE SOUSA LIMA

Traços biogrhficos.
Nasceu na cidade do Ipu.
Faleceu em Sobra1 e sepultou-se em Crateús. Fez os
seus estudos primários no Ipu e diplomu-se pela Escola
Normal Justiniano de Serpa, de Fortaleza.
Exerceu o magistério nas cidades da Meruoca, de TJbajara e de Crateús, ensinando por muito mais de 30 anos em
escolas públicas do Estado.
Aposentou-se em 1930, ficando residente em Crateús,
terra natal de seu esposo.
Não obstante a insignificância de seus proventos de apo
sentada, faleceu com muita saudade de sua vida de magistério.
Foi educadora das mais dedicadas.
Exerceu o seu oficio sem um s6 dia de licença regulamentar.
Professava a Religião Católica Apostólica Romana, chegando a ser diretora-presidente da Irmandade do Sagrado
Coração de Jesus de Crateús.
O nome por que era mais conhecida, D. Amália de Sousa
Lima, era de grande estima e respeito.
Muito fez pelo seu esposo, filhos e crianças a serem instruídas e educadas por ela.
Deixou inúmeros descendentes; entre esses, o seu filho,
Padre Francisco Correia Lima, capelão da Marinha de Guerra
do Brasil.

Foi casada com o Cel. José Amâncio Correia Lima, de
Cmteús, filho de Francisco Lopes Correia Lima e Manueia
Ferreira Lima (Manuela Correia Lima).
Faleceu &s 6 h da manhã do dia 27 de dezembro de 1962,
sepultando-se Bs 6 h da tarde do mesmo dia, mês e ano de seu
falecimento.

ASCENDWCIA DE PLACIDES NOGUEIRA LIMA, E$POSA DE RAIMUNDO RAUL CORREIA LIMA, AUTOR DESTE TRABALHO.

JOSÉ NOGUEIRA SOBRINHO

José Nogueira Sobrinho, sua esposa, filhos, genros, noras e
netos.
Nasceu em Pacajus, a 10 de dezembro de 1892.
Casou-se em Pacajus, a 20 de julho de 1920.
Faleceu em Fortalws, a 19 de março de 1959.
Sepultou-se em Pacajus, a 20 de março de 1959.

JOS* NOGVEIRA SOBRINHO
Biografia
José Nogueira Sobrinho, comerciante-agricultor em Pacajus, antigo Guarany.
Exerceu cargos de relevo em sua cidade natal; entre
esses, os de delegado de polícia, suplente de vereador da Câmara Municipal, juiz de casamento civil e outros.
Nasceu no distrito-sede do município de Pacajus, com o
mais antigo nome de Monte-Mó.
Foi proprietário dos sítios Coaçu, Estrela, Pedra Branca
e outros no município em que nascera.
Era bastante estimado pelo povo de sua cidade natal,
ficando conhecido pelas lutas políticas e questões de terras
em que estiveram envolvidos os seus parentes e a Padroeira
da Paróquia de Pacajus, chamadas lutas entre os índios
Paiacus e a farnilia Nogueira, de Pacajus, antigo Guarany.
Cursou escolas primárias, demonstrando em todas elas o
valor de sua inteligência e aplicação.
Tinha conhecimentos primários de agricultura e fazia
desta a sua profissão por excelência.
Praticou a pecuária e fazia indústria de cera de carnaúba .
Teve a sua casa sempre cheia de parentes e amigos, acolhendo a todos com bondade e alegria.
Professava a Religião Católica Apostólica Romana.
Faleceu com todos os sacramentos de sua religião e em
conseqüência de um enfarte do mioc8rdio.

beixou de existir as 6h30min da manhã do dia de São
José (19 de março).
Sua esposa e filhos o veneravam de coração.
Deca Nogueira era o nome por que o chamavam na intimidade .
PLACIDES NOGUEIRA LIMA
Nogueira de Queiroz, de Pacajus.
(lado paterno)
João Nogueira de Queiroz, de Redenção, casado com ....
............ e descendente de portugueses. Viveram em Pedras, distrito de Pacajus.
PAIS DE:
F

- Joaquim Nogueira de Queiroz, de Pacajus, chefe politico no município e falecido a 10 de maio de 1908, casado com Joana Xavier de Queirm (Joana Evangelista
da Silva) e, em segundas núpcias, com Eulália Silvério
de Jesus, falecida em 1025. Os pais de Joana Xavier
de Queiroz eram Francisco Xavier da Silva e Maria
Messias da Silva.

i

PAIS DE:

- 1 - José

Nogueira de Queiroz (José Bonifácio de
Queiroz), que nasceu em 1866 e faleceu a 8 de
agosto de 1963, casado com Raimunda da Costa
Gadelha, falecida a 12 de setembro de 1953 (são
oe pais de Joaquim Nogueira de Queiroz, atualmente chefe político em Pacajus) .
N - 2 - Epifânio Nogueira de Queiroz nasceu a 6 de janeiro de 1860 e faleceu em Pacajus, a 1.O de maio
de 1945. Era casado com Rosa Nogueira de Queiroz,que nascera a 16 de outubro de 1859 e falecera a 3 de julho de 1931. Viveram em Pacajus,
onde eram pròprietários e praticavam a agricul-

N

tura

N

N
N
N
N

N

- 3 - Marcelino Nogueira de Queiroz, casado com Maria Rosalina de Queiroz.
- 4 - Maria Senhorinha Nogueira de Queiroz, casada
com Luciano Ferreira de Queiroz.
- 5 - Francisca Nogueira de Queiroz, casada com Juvêncio Façanha.
- 6 - Maria Eulália Nogueira de Queiroz, casada com
Luís Albano de Queiroz.
- 7 - Assunção Nogueira de Queiroz, casada com Juvena1 Rodrigues da Cunha, falecido a 29 de julho
de 1940.
- 2 - Epifânio Nogueira de Queiroz, casado com Rosa
Nogueira de Queiroz.
PAIS DE:

B - 1 - Antônio Nogueira de Queiroz, casado com Estef%nia Nogueira de Queiroz. Faleceu a 29 de agosto
de 1948.
B - 2 - Maria Rosalina de Queiroz, casada com Marcelino Nogueira de Queiroz e depois com Arcelino
Nogueira de Queiroz. Faleceu a 14 de julho de
1946.
B - 3 - Joaquim Nogueira Neto, casado com Maria Martins de Queiroz e depois com Joana Meneses de
Queiroz. Faleceu a 22 de julho de 1959.
B - 4 - Sebastião Nogueira de Queiroz, casado com: a)
Judite Gurgel Nogueira; b) Maria Santa Freitas
Nogueira; c) Edite Costa Nogueira.
B - 5 - Augusto Nogueira de Queiroz, casado, em primeiras núpcias, com Joana Nogueira Lopes.
B - 6 - Raimundo Nogueira de Queiroz, casado com Joana
Nogueira Lopes de Oliveira.
B - 7 - Francisco Nogueira de Queiroz, casado com Minervina Mendonça de Queiroz.
B - 8 - Maria Lília Nogueira de Queiroz, casada com José
Epifânio de Oliveira. Faleceu a 16 de abril de 1939.
B - 9 - Isabel Nogueira de Queiroz, casada com Celso Nogueira de Queiroz. Faleceu a 15 de maio de 1940.

B - 10 - José Nogueira Sobrinho, casado com Luísa da Rocha Nogueira. Nasceu a 10 de dezembro de 1892
e faleceu em Fortaleza, a 19 de março de 1959.Sua
esposa nasceu a 18 de julho de 1902 e faleceu em
Fortaleza, a 30 de março de 1966, sepultando-se
em Pacajus, sua cidade natal.
B - 11 - Eduviges Nogueira Lopes, casada com Francisco
Lopes dos Anjos, falecido a 22 de dezembro de
1942.
B - 12 - Eduviges, Custódio, Epifânio e Rosa, todos falecidos na infância.
B - 10 - José Nogueira Sobrinho, de Pacajus, casado com
Luisa da Rocha Nogueira, de Pacajus.
PAIS DE:

T - 1 - Plácides Nogueira Lima, funcionário público federal, casada com Raimundo Raul Correia Lima,
administrador geral do Ikpartamento Estadual
da Criança, no Ceará. Residem em Fortaleza.
T - 2 - Margarida Nogueira de Meneses, exímia costureira diplomada, exercendo a profissão no Estado
da Guanabara, onde se especializou na alta costura e modas do País, casada com o Dr. Félix
Coelho, juiz vitalício (aposentado).
T - 3 - José Nogueira de Meneses, 1.O tenente da Marinha
de Guerra do Brasil, servindo no navio Almirante
Barroso. Casado com Teresinha de Jesus Saraiva
Nogueira, funcionária pública federal e irmã do
Dr. Oton Saraiva, famoso advogado em Fortaleza.
T - 4 - Ocimar Nogueira de Meneses, farmacêutico e proprietário da Farmácia Minerva, em Fortaleza, casado com a Dra. Rosária de Paula Nogueira, farmacêutica em Fortaleza. Foi combatente da Marinha de Guerra na Última Guerra Mundial.
T - 5 - Zeneida Nogueira de Meneses, comerciária e casada com o Sr. Helmo Figueiredo Coelho, contador
e comerciante de Representações e Conta Própria.

Também praticam a agricultura e fazem a indústria do caju. Residem em Fortaleza.
T - 6 - Maria Nogueira de Meneses, funcionária pública
federal, lotada nos Correios e Telégrafos de Forprofessora diplomada pela Escola Rui
taleza.
Barbosa, de Fortaleza. Casou-se a 1 . O de agosto
de 1970 com Luís Eduardo Viana Lima, despachante da Alfândega do Ceará.
T - 7 - Franci Nogueira de Queiroz, funcionário público
federal, casado com Teresinha Nogueira Lopes. IZ
residente em Pacajus, onde se candidatou às funções de Prefeito Municipal. Atualmente é vereador-presidente da Câmara Municipal de Pacajus:
sua terra natal.
T - 8 - Maria de Lourdes Nogueira de Meneses, professora
diplomada pela Escola Normal Justiniano de Serpa. Casada com o Dr. José Cristóvão Guerra, major-médico da Aeronáutica e clínico em Recife, no
Estado de Pernambuco.
T - 9 - Maria Odoneles Nogueira de Meneses tem curso
científico, preparando-se para o vestibular de Medicina, casada com o Dr. Eduardo Maia Nogueira,
agrbnomo e funcionário da SUDENE, em Recife.
Atualmente transferido para o Estado da Guanabara;*com possível remoção para Brasília, capital
federal.
T - 10- Odonira Nogueira de Meneses, professora diplomada pelo Instituto de Educação do Ceará. Reside no Estado da Guanabara, onde é funcionária
do Laboratório da "Bayer", Associado Nacional.
T -11- Anete Nogueira de Meneses, professora diplomada
pelo Instituto de Educação do Ceará. 12 funcionária pública estadual, lotada na Assembléia Legislativa Estadual. É: casada com o Dr. Felinto Elísio
de Aguiar, funcionário público estadual e candidato a uma cadeira de deputado estadual nas pr6ximas eleições a se verificarem no Ceará. Outros
cargos e funções tem exercido o seu esposo.

*

T - 12 - Dra. Vera Lúcia Nogueira de Meneses, agrônoma
e funcionária pública estadual. Formou-se pela
Escola de Agronomia do Ceará, a 30 de julho de
1970, e casou-se a 1 . O de maio de 1972, com o Dr.
Luís Bezerra, chefe regional da ANCAR, em Brasília.
T - 13 - Leonete, Zenilda e Omar, todos falecidos na inf ância .
PLACIDES NOGUEIRA LIMA
Meneses, de Pacajus.
(lado materno)
Te. - Cel. Francisco José de Meneses, falecido em 1917 e
casado com Luísa da Rocha Meneses, em primeiras núpcias,
casando-se, em segundas núpcias, com Raimunda Falcão de
Meneses. Residiu em Pacajus, onde foi propriethrio. Foi Presidente da Junta Militar de Guarany, atualmente Pacajus,
em 30 de agosto de 1920.
PAiS DE:
F

- 1 - Teodorico José de Meneses, que faleceu a

27 de
julho de 1932 e nasceu a 12 de setembro de 1874.
Casou-se, em primeiras núpcias, com Rozena Maria de Sousa Falcão e depois com Maria Gama de
Meneses. Foi chefe político em Pacajus, onde fale-

ceu
F -2

- Francisco José de Meneses Filho, falecido em 1932,

F -1

em Pacajus. Era casado com Narzita Costa do
Amaral. Foi literato em Pacajus.
Teodorico José de Meneses, casado com Rosena e
depois com Maria Gama de Meneses (Rosena faleceu em 1910). Teodorico com Rosena:

-

PAIS DE:
N

- 1 - Raimundo José de Meneses, casado com Maria do
Carmo Nogueira e depois com Angelita Nogueira

N

B

B

B

B

B

B

B
B
B

B

de Queiroz. Com Angelita, tiveram: B - 1 - Vera
Maria Nogueira de Meneses, professora diplomada, residente em Fortaleza.
- 2 - Lúcio José de Meneses, casado com Ercila Lopes
de Meneses, pais de:
- 2 - Luís Gonzaga de Meneses, funcionário público e
casado com Eduvige Meneses. Ambos muito estidos em Pacajus, onde nasceram e vêm exercendo
cargos de relevo.
- 3 - Maria Lúcia de Meneses, professora diplomada e
casada com José Willame, major do Exército, servindo em Natal, no Estado do Rio Grande do
Norte.
- 4 - Vicente de Paula Meneses, bacharel em Direito e
advogado em Fortaleza e em Pacajus. Atualmente
é Prefeito Municipal de Pacajus, ocupando o cargo pela segunda vez. Casado com Maria Elisa
Nunes Meneses.
- 5 - José Augusto de Meneses, agrônomo e professor
da Escola de Agronomia do Ceará. Casado com a
professora diplomada Argentina Moreira Meneses.
- 6 - Francisco José de Meneses, formado em Farm&cia (farmacêutico-químico), exercendo a profissão
em Pacajus, onde se casou com Francineide Nogueira Meneses.
- 7 - Raimundo Braga de Meneses, solteiro e bacharel
em Direito, advogando em Pacajus, onde tem aplicado os seus conhecimentos jurídicos e tem pretensões políticas e administrativas.
- 8 - João Eudes Meneses, formado em Ciências Economicas pela Escola de Ciências Econômicas do
Ceará.
- 9 - Maria Auxiliadora Meneses, professora diplomada
e acadêmica da Escola de Filosofia do Ceará.
- 10 - Valéria de Oliveira Meneses, professora diplomada e residente em Fortaleza.
- 11- Lúcio Flávio de Meneses, engenheiro-químico pela
Universidade Federal do Ceará.

N

- 3 - Luísa da Rocha Meneses, casada com José No-

gueira Sobrinho, de Pacajus, falecido em 1959.
N - 4 - Maria Meneses Machado, casada com José Machado, nasceu a 26 de julho de 1905 e faleceu em
Pacajus, a 23 de dezembro de 1959.
PAIS DE:
B - 12 - Francisco Edilberto Meneses, casado com Mirian
Nogueira Meneses, em primeiras núpcias, e, em
segundas núpcias, com Ozenira Nogueira Meneses. É: Prefeito Municipal de Pacajus, onde tem
feito uma administração a contento da coletividade.
B - 13 - Francisca Francinete de Meneses, casada com Sócrates, ambos formados em Agronomia e residentes no Estado da Guanabara, onde exercem cargos no Ministério de Agricultura.
B - 14- Francineida Meneses Machado, casada com Ogenis Brilhante, comerciante e ex-candidato a Prefeito Municipal de Pacajus.
N - 5 - Cecília Meneses Alves, casada com José Alves de
Lima, falecido a 3 de agosto de 1964.
PAIS DE:
B - 15 - José Maria Alves de Meneses, major do Exército,
servindo atualmente em Fortaleza, tendo servido
em Bajé, no Rio Grande do Sul. Casado com a
Dra. Maria Alice Oliveira Meneses, clínica em
Bajé e, por Último, em Fortaleza, na especialidade de ginecologista. B - 16- Maria Alves Meneses, bacharela em Direito e
advogada em Fortaleza. Funcionária pública federal, lotada no INPS, em Fortaleza.
N - 6 - Pedro José de Meneses, casado com Floripes Meneses Falcão.

PAIS DE:

PAIS DE:
B - 17 - Zélia Meneses.
B - 18 - Maria Meneses.
B - 19 - Nelito M e n e ~ s .
B -20 - Francisco Meneses.
B - 21 - Auzair Meneses.
N - 7 - Francisco de Sousa Meneses, casado com Etelvina
Silvestre Meneses, nasceu a 21 de janeiro de 1905
e faleceu em Pacajus, a 26 de junho de 1962.
PAIS DE:
B -22 - Luís de Sousa Meneses, casado com Luisa Vida1
de Meneses, proprietário de veículos em Fortaleza.
B -23 - Aldemar de Sousa Meneses, casado com Edi Bastos Gonçalves Meneses, funcionária pública federal.
B - 24 - Francisco Francine Meneses, solteiro e comerciante em Fortaleza e em Recife, no Estado de Pernarnbuco.
B - 25 - Raimundo de Sousa Meneses, funcionário público
federal.
B -26Dra. Maria Meneses, agrônoma da Secretaria de
Agricultura do Ceará, tem cursos de especialização, preparando-se para o mestrado.
B -27 - Maria Carmelita Meneses, agrdnoma no Estado
de Pernambuco, bem como o seu esposo.
B -28 - Maria José de Meneses, solteira e estudante.
B -29Jozé Maria de Meneses, laboratorista no Estado
do Piauí.
B - 30 - José de Sousa Meneses, chefe do laboratório da
"Bayer", em Recife.
h' - 8 - Maria Meneses de Lima, casada com Raimundo
Pereira de Lima. Residem em Pacajus, onde são
proprietários. Ela nasceu a 31/12/1909 e faleceu a
14/7/1977.

f
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B - 31 - Raimundo Pereira Filho, casado com Maria Auristela Meneses. 13 representante de produtos de
Angelo Figueiredo & Cia., de Fortaleza.
B - 32 - Teodorico Pereira de Meneses, funcionário do
Banco do Brasa, no Ipu.
B -33 - Maria do Nascimento Meneses, contabilista e funcionária do Banco Português, em Fortaleza.
B -34 - Francisco Paula de Meneses, casado com Isabel
Clemente de Meneses. I3 agricultor em Pacajus.
B - 35 - José Carlos de Meneses, funcionário público federal.
B -36 - Hermínia Pereira de Meneses, solteira e professora diplomada.
B -37 - Maria do Carmo Meneses, casada com o Dr. Hélder, clínico em Quixeramobim.
B - 38 - Hermantine Pereira de Meneses, solteira e com
curso científico, preparando-se para o vestibular
de Medicina.
F - 1 - Teodorico José de Meneses, casado com Maria
Gama de Meneses (segundas núpcias).
PAIS DE:
N - 9 - Teodorico Meneses Filho, ex-prefeito municipal de

Pacajus, tendo sido eleito por duas vezes, sem
mandatos consecutivos. Casou-se com Naide da
Costa Meneses, funcionária da Coletoria Estadual
de Pacajus.
PAIS DE:
B -39 - José Flávio Meneses, formado em Contabilidade e
funcionário público federal.
B -40 - Teodorico Meneses Neto, funcionário público em
Sobral. Tem curso superior.
B -41 - Danilo Meneses, formado em Ciências Econômicas.

B -42 - Naide Costa Meneses Filha, professora diplomada.
B -43 - Narzita Costa Meneses.
B -44 - Maria da Assunção Meneses.
B -45Maria Nazaré Costa, formada em Agronomia e

funcionária pública federal, casada com um sar
gento especialista da Aeronáutica.
B - 46 - Silvânia da Costa Meneses, em curso primário.
N - 10 - José Gama de Meneses, casado com Olga Carninha de Meneses. 12 funcionário da Indústria Siqueirai Gurgel & Cia. LMa., de Fortaleza.
/

PAIS DE:
B -47

B

B
B

B

- Jociê Caminha de Meneses, casado com Marlene

Luz Monteiro de Meneses, ambos formados em
Pedagogia e professores em Fortaleza.
-48 - Olga Maria Caminha de Meneses Padilha, estudante de Agronomia e casada com Francisco de
Assis Queiroz Meyne Padilha, estudante de Pedagogia.
-49 - José Meneses Filho, em curso científico.
-50Fátima Maria Caminha de Meneses tem curso
científico, preparando-se para o vestibular de Medicina.
-51 - Francisco Rubens Caminha de Meneses, estu-

dante.
N -3

- Lufsa da Rocha Meneses, casada com José Nogueir a Sobrinho, de Pacajus.
PAIS DE, ENTRE OUTROS:

B - 1 - Plácides Nogueira Lima, casada com Raimundo
Raul Correia Lima, de Crateús.

CONCLUSAO

Caso este trabalho não tenha agradado ao leitor, pedimos
perdão. Não somos afeitos a publicações desta natureza e os
nossos conhecimentos não chegaram além do que nos foi poissíwl escrever. Sobretudo não tivemos a reta intenção de contentar a quem nos leu. Pensamos, sim, em trazer algo mais
para a história de nossa terra natal e de nossos parentes que
nos incentivaram a chegar ao fim do que nos propusemos
no presente e trabalhoso empreendimento.
F'inalmente, tudo o que registramos foi também uma despedida aos nossos amigos, irmãos, filhos, genros, noras e netos, que Deus nos deu para a nossa satisfação e alegria de
viver. Só assim, n a idade em que estamos, ser-nos-ia possível
uma prévia despedida aos que nos são caros e aconchegados.
E adeus, amigo que nos leu, embora, talvez, pouco ou
nada tenha aproveitado dos nossos informes e genealogia aqui
consignadas.
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