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PREFÃCIO 

Em comemoração ao quarto centenário da fundação da Cidade do 
Salvador, transcorrido no ano de 1949, resolveu o Instituto Geográfico e 
Histórico da Bahia promover, como parte das festividades programadas, a 
realização do Primeiro Congresso de História da Bahia, inserindo no res
pectivo temário a história de municípios baianos. 

Resolvemos, assim, preparar e apresentar àquele silogeu da cultura 
nacional, o estudo que intitulamos Município de Juazeiro (Bahia). 

A elaboração daquele trabalho teve caráter pioneiro, porque, até 
então, nenhuma publicação existia, versando a história de nossa terra, 
mas, fomos regiamente pagos do esforço dispendido, naqueles idos de 
nossa juventude; de um lado, pelo acolhimento que mereceu do mágno 
certame, com a sua aprovação e inclusão nos Anais do Congresso; de 
outro, por haver sido Juazeiro o único município que teve a sua história 
estudada naquele memorável conclave e havermos divulgado tantos fatos 
inteiramente desconhecidos dos estudiosos da história, em geral, e, em 
particular, dos juazeirenses nossos contemporâneos, e de muito dos nossos 
ancestrais; finalmente, por haver sido aquele estudo premiado em concur
so aberto pela Câmara Municipal de Juazeiro, que custeou 2 Cf/a publi
cação. 

Neste ano de 1978, resolvemos lançar-nos a tarefa de ampliar aque
les estudos, em homenagem especial ao PRIMEIRO CENTENÁRIO da 
elevação de Juazeiro à categoria de cidade, o mágno acontecimento de 
sua história. 

O grande amor que temos por Juazeiro, onde os nossos olhos 
viram, pela vez primeira, a luz do dia; onde despertamos para a Vida, sob 
a proteção de DEUS e o amparo de Nossa Senhora das Grotas, não nos 
permitirá, jamais, esquecer a infância e a juventude vividas em nossa amo
rável cidade, cheia de encantos, onde formamos a nossa personalidade, 
na convivência com um povo laborioso, alegre, comunicativo e bom, 
sempre a divertir-se, construindo, cada dia, a sua trajetoria de vida, em 
constantes expansões de alegria e permanente felicidade. 



o CENTENA RIO, marco indelével da sua vida, vai oferecer-nos o 
ensejo de reviver a posição de liderança da nossa terra na região do São Fran
cisco, o seu passado, o dinamismo de sua gente, o seu crescimento; a pu
jança de sua riquesa histórica e de sua fé nos destinos da terra e do seu 
povo; mas, junto ao antigo, o tradicional, poderemos ter, também, a 
oportunidade de enfatizar a face nova de Juazeiro; as perspectivas do seu 
desenvolvimento, como sede do Distrito Industrial do São Francisco; a 
importância que irá adquirir, em decorrência da Barragem do Sobradinho; 
e tantos outros aspectos novos, a encorajar a nossa esperança de vê-Ia cada 
vez mais graciosa, mais encantadora, mais desenvolvida, e mais fortalecida 
na sua habitual confiança em DEUS, nos homens e na própria terra. 

Por isso, e porque a nossa cidade se constituiu no horizonte sen
timental de nossa vida, deliberamos prestar-lhe o preito maior do nosso 
amor, neste ano do seu centenário, escrevendo esta MEMÚRIA HISTÚ
RICA DE JUAZEIRO, que será dada a lume na data consagrada às come
morações do grande evento. 

Juazeiro, 15 de Julho de 1978 
Dia do Centenário da Cidade 

JOÃO FERNANDES DA CUNHA 



PROLOGO 

Neste nosso imenso Brasil, não houve uniformidade histórica, 
devido, especialmente, à própria circunstância de ser ele muito vasto. 

Durante todo o século do seu descobrimento, o território pátrio 
permaneceu ignorado pelos nossos colonizadores, que se não haviam 
afastado do litoral, até o ano de 1627, como escrevera Frei Vicente do 
Salvador: "Da largura que a terra do Brasil tem para o sertão não trato, 
porque até agora não houve quem a andasse, por negligência dos por
tuguêses, que, sendo grandes conqu istadores de terras, não se aprovei
tam delas, mas contentam-se de as andar arranhando ao logo do mar, 
como caranguejos." (*) 

De tal sorte, o interior, que só com o advento das entradas levadas 
a efeito pelos sertanistas veio a ser devassado e conhecido, constitui, por 
assim dizer, sob o aspecto histórico, uma nova descoberta do Brasil, e 
decorrente dela uma outra civilização diferenciada daquela que se erigiu 
nas costas do Atlântico. 

Com efeito, enquanto as populações da Cidade do Salvador e do 
recôncavo baiano lutaram contra invasores, defendendo, heróicamente, 
o nosso torrão, as populações do interior pugnavam, numa luta inteira
mente desigual contra a selvageria do elemento autoctone, e se desloca
vam, cheias de entusiasmo, para o Norte, para o Sul e para o Centro, por 
ínvias caatingas, fazendo picadas e desbravando selvas, para mais tarde 
se fixarem aqui, ou ali, estabelecendo, assim, os pequenos núcleos de po
voação que iriam, com o decorrer do tempo, promover a unidade geográ
fica e a consolidação da nacionalidade. 

Fatores de ordem vária, por conseguinte, iriam prevalecer na 
formação heterogênea da nossa história, não causando, pois, a mínima 
surpresa, o fato de existirem, já não queremos dizer no Brasil, mas no 
próprio território baiano, localidades que se tornaram célebres desde os 
albores da nossa floração pol ítica, e outras que, somente a partir do século 
X I X puderam tornar-se conhecidas, quando mais de trezentos anos já 
haviam decorrido que as naus de Cabral aportaram às terras de Vera-Cruz, 
e durante cujo período, parecem ter ficado inteiramente alheias à evolução 
nacional. 

(*) História do Brasil - Aut. Cit. 



Quem acompanha com certo interêsse o desenvolvimento da nos
sa civilização, verifica que apenas um pequeno número de vilarejos que se 
formaram durante o século XVI tiveram, por fôrça de sua situação geo
gráfica, o ensejo de se ligarem a acontecimentos notáveis da nossa vida, 
naquela fase de iniciação histórica. 

Observa-se, por outro lado, que afora as lutas de reação que se 
travaram ao longo da costa, apenas os engenhos de açúcar e as conquistas 
da mineração tiveram, pelo seu destaque, registro especial nos anais da 
nossa existência. 

Na metrópole não se cogitava, a esse tempo, de assinalar, para co
nhecimento das gerações futuras, o fenômeno de ordem sociológica da 
evolução de cada uma das partículas do território, que são hoje os municí
pios baianos, cie modo que apenas uma documentação escassa, man
tida sem zêlo, nos arquivos das paróquias e das municipalidades, pode 
servir de orientação a quem quer que pretenda arrancar da ignorância 
a que foi submetido, e do silêncio em que jaz, o passado, muitas vezes 
heróico de algumas dessas humildes cidades que, pelo sertão a dentro, 
se formaram e se expandiram, vindo, finalmente, a ocupar posição de re
lêvo na comunidade a que estão ligadas. 

Como, porém, história é tradição, continuidade de vida, trabalho 
e evolução, através as conquistas gradativas de suas ascenções, de povoado 
a arraial, de arraial a vila, de frequesia a paróquia, de vila a cidade, ten
taremos, sem informes bastantes, todavia, esboçar u'a memória do muni
cípio de Juazeiro, para que, de futuro, outros filhos daquele rincão ser
tanejo se animem a escrever a sua completa e verdadeira história. 
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o 19 GARCIA D'AVILA 

Na com itiva de Th omé de Souza, que aportou à Bahia a 29 de 
março de 1549, ve i o Ga rcia d' Áv i I a, o precu rsor dos nossos bandei rantes. 

Seduzido das lendas marav ilh osas que se repetiam acêrca do con
tinente, não se contentou com a vida oc iosa de empregado, pois exercia 
a função de alm oxarife do Rein o, e pensou em vir a se r um senhor feudal. 
Em 6 de dezembro de 1550, resgatou por Cr$ 4,00 (1) duas vacas, fêz-Ihes 
curral apropriado, pastoreiou -as ao longo do litoral, e já em 1552, vend ia 
dois bo is maninhos para os carros de sua Alteza Real. (2) Este o in íc io 
do seu grande sonh o. Mas, Garcia d'Áv il a tinha já perto de duzentas ca
beças de gado, além de equinos e outros an imais. Multipli ca ra-se o seu 
cri atóri o e os terrenos de que dispunha já não era m suf ic ientes. 

Foi então ao Governo e pediu- lhe duas léguas de terras ao dôrso 
do mar, nos campos de Itapoan. Fundou a sua Tôrre de São Pedro de 
Rates, e logo mais avançou insta lando novos currais entre o Jacu ípe e 
o Pojuca. 

Em 11 de dezembro de 1560, doara-lhe EI-Rei a sesmaria de se is 
léguas, de Pojuca ao estuário do Rio Rea l, e Garcia d'Ávi la prosseguia, 
ass im , a conquista do solo, pelo interior. 

A CASA DA TORRE 

Coerente com os seus desejos dos primeiros tempos, constru iu 
a mansão da T ôrre e acaste lou-se ali, em Tatuapara, de onde já vel ho e 
fatigado pela vida afanosa que levara, não iria dar maior expansão aos 
seus son hos de grandeza. 

Mas, Isabe l de Áv il a, sua filha, casara-se em segundas núpcias 
com Di ogo Di as, irmão de Belchi or Dias Moréa, o sonhador das minas 
de prata, e neto de Di ogo Álvares e Catarina Paraguaçú, o mais ve lh o 
casa l do país. Dessa uni ão, nascera-lhe Franc isco Di as de Ávila, a quem o 
avô dispensou todos os cu idados, dele fazendo o legítimo sucessor da 
Casa da T ôr re. 

(1) Pedro Calmon - História da Casa da Tôrre. Naquele tempo Rs. 4$000. 
(2) Ob. citada. 
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Francisco Di as de Avila veio a se casar, em 1621, com Maria Pe
reira, irmã do padre Antôni o Pereira, e a Casa da Tôrre teve, então, 
oportun idade de ver à sua frente estes dois homens que se comp letavam. 
O padre Antônio Pereira arquitetava os planos de conquista, cont inuan
do, assim, os sonhos de Garc ia d'Avila, enquanto Francisco Dias de Avila 
viajava pelas sesmarias de I tapoan até o vale do São Francisco. Um repre
sentava a idéia, e o outro encarnava a ação. Um era o cérebro e outro a 
ene rgia. O padre Antônio Pereira tratou de desvendar o segredo das minas 
de prata de Belchior Dias Moréa, promoveu o povoamento das chapadas 
de Jacobina, tangeu as pontas de gado do Itapicurú para o médio São 
Francisco. Fez do boi o seu soldado. Os outros se rtanistas se apossavam 
do País com tropas de guerr ilheiros; ele o empa lm ou, com as suas boia
das. O rebanho arrastava o homem; atraz deste a civ ili zação. A terra f icava 
à mercê da co lonização: ele a inun dou de gados, em marcha incessante 
para o in te rior: Aqueles animais levavam nas aspas os limites da cap itan ia. 
D ilatavam-na. (3) 

O 29 GARCIA D'Avl LA 

Morreu Francisco Di as de Avila, transmitindo ao f ilh o - Garcia 
d'Avi la -, a tarefa de continuar a sua obra; defender a casa da Tôrre, 
manter o seu patr im ônio, e amp li á- lo. 

Estampavam-se na fisionomia, na disposição e nas atitudes do se
gundo Garc ia d'Avila, os caracteres dos seus ancestra is. Tumultuava no 
seu esp írito a mesma âns ia de conqu istas que marcara a passagem dos 
bandeirantes de quem descend ia. 

Com o desaparecimento do seu pai, pôz-se a campo, e sempre com 
a ajuda do padre Antônio Pere ira, que não arrefecia o seu entusiasmo. Em 
1651 possuiam as terras entre a primeira cachoe ira do São Franc isco 
e a alde ia de Carariguapú. Em 1658 e 1659, consegu iam novas sesmarias 
ao longo do mesmo rio. Ocuparam o se rtão de Rodelas, levando a coloni
zação ao alto São Francisco. Lê-se em requerimento dos fidalgos da Tôrre: 
"Di zem o capitão Garcia d'Avila e o padre Antônio Pere ira que eles têm 
descoberto o rio de São Franc isco, lá em cima, no sertão, onde chamam 
as alde ias de Rode las, a qua l terra desconhecida, eles suplicantes, com mui
tos trabalhos que passaram de fomes e sedes por se r todo aquele sertão 
falto de água e mantimentos, abrindo novos caminhos por paragens onde 
nunca os houve e com muito risco de suas vidas e dispêndios de muita 
fazenda, resgates que deram ao gentio, para o poder obrigar ao conhec i
mento e povoação das ditas terras, em que dispenderam mais de 2.000 

(3) Pedro Calmon - Ob. citada. 
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cruzados de fazendas e roupas, com todas aquelas aldeias, que são muitas, 
e por meio das ditas dádivas, os ditos índios, como naturais e senhores das 
ditas terras Ih'as entregaram ... e como tais as povoaram de currais de 
gados etc". 

Realizaram, dessarte, os fidalgos de Tatuapara o que recomendara 
EI-Rei no regimento de 17 de dezembro de 1548, entregue a Tomé de 
Souza. (4) 

Fizemos esta digressão histórica, com o intuito de deixar bem 
claro, perante os menos avizados,que não foi o companheiro de Thomé 
de Souza, quem promoveu o povoamento do vale do São Francisco, 
como já tivemos ocasião de ler, alhures, mas o seu bisneto, de igual nome. 
Por outro lado, ela terá a utilidade de mostrar quem foram os antepassa
dos desse pioneiro dos sertões que foi Garcia d'Avila, terceiro senhor 
da Casa da Tôrre. 

E assim como na faixa litorânea e suas imediações se localizaram 
os engenhos, em vista das possibilidades que apresentavam as terras de 
massapé do recôncavo, para a cultura da cana de açúcar, Garcia d'Avila 
pensou em conduz i r o gado para os sertões, penetrando o São Francisco, 
em cu jo vale vislumbrou, de logo, grandes vantagens para o desenvolvi
mento da pecuária, que se foi introduzindo, a pouco e pouco, naquelas 
regiões onde existiam apreciáveis pastagens naturais e u'a imensidão de 
terras inaproveitadas. 

Obteve grandes sesmarias e espalhou, por todo o século XVII, os 
seus currais, às margens do grande rio e nas dos seus afluentes, deixando 
em cada um deles um casal de escravos, dez novilhas, um touro, e um casal 
de equinos, de sorte que, na fase em que o Brasil abastecia de açúcar ao 
mundo civilizado, era o gado, que se multiplicara com impressionante ra
pides naquelas plagas, quem transportava as canas para as proximidades 
das moendas, quem acionava os engenhos e supria de carne às popula
ções do litoral. 

Estimuladas pelo mercado próximo, as fazendas subiram mais as 
margens do rio São Francisco, alcançando o território que é hoje mineiro, 
e penetrando até o rio das Velhas. (5) 

(4) Capo 40 do Regimento: "Por quanto haverei por muito meu serviço descobrirem 
o mais que puder, pelo sertão a dentro da terra da Bahia, vos encomendo que, tanto 
que houver .tempo, e disposição para se bem poder fazer, ordeneis de mandar alguns 
bergantins, soldados e bem providos no necessário pelo rio de Peruassú e de São 
Francisco, com linguas da terra e pessoas de confiança, que vão pelos ditos rios acima 
o mais que puderem, etc. " 

(5) Caio Prado Júnior - Formação do Brasil Contemporâneio - Colônia ... 
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ANTONIO GUEDES DE BRITO 

Tem início aqu i, ali ás, a arrojada iniciativa do sargento-mór 
Antônio Guedes de Brito, o sesmei ro de 160 léguas de terras, que se cons
tituiu o outro grande pioneiro do desbravamento do São Francisco e adja
cencias. A ele, pois, e a Garcia d'Avila, devemos nós o povoamento do 
vale, até então habitado apenas por se lvagens. 

O primeiro requerimento de sesmaria apresentado ao Governador 
Francisco Barreto, por Antônio Guedes de Brito e seu pai Antônio de 
Brito Corrêa, em 1655, de seis léguas de terras, foi a pedra fundamental 
daquele arroteamento, missão a que se ent regavam cheios do maior en
tusiasmo, esperançosos e conf iantes no futuro econômico e na prosperi
dade da região desconhecida. 

A iniciativa de Antônio Gu edes de Brito, entretanto, causou apre
ensões à Casa da Tôrre que pretendia se r senhora abso lu ta do sertão, 
e, por isso mesmo, entrou em conflito com o novo sertanista. Ao pri
meiro choque, todavia, ver ifi ca ram os fidalgos de Tatuapara que o adver
sário era um inimigo terrível, e temerária a emp resa de combatê-l o. 

Vieram, então, as acomodações. Aju staram, amigável mente, a di
Visa0 de suas terras, acordando em que do Ri o Rea l se botasse um pru
mo para a serra de Taipiaba, que ca i sobre o Itap icurú, e da ponta da 
se rra outro rumo ao poente, até a nascença do mesmo Itapicurú, donde 
uma linha partiria para o São Franc isco, ficando com a Casa da Tôrre 
a parte do nordeste e com os Guedes de Brito a parte do su l. (6) 

De feito, os curra is de Garcia d'Avila se propagaram para o norte, 
alcançando Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão, trans
portando-se para além do São Francisco, que sôbre se r o maior fator 
de unidade geográfica do Brasil, foi, também, o condutor do aproveita
mento econômico da maior parte do território nacional. E por ter sido 
o condutor desse desbravamento, na linha do seu cu rso se foram inician
do pequenas povoações que, mais tarde, vir iam tomar vu lto e significação. 

BANDEIRANTES 

BELCHIOR DIAS MOR~A 

A primeira bandeira a percorrer o interior da Bahia e a atravessar 
os se rtões do São Francisco foi a de Belchior Di as Moréa, o sonhador das 
minas de prata. Partiu do Rio Real em 1593, para as montanhas de Jaco
bina, através de Queimadas, e seguindo dai í para Morro do Chapéu, até a 

(6) Pedro Calmon - Ob. citada. 
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Barra do Rio Grande, à margem do São Francisco, descendo por este, al
cançando o Vale do Rio Salitre (hoje município de Juazeiro), continuan
do, enfim, sua penosa excursão, rumo a Curaçá, Geremoabo, Itabaiana, 
(território Sergipano, atualmente), até o ponto de partida, onde chegara 
em 1609, ano em que ocorreu o falecimento do primeiro Garcia d' Ávila. 

PEDRO BARBOSA LEAL 

Em 1675, novamente percorreu aqueles sertões a bandeira de Pe
dro Barbosa Leal, seguindo o roteiro de Belchior Dias Moréa, a segunda a 
penetrar a região onde floresce o município de Juazeiro. A rota que seguiu 
é por ele asssim descrita: 

"Por então não averiguei o dito roteiro por seguir a derrota de 
Belchior Dias Moréa para o rio de São Franc isco, pelas informa
ções que me deram os índi os de que ele tinha ido à serra do Oro
quiry, chamada pel a sua língu a Podecó. Segui aquela derrota, pro
curei o gentio da nação Orocuyú, que me levaram à dita serra, 
donde achei novas minas de sal itre de que mandei as amost ras. Na 
dita serra encontrei vestígios de ter ali estado Belchi or Di as Moréa, 
certificando-me aquele mesmo gentio; perto desta serra, nos cam
pos de Coraçá, perto do síti o do Curral do Meio, v i e passei pelo 
serrote de pedras amethystas rôxas que descobriu o mesmo 
Belchior Dias Moréa, do que eu tirei algumas e se tem tirado mui
tas por várias vezes, e me asseverou o principal daqueles índios que 
perto daquele morro se achava ou tro todo de pedras amarelas, e, 
intentando destru í-io todo o dia pela manhã até a noite, me 
trouxe o índio correndo vár ios serrotes sem poder acertar com 
ele ... etc". 

Vê-se, conseguintemente, que as minas de prata, o grande sonho 
de Belchior Dias Moréa, não haviam sido descobertas, e constitui am, 
ainda, a grande preocupação, o supremo interesse dos sertanistas. 

ESTRADA DA PASSAGEM DO JUAZEI RO 

Em virtude das penetrações de Garcia d'Ávila para o norte, cons
truiu ele a famosa estrada que atravessava o rio São Francisco no lugar de
nominado Passagem do Juazeiro, por existir ali, na sua margem direita, 
um frondoso Juazeiro, que oferecia larga sombra aos viajores, servindo, 
por isso, de ponto de descanso, apropriado, também para refeições. 

Através dessa estrada os habitantes das regiões que são hoje os 
Estados de Ceará, Goias e Piau í, principalmente deste último, conduziam 
suas boiadas e promoviam contacto com a metrópole. 
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o 29 FRANCISCO DIAS DE ÁVILA 

Com o falecimento do segundo Garcia d'Ávila, em 1675, sucedeu
lhe na direção dos negócios do Morgado da Tôrre seu filho Francisco Dias 
de Ávila, segundo deste nome, nascido em 1646, e que em 1660, com qua
torze anos de idade, fora nomeado capitão-mór de índios mansos (Pa
tente de 5 de dezem bro). 

Homem franzino, de pequena estatura, um pigmeu, enfim, viria a 
ser, contudo, o gigante da Casa da Tôrre. 

Por esse tempo confirmavam-se, com insistência, notícias da exis
tência de minas nos arredores de Sento-Sé, impressionando-se o Governa
dor com o que revelara um homem dessa região que se transferira para a 
capital, ao ponto de escrever, em 16 de janeiro de 1672, a Antônio Correia 
de Morais, recomendando-lhe proceder às investigações necessárias. 

Mas, Francisco Dias de Ávila, que herdara do seu avô, sobrinho 
de Belchior Dias Moréa, a grande aspiração de s~r um pot-entado, não se 
fez esperar, e contornando o curso do Itapicurú, através os gerais do Cum
be, Angico e Jurema, atingiu a Barra do Rio Salitre, antigo acampamento 
do seu avô Francisco Dias de Ávila, de quem também herdara o nome. (7) 

A REVOLTA DOS INDIOS GUAISQUAIS E GALACHES 

No entanto, não lhe foi possível continuar a marcha, porque che
gando ao Rio Salitre teve conhecimento da agitação que lavrava entre 
os gentios guaisquais e galaches, amotinados e às correrias, como levas 
de salteadores que pilhavam as fazendas e trucidavam os rebanhos. Não 
era, todavia, uma inquietação de bárbaros; era a sua insurreição geral. 
Entre o Sento-Sé e o Rio Verde, os caboclos ribeirinhos tinham assassina
do vaqueiros, queimado as casas, dispersado os gados. 

O alarme da revolta estendera-se a Pernambuco e ao Ceará, des
cera à Bahia, girava pelos sertões, e os moradores, agrupados, se defen
diam por detras das caiçaras. 

Voltou Francisco Dias, reuniu amigos, agregados, a soldadesca 
do seu corpo de ordenanças, e obteve do Governador as necessárias 
patentes. (8) 

(7) - Angico, Jurema e Barra do Salitre estão situados no município de Juazeiro. 
(8) - Pedro Calmon - Ob. citada. 
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FREI MARTIN DE NANTES 

Nessa ocasião, também recebeu ordem de auxiliá-lo no combate 
ao gentio Frei Martin de Nantes, missionário capuchinho, que aportara 
à aldeia de Pambú, hoje município de Curaçá, acompanhado do seu irmão 
de hábito Francisco Donfront, diretor da Missão de Rodelas. 

Assim relata Frei Martin de Nantes essa excursão: 

"Pelo coronel Francisco Dias de Ávila, a quem pertenciam as 
terras do São Francisco, numa extensão de trinta léguas para 
baixo e mais de cem para cima, recebi, em fins de 1685, uma 
ordem do Governador da Bahia, em cumprimento da qual fui 
obrigado a partir com os índios das quatro aldeias (Rodelas, 
Pambú, I bó e Aracapá), aos quais se reuniram muitas outras 
aldeias. 

Eu quiz excusar-me porque com minha ausência ficavam 
as aldeias sem pastor. 

O padre Anastácio não podia vir em todas as ocasiões pre
cisas, tão prontamente, para socorrê-los espiritualmente, e nem 
tão pouco o padre José. 

Mas os índios que deviam seguir para a guerra protestaram 
dizendo que lá não iriam sem eu, e alegaram razões justas. 

Diante disto, parti com eles e todos os portuguêses, forman
do 120 homens, todos a cavalo. 

Em nossa companhia, seguiram também o capelão dos por
tuguêses do rio e dois religiosos de São Francisco. 

Marchamos contra o inimigo que se achava a quarenta lé
guas de nós. 

Eles se tinham apossado de todos os currais dos dois lados do 
rio, num espaço de trinta léguas depois de terem massacrado os 
vaqueiros e os negros em número de 85, fazendo grande estrago 
no gado. 

Nossa municão de bôca consistia em carne sêca e farinha de 
mandioca, isso p~ra o coronel Francisco Dias de Ávila e os prin
cipais. Os outros nada levavam: iam matando gado em todos os 
currais, segundo as nossas necessidades. 

Após alguns dias de viagem, descobrimos o inimigo quatro 
léguas distantes do Rio Salitre, e perseguindo-os, em sangrentos 
com bates, até as margens desse ri o, consegu i mos desbaratá-los, 
aprisionando cerca de 500, entre homens, mu Iheres e crianças." 

Os índios, desejosos de se tornarem senhores, novamente, da terra, 
batiam-se ferozmente. Porém Francisco Dias de Ávila avançava contra 
eles impetuosamente e nessa luta tremenda subiu o São Francisco, da 
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barra do Rio Salitre até o Sento-Sé, levando à sua frente, os tapuios 
aterrados e vencidos. Não ficava inimigos à retaguarda; às saraivadas das 
setas se opunha o estampido das espingardas e o silvo dos clavinotes, até 
a vitória final. em 01 de junho de 1676. (9) 

Mas, a história nos mostra, a cada instante, que desde os primeiros 
tempos da colônia, se verificaram sérias divergências entre padres e colo
nizadores, em consequência do tratamento que estes davam aos selvagens. 

Não tardou, portanto, que Frei Martin de Nantes entrasse em con
flito com Francisco Dias de Ávila. 

CONFEDERAÇÃO DOS CARIRIS 

De feito, em consequência da rebelião denominada Confederação 
dos Carirís, o fidalgo do Morgado da Tôrre investiu contras as tribus 
do Piau í, onde os missionários franceses, zelosos da autonomia de suas 
aldeias, pretendiam defender-lhes a liberdade. 

Frei Martin de Nantes, que se encontrava na aldeia de Aracapá, 
quatro léguas acima de Pambú e vinte nove léguas abaixo de Juazeiro, 
tendo, por conseguinte, sob sua jurisdição uma aldeia de carirís, encheu-se 
de animosidade contra Francisco Dias, que arremessara os gurguéias para 
o baixo Piau í, repelira para o oeste aos acroás, afugentara os guaisquais 
e galaches do médio São Francisco, e lançara os carirís para o litoral, 
sendo, por tais serviços, nomeado em 24 de dezembro de 1675, coronel 
das companhias de ordenanças. 

Esse conflito, aliás, deu-lhe muito o que pensar, e fê-lo ir à Bahia, 
em 1685, para tratar do assunto. O próprio Frei Martin de Nantes, nar
ra os motivos dessa querela: 

"O coronel Francisco Dias de Ávila sob pretexto de que o rei de 
Portugal lhe havia doado todas as terras devolutas do São Fran
cisco, afim de as cultivar e criar gados para o abastecimento da 
Bahia e Pernambuco, apossou-se indevidamente até das terras que 
o rei excetuara em favor dos índios. Assim foi que distribuiu gado 
e animais não só em ambas as margens do rio, como também nas 
ilhas, nas quais os índios haviam se refugiado, concedendo-lhe 
tudo para viverem em paz. 

Haviam na ilha de Pambú cerca de 250 índios e 60 na de 
Aracapá. 

Aconteceu que uma grande sêca assolou os campos; e os 
cavalos, já de si bastante incômodos aos índios, principiaram a 
devastar as roças cultivadas por estes, devorando tudo. 

(9) Pedro Calmon, - Ob. citada. 
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Comuniquei o fato ao coronel Dias d' Avila, pedindo-Ihe, 
suasoriamente, de fazer retirar os animais, porque estes estavam 
forçando os índios a morrerem de fome. O coronel Dias d' Avila 
não atendeu às minhas súplicas e nem às minhas ameaças, e foi 
à Bahia queixar-se ao Governador Costa, ajuntando muita calúnia. 

Como, porém, a situação piorasse para os índios, mandei 
que eles retirassem todos os animais para terra firme e escrevi 
três cartas sucessivas ao Governador sem obter resposta. Ante 
isso, apezar dos rigores da sêca, parti para a Bahia, afim de en
tender-me com o Governador". 
Não pretendemos apreciar as razões do frade capuchinho, mas, é 

certo que os índios, apesar do esfôrço de seus catequistas, flagelavam 
as fazendas, destruindo currais, afugentando o gado, e matando, até, 
os prisioneiros, numa formal declaração de guerra aos colonos empossa
dos da terra, que a eles, só a eles lhes parecia pertencer, por direito 
natural. 

Por isso, Francisco Dias de Avila não descansou, durante toda a 
sua vida. Teve uma existência atribuladíssima, que concorreu para o seu 
envelhecimento precoce, de sorte que, após a estupenda jornada que 
empreendeu ao Maranhão, pelos anos de 1692 a 1698, recolheu-se o 
grande herói à sua mansão, onde se lhe abriram as portas da eternidade, 
deixando, como diz Frei Martin de Nantes, incomparável mente acrescida 
e poderosa a sua Casa, cujos destinos foram confiados ao seu filho Garcia 
d' Avila Pereira. 

O 39- GARCIA D'Avl LA 

O sexto senhor do Morgado da Tôrre, nascido em 1680, não trou
xera do berço o mesmo ânimo bandeirante dos seus antepassados. Preferia 
a existência cômoda que lhe proporcionava o seu solar, em Tatuapara, 
em cuja Capela se celebrava missa diáriamente, e cuidava com maior 
interesse dos seus engenhos de açúcar. 

Por isso mesmo, viveu em bôa harmonia com os frades francisca
nos. A respeito do seu procedimento para com esses missionários, dis
se Frei Jaboatão: 

"Desde que os nossos frades fundaram aqu i convento, acharam 
nessa Casa aceitação e avantajadas esmolas que se foram con
tinuando, como por herança, até que nela sucedeu o coronel Gar
cia de Avila Pereira, terceiro deste nome na sua ascendência, fi
dalgo cavaleiro e coronel de ordenança desta cidade, o qual, adi
antando-se aos seus ascendentes no amor e caridade foi especi
almente benfeitor da Ordem: além do comum e afável agasalho, 
que em sua pessoa e casas achavam os religiosos que por aqueles 
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distritos vagavam às esmolas, e outros benef ícios mais, dava 
comboi e ajuda àqueles missionários que eram mandados assistir 
às doutrinas - Aldeias dos índios que ficam pela ribeira do São 
Francisco acima nas fazendas de gados, que por estas mesmas 
partes e outras do sertão tinha e ainda hoje possui a Casa, que 
são muitas, mandava dar um boi de esmola em cada uma, além 
de muitos que, por ordem sua, se repetiam pelas missões, aldeias 
e com bois dos missionários e aldeianos, que todos, pela sua conta, 
dizia ele, vinham a montar e alguns religiosos o testificam, as 
reses em tantas cabeças quantos são os dias do ano vindo assim 
a dar um boi por dia". 

Realmente, os senhores da Tôrre, pelos caminhos que abriram no 
sertão, foram espalhando povoados, e nas terras do Morgado prospera
ram várias Missões, entre as quais Canabrava, Natu ba, Pom bal e Sou re, 
com os jesu ítas, I tapicu rú de Cima, Massacará, Jacobina, Sah í, Juazeiro 
e São Gonçalo do Salitre, com os franciscanos, Rodelas e Pambú, com 
os capuchos italianos, e Maçarandupió, com os camelitas. 

Tais Missões tinham por finalidade precípua a conversão do gen
tio à religião cristã. Com esse objetivo, desobrigavam os padres através dos 
caminhos e picadas abertos pelos bandeirantes, por léguas e no seu afã de 
pregar a doutrina evangélica, batisar, confessar e celebrar missas, a fim de 
levar a todos aqueles arredores a palavra de Deus, e tentar, sinão evitar 
totalmente, pelo menos reduzir ao mínimo possível os crimes e escân
dalos tão comuns àquelas regiões. 

ESTRADA DO PONTAL 

Continuou a Aldeia de Juazeiro muito transitada e conhecida até 
1722, quando deixou de ser a velha Estrada constru ída pelo segundo 
Garcia d'Avila o caminho único de que se poderia utilizar para o trans
porte dos gados do Piau í. 

~ que os índios de Geremoabo e Curral dos Bois, chefiados pelo 
mestre de campo Gançalo da Costa Themudo, deliberaram a abertura 
de uma outra via de comunicação, empreendimento de que foi incumbi
do o coronel Alexandre Ravello Sepúlveda. 

Esta, que ficou denom inada Estrada do Pontal, foi i naugu rada na
quele ano, contra a vontade do Morgadio da Tôrre, tendo Garcia d'Avila 
Pereira protestado, perante o Governo da Bahia, nos seguintes termos: 

"Requerendo alguns moradores de Jaguari ba e Piau í novas es
tradas para a passagem das boiadas pelas terras do suplicante, 
somente para lhe fazerem danos e em vista disso se obrigou por 
termo no Senado da Câmara, a fazer estradas à sua custa, o que 
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de fato fez. Os de Jaguariba já quizeram inovar as estradas dando 
lugar a uma petição do suplicante que foi deferida. 

Agora os de Piau í pretendem também inovar estradas con
tra o termo do suplicante assinado na Câmara, de abrir à Estra
da da Passagem do Juazeiro, no Rio São Francisco, até embocar 
na travessa de Jacobina e do Rio São Francisco, pela parte do nor
te: deu o suplicante consentimento de abrir uma estrada pelas 
suas terras a virem sair as ditas boi das de Pi au í, em Juazeiro, pro
testando que elas não viessem buscar outra passagem. Abriu a 
estrada e é público as boiadas estão vindo por ela. Entretanto tem 
por notícias que o coronel Alexandre Ravello e outros moradores 
do Piau í intentam abrir nova estrada e passagem no dito rio de 
São Francisco, onde chamam Pontal , para da í marcharem beira do 
rio abaixo em distância de 80 léguas até a Tapera de Pau lo Afonso 
tudo por fazendas próprias do suplicante, em número de quarenta, 
com perda sua por se afugentarem os gados; V. Exc ia., por seu 
despacho pode proibir que quem trouxer gado do Piau í inove 
estradas nem passagens pelo rio, fora do assentado." 

Ouvido o Senado da Bahia, em 24 de junho de 1724, que informou 
não existir na Câmara nenhum requerimento para abertura de novas es
tradas, foi, pelo Governo, deferido o pedido de Garcia d' Avila no dia 28 
do mesmo mês e ano. 

Não obstante, as comunicações continuaram a fazer-se pelo Pontal 
e dali para a Tapera de Paulo Afonso até Itabahiana. (10) 

Esta circunstância concorreu para o estacionamento da Aldei a de 
Juazeiro, cuja população não teve crescimento rápido. 

(10) - João Matos - Descrição do Município de Curaçá. 1916. 
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Sabe-se que o Arcebispo D. João Franco de Oliveira, depois de ha
ver feito uma visita pastoral à região do São Francisco, no ano de 1694, 
promoveu a criação de novas Missões, e, dentre elas, a de Juazeiro. 

Em decorrência desse interesse do Arcebispo, preocupado com a 
catequese dos indígenas, ali chegou, no ano de 1706, instalando-se na Pas
sagem do Juazeiro, u'a Missão de Franciscanos, que aldeiou, nesse mesmo 
ano, os Tamaquins, também, chamados Tanaquéus, e os Maçacarás (11), 
edificando, ali mesmo, a primeira Capela e, em 1710, construiu um con
vento para a com unidade no loca l onde atualmente existe a rua 15 de no
vembro, também conhecida pelo topônimo de rua da Entrada do Horto. 

Como sucedia em todas as outras Missões, até o ano de 1790, a 
de Juazeiro era const itu ída, também, de um, dois, ou três Missionários. 

Esses religiosos, portadores do título de Vigários Missionários, 
exerciam todos os poderes eclesiásticos, e detinham jurisdição temporal 
sobre os índios que aldeavam. 

Toda terra tem a sua história e a sua lenda. Juazeiro não poderia 
escapar à lei que marca esse ponto de partida do desenvolvimento de todos 
os agrupamentos humanos. 

Assim é que, de geração em geração, se vai transmitindo a notícia 
do aparecimento de u'a imagem da Virgem Santíssima em umas grotas 
então existentes no arredores da aldeia, encontrada por um índio que 
sa ira ao mato pastoreiando os gados. 

Essa imagem, ocasionalmente vista e apanhada pelo índio foi 
conduzida à presença dos frades que, de logo, atribu íram ao seu apareci
mento uma dádiva do Céu, àquela gente, e se aprestaram a construir uma 
igreja no lugar justo onde fora ela encontrada, dando à santa, sua padroeira, 
a invocação de Nossa Senhora das Grotas. 

Divulgado o acontecimento, que os missionários tinham por mi
lag re, começaram as romarias ao local, e em torno da igreja de Nossa 
Senhora das Grotas, que ainda hoje é a padroeira da cidade, passou a girar 
a atividade espiritual dos habitantes de todas as redondezas. 

Efetivamente, o culto à Virgem Santíssima tem resistido a tudo 
em Juazeiro, at ravés dos séculos, e embora existam, atualmente, já em nú
mero avultado, os adéptos da religião protestante, e de outros credos 
filosóficos, como o espírita e o Círculo Esotérico da Comunhão do Pen
samento, continúa a Virgem, cuja imagem foi ali encontrada em 1710, 
a ser o astro de primeira grandeza, em redor do qual gravitam as atenções, 
e os louvores, a fé e a esperança da população, que sob o seu manto 
aco lhedor vai depositar as suas súplicas, assim nas horas de tristesas e 
amarguras, como nos momentos de desânimo, em que se faz mistér a 
resignação e conforto para suas aflições. 

(11) - Die. Hist. XLI'- e ta. 115. 
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o autor desta memória, sente-se fel iz de ter si do chamado à rei i
gião cristã, com a corôa de Nossa Senhora das Grota.s à cabeça, por inspira
ção de sua genitora, não tendo recebido, assim, na pia batismal, outra ma
drinha, que não a Milagrosa e Santíssima Virgem, que é também padroeira 
da terra onde viu pela vez primeira a luz do dia. 

EXTINTA A MISSÃO DE JUAZEI RO, 
ELEVAÇÃO A FREGUESIA 

Mais tarde foi extinta a Missão da Vila do Juaze iro, por lei n. 114, 
de 26 de março de 1840, criada a freguesia e respectiva Matriz, com o t í
tulo de Nossa Senhora das Grotas do Juazeiro, vindo a ser seu primeiro 
vigário o padre Caetano de Araújo Mato Grosso, nomeado em ca ráter 
perpétuo em 3 1 de março de 184 1, e a quem foi dada posse pelo padre 
João Antonio Ferreira, em 24 de agosto desse mesmo ano. 

Estabelecia a lei que transformava a Missão em Freguesia no seu 
Art. Único - Fica ext inta a Missão da Vila do Juazeiro, e erecta 

em Matriz a respectiva Capela, com o título de Nossa Senhora das Grotas 
do Juazeiro, dividindo-se com a Freguesia de Santo Antonio do Pambú , 
pelo riacho Curaçá; com a de São José da Barra do Sento-Sé pelo alto 
da Fazenda das Pedras, e daí em linha reta até a Fazenda Salgadinha. 

Estes limites fi cam sendo também os do município de Juazeiro. 
Ficam sem vigor as disposições em contrári o. 
Dita lei foi decretada pela Assembléia Legislativa Provincial e 

sanc ionada por Thomaz Xavier Garcia d'Almeida, então Presidente da 
Província da Bahia. 

O PRIMEIRO VIGARIO DE JUAZEIRO 

O Padre Caetano de Araujo Mato Grosso, dedicou quase toda a 
sua vida à Paróquia de Juazeiro, porque, como dissemos, nomeado Vigári o 
em caráter perpétuo, e empossado a 24 de agosto de 1841, a í permaneceu 
a serviço de Deus e da Santíssima Virgem - Nossa Senhora das Grotas, 
durante 44 anos, faletendo a 15 de outubro de 1885, no prédio número 
47 da rua Visconde do Ri o Branco. O seu passamento à eternidade abalou 
a população, a que se devotara com ext remos de dedicação, não apenas a 
da cidade como a do meio rural e de toda a região, porque aí exercera a 
sua at ividade sacerdotal por período bastante longo, e mais de duas gera
ções haviam dele recebido os sacramentos da Igreja, do batismo, à crisma 
e ao matrimônio, da penitência, à eucaristia e unção dos enfermos. 

A 2a. IGREJA DE N.S. DAS GROTAS 

Foi ainda o Padre Caetano de Araujo Mato Grosso quem construiu 
a 2a. Igreja de Nossa Senhora das Grotas, desenvolvendo extraordinários 
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esforços, durante muitos anos, para concluir a obra que iniciara em 1854, 
quando foi assentada a pedra fundamental para a construção do novo 
templo. 

Faltavam, então, apenas 23 anos, para o desabamento da 1 a. Igreja 
de Nossa Senhora das Grotas de Juazeiro, ocorrido em 1887. Andaram 
bem av isados, pois, os filhos daquele torrão, quando, antes que derruisse 
a antiga, cuidaram de erguer a nova Casa em que iriam, doravante, profes
sar a sua religião, e cultuar à sua padroeira. 

Teve o Padre Mato Grosso a ajudá-lo nessa arrojada iniciativa todo 
o povo de Juazeiro, liderado por uma Comissão, integrada por ele próprio, 
pelo Juiz de Direito e por um represen tante da comunidade católica, 
pessoa influente e destacada na soc iedade local , e ficou assim constituida 
em 24 de janeiro de 1855. 

- Padre Caetano de Arau jo Mato Grosso 
- Dr. Justiniano Batista de Madureira 
- Dr. José Joaquim Ribeiro de Magalhães 
Essa Comissão conseguiu o seguinte aux ílio oficial para a consecu

ção das obras da I g re ja. 
800$000 (oitocentos mil reis) - Lei n. 582 (Orçamento Prov in

cial para 1856), sancionada pelo Presidente Alvaro Tibério de Moncorvo 
Lim a. 

Obteve, ainda, que a Lei n. 662 (Orçamen to Prov incial para 1858) 
autorizasse o Governo Provincial a concluir as obras da nova Igreja de Jua
ze iro, o que, entretanto, não ocorreu. 

Com a criação da Comarca, pela Lei n. 650, de 14 de dezembro de 
1857, foi o Dr. Just iniano Batista de Madureira substituido pelo primeiro 
Juiz de Direito, o Dr. Joaquim de Azevedo Monteiro, sendo a seguinte a 
sua composição : 

- Padre Caetano de Araujo Mato Grosso 
- Dr. Joaquim de Azevedo Monteiro 
- Dr. José Joaquim Ribeiro de Magalhães. 

Essa nova Comissão, por sua vez, obteve os seguintes aux ílios 
of iciais, para continuidade daquelas obras: 

1 :000$000 (um conto de reis) Lei n. 727 (Orçamento para 
1859). 

1 :000$000 (um conto de reis) Lei n. 797 (Orçamento para 
1860). 

Foi, assim, inaugurada pelo Padre Caetano de Araujo Mato 
Grosso, em 1868, vale sa lientar quatorze anos depois de iniciada, e ainda 
inconclusa, a 2a. Igreja de Nossa Senhora das Grotas, da Vila de Juazeiro. 

Não cessa ram, porém, os esforços. A população juazeiren"se, 
embora muito pobre, continuava oferecendo suas cont ribuições e os tra
balhos se arrastando lentamente. 
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Sete anos mais tarde, quando já integrava a Comissão o Dr, Alvaro 
Antonio da Costa, - o novo Juiz de Direito da Comarca, conseguiu 
aquela autoridade os seguintes benefícios para conclusão das obras da 
2a. Igreja Matriz de Juazeiro. 

4:000$000 (quatro contos de reis) - Lei n. 1457 (de 17 de março 
de 1875, sancionada por Venâncio José de Oliveira Lisbôa. 

Produto de 8 loterias - Lei n. 1.707, de 10 de agosto de 1876, 
sancionada por Luiz Antonio da Silva Nunes. 

De tal sorte, em 1878, foram concluidos os altares da nova Igreja 
que, a 8 de setembro daquele ano, era festivamente reinaugurada, feliz o 
Padre Mato Grosso por haver atingido a grande meta de sua vida. 

VICARIATO DE JUAZEIRO 

I ndicamos, a seguir, os sacerdotes que exerceram o vicariato da 
Paróquia de Nossa Senhora das Grotas, desde sua criação : 

1841 a 1885 - Pe. Caetano de Araujo Mato Grosso 
1886 a 1892 - Pe. Elpídio Tapiranga 
1893 a 1894 - Pe. Epifánio Simões de Paiva 
1895 a 1898 - Pe. Antono Dias de Oliva 
1899 - Pe. José Jorge dos Santos (interinamente) 
1899 a 1902 - Pe. Emílio Pereira de Miranda 
1902 a 1912 - Pe. Manuel Raimundo de Nonato Pita 
1912a 1913 -Pe. Manoel Serafim Vilela 
1914 - Frei José e Frei Egídio (Capuchinhos, que exerce-

ram a cura, interinamente) 
1914 a 1922 - Pe. Francisco Aires de Almeida Freitas 
1922 a 1929 - Cônego Vicente de Jesus 
1929 a 1932 - Pe. João Pedro Alves 
1932 a 1936 - Pe. Heitor Araujo 
1936 a 1949 - Mons. Antonio da Costa Rêgo. 
O Monsenhor Costa Rêgo foi sucedido pela Congregação dos Re

dentoristas, exercendo as fu nções de Vigári o o Pe. Clemente T ressoor. 
Todos esses servos de Deus tiveram grande influência na formação 

cristã da popu lação juazeirense e se devotaram com extremo zêlo à Pa
róquia de Nossa Senhora das Grotas, promovendo grandes festi vidades re
ligiosas previstas no calendário litúrgico, sobretudo as do mês de maio, 
devotado a Maria Santíssima, e as de sua excelsa padroeira, reali zadas, 
cada ano, no dia 8 de setembro. 

Coube ao Pe. Em ílio Pereira de Miranda, em petição dirigida ao 
Conselho Municipal, em 26 de outubro de 1899, reclamar cOr.Jtra a usurpa
ção que o Município estava operando sobre os terrenos de propriedade do 
Patrimônio da Igreja - uma légua quadrada -, que lhe fora doada, como 
era consuetudinário por ocasião da fundação da Missão de Juazeiro, para 
manutenção dos aldeados. 
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Os documentos apresentados, comprovando a posse da Igreja sobre 
os terrenos da cidade e da ilha de Nossa Senhora não foram considerados 
convincentes por parte do Conselho Municipal, dando lugar a uma deman
da judiciária proposta, no ano de 1908, pelo Pe. Manuel Raimundo de 
Nonato Pita, que sucedera ao Padre Em ílio Pereira de Miranda, como Vi
gário da Paróquia. Desse pleito, conclu ído em 1912, saia votoriosa a 
Igreja, que reconquistou os seus direitos sobre aqueles terrenos. 

Em 1912, a 8 de setembro, quando Vigário o Pe. Manuel Serafim 
Vilela, foram inaugurados alguns melhoramentos, especialmente o fôrro 
da I greja, a reforma do Altar-Mor, a construção de duas tôrres e quatro 
sinos, de 129, 95, 65 e 45 quilos. O maior destes fôra uma doação de 
Lauro Dias, e os demais, adquiridos com recursos oriundos de contribui
ções dos paroquianos. 

O Padre João Pedro Alves deu in ício à segunda reforma da Igreja, 
obra que foi continuada pelo Pe. Heitor Araujo, e que se prolongou por 
muitos anos, vindo, afinal, a ser concluida pelo Mons. Antonio da Costa 
Rêgo, no largo período do seu vicariato em Juazeiro. 

CONFRARIAS RELIGIOSAS 

Ao lado das realizações de natureza material, muito se preocupa· 
ram os Vigários da Paróquia de Nossa Senhora das Grotas com iniciativas 
tendentes a fortalecer a fé cristã no seio da população, incentivando e 
promovendo a fundação de várias confrarias religiosas, dentre as quais 
conseguiram sobreviver as seguintes : 

1) - Apostolado da Oração, fundado em 12 de junho de 1903 
pelo Pe. Manuel Raimundo de Nonato Pita; 

2) - Pia União das Filhas de Maria, fundada em 8 de novembro 
de 1919, pelo Pe. Francisco Aires de Almeida Freitas; 

3) - Conferência de São Vicente de Paula, fundada em 10 de 
dezembro de 1920, pelo Pe. Francisco Aires de A. Freitas; 

4) - Arquiconfraria do S. Rosário, fundada em 8 de novembro de 
1925, pelo Cônego Vicente Francisco de Jesus; 

5) - Liga Católica Jesus, Maria e José, fundada em 4 de setembro 
de 1932, pelo Pe. João Pedro Alves; 

6) - Congregação das Mães Cristãs, fundada em 9 de maio de 
1937 pelo Mons. Antonio da Costa Rêgo; 

7) - Coração Eucarístico de Jesus, fundada em 26 de junho de 
1941, pelo Monsenhor Antonio da Costa Rêgo. 

CAPELAS 

De outra parte, em decorrência das vIsitas pastorais pela Zona 
Rural, e b estímulo que esses ViÇJários sempre deram à população urbana 
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da comunidade católica juazeirense, principalmente a localizada nos bair
ros e subúrbios, o Município passou a contar com as seguintes capelas: 

Capela do Juremal, sob a invocação de São João Batista, inaugu
rada em 24 de junho de 1920; 

Capela da Carnaíba, sob invocação de Santa Teresinha, inaugurada 
em 17 de maio de 1923; 

Capela de Itamotinga sob a invocação do Bom Jesus dos Nave
gantes, inaugurada em 16 de agosto de 1926; 

Capela de Santo Antonio, no bairro Atrás-da-Banca, inaugurada 
em 1934; 

Capela de Santa Terezinha, no bairro de Teodoro Sampaio (Pi
ranga), inaugurada em 3 de outubro de 1948; 

Centro Social Maria Goreti, no bairro do Alagadiço, inaugurada 
em 1955; 

Centro Social São Geraldo, no bairro do Horto Florestal, inaugu
rado em 1958; 

Capela da Maçaroca, inaugurada em 1956. 

CRIAÇÃO DA DIOCESE 

Desde sua criação, a paróquia de Juazeiro estava diretamente vin
cul ada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia, até o ano de 1913, quan
do foi criada a Diocese da Barra, inaugurada a 22 de novembro de 1915, 
ao ser nela empossado o seu primeiro bispo - D. Augusto Alvaro da Silva, 
depois Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, que atin
giu, mais tarde, o Cardinalato, ainda como titular dessa Arquidiocese, 
onde veio a falecer. 

Ao ser criada aquela nova Diocese, na região do São Francisco, 
ficou a Paróquia de Juazeiro sob sua jurisdição, até a instalação da Diocese 
de Juazeiro, criada pela Bula Christi Ecclesiae, expedida por S. S. o Papa 
João XXII I, em 21 de julho de 1962. 

Obedeceu a criação da Diocese de Juazeiro aos seculares proposí
tos da Igreja de Christo de contribuir para a santificação das almas, pela fé 
e pelo sacramento, e atendeu a pedido do Núncio Apostólico, no Brasil, 
Arcebispo D. Armando Lombardi, que o encaminhou à Santo-Sé, depois 
de consultas feitas aos bispos da Provincia Eclesiástica de São Salvador da 
Bahia. 

Por determinação expressa, contida na Bula Christi Ecclesiae, 
foram separados da Diocese da Barra os territorios dos municípios de Jua
zeiro, Casa Nova, Sento-Sé, Remanso e Pilão Arcado, com os mesmos 
limites estabelecidos na lei civil brasileira e, em idênticas condições, foi 
separado da Diocese de Bonfim, o território do município de Curaçá, 
e fundada a Diocese de Juazeiro, tendo essa por limites os mesmos desses 
municípios, tomados conjuntamente. 



Catedral da Diocese de Juazeiro, na Praça da Imacu lada Conceição. 

Festa do Bom Jesus dos Navegantes, em Juazeiro . 
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Pelo mesmo documento pontifício ficou designada a cidade de 
Juazeiro como sede episcopal da Diocese, colocada a Cátedra do Magisté
rio Episcopal na Igreja de Nossa Senhora das Grotas, que o Santo Padre 
elevou ao grau de Igreja Catedral, com todos os direitos e privilégios 
devidos. 

Estabeleceu, ainda, a Bula, que a nova Diocese seria sufragânea da 
Arquidiocese de São Salvador da Bahia, e os seus respectivos Bispos fica
riam sujeitos ao direito metropolitano do Arcebispo Primaz do Brasil. 

o PRIMEI RO BISPO DIOCESANO 

Com as suas saudações e bênção apostólica ao Clero e ao povo da 
cidade ~ da Diocese de Juazeiro, Sua Santidade o Papa João XXIII , atra
vés da Carta datada de Roma, na Basílica de São Pedro, de 16 de outubro 
de 1962, quarto ano do seu memorável pontificado, nomeou o primeiro 

bispo da Diocese de Juazeiro, - D. Tomás Guilherme Murphy, membro da 
Congregação do Santissimo Redentor, que vinha sendo ansiosamente es
perado pela população juazeirense e pelas dos demais municípios da 
Diocese criada. 

Juazeiro festejou com o maior júbilo, a 10 de fevereiro de 1963, 
a solen íssima instalação da Diocese e a posse do seu primeiro bispo, em 
atos presididos pelo Excelentissimo Senhor Bispo Diocesano da Barra do 
Rio Grande - D. João Batista Muniz, da Congregação do Santíssimo 
Redentor, e delegado do Excelentíssimo Senhor Núncio Apostólico -
D. Armando Lombardi. 

Prestigiaram esses inolvidáveis atos, com as suas eminentes pre
senças, os Excelentíssimos Senhores D. José Brandão de Castro, C.S.S. R., 
Bispo de Propriá, e D. Milton Correia Pereira, Bispo auxiliar de Belém, 
além de numerosos membros do Clero Diocesano e regular e de autorida
des estaduais e municipais das Dioceses de Juazeiro e de Petrolina. 

Permanece inesquecível, na Diocese de Juazeiro, a atividade ai í 
desenvolvida, por D. Tomás, o seu primeiro bispo, tão bemfazeja, pela 
profunda espiritual idade com que soube infundir na alma do povo a sua 
mensagem de fé cristã, e pelo extraordinário dinamismo que foi a marca 
indelével de sua atuação, sobretudo nos cuidados e obras de ação social 
que instituiu e incentivou, em benefício dos diocesanos mais necessitados. 

UMA FIGURA A PARTE - O 
MONSENHOR JOSE GI LBERTO DE LUNA 

Tendo celebrado a sua primeira Missa na Igreja de Nossa Senhora 
das Grotas, ao receber o sacramento da Ordem Sacerdotal, o grande filho 
de Juazeiro - Padre JOSE GI LBERTO DE LUNA, como que recebeu na
quele dia memorável de sua vida, com as bençãos da Virgem Santíssima, 
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uma outra G RAÇA : seria ele, daí por diante, um F I LHO AMADO da 
excelsa padroeira de nossa terra e, porque filho amado, também F I LHO 
AMANTI-SSIMO. 

Na verdade, embora não se tenha fixado na Paróquia de Juazeiro, 
o Padre LUNA é, por assim dizer, o mais querido dos sacerdotes, em nossa 
terra, e também o mais querido de todos os juazeirenses que residem em 
Salvador, capital do Estado, onde exerce as altas funções de Vigário Geral 
da Arquidiocese, e de Pároco da Igreja de Sant'Ana, sendo ainda um dos 
Vigários de Cristo mais queridos dos nossos conterrâneos domiciliados em 
outras cidades. 

Tudo faz crer que ao receber a graça de Filho Amado de Nossa 
Senhora das G rotas, derramaram-se sobre o seu S E R todas as bemaventu
ranças e, dentre 8las, de modo particular, as virtudes de uma inteligência 
privilegiada, de um talento invulgar e de uma vida sacerdotal perfeita, 
que o têm colocado no ápice de todas as grandes iniciativas e realizações 
do Cabido Metropolitano da nossa Arquidiocese ; e mais, a virtude de um 
AMOR extremoso à nossa cidade e à sua gente, porque não conhecemos 
outro juazeirense que seja mais apaixonado pela nossa terra comum, 
do que o Monsenhor JOSÉ GI LBERTO DE LUNA. 

Em todos os grandes acontecimentos de nossa Juazeiro, lá está 
ele presente, como uma força viva, a dar brilho ao que se faz, e sempre na 
organização e no comando. 

Assim foi, quando se rea lizou o Primeiro Congresso Eucarístico 
Diocesano, de cujo hino é o autor, e que tanto ficou a dever-lhe, pelos 
esplendores alcançados; assim foi. quando se comemorou, festivamente, 
o jubileu de prata de vida sacerdotal do seu primeiro Bispo - D. Tomás 
Guilherme Murphy, quando esteve à frente de todas as comemorações 
projetadas e levadas a termo, com raro fulgor; assim tem sido, todos os 
anos, quando vai pregar nas festividades religiosas de 8 de setembro, dia 
consagrado à nossa padroeira; assim está sendo, agora, nas comemorações 
do centenário da cidade, coordenando, supervisionando e dirigindo todos 
os trabalhos preparatórios e arcando, ainda, com a responsabilidade de 
escrever o Auto de Glória e a Marcha do Centenário, duas bel íssimas peças 
de sua autoria. 

É, sem dúvida, um Filho Amado e Amantíssimo. 
Os juazeirenses aguardam com ansiedade o dia em que essa figura 

extraordinária do clero brasileiro será elevada à alta dignidade de Bispo 
da Igreja Católica Apostólica Romana, com a sua designação para dirigir 
a nossa Diocese. Será, talvez, a maior festa de nossa terra. 

Como os desígnios de Deus são 'imperscrutáveis, aqui fica, por en
quanto, apenas este registro: o sinal de ESPERANÇA do povo de Juazeiro. 
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NO PER(ODO COLONIAL 

Pode-se dizer que de 1730 a 1830. não houve para Juazeiro aconte
cimento digno de registro, além de sua elevação a JULGADO, como 
veremos no cap ítulo seguinte, em que estudaremos a organização da Jus
tiça. 

Com a elevação a JULGADO, no ano de 1766, por ato de D. An
tonio Rolim de Moura Tavares, Conde de Azambuja, Governador e Capi
tão General da Capitania da Bahia, ficou Juazeiro subord inada à jurisdi
ção da Comarca de Jacobina e assim permaneceu durante todo o tempo do 
período colonia l, sem que houvesse qualquer iniciativa tendente ao seu 
crescimento. 

A mesma circunstância, aliás, ocorreu no desenvolvimento de 
quase todos os atua is municípios do sertão. 

Entretanto, depois de decorrido esse século de estagnação, come
çaram a se desanuviar os horizontes para a sua prosperidade. Por isso, 
dissemos no prólogo desta nossa Memória Histórica que somente a partir 
do sécu lo X I X certas local idades do interior baiano puderam tornar-se 
conhecidas, parecendo que antes desse período f icaram alheias à evolução 
nacional. 

NO IMPÉRIO 

ELEVAÇÃO A VILA E INSTALAÇÃO DA 1a. CÃMARA MUNICIPAL 

Pela Lei de 9 de março de 1833, sancionada por Joaquim José 
Pinheiro de Vasconcelos, foi o povoado de Juazeiro elevado à categoria de 
Vila, e cri ado o respectivo Município, cujo território foi desmembrado do 
de Sento-Sé, e instalada a sua primeira Câmara Municipal a 11 de junho de 
1834, que estava assim constituída : 

Presidente - Francisco de Paula Pita 
Vereadores - Adeodato Ferreira Campos 

Antônio Joaquim da Costa, Capo Mor 
Antônio Martins Duarte 
Eugêni o Nunes da Si lva 
João Evange lista de Melo, e João Francisco Régis. 

Começaram esses seus dígnos f ilhos, imediatamente, o trabalho de 
engrandecimento do município, tudo fazendo para que os seus sucessores 
tivessem um exemp lo de trabalho e se an imassem a continuar a obra que 
então se iniciava. 

ATOS INICIAIS DA 1a. CÃMARA MUNICIPAL 

Muito precárias as condições financeiras e econômicas do muni
ClplO, nessa época, não poderiam fazer muito. Era apenas o ensaio. Não 
se fizeram esperadas, todavia, as providências mais urgentes. 
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Dentre estas, merecem ser mencionadas as segu intes, pe la impor
tância de que se revestiram, face ao evento da cr iação do Municípi o: 

- Organ ização do funciona lismo municipal e nomeação dos pri
meiros se rvidores; 

- Organização dos serv iços muni cipais da Ju sti ça e nomeação dos 
t it ulares dos respectivos cargos; 

- Organ ização da Guarda Nac ional; 
- Reivindicação de maior amplitude do território do Municípi o; 
- Divi são adm inistrati va do Municípi o em Dist ritos; 
- Cód igo de Posturas Muni cipa is; 
- Criação da Paróquia; 
- Criação da Prim eira Coletor ia; 
- Cri ação da Agência dos Correios; 
- Obras Públi cas. 

PRIMEI ROS SER V IDORES PÚBLICOS 

Merece reg istro o fato histór ico de que àquela época o func iona
li smo mun icipa l era constituído de apenas quatro servidores: Secretário 
da Câmara - João Antôn io Ferreira; Porte iro da Câmara - Franc isco Soa
res Ramos; Procurador da Câmara - Francisco Lu ís Pere ira; Fi scal do Mu
nicíp io - José da Mota Sil veira. 

Falaremos no próximo capítulo da organização dos se rviços mu
nicipa is da Just iça, e aí se rão abordados aspéctos da vida de Ju azeiro e 
da região do São Francisco, naquela época, quando as popu lações viviam, 
ainda, em grande at razo, e aterrorizadas pela ação nefasta de homens qu e 
deti nham, com a força das armas, o poder de submetê- Ias ao sacri fíc io, 
ao pavor e ao sofrimento. 

A GUARDA NACIONAL 

Em obed iência às normas legais, insta lado o Município, deveri a 
a Câmara Mun icipa l cuidar de organiza r e instituir o seu bata lhão da 
Guarda Nac iona l, que f icou const itu íd o, inicialmente, de duzentos e oi
tenta e três (283) guardas, agrupados em quatro Companhias. O ali stamen
to dos seus componentes fôra efetuado, na forma da lei, pelo Juiz Mu
nicipal - FR ANC ISCO MARTI NS DUARTE, e o ato da Câmara organi
zando a mil íc ia ocorreu a 29 de ju lh o de 1834. 

Em segu ida, por Decreto de Sua Magestade o Imperador D. Pedro 
11 , em acatamento a indicação fe ita pela Câmara Municipal de Juazeiro, fo i 
nomeado Comandante Superi or da Guarda Nacional, no post o de Tenente 
Corone l, o cidadão e Capitão-Mor ANTON 10 JOAQU I M DA COSTA, 
com juri sd ição sobre o batalhão de Juazeiro, ao qual pertenc ia, e onde 
estava sed iado, e, bem assim, os bata lhões de Sento-Sé e da Barra do Ri o 
Grande. 
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Desse ato imperial foi dado conhecimento através de Edital pu
blicado pela Câmara Municipal de Juazeiro, em 4 de fevere iro de 1839, 
às autoridades e popu lações das Comarcas de Sento-Sé, à qual Juazeiro 
pertencia, como Termo, e do São Franc isco, com sede na Barra do Rio 
Grande. 

TER R ITOR 10 DO MUNICI'PIO 

O maior serviço prestado ao Município, pela sua primeira Câmara 
Municipal, no amp lo sentido histórico, foi, sem dúvida, o que desenca
deou, com vistas à amp liação do seu território. 

Com efeito, o Município fora cri ado tendo por limite o Rio Sa
litre, que divid ia o seu terr itório do de Sento-Sé, e a Câmara Municipal, ao 
proceder a divisão adm inistrat iva do Município em Distritos, em 14 de 
junho de 1834, estabe leceu que estes ficariam assim delimitados: 

10. Distrito -o da Sede (ou da Vila), compreendento os terrenos 
da Barra do Sa li tre à Barrinha, com seus respectivos centros; 

20. Distrito -o do Riacho, compreendendo os terrenos da Barri
nha à Fazenda da Maniçoba e seus centros; 

30. Distrito -o da Maniçoba à Barra do Curaçá, limite extremo do 
Termo e do Município, e seus centros. 

Em ofício de 29 de junho de 1834, a Câmara Municipal informava 
ao Presidente da Província essa divisão do território em Di st ritos, ad ian
tando estar ele compreendido nas duas Freguesias de Sento-Sé e Pambú, 
abrangendo cinco léguas na primeira e quatorze léguas na segunda, e as
sinalava, por fim, não existir nenhuma capela, além da que fôra erigida na 
Mi ssão dos índios, na Vila do Ju aze iro, e que também não ex ist iam outras 
povoações, além daquela constituida pe la Vil a, ou seja, pela sede do Mu
nicípio. 

Apressou-se, a l a. Câmara Municipal de Juazeiro, sob o fundamen
to de que era bastante difícil, para a população que habitava a margem es
querda do Ri o Sa litre e suas adjacênc ias, permanecer sob a juri sd ição de 
Sento-Sé, devido à distância para a sede daquele município, pelo que, já 
em 30 de julh o de 1834, representava, por ofício, ao Presidente da Prov ín
cia, reivindicando que os limites territoriais do município de Juazei ro 
se estendessem para além do Ri o Salitre, passando a serem fixados do ri a
cho do Curaçá até o ri acho Sucuru iú , acima da Vila de Juazeiro doze le
guas, riacho este nascente na Fazenda Tamanduá, indo a desaguar no rio 
São Francisco. 

Esta reivindicação da l a. Câmara Municipal não foi atend ida pelo 
Conselho Provincial. Entretanto, ext into êste, e criada a Assembléia Le
gislativa Prov incial, vo ltaria a 2a. Câmara Municipal a pleitear, em 15 de 
janei ro de 1838. a mesma amp liação territorial do município, sob idên
ticos fundamentos. 
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Este segundo apê lo, porém, mereceu acolhimento por parte da As
sembléia Leg islativa e, através da Lei n. 114, de 26 de março de 1840, 
sancionada pelo Presidente da Prov íncia - Thomaz Xavier Garcia d' Al
meida, que extinguia a Missão do Juazeiro e criava a Freguesia e respectiva 
Matriz, foram estabelecidos os novos limites do município, dividindo o seu 
território com o da Freguesia de Santo Antonio do Pambú, pelo riacho 
Curaçá, e com a de São José da Barra do Sento-Sé, pelo alto da Fazenda 
das Pedras, e daí em linha reta até a Fazenda Salgadinha. 

Deve-se, portanto, à l a. Câmara Municipal de Juazeiro, a iniciativa 
da ampliação do seu território, para além da margem esquerda do Rio 
Salitre, abrangendo a área onde se construiu, afinal, a Barragem do So
bradinho, que constitui, ·atualmente, uma grande esperança para a reg ião, 
limites esses que foram melhor definidos pela Lei n. 470, de 25 de abril de 
1853, sancionada pelo Presidente João Maur ício Wanderley, depois Barão 
de Cotegipe, cujo teor foi o seguinte: 

"Art. 19 - O Município de Juazeiro fica dora em diante dividido 
em quatro distritos: o primeiro principiará da barra do Maurício 
até a fazenda denominada Encruzilhada; o segundo, da barra do 
Maurício à barra do Teodoro Lui z, pelo centro, compreendendo 
o riacho da Cifra; o terceiro, da barra do Teodoro Luiz, à barra 
do Curaçá Grande; o quarto, da barra do Rodeadouro, pela mar
gem do rio, até à Fazenda das Pedras e pelo centro, compreenden
do o riacho Salitre por uma e outra margem, até à extrema do Ter
mo de Juazeiro com o da Vila Nova da Rainha. 
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. " 

OUTROS SERViÇOS E OBRAS PÚBLICAS 

Aprovou a la. Câmara Municipal de Juazeiro, em 3 de julho de 
1834, se bem que muito rudim entar, o primeiro Código de Posturas do 
Município ; promoveu as medidas necessárias à criação da Paróquia, no que 
veio a ser atendida pela Lei n. 114, de 26 de março de 1840, a que já 
nos referimos no capítulo anterior; di ligenciou no sentido de ser criada 
a primeira agência dos Correios, que, no ano de 1836, foi inaugurada, sob 
a denominação de Administração dos Correios da Vila de Juazeiro, sendo 
nomeado Administrador, por indicação da Câmara, o cidadão José Tibúr
cio Pereira e Melo e, finalmente, pleiteou e obteve a cri ação da 1 a, Coleto
ria, sendo nomeado para o cargo o Tenente Coronel ANTONIO JOAQUIM 
DA COSTA, que o exerceu durante mais de vinte anos. 

No tocante a Obras Públicas, e$sa 1 a. Câmara Municipal cuidou, 
prioritáriamente, de autorizar aos Juizes de Paz dos distritos a abertura 
de estradas no interior do Município, e de construir o primeiro cemi-
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tério da Vila, requisitando ao Vigário Francisco Manuel dos Santos, como 
autoridade eclesiástica, a demarcação do terreno apropriado, a fim de re
solver problema do maior interesse para a população, uma vez que o se
pultamento, até essa época - outubro de 1834, ainda se fazia em campo 
aberto. 

AS DEMAIS CAMARAS MUNICIPAIS 

I mpossível seria, em trabalho desta natureza, descrevermos as ati
vidades desenvolvidas pelas Câmaras Municipais que dirigiram os destinos 
de Juazeiro, durante todo o período do Império, bem assim pelos Inten
dentes e Conselhos Municipais, que tiveram sob sua responsabilidade a 
administração do município durante a primeira República, ou dos Prefe i
tos e Câmaras de Vereadores que geriram os interesses de nossa terra, a 
partir do segundo período republicano. 

Correríamos o risco de descermos a minúcias desnecessárias, 
tornando maçuda esta Memória Histórica, e assás enfadonha a sua leitura. 
Preferimos referir-nos tão só, às que foram objeto das preocupações da 
1 a. Câmara Municipal, pela importância histórica de que se revestiram. 

Todavia, ainda em atendimento ao interesse histórico, detalha
remos, a seguir, quais foram os juazeirenses que compuseram todas as 
demais Câmaras e Conselhos Municipais, bem assim os I ntendentes e Pre
feitos que, ao longo daqueles períodos, se devotaram, por vezes, com o 
sacrifício de interesses pessoais e de família, à gestão do município de Jua
zeiro e às preocupações do bem comum: 

NO IMPERIO 

ANTES DA ELEVAÇÃO DA VILA A CATEGORIA 
DE CIDADE 

CAMARAS DE VEREADORES 
CAMARA DE 1837 a 3 DE ABRIL DE 1841 

Vereadores - João Antônio Ferreira - Presidente 
José Lu ís da Rocha 
José Batista de Sousa 
Francisco Raimundo de Sousa 
Jerônimo Rodrigues Infante da Câmara 
Dr. Joaquim José Ribeiro de Magalhães 
Manuel José de Amorim. 

Suplentes - Filipe Santiago Barroso 
João Martins Duarte 
Manuel Lu ís Alves da Costa. 
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Câmara de 3 de abril de 1841 a 10 de janeiro de 1845: 

Vereadores - Antôn io Lu ís Ferreira - Presidente 
An tônio da Cunha Barbosa 
Francisco Martins Duarte 
Francisco Raimundo de Sousa 
José Carlos da Cunha 
José Tibúrcio Pereira e Melo 
José Antonio Ferreira 

Suplentes - Clemente de Sousa Benevides 
José da Mota Silveira 
Justino José de Sousa Lisboa 

Câmara de 11 de janeiro de 1845 a 7 de janeiro de 1849: 

Vereadores - Antônio Lu ís Ferreira - Presidente 
Justino José Pereira e Melo 
Manuel Lu ís da Costa 
Antônio Ribeiro da Silva 
Lu ís Pereira Jordão 
Manuel de Melo Afonso Costa 

Suplentes - Francisco Martins Duarte 
Antônio Lu ís da Sil va 
José da Mota Silveira 
Francisco Rodrigues de Melo 

-Joaquim Nogueira de Sousa 
Félix da Cunha Barbosa 
Raimundo Martins Duarte 
José Antônio Ferreira 
Manuel José de A morim 

Câmara de 8 de janeiro de 1849 a 6 de janeiro de 1853: 

Vereadores - Justino José Pereira e Melo - Presidente 
Lu ís Pereira Jordão 
Manuel Lu ís da Costa 
Vitorino Nunes Martins Duarte 
Antônio Ribeiro da Silva 
Félix Cunha Barbosa 
Francisco Rodrigues Melo 

Suplentes - Antônio Lopes da Silva 
Clemente de Sousa Benevides 
An tônio Martins Ferreira Campos 
José Custódio da Cunha 
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An tônio Lu ís da Rocha 
Manuel Afonso de Melo Costa 
João Franc isco Régis Júni or 
José Hermeneg ildo de Sousa 
Raimundo Mart ins Duarte 
José Francisco Castro 

Câmara de 7 de janeiro de 1853 a 6 de janeiro de 1857: 

Vereadores - Justino José Pereira e Melo - Pres idente 
Francisco Rodrigues Melo 
An tôni o Lu ís da Rocha 
José Barbosa da Cu nha 
AI berto José de Santana 
Clemente de Sousa Benevides 
Teodoro José de Sousa Frade 

Supl entes - Manu el Francisco de Sousa 
Francisco Raimundo de Sousa Júnior 
Vitorino Nunes Mart ins Duarte 
Manu el Afonso de Melo Costa 
Lu ís Inácio da Silva 

Câmara de 7 de janeiro de 1857 a 7 de janeiro de 1861 : 

Vereadores - Dom ingos Lu ís Ferreira - Presidente 
Lu ís I nácio da Sil va 
João Ferreira Silva 
Franc isco Rodrigues Melo 
Franc isco Mart ins Duarte 
Lu ís Manuel da Costa 
Justino José Pereira e Melo 

Suplentes - Teodoro Luís de Sousa 
Cassiano Carlos da Cunha 
José An tôni o Ferreira 
An tôni o Al ves Lea l 
August o Sousa Benev ides 

Câmara de 8 de janeiro de 1861 a 6 de janeiro de 1865: 

Vereadores - Domingos Lu ís Ferreira - Pres idente 
José An tôni o Ferreira 
José F rancisco de Cast ro 
Sa lustiano Lu ís Ferreira 
Jesu ín o Moreira de A morim 
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Alberto José de Santana 
Lu (s Pereira Jordão 
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Suplentes - Antônio Alves Leal 
Jerônimo José Marinho 
Manuel José Oliveira 
Antônio Lu (s Ferreira Filho 
José Lu ís de Queirós 
José Carlos da Cunha Júnior 
I nocêncio de Sousa Benevides 
José Perei ra de Meneses Pi ngo 
Manuel Silva Franco 
José da Mota Silveira 

Câmara de 7 de janeiro de 1865 a 13 de maio de 1870: 

Vereadores - Antônio Ribeiro da Silva Júnior - Presidente 
Pedro José Vieira 
Antônio Joaquim de Araújo 
Manuel da Curz Nascimento 
Custódio Lu ís Ferreira 
Antônio Alves Leal 
José Carlos da Cunha Júnior 

Suplentes - Manuel de Sousa Benevides 
Jerônimo José Albernaz 
Jerônimo José Marinho 
José Vieira Silva Neto 
Antônio Lu ís Ferreira Filho 
Teodoro Alves Ferreira 
Lu ís Perei ra Jordão 
João Martins Duarte 
Teodoro José de Sousa Frade 

Câmara de 14 de maio de 1870a 7 de janeiro de 1873: 

Vereadores - Francisco Martins Duarte - Presidente 
Manuel Lu ís Fernandes da Cunha 
Benevides Moreira do Prado 
João Evangelista Pereira e Melo 
José da Mota Silveira 
Manuel de Sousa Benevides 
Lino José de Oliveira 

Suplente; - Manuel Gonçalves da Silva Loja 
Jerônimo José Marinho 
Manuel Lu (s da Costa 
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Antônio da Cunha Barbosa 
Rufo José Lafetá 
Pedro José Vieira 
José Vieira da Silva Neto 
Teodoro José de Sousa Frade 
João Martins Duarte 

Câmara de 7 de janeiro de 1873 a 7 de janeiro de 1877: 

Vereadores - João Evangelista Pereira e Melo - Presidente 
Francisco Marti ns Duarte 
Manuel Lu ís Fernandes da Cunha 
Luís Inácio da Silva 
Manuel da Cruz Nascimento 
Jerônimo José Marinho 
Manuel Lu ís de Sousa 

Suplentes - Teodoro José de Sousa Frade 
Martinho José de Macedo 
João Ferrei ra da Si Iva 
Joaquim Nogueira de Sousa 
Lu ís Manuel da Costa 
Antônio da Cunha Barbosa 
Teodoro Lu í s de Sousa 
José da Mota Silveira 
João Martins Duarte 

Câmara de 7 de janeiro de 1877 a 7 de janeiro de 1881: 

Vereadores - Francisco Martins Duarte - Presidente 
José da Mota Silveira 
Jerônimo Fernandes da Cunha 
Cesário da Silva 
João Evangelista Pereira e Melo 
Jerônimo José Marinho 
Eduardo Rodrigues Coelho de Amorim 

Suplentes - Teodoro Lu ís de Souza 
Manoel Lu is de Souza 
João Lu ís da Costa 
Antônio da Cunha Barbosa 
Pedro José Vieira 
Henrique José da Rocha 
Benevides Moreira do Prado 
José Antônio de Araújo Silva 
Antônio Gomes de Jesus 
João Ferrei ra da Si Iva 
Rodolfo Martins Duarte. 
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ELEVAÇÃO A CATEGORIA DE CIDADE 

Foi, assim, durante o exercíc io desta Câmara de Vereadores, que 
ocorreu o maior e mais ausp icioso fato de sua evolução pol ítica. 

Pela Lei n. 1. 8 14, de 15 de ju lho de 1878, fo i a Vila de Ju azeiro 
elevada à categoria de Cidade, acesso a que fi zera jús pe la sua prosperida
de, visto que a esse tempo já não era apenas um agrupamento humano, 
sem fora is de civili zação, como tantos que ainda hoje ex istem, pelos nos
sos se rtões, t itulados de cidades, por disposição lega l, pelo fato só de se
rem sedes de mun icíp ios. 

Em apoio desta assertiva, não nos devemos furta r à transcrição da 
crônica escrita por Theodoro Sampaio, um dos eméritos historiadores 
ba ianos, que ai í chegou um ano depois, a 14 de outubro de 1879, em via
gem de estudos da navegação dos grandes ri os que desembocam na costa 
orienta l do Brasil. Diz ele: (1~) 

CRONICA DA ~POCA DA ELEVAÇÃO A CIDADE 

"A cidade de Juazeiro é com razão considerada o empório do ser
tão do São Francisco. 

A sua zona de in f luência comerc ial que, por um lado, at inge Ca
brobó, 203 quilômetros ri o aba ixo, por outro, a Januári a, 1.054 quilô
metros rio ac im a, afetando ainda os sertões de Piau í por Oeiras e Para
naguá, e os de Goiás por Palmas e Natividade, é, sem dúvida, uma das 
mais vastas do Brasi l Central. 

O Juaze iro, que f ica distante do porto da Bahia 575 quilômetros, 
ou 78 léguas, a mais curta t ravessia entre o mar e a secção navegável do 
alto São Francisco. e. por essa razão, ponto term inal esco lhido da grande 
linha férrea que para estes sertões se encam inha, t inha então para nós 
que acabávamos de percorrer uma região àspera, atrazada e tão pouco fa
vo recida pela natureza, o aspécto de uma côrte do sertão. As suas cons
truções em que se procuram observar certo gosto arquitetôn ico, a sua nova 
e bôa igreja matriz, o teatro, uma grande praça arbo ri zada, ru as extensas, 
comércio an imado, porto profundo e amp lo, ex ibindo uma verdadeira 
frota fluvial, população alegre e at iva, de mais ou menos 3.000 habitantes, 
davam-nos uma impressão tão favorável de progresso, de riqueza e de at ivi
dade de que nos alegrava e nos levava a mudar o conce ito que vinhamos 
fazendo deste ri o e dos seus adustos se rtões. 

Tu do, com efeito, aqui concorre para tornar esta cidade um 
centro de at ivas transações. Situada na encruzilhada de duas grandes 
artérias de comunicação in terior, isto é, a velha estrada histórica que da 

_ (12) Theodoro Sampaio - O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina. 
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Bahia se encaminha para o Maranhão, através do Piau í, e a ampl íss ima 
estrada f luvial que desce de Minas e vai ao Oceano, através da Bahia, Per
nambuco, Alagoas e Sergipe, Juazeiro, fundado pelos fins do século XVII 
se tornou logo um centro preferido das transações comerciais destas re
giões, e cresceu e se constituiu o foco mais poderoso da civilização e da 
riqueza desta parte do Brasil que se pode designar como a região média 
dentre os rios São Francisco e Tocantins. Por essa razão, é aqui comu
mente denominada a PRAÇA entre os sertanejos mantendo com o porto 
da Bahia um grosso trato, servido por cerca de dois mil muares, que de 
ordinário fazem a grande travessia para o litoral em quinze' dias e mar
cha regu lar. 

Entretanto, apezar da distância e dos meios de transporte e das 
di ficu I dades venci das, chegam aqu i as mercadorias eu ropéias por preços 
bem razoáveis e ainda suportam com vantagem o frete adicional para lu
gares mais distantes. 

Notamos na população do Juazeiro a mais obsequiosa atenção e 
urbanidade. 

Havíamos assentado acampamento abaixo da cidade, à sombra 
dos frondosos cajueiros de uma chácara situada à margem do rio. Em 
poucas horas, porém, toda a população sabia da nossa chegada e o que de 
mais distinto e elevado nela havia nos vinha visitar e oferecer os seus prés
timos. Notamos-lhe ao par de muita afabilidade e correção de maneiras, 
o sincero desejo de obsequiar e de se rvir. Em breve, recebíamos convites 
para ce ias e jantares, bandeijas de frutas e doces, cobertas com toalhas de 
riqu íssimos bordados e outras provas repetidas de consideração e de 
simpatia. 

Dentre as pessoas que mais atenções nos dispensavam, distinguia-se 
o velho vigário, o Cônego Mato-Grosso, figura simpática que todos trata
vam o Padrinho Vigário, pois vira surgir e batizar a quase duas gerações 
desse povo sertanejo que tão sincera e tão justamente o amava." 

Aí tivemos uma boa impressão do que era Juazeiro ao tempo em 
que foi sancionada a Lei n. 1814, de que falamos há pouco, e cujo texto é 
o seguinte : 

"O Barão Homem de Melo, do Conselho de Sua Magestade o I m
perador. Dignitario da Ordem da Rosa e Presidente da Província 
da Bahia. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia 
Legislativa Provincial decretou e eu sanciono a Lei seguinte: 

Art. 19 - Fica elevada à categoria de cidade a Vila do Jua
zeiro, com a denominação de cidade do Juazei ro. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Verificada a insta lação so lene a 8 de setembro desse mesmo ano 

de 1878, dia consagrado a N. S. das Grotas, padroeira da cidade, atingira, 
assim, o nosso município, na sua evolução pol ítica, o ponto mais alto, nos 
limites do reqime. Doravante, teriam lugar especial as conquistas da sua 
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evolucão soc ial. Para estas, entretanto, iri am concorrer, ain da e de modo 
dec i s i ~o, os dois grandes meios de transporte cujo funcionamento regular 
não ta rdari a. 

DEPOI S DA ELEVAÇÃO DA VILA A CATEGOR IA DE CIDADE 

CÂMARAS DE VEREADORES 

Perm aneceu a com posição da CÂMARA insta lada a 7 de janeiro de 
1877, sob a presidência de FRAN CISCO MARTINS DUARTE, e, em vir
tude da elevação à categor ia de cidade, fo i aumentado o número de Ve
readores, de se te para nove, sendo convoca dos para o efetivo exe rcíc io, 
os seguintes sup lentes: 

- Teodoro Lu ís de Souza 
- Manoel Lu ís de Souza 

Câmara de 7 de janeiro de 1881 a 9 de janeiro de 1883: 

Vereadores - Franc isco Lu ís Ferreira - Presidente 
Hen ri que José da Rocha 
Manuel Fidié Nunes da Si lva 
João Eva ngelista Pereira e Melo 
Jerôn im o José Marinh o 
Eduardo Rod rigu es Coe lho do Amorim 
Benev ides Moreira do Prado 
Raimundo Corn éli o da Cunha Barbosa 
Ped ro José Vieira 

Câmara de 9 de janeiro de 1883 a 7 de janeiro de 1887: 

Vereadores - Franc isco Martins Duarte - Presidente 
Antôn io da Cunha Barbosa 
Antôn io de Oliveira Sampa io 
Antôn io Lu ís V iana 
Rodo lfo Martins Duarte 
Jerônimo Fernandes da Cunha 
Pedro José da Rocha 
Cesário da Sil va 
João Nunes da Sil va 

Câmara de 7 de janeiro de 1887 a 2 de fevereiro de 1890: 

Vereadores - Benev ides More ira do Prado - Presidente de 1887 
a 1889 
Eduard o Rodrigu es Coe lho do Amorim 
Ari stides Martins Duarte 
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Odilon Augusto de Oliveira Lins 
Teófil o Martins da Cun ha 
Henrique José da Rocha 
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Emídi o Anastácio de Sousa (Fal. em 21/03/1889) 
João Luís Pereira (Falecido em 16/09/1 887) 
An tôni o Ribeiro da Sil va Júni or (Empossado em 
10/01/1 887) 
Dr. José Inác iodaSil va (Empossado em 09/01/1888) 
Antônio Custódio Fernandes da Cunha (Empossado 
em 08/07/1889). 

Suplentes - Antôni o Teixeira Lima Júni or 
F rancisco José de Castro 
Lucí li o Pereira de Mesquita 

Ao final deste registro, feita a honrosa menção aos nomes de todos 
aqueles que com puseram as Câmaras de Vereadores de Juazeiro, de 1834 a 
1889, e que tanto contribuiram com o seu devotamento aos superi ores 
interesses da municipalidade, merecem um destaque especial os dos seus 
respectivos Presidentes, sobre cu jos ombros pesaram as responsabilidades 
maiores das funções executivas, desde sua elevação à categoria de Vila 
até a proclamação da Repú blica, va le dizer durante o período da Mona r
quia Constitucional, e aos quais a nossa terra ficou a dever relevantes 
serviços em prol do seu desenvolviménto: 

- Francisco de Paula Pita 
- João Antôni o Ferreira 
- Antônio Lu ís Ferreira 
- Just ino José Pereira e Melo 
- Domingos Lu ís Ferreira 
- Antônio Ribeiro da Silva Júnior 
- João Evangelista Pereira e Mel o 
- Francisco Lu ís Ferreira 
- Francisco Martins Duarte e 
- Benevides Morei ra do Prado. 

NA REPÚBLICA 

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

Proclamada a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, 
a 15 de novembro de 1889, a Câmara Municipal de Juazeiro reuniu-se a 
01 de dezembro seguinte para, em seu próprio nome e dos municipes que 
representava, aderir ao Governo Provisório do país e ao do Estado da 
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Bahia, reconhecendo a nova forma de governo que se instalara, tal como 
já o haviam feito numerosos municípios de todas as antigas províncias, do 
sul ao norte do território nacional. 

Em reunião realizada e dirigida pelo seu próprio Presidente - o Te
nente Coronel Benevides Moreira do Prado, com a presença dos Vereado
res Dr. José I nácio da Silva, Capitão Antonio Ribeiro da Silva Júnior, 
Tenente Eduardo Rodrigues Coelho de Amorim, Aristides Martins Duarte 
e Teófilo Martins da Cunha, protestou fidelidade ao novo regime, aprovan
do u'a Moção de autoria do Vereador f)r. José Inácio da Silva, concebida 
nos seguintes termos : 

"A Câmara, reconhecendo o novo sistema de governo constituido 
e proclamado no dia 15, adere, em nome do povo deste município, 
que legitimamente representa, ao Governo Central Provisório e ao 
deste Estado da Bahia, como delegado daquele. Em sessão extra
ordi nária de O 1 de dezembro de 1889 - José Inácio." 
Por não terem os poderes do Estado transmitido qualquer delibera

ção, em decorrência da implantação do novo sistema de governo, a Câ
mara Municipal instalada a 7 de janeiro de 1887, ainda se reuniu, em pleno 
regime republicano, no dia 7 de janeiro de 1890, com a presença do Pre
sidente - Benevides Moreira do Prado e dos Vereadores José Inácio da 
Silva, Antonio Ribeiro da Silva Júnior, Odilon Augusto de Oliveira Lins, 
Eduardo Rodrigues Coelho de Amorim, Teófilo Martins da Cunha e An
tônio Custódio Fernandes da Cunha, elegendo, nessa ocasição,a nova 
Mesa diretora da Câmara. Foram eleitos : 

- Presidente - Dr. José Inácio da Silva 
- Vice Presidente - Benevides Moreira do Prado. 
Empossados nos cargos, o Dr. José Inácio da Silva, de acôrdo 

com as normas legais vigentes durante o período do regime monárquico, 
passou a exercer, na qualidade de Presidente da Câmara, e cumulativamen
te, as funções executivas, até que o Governo Provisório do Estado delibe
rasse a respeito. 

Em 26 de fevereiro seguinte, reuniu-se a Câmara Municipal, em 
sessão extraordinária, para tomar conhecimento do ofício recebido do 
Dr. Manoel Vitorino Pereira, Governador do Estado da Bahia, comuni
cando-lhe haver sido dissolvida a Câmara de Vereadores, e criada uma 
I ntendência e um Conselho Municipal, ambos nomeados pelo Governo 
Estadual. 

O intendente, que exercia as funções executivas, na administra
ção do Município, exerceria, por sua vez, também comulativamente, o 
cargo de Presidente do Conselho Municipal. 

Esses cargos e funções foram assim providos, por ato do Governo 
do Estado, de 12 de feverei ro de 1890: 
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In tendente - Coronel FRANCISCO MARTINS DUARTE 
Conselho Municipal : 
Francisco Martins Duarte - Presidente 
José Francisco de Morais 
Antônio Luiz Vi ana 
Galdino Simões de Carvalho 
Cesário da Si lva 
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José de Sousa Benevides e posteriormente José Cândido de Deus 
José da Mota Silve ira 
Jerônimo Fernandes da Cunha. 
Naquela sessão extraordinária de 29 de fevereiro de 1890, a Câma

ra Municipal recebeu as contas do Procurador da Câmara e, com as forma
lidades de estilo, deu posse ao Intendente nomeado - FRANCISCO 
MARTI NS DUARTE, que, perante a Câmara, prestou o juramento de 
"sob sua pa lavra de honra e de cava lheiro, cumprir fielmente os deveres 
inerentes ao honroso cargo para que fora nomeado, declarando contar 
com o patriotismo e luzes dos ex-vereadores, para o desempenho de sua 
missão". 

A 8 de março seguinte, realizou-se a sessão de posse do 19 Conse
lho Municipal republicano, sendo deferido pelo Presidente Cel. Francisco 
Martins Duarte, o juramento, aos membros do Conselho, Capitão José 
Francisco de Morais, Antônio Lu ís Viana, Tenente GaldinoSimões de Carva
lho, Cesário da Silva e José de Souza Benevides. Posteriormente foram em
possados os Conselheiros José da Mota Silveira e Jerônimo Fernandes da 
Cunha. 

Na Intendência do Coronel Francisco Martins Duarte, período de 
transição do regime monárquico para o republicano, foram tomadas todas 
as providências atinentes à reorganização dos serv iços públicos, e cu idou-se 
com o máx imo interesse de preparar o serviço eleitoral para os pleitos que 
se iriam travar no ano seguinte. 

A 5 de fevereiro de 1891 realizou-se, em Juazeiro, a primeira elei
ção do período republi cano, para a Assembléia Estadual Constituinte e, 
promu lgada a Constituição baiana, a 2 de julho de 1892, procedeu-se, a 
18 de dezembro de 1892, a primeira eleição, no Município, para escolha, 
pelo voto popular, do Intendente e do Conselho Municipal, sendo eleito 
para o cargo executivo, sem competidor, o Cel. Ramiro Antônio Ribeiro, 
f icando assim const ituida a nova admin istração municipal, empossada a 
21 de abril de 1893: 

CONSELHOS MUNICIPAIS 

Conselho Municipal de 21 de abril de 1893 a 14 de abril de 1896: 

Intendente - Ramiro José Ribeiro 
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Conselheiros 
Municipais - Dr. José Inácio da Silva - Presidente 

Antônio Lu ís Viana 
José Francisco de Morais 
Artur Evaristo Bacelar 
Raimundo Azevedo 
José Joaquim da Silva 
Jerônimo Fernandes da Cunha 
Joaquim Correia Lima 
Cesário Albano Coriolano 
Cirilo Sales. 

Relacionaremos, a seguir os Intendentes, e os Conselheiros Munici
pais que se seguiram, no período republicano, até 1930: 

Conselho Municipal de 14 de abril de 1896 a 01 de janeiro de 
1900: 

Intendente - Henrique José da Rocha 
Conselheiros: Antônio Oliveira Sampaio - Presidente de 1896 

a 1898 
Antônio Evangelista Pereira e Melo - Presidente em 
1899 
Antônio Teixeira Lima Júnior; 
Padre Antônio Dias de Oliva; 
Josino Alcides Ribeiro: 
José Alexandre da Cunha Ribeiro; 
Abílio Barbosa (asassinado em 15/11/1899). 

Conselho Municipal de 01 de janeiro de 1900 a 31 de dezembro de 
1903: 

Intendente: Dr. Antônio Rodrigues da Cunha Melo, 
Conselheiros : José Pereira de Mesquita - Preso até 01/04/1900; 

Aprígio Duarte Filho - Presidente de 01/05/1900 
a31/12/1900; 
Josino Alcides Ribeiro - Presidente em 1901; 
José Alexandre da Cunha Ribeiro - Presidente em 
1902 a 1903; 
Manuel Lima - Preso de 05/04/1900 a 01/05/1900; 
OI ímpio Melo; 
Hermínio Ferreira; 
José Lu ís de Queirós (falecido em 1903). 
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Pela lei n. 478 de 30/09/1902, o número de conselheiros passou a 
nove sendo empossados em 16/02/1903 : 

An ísio Ramos de Queirós e 
Antônio Ferreira Muniz. 

Conselho de 01 de janeiro de 1904 a 31 de dezembro de 1907: 

Intendente: Dr. José I nácio da Si Iva 
Conselheiros : Henrique José da Rocha - Presidente, 

João Soares de Miranda, 
Crispim de Oliveira e Silva, 
Marcolino Ferreira Lima, 
Antônio Tei xeira Lima Júnior, 
Egídio Lopes de Almeida, 
Antônio Adri 
Antônio Firmino Novais Pinto, 
José Filgueiras Cavalcante (renunciou em 1905 
sendo substituido por) 
Joaquim Rodrigu es Santiano Júnior (empossado 
em 13/04/1905). 

Conselho Municipal de 01 de janeiro de 1908 a 28 de fevereiro de 
1912: 

Intendente : 
Consel hei ro : 

Ramiro José Ribeiro, 
Eg{dio Lopes de Almeida - Presidente, 
José Petitinga 
Féli x Antônio de Magalhães, 

Cesário de Sousa Benevides, 
João Soares de Miranda, 
Lauro Dias, 
AI fredo Sousa Estrêla (renunciou substitu ído por 
José Hermenegildo Ferreira Neto), 
Jovino Antônio Pereira (renunci ou substituído por 
João Costa Lima), 
Joaquim Rodrigues SantiElno Júnior (renunciou, 
substituído por 
Manuel Rodrigues Santiago). 

Havendo aumentado o número de conselheiros, de acôrdo com 
Lei Municipal, foram eleitos e empossados : 

José Francisco de Morais e 
Vitorino Martins Duarte. 
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Conselho Municipal de 1912 a 1914: 

Conselheiros: Ulisses Alves Leal - Presidente, 
José Eufrásio Sousa Kop ings, 
João Féli x Martins, 
Antônio Rodrigues de Argôlo, 
Pedro Pereira Prim o, 
Américo Alves de Sousa, 
AI fredo Sousa Estrêla, 
Pelágio Lopes Siqueira, 
Leôn idas Gonçalves Tôrres, 
An ísio Viana, 
Manuel Gonçalves Ferreira, 
José Martins Filho. 

Conselho Municipal de 1914 a 1916: 

Conselheiros: Pelágio Lopes Siqueira - Presidente, 
Pedro Pereira Prim o, 
José Eufrásio Souza Kop ings, 
José da Cunha Filh o, 
João Félix da Cunha, 
I nácio Martins de Macedo, 
Américo Alves de Sousa (substitu í do por 
Raimundo Gonçalves Ferreira), 
José Martins de Sousa Filho, 
Ulisses Alves Leal. 

Conselho Municipal de 1916 a 1920: 

Conselheiros: An ísio Evange l ista Pereira e Melo - Presidente 
Pedro Pereira Primo, 
José Hermenegi ldo Ferreira Neto, 
José de Sá Roriz, 
Lu ís Cursino da França Cardoso, 
Teodulfo Lopes Siqueira, 
Arnaldo Barbosa da Cunha, 
João Coelho Cavalcante, 
Zacarias Alves de Freitas, 
Enéias Ferreira Muni z, 
Alfredo Francisco de Morais 
(substitu ído por 
Á lvaro Carvalho de Araújo), 
José Dantas Martins (substitu í do por 
Dion ísio Freire de Carva lho). 
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Conselho Municipal de 1920 a 1922: 

Conselheiros : Aprígio Duarte Filho, substituído por 
Lu ís Cursino da França Cardoso), 
Epaminondas do Prado Tôrres - Presidente, 
Juvenal Costa, 
Antônio Martins Duarte, (em 1921), 
An ísio Evangelista Perei ra e Melo (substitu í do por 
Artur Costa Lima, em 1920 (substituido por 
Artur Costa Lima), 
An ísio Evangelista Pereira e Melo (substituido por 
Jaime Martins de Sousa), 
José Hermenegildo Ferreira Neto (substitu ido por 
Pergentino Pereira e Melo), 
Teodulfo Lopes Siqueira (substituido por 
Antônio José Ádri), 
Antônio Barbosa (substituido por 
Antônio Martins Duarte, em 1921 ), 
João Féli x da Cunha, 
Joaquim Alves Ferreira Xavier, 
Dionísio Freire de Carvalho, 
Enéas Ferreira Muniz, 
Álvaro Carvalho de Araú jo. 

Conselho Municipal de 1922 a 1926 

Conselheiros: Antônio Martins Duarte, 
Jesu ino Inácio da Sil va, 
Ped ro Pereira Prim o, 
Antôni o Borges de Almeida, 
José da Mota Sil veira Filh o, 
Armando Gonçalves de Oliveira, 
Leônidas Gonçalves Tôrres 
Veríssimo Va leriano de Araújo, 
Bertolino Evange lista Pereira e Melo, 
Fl ávio Gomes da Cru z, 
Josino Alcides Ribeiro (falecido em 1925 e 
subst ituido por 
Edson Ribeiro (em 1926), 
João Padi I ha de Sousa (su bst itu i do por 
Em íli o Ribeiro), 
Domingos Martins dos Santos (que substitu iu 
Leônidas Gonçalves Tôrres ). 
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Conselho Municipal de 1926 a 1928: 

Conselheiros: Delsuc Moscoso de Oliveira - Presidente, 
Raul Nunes da Cunha, 
Juvenal Costa, 
Epam inondas Dourado, 
Teodulfo Lopes Siqueira, 
Poli ca rp o Ataíde (substituido por 
Edilberto da Mota Tri gueiros) . 

Conselho Municipal de 1928 a 1930: 

Conselheiros: Galdin o Evange lista de Matos - Presidente, 
Artu r Viana, 
Édson Ribeiro, 
João Matos, 
Epamin ondas Dourado, 
Fl ávio Gomes da Curz (subst ituido por 
Al cides Mota), 
Teodoro de Sousa Marti ns, 
Leônidas Gonçalves T ôr res (substituido por 
José de Sá Rori z), 
Raul Nunes da Cunha (substituido por 
Aprígio Du arte Filh o) , 
Ver íss im o Va leriano de Araújo (substituido por 
I nác io Martins de Macedo), 
Delsuc Moscoso de Oliveira (substituido por 
Pergent ino Pereira e Melo). 

JUAZEIRO E A REVOLUÇÃO DE 1930 

Desencadeada a Revo lução, a 3 de outubro de 1930, sob o coma n
do, no norte do país, do Capitão Juarez Fernandes Távora e dos Tenentes 
Juracy Montenegro Maga lhães e Jurandy r Bi zarri a Mamede, desceram as tro
pas revo lu cionári as da Paraíba e do Recife, pelo interi or do Estado de Per
nambuco, ocupando com fac ilidade todas as cidades por onde passavam até 
Petro lina, que também foi ocupada sem resistência, a 16 de outubro. 

Juazeiro, cidade fronteiriça a Petro lina e sepa rada pelo rio São 
Francisco, fôra, entretanto, cons iderada cidade estratég ica, pelas forças 
lega li stas, que se opunham à revolução, e que, no Estado da Bahia, sob o 
comando do General San ta Cruz, deliberaram concentrar naquela cidade a 
resistência aos revoltosos, enca rregando o chefe pol íti co da região De
putado Federal JOS~ CORDEIRO DE MIRANDA, residente em Juazeiro, 
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à rua Cel. João Evangelista n. 29, de organizar as forças de defesa e de sus
tentação do governo, detendo a marcha das colunas revolucionárias que 
já se haviam apoderado, vitoriosamente, das posições pol íticas do nor
deste. 

O deputado CORDEIRO DE MIRANDA, constituiu um corpo de 
combatentes com o pessoal da Viação Baiana do São Francisco, e ob
teve o apoio dos Coroneis sertanejos Franklin Lins de Albuquerque, de 
Pilão Arcado, e Francisco Leobas, de Remanso, que colocaram em armas 
um número avantajado de jagunços. Todo esse pessoal, reunido ao 
Batalhão da Pol ícia Militar, sob o comando do Capi tão Rodolfo Araujo, 
opôs resistência, durante nove dias, em Juazeiro, às ~orças revolucionárias, 
que haviam chegado a Petrolina em uma grande frota de caminhões. 

Ao amanhecer daquele dia 16 de outubro, foi a população juazei
rense surpreendida com a alarmante notícia da chegada daquelas tropas a 
Petrolina, inclusive uma companhia cognominada de Coluna da Morte, 
e que ameaçavam bombardear Juazeiro se a cidade não se rendesse imedia
tamente. Estabeleceu-se verdadeiro pânico e mui tas fam ílias, apavoradas, 
procuravam refugiar-se no interior do município. 

O autor desta Memória não tinha, naquela ocasião, na inocência 
dos seus nove anos de idade, condições de avaliar ou de julgar os aconteci
mentos, suas causas, e suas consequências. Lembra-se, porém, nitidamente, 
do horror e espanto com que os adultos tomavam conhecimento do fato 
e se apressavam em adotar providências no sentido de evacuar a cidade, no 
que eram àConselhados pelas autoridades locais. Continua bem viva na 
sua lembrança, a retirada de sua genitora para a Fazenda Marí, à margem 
do rio São Francisco, distante oito quilômetros da cidade, em estado de 
puerpério, porque nascera, há apenas três dias, ou seja a 13 de outubro 
de 1930, o seu irmão Álvaro; não esquecerá, jamais, o quadro aterrador da 
passagem pela casa da Fazenda Marí, da coluna organizada pelo Coronel 
Fran klin Lins de Albuquerque, descendo de Pilão Arcado para Juazeiro, 
cerca de oitocentos homens armados, e apetrechados, com aquela fisio
nomia própria de jagunços, que vinham dispostos à luta, ao combate, 
e que paravam, todos, em frente à sua casa, para pedirem que lhe fosse ser
vida água, porque os seus cantís estavam esvaziados; lembrar-se-á, sempre, 
dos grupos de homens armados, das forças revoltosas, que na outra mar
gem do rio, no território do município de Petrolina, frequentemente cir
culavam, em rondas de patrulhamento e reconhecimento do terreno, em 
frente à Fazenda Mari, até a Barrinha e o Rodeadoufo, e que se dizia esta
rem planejando a travessia do rio para um ataque a Juazeiro, pela reta
guarda. Todos esses fatos, por outro lado, justificavam a ansiedade com 
que era esperado, todos os dias, ao anoitecer, o seu progenitor, que se 

,deslocava diariamente para a cidade, retornando à Fazenda somente para 
aí pernoitar. 

As forças revolucionárias, porém, ao que se soube depois, estavam 
muito mal mUfliciadas, e por isso permanecei'am em Petrolina, durante 
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aqueles nove dias, promovendo, entretanto, verdadeira guerra fria, com o 
anúncio de que dispunham de armas poderosas, inclusive foguetes com os 
quais poderiam destruir Juazeiro, se esta cidade não se dispuzesse à ren
dição. 

Enquanto isso, as forças legalistas as desafiavam ao ataque, que 
tentaram fazer, desembarcando a chamada Coluna da Morte, sob o coman
do do Coronel João Costa, em Curaçá, no propósito de atacar Juazeiro 
pelos flancos e pela retaguarda. 

Funcionou, entretanto, o serviço de informações das forças le
galistas, que deslocaram em demanda de Curaçá uma coluna de jagunços 
do batalhão organizado pelo Coronel Franklin Lins de Albuquerque e que, 
a doze léguas de distância da cidade de Juazeiro, na Fazenda Acari, com
bateu a coluna revoltosa, derrotando-a e fazendo-a recuar. 

Nesse entretempo, uma caravana composta de autoridades de 
Juazeiro - o Juiz de Direito da Comarca, Dr. Perilo de Assis Benjamim, o 
Vigário da Paróquia Padre João Pedro Alves, e o Vereador Aprígio Duarte 
Filho, que fôra I ntendente Municipal, durante doze anos, de 1912 a 1924, 
deslocou-se para a Ilha do Fogo, situada entre as duas cidades e ai í, em 
território neutro, exerceu missão mediadora entre as fôrças armadas em 
choque, obtendo o compromisso dos comandantes das forças revolucio
nárias de não fazerem fôgo sobre Juazeiro, enquanto se aguardava a solu
ção pol ítica em caráter nacional, ou se esta fosse retardada, que não le
vassem a efeito o combate sem um prévio aviso, com o tempo suficiente 
para que a cidade fosse totalmente evacuada por parte de sua população 
civil. 

A iniciativa desta mediação ficaram os juazeirenses a dever-lhe 
um notável serviço. 

Finalmente, a 24 de outubro, deposto o Presidente Washington 
Lu ís Pereira de Souza e vitoriosa a Revolucão a atitude heroica da resis
tência de Juazeiro chegava a seu termo. A~ 17 horas daquele dia, partiu 
um composição ferroviária da Estação de Juazeiro, conduzindo para Se
nhor do Bonfim a força policial baiana, sob o comando do Capitão 
Rodolfo Araújo e os jagunços trazidos por Franklin Lins de Albuquerque 
e Francisco Leobas retornavam aos seus pagos. Logo mais, às 18 horas, 
os revoltosos atravessavam o Rio São Francisco, sendo recebidos em Jua
zeiro, por inúmeros simpatizantes da causa revolucionária, chefiados pelo 
jornalista João Rodrigues Leal, um dos seus mais ardorosos defensores. 

Deu-se, portanto, à noite de 24 de outubro, a ocupação da cidade, 
pelas tropas revolucionárias e, já no dia seguinte, a ela começaram a re
tornar as fam ílias que se haviam refugiado no interior do município. 

Circulava a boataria e o alarde sobre saques, prisões, espancamen
tos e até assassinios cometidos por elementos das forças revolucionárias, 
principalmente pelos componentes da chamada Coluna da Morte, e tor
nou-se quixotesca a adesão em massa da população à causa revolucionária, 
mediante o uso do lenço vermelho ao pescoço, até por cianças, episódio 
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de que guardamos indelével lembrança, e que bem demonstra a quanto 
pode chegar o ânimo de pessoas indefesas nas horas aterradoras que se 
seguem a uma derrota, diante das forças vitoriosas. 

Ocupada a cidade, foi imediatamente deposto, nessa mesma noi
te/ o I ntendente Municipal - Sr. Miguel Lopes de Siqueira e os revolto
sos começaram a procurar as principais figuras da situação pol ítica local, 
notadamente, o Deputado JOS~ COR DE I RO DE M I RAN DA, que detinha 
invulgar prestígio na região do São Francisco, ameaçado, segundo era voz 
corrente, de ser fuzilado em praça pública. 

Com o aux ílio do seu médico e grande amigo Dr. Adolfo Viana 
Filho e de Carlos Alberto Ferreira Viana Bandeira/ . também seu dedicado 
amigo e alto funcionário da Viação Baiana do São Francisco, foi COR
DE I RO DE MI RANDA conduzido em automóvel, ao Município de Sen
to-Sé, onde o seu outro grande amigo e prestigioso chefe pol ítico local 
Coronel João Nunes Sento-Sé o recebeu e resolveu correr o risco de homi
zia-lo em uma de suas fazendas. Dessa missão foi incumbido o seu filho 
Dr. José Nunes Sento-Sé, e sob disfarces de um matuto péssimamente 
vestido, barbado, de pobre chapéu de palha à cabeça, foi novamente con
duzido CORDEIRO DE MIRANDA à propriedade do Coronel João Nunes 
Sento-Sé, na Serra da Batateira, e aí permaneceu, sob cuidados médicos do 
Dr. José Nunes Sento-Sé e assistido pelos agregados de maior confiança, 
até que os ânimos se acalmaram e pôde o grande chefe pol ítico, que tivera 
sob seu comando as forças legalistas, retornar a Juazeiro. 

PREFEITOS E CAMARAS DE VEREADORES, DEPOIS 
DA REVOLUÇÃO DE 1930/ AT~ 1978 

PREFEITOS : 

- Rodolfo Araujo, de dezembro de 1930 a fevereiro de 1933; 
- Aprígio Duarte Filho, de fevereiro de 1933 a 19 de setembro 

de 1937; 
- Alfredo Viana, de 20 de setembro a 10 de novembro de 1937; 
- Aprígio Duarte Filho, de novembro de 1937 a 29 de outubro 

de 1945; 
- Ademar Raimundo da Silva, de 5 de novembro a 24 de dezem

bro de 1945; 
- Edson Ribeiro, de 25 de dezembro de 1945 a 25 de novembro 

de 1946; 
- Ludgero de Souza Costa, de 27 de novembro de 1946 a 10 de 

janeiro de 1948; 
- Alfredo Viana, de janeiro de 1948 a 31 de janeiro de 1951; 
- Edson Ribeiro, de 31 de janeiro de 1951 a 7 de abril de 1955; 
- José Padilha de Souza, de 7 de abril de 1955 a 7 de abril de 

1959; 
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- Alfredo Viana, de 7 de abril de 1959 a 7 de abri l de 1963; al
guns meses antes do término do mandato passou a exercíc io 
ao Sr. Carlos Hermenegildo Rosa, então Presidente da Câmara 
de Vereadores: 

- Américo Tanuri, de 7 de abril de 1963 a 07 de abril de 1967; 
- Joca de Sou za Oliveira, de 7 de abril de 1967 a 07 de abril de 

197 1 ; 
- Américo Tanuri, de 7 de abri l de 1971 a 31 de janeiro de 

1973; 
- Durval Barbosa da Cunha, de 31 de janeiro de 1973 a 31 de 

janeiro de 1977; 
- Arnaldo Vieira do Nascimento, a partir de 31 de janeiro de 

1977. Continua em exercício. 

CAMARAS DE VEREADORES 

Câmara de Vereadores de 1935 a 1937: 

Dr. João Batista da Costa Pinto - Presidente. 
José Hermenegildo Ferreira Neto, 
Miguel Lopes de Siqueira, 
Pergentino Pereira e Melo, 
Saul C. Rosas, 
José de Sá Roriz, 
Severiano Bernardino da Silva, 
Epaminondas Piauí Dourado, 
José Rodrigues Lima, 
Josino Barbosa de A lmeida, 
Ana Oliveira 
Elesbão Coelho de Aquino (substituido por 
Manuel Gonçalves Neto), 

Vereador Classista 
Augusto Rocha (subst ituido por 
Edgar Bandeira. 

Câmara de Vereadores de 1948 a 7 de abril de 1951: 

Dr. João Batista da Costa Pinto - Presidente de 7/4/1948 a 
7/4/1949, 
Dr. Balbino Antônio de Oliveira - Presidente de 7/4/1949 a 
7/4/1950, 
Dr. Lauro Lustosa de Aragão - Presidente de 7/4/1950 a 
7/4/1951, 
José Hermenegildo Ferreira Neto, 
Severiano Bernardino da Silva, 
José Rodrigues Lima, 
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Manoel de Souza Duarte, 
Ana Oliveira, 
Antônio Cursino da França Cardoso, 
José Teixeira do Amaral, 
Ludgero de Souza Costa, 
Durval Barbosa da Cunha. 
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Câmara de Vereadores de 7 de abril de 1951 a 7 de abril de 1955: 

Onias Oliveira - Presidente 
Jorge de Souza Gomes 
José Gonçalves da Silva 
Manoel de Sá Roriz 
Manoel de Souza Duarte 
José Rodrigues Lima 
Severiano Bernardino da Silva 
Antonio Evangelista de Melo Filho (substituido por 
Ulisses Rocha), 
Ana Oliveira 
Antônio Joaquim Filho 
Antonio Cursino da França Cardoso (substituido por 
Agostinho José Moniz). 

Câmara de Vereadores de 1955 a 1959: 

Carlos Hermenegildo Rosa - Presidente 
João Joaquim da Silva - Vice-Presidente 
Rinaldo Oliveira de Menezes - 10. Secretário 
Alberto Albernaz Galvão - 20 Secretário 
Antonio Pereira Nunes 
João Batista da Costa Pi nto 
Manoel Amorim 
José Rodrigues Lima 
Manoel de Souza Duarte 
Américo Tanuri 
Nelson de Souza Costa. 

Câmara de Vereadores de 1959 a 1963: 

1959 
Carlos Hermenegildo Rosa - Presidente 
José d'Araújo Souza - Vice-Presidente 
José de Souza Filho - 10. Secretário 
Jayme Badeca de Oliveira - 20 Secretário 
Rinaldo Oliveira de Menezes 
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Ivan de Araujo Amorim 
João Joaquim da Silva 
Alvaro Correia da Silva 
Américo Tanuri 
Manoel de Souza Duarte 
Nelson de Souza Costa 
Raulino Franklin de Queiroz. 

1960 

Manuel de Souza Duarte - Presidente 
Américo Tanuri - Vice-Presidente 
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Ivan de Araujo Amorim - 10. Secretário 
Jayme Badeca de Oliveira - 20. Secretário 

1961 
Américo T anu ri - Presidente 
Raulino Franklin de Queiroz - Vice-Presidente 
Rinaldo Oliveira de Menezes - 10. Secretário 
Jayme Badeca de Oliveira - 20. Secretário 

1962 
Carlos Hermenegildo Rosa - Presidente 
Alvaro Correia da Silva - Vice-Presidente 
João Joaquim da Silva - 10. Secretário 
Rinaldo Oliveira de Menezes - 20. Secretário. 

Câmara de Vereadores de 1963 a 1967: 

1963 

Manuel de Souza Duarte - Presidente 
João Bernardino Irmão - Vice-Presidente 
José Rodrigues Lima - 10. Secretário 
José Firmino dos Santos - 20. Secretário 
Raimundo Clementino de Souza 
Orlando Pontes 
Jorge de Souza Gomes 
João José Teixeira 
Nelson de Souza Costa 
Rinaldo Oliveira de Menezes 
Ivan de Araújo Amorim 
Manoel Lopes Sobreira 
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1964 

Manuel de Souza Duarte - Presidente 
Raimundo Clementino de Souza - Vice-Presidente 
José Firmino dos Santos - 10. Secretário 
João José Tei xeira - 20. Secretário. 

1965 

Manuel de Souza Duarte - Presidente 
João Bernardino Irmão - Vice-Presidente 
José Firmino dos Santos - 10. Secretário 
José Rodrigues Lima - 20. Secretário 

1966 

José Rodrigues Lima - Presidente 
Ivan de Araujo Amorim - Vice-Presidente 
José Firmino dos Santos - 10. Secretário 
Manuel de Souza Duarte - 20. Secretário. 

Câmara de Vereadores de 1967 a 1971: 

1967 

Durval Vicente de Lima - Presidente 
Nelson de Souza Costa - Vice-Presidente 
Orlando Pontes - 10. Secretário 
Raimundo Medrado Primo - 20. Secretário 
Álvaro Correia da Silva 
Carlos Benevides 
Carlos Hermenegildo Rosa 
Ivan de Araujo Amorim 
Jayme Badeca de Oliveira 
José Rodrigues Lima 
João Bernardino Irmão 
Manuel de Souza Duarte 
José Firmino dos Santos 
Nelson de Souza Costa 

1968 

Jayme Badeca de Oliveira - Presidente 
Álvaro Correia da Silva - Vice-Presidente 
José Firmino dos Santos - 10. Secretário 
João Bernardino Irmão - 20. Secretárío. 
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1969 

José Rodrigues Lima - Presidente 
Álvaro Correia da Si Iva - Vice-Presidente 
Manuel de Souza Duarte - 10. Secretário 
João Bernardino Irmão - 20. Secretário 

1970 

José Rodrigues Lima - Presidente 
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Manuel de Souza Duarte - Vice-Presidente 
João Bernardino Irmão - 10. Secretário 
Duarval Vicente de Lima - 20. Secretário. 

Câmara de Vereadores de 1971 a 1973: 

1971 

Orlando Pontes - Presidente 
Álvaro Correia da Silva - Vice-Presidente 
José Ivan Divino Lima - 10. Secretário 
Aurélio Pereira da Silva - 20. Secretário 
José Rodrigues Lima 
Ivan de Araujo Amorim 
Manuel de Souza Duarte 
Manoel Gonçalves Bonfim 
João Medrado da Silva 
Raimundo Medrado Primo 
Raimundo Clementino de Souza 
Raimundo Medrado da Silva 
Otoniel Pereira de Queiroz 

1972 

Álvaro Correia da Silva - Presidente 
José Rodrigues Lima - Vice-Presidente 
Manuel de Souza Duarte - 10. Secretário 
Aurélio Pereira da Silva - 20. Secretário 

Câmara de Vereadores de 1973 a 1977: 

1973 - 1974 

Orlando Pontes - Presidente 
Álvaro Correia da Silva - Vice-Presidente 
Geraldo Francisco da Silva - 10. Secretário 
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Antônio Carlos Chaves - 20. Secretário 
José Rodrigu es Lima 
Paganini Nobre Mota 
Herbet Mouze Rodrigues 
Ivan de Araujo Am orim 
Durval Vi cente de Lima 
Francisco Xavier Souza do Nascimento 
Manoel Faustin o da Silva 
Raimundo Medrado da Silva 
Raimundo Medrado Prim o 

1975 - 1976 

Geraldo Ferreira da Silva - Presidente 
Manoel Faustino da Silva - Vice- Presidente 
Antônio Carlos Chaves - 10. Secretário 
Raymundo Medrado da Silva - 20. Secretário 
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Câmara de Vereadores que tomou posse em 1977, estando, ainda, 
em exercício: 

Amadeus Damásio - Presidente 
Alvaro Correia da Silva - Vice-Presidente 
Helena Araújo Pinhei ro - 1 a. Secretária 
Lúcia Carmem Sobreira - 2a. Secretária 
Paganini Nobre Mota 
Jorge de Souza Duarte 
João Medrado da Silva 
Herbet Mouze Rodrigues 
Geraldo Francisco da Silva 
João Oliveira 
Antônio Carlos Chaves 
Raimundo Medrado da Silva 
Joao Macário de Oliveira 

Sentimo-nos rejubilados de novamente trazer à lembrança de nos
sos conterrâneos, especialmente ao conhecimento das novas gerações, os 
nomes de todos aqueles incansáveis batalhadores e baluartes do progresso 
material e cultural de Juazeiro, dentre os quais, foram muitos os que se 
destacaram pelo devotamento ao trabalho perseverante e à preocupação 
constante de servir à comun idade. 
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A Nossa Linhagem 

Entretanto, ao procedermos às pesquisas necessárias à elaboração 
deste estudo, comovemo-nos antes a constatação de haverem sido tantos 
os nossos ancestrais envolvidos no processo do desenvolvimento pol ítico, 
social e econômico do município, amorável terra do nosso nascimento, 
onde, pela primeira vez, os nossos olhos viram a luz do dia, e que se cons
tituiu no horizonte sentimental de nossa vida. 

Por isso, só por só, assim comovidos, deliberamos prestar homena
gem àqueles antepassados, nomeando-os, a seguir, mormente para que, no 
porvi r, os nossos descendentes tenham, por sua vez, a fel iz oportunidade 
de identificar a participação dos membros de sua progênie durante o flo
rescer da vida de Juazeiro, ao longo dos anos. 

Encarecemos, assim, a compreensão de quantos nos leiam, para 
esse dessiderato, vez que, se não o fizéssemos agora, a nossa descendência,. 
nos trepidantes tempos que iremos viver para o futuro, certamente não 
teria ensejo de conhecer esse fato histórico, relacionado com a terra do 
nosso berço, abrangendo tantos componentes de sua estirpe. 

Esta a única razão porque, sem qualquer filão de vanglória, 
passaremos a hon rar-I hes a memória : 

Na linha paterna: 

MANOEL LUIZ FERNANDES DA CUNHA - Bisavô 
- Vereador de 1870 a 1873 
- Idem de 1873 a 1877 

JOAQUIM JERONIMO FERNANDES DA CUNHA - Tio Bisavô 
- Promotor Público, de 1848 a 1851, da Comarca de Sento-Sé 
e seu Termo de Juazeiro, onde residia. 
- Depois Deputado Provincial, Deputado Geral, Senador do I mpé
rio e Conselheiro de Estado. 

JOSE CUSTODIO DA CUNHA - Tio Bisavô 
- Suplente de Vereador de 1849 a 1853. 

JERONIMO FERNANDES DA CUNHA - Avô 
- Vereador de 1877 a 1881 
-Idem de 1883 a 1887 
- Conselheiro Municipal de 1890 a 1893 
- Idem de 1893 a 1896. 

ANTONIO CUSTODIO FERNANDES DA CUNHA - Tio Avô 
- Vereador de 1887 a 1890. 

JOSE CUSTODIO FERNANDES DA CUNHA - Tio Avô 
- Promotor Público de 1885 a 1887. 



MEMÓRIA HISTÓRICA DE JUAZEIRO 71 

ANTONIO DA CUN HA BARBOSA - Ti o Avô 
- Suplente de Vereador de 1870 a 1873 
- I dem de 1873 a 1877 
- I dem de 1877 a 188 1 
- Vereador de 1883 a 1887. 

ANTONIO FERNANDES DA CUNHA - Pai 
- Juiz de Paz na Sede do Municíp io e Substituto do Juiz de Direi
to, de 1938 a 1945. 

Na Linha materna: 

JOÃO DE SOUSA REIS - Bisavô 
- Juiz de Direito, de 1856 a 1857, da Comerca de Sento-Sé e seu 
Termo de Juazeiro, onde residia. 

ANTONIO MARTIN S DUARTE - Tio Bisavô 
- Vereador de 1834 a 1837. 

FRANCISCO MARTINS DUARTE - Tio Bisavô 
- Juiz Municipa l de 1834 a 184 1 
- Vereador de 1841 a 1845 
- Suplente de Vereador de 1845 a 1849 
- Vereador de 1857 a 186 1. 

RAIMUNDO MARTIN S DUARTE 
- Suplente de Vereador de 1845 a 1849 
- Idem de 1849 a 1853. 

VITORINO NUNES MARTINS DUARTE 
- Vereador de 1849 a 1853. 

AR ISTIDES MARTINS DUARTE 
- Vereador de 1887 a 1890. 

FRANCISCO MARTINS DUARTE 
- Pres idente da Câmara de 1870 a 1873. 
- Vereador de 1873 a 1877 
- Presidente da Câmara de 1877 a 188 1 
- Idem de 1883 a 1887 
- 19 I ntendente Municipa l de 1890 a 1893. 
- Presidente do Conselho de 1890 a 1893 

JOÃO MARTINS DUARTE 
- Suplente de Vereador de 1865 a 1870 
- Idem de 1870 a 1873 
- Idem de 1873 a 1877. 

RODOLFO MARTINS DUARTE 
- Suplente de Vereador de 1877 a 1881. 
- Idem de 1883 a 1887. 

JOSf: DE SOUZA REIS 
- Juiz Municipal de 1875 a 1879. 

- Ti o Bisavô 

- Ti o Bisavô 

- Avô 

- Ti o Avô 

- Ti o Avô 

- Ti o Avô 

- Tio Avô 
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VITORINO MARTINS DUARTE - Ti o Avô 
- Conselheiro Municipal de 1908 a 1912. 

ANTONIO MARTINS DUARTE - Tio 
- Conselheiro Municipal de 1921 a 1922 
- Idem de 1922 a 1926. 

HONRA A MEMORIA DE 
APRI-GIO DUARTE FILHO 

Ao finalisarmos este capítulo da evolução pol ítica é imperativa, 
como preito de justiça, uma referência especial à figura do grande cida
dão juazeirense APRi'GIO DUARTE FILHO, a quem a nossa terra ficou a 
dever quase todas as maiores iniciativas do poder público, em benefício 
de sua população, e que soube engrandecê-Ia, dando-lhe, sem contesta
ção, as condições de primasia que sempre desfrutou, entre todas as cida
des da região do São Francisco. 

De feito, Juazeiro era a sua grande paixão. Inspirado e estimulado 
pelo amor sem limites que lhe devotava, dedicou-se de corpo e alma à 
grande obra que, em dois largos períodos de gestão, realizou em benefício 
da cidade e do município, merecendo o mais significativo apoio popular e 
das autoridades constituidas do Estado, que nele viam um administra'dor 
de grande visão, de rara eficiência, de inigualado entusiasmo pela vida pú
blica, e que indubitávelmente fazia jús ao merecido prestígio de que des
frutava, não somente em Juazeiro, como em todas as esferas pol íticas e 
governamentais do Estado da Bahia. 

Dotado de extraordinária sensibilidade para os problemas que fa
lavam mais de perto aos interesses do homem comum, sabendo prescrutar 
as suas necessidades e anseios, e portador de uma inexcedível simpatia pes
soal, decorrente do trato ameno para com todos, do ânimo sempre alegre, 
comunicativo, e bom, grangeava, facilmente, a admiração e estima de 
quantos com ele conviviam. 

Por isso mesmo, e porque também não lhe faltavam as qualidades 
de extrema habilidade na condução dos superiores interesses da atividade 
pol ítica, para a qual sempre revelou invulgar talento, pôde Apriginho, 
como era carinhosamente tratado pelos seus conterrâneos e por muitos 
próceres da vida pública regional, estadual e, até, nacional, manter-se na 
suprema direção municipal por tanto tempo. 

No primeiro período, de quasi doze anos, ganhou sucessivas elei
ções, sendo o I ntendente Municipal de 23 de março de 1912 a 31 de de
zembro de 1923, e no segundo, de mais de doze anos, como Prefeito, de 
fevereiro de 1933 a 29 de outubro de 1945, quando foi destitu ído do car
go em consequência do golpe que aboliu o Estado Novo, implantado no 
pa ís a partir de 10 de novembro de 1937. 
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Neste último ciclo, a sua gestão sofreu apenas um interrégno 
de cinquenta dias, de 20 de setembro a 10 de novembro de 1937. 

Assim, foi APRI-GIO DUARTE FILHO, talvez, o único brasileiro 
que teve a glória de governar a sua terra durante quasi vinte e cinco anos. 
Excedeu, portanto, até ao próprio Presidente Getúlio Vargas, na excep
cional capacidade de manter-se no poder. E só isso define o homem 
que era. 

Como Intendente Municipal , realizou um conjunto de obras e 
serviços públicos que transformaram por completo a fisionomia da cidade. 

Logo no início de sua administração, promoveu a desapropriação 
de casas antig3s e o alargamento de ruas e, em março de 1913, no pri
meiro aniversário de seu governo, iniciava uma total modernização no 
sistema de arborização da cidade, que ainda hoje persiste, e que lhe dá a 
característica de uma das melhores arborizadas em todo o interior da 
Bahia. 

Cuidou de construir prédios públicos sob linhas de arquitetura 
moderna e fomentou esse novo estilo nas edificações particulares. 

Preocupado com os problemas da higiene e saúde pública, cons
truiu o Matadouro inaugurado a 2 de julho de 1913 e o Mercado Público 
Municipal, denominado Mercado Modêlo, iniciado em 8 de setembro de 
1913 e concluído e entregue ao uso da população em 2 de julho de 1916. 

Sempre com as vistas voltadas para o benefício do povo, inaugurou 
a 01 de janeiro de 1916, a Usina de Força ~ Luz, dotando Juazeiro de um 
serviço de energia elétrica que foi, na época, a obra administrativa de 
maior repercussão e de maior sentido no rumo do progresso e do bem 
estar coletivo. 

Quatro meses depois de empossado, iniciou a construção de um 
cais, onde pudessem atracar as embarcações que, navegando o São Francis
co, se destinavam a Juazeiro; foi uma obra pioneira e que, pelo seu alto 
custo, não pode a ntendência Municipal levar muito adiante, concluindo 
apenas 15 metros, em extensão. 

No setor educacional, dotou a cidade de um moderno Grupo 
Escolar, na Praça Barão do Rio Branco, iniciado em 15 de novembro 
de 1916 e inaugurado a 31 de dezembro de 1923, aumentando, também, 
consideravelmente, o número de escolas municipais. 

A cidade foi ajardinada, inaugurando-se a 21 de abril de 1923 o 
jardim e corêto da Praça Dr. José Inácio da Silva e a 31 de dezembro 
desse mesmo ano, o jardim e corêto da Praça Barão do Rio Branco. 

I mpõe-se, ainda, o registro histórico de que toda a grande obra 
então realizada foi levada a efeito, apesar da ocorrência de duas grandes 
calamidades públicas verificadas na sua gestão : 

a) o surto da peste bubônica, em 1916, que assolou a cidade, esta
belecendo um verdadeiro pânico, vitimando muitas pessoas e impondo 
grandes sacrifícios e despesas ao erário municipal, embora providências 
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prontas e enérgicas houvessem sido tomadas pelo Governo do Estado para 
debelar a epidemia; 

b) a grande inundação ocasionada pela enchente do São Francisco, 
no ano de 1919, com incalculáveis prejuisos para a cidade, destruidora de 
mais de um mil prédios no perímetro urbano e que impôs a suspensão das 
atividades normais de sua população durante mais de trinta dias, deixando, 
por fim, com o recúo das águas, uma cidade com aspéctos de verdadeira 
terra arrasada. 

Fôra preciso um administrador de ânimo varonil, um sertanejo for
te, na justa expressão de Euclides da Cunha, para enfrentar os incontáveis 
problemas causados por aquela terrível inundação e restabelecer a fisio
nomia de encantos que a nossa terra sempre ofereceu, assim aos seus ha
bitantes, como a todos aqueles que a visitam. 

No segundo período administrativo, como Prefeito Municipal, 
APR I-G 10 DUARTE F I LHO realizou outras obras notáveis, destacando-se 
a total remodelação do edifício da Prefeitura, dando-lhe instalações con
dígnas, quer para a própria Administração do Município, quer para os 
cartórios e Delegacias de Pol ícia, localizados no pavimento térreo, quer, 
ainda, com a restauração e embelezamento do primeiro andar, onde fun
cionavam a Justiça, o Conselho Municipal, os Salões do Júri e a Sala 
de recepções e que representou, na ocasião, uma obra magn ífica, em toda 
a região sanfranciscana, e que correspondia aos altos foros de civilização e 
de progresso de que a nossa terra já então se orgulhava. 

Concluiu, também, Apriginho, nesse segundo ciclo de sua gestão, 
as obras do Grupo Escolar Dr. José I nácio da Silva, inaugurado com gran
des festividades em 24 de junho de 1937 e elevou para sessenta o número 
de escolas municipais, porque a instrução da mocidade, em Juazeiro, foi, 
sempre, um dos seus mais altos objetivos, consciente de que educar o povo 
é, antes de tudo, o caminho mais seguro de dar-lhe condições de prosperi
dade, de desenvolvimento e de bem estar. 

No campo específico de obras públicas, reencetou a continuidade 
da construção de bel íssimo cais que, já obedecendo a novo traçado, de 
acordo com o projeto elaborado pelo Engenheiro juazeirense Oscar Costa, 
recebera grande impulso do seu antecessor, o Prefeito Rodolfo Araújo, 
que o deixara com cem metros de extensão. APR I-G 10 DUARTE FI LHO, 
que fôra o primeiro idealizador dessa obra, deu-lhe a maior prioridade e a 
01 de janeiro de 1942, inaugurava, festivamente, todo o trecho do cais, 
desde o antigo edifício da Estação da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, 
que veio a ser demolido depois, até o antigo edifício dos Correiros eTelégra
fos, situado na Praça da Imaculada Conceição, ao final do Jardim São 
Francisco, todo esse trecho convenientemente arborizado, com balaus
tradas e a pavimentação concluida, toda ela a paralelepípedos. 

Naquela mesma data foram também inaugurados o novo prédio 
da Usina de Fôrça e Luz, dotada de uma nova caldeira, para atendimento 
das crescentes necessidades do consumo de energia elétrica; de uma gara-



Vista parcial do porto e cais de Juazeiro, vendo-se, à esquerda, o antigo Mercado Municipal, demolido. 

Ponte Presidente Dutra - 1 Ç> trecho, de Juazeiro até a Ilha do Fogo. 
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gem municipal, para abrigo dos veículos destinados à limpesa pública e, 
por último, o ajardinamento da Praça José Gonçalves e o Jardim São 
Francisco, dotado de um belo aquário luminoso. 

Construiu, ainda, dois Mercados Públicos nas sedes dos Distritos 
de Junco e de Juremal, uma ponte de concreto sobre o rio Salitre, na Fa
zenda Campo dqs Cavalos, e abriu algumas estradas no interior do municí
pio, como meio eficiente de facilitar o escoamento da produção e de 
melhorar as condições de vida da população da zona rural. 

Cumpre destacar, finalmente, ter sido APR I·G 10 DUARTE FI LHO 
o grande continuador das obras de ca lçamento da cidade, iniciadas na ges
tão do Prefeito Miguel Siqueira, pavimentando a paralelepípedos quasi 
toda a zona urbana central de Juazeiro. Na sua administração foram pavi
mentadas as segu intes praças, avenidas, ruas e travessas: 

Praça Dr. José Inácio da Silva 
Praça Barão do Rio Branco 
Praça da I maculada Conceição 
Avenida Lauro de Freitas, da margem do rio até a confluência da 

rua Melo 
Avenida Edson Ribeiro, da margem do rio até a confluência da 

rua Marechal Deodoro 
Rua Rui Barbosa 
Rua José Gonçalves 
Rua Marechal Deodoro 
Rua Melo 
Rua Joaquim de Queiroz 
Rua José Joaquim Seabra 
Rua Barão de Cotegipe 
Rua Goes Calmon 
Rua Prof. Luís Cursino 
Rua Visconde do Rio Branco 
Rua Aprígio Duarte Filho 
Rua Eduardo Brito, até a sua metade 
Travessa Josino Ribeiro 
Travessa Benjamim Constant, da margem do rio até a confluência 

da rua Antônio Pedro, e 
Travessa do Ribeiro, da margem do rio até a confluência da rua 

Joaquim de Queirós. 
Aí está definida a grande obra administrativa realizada pelo In

tendente e, depois, Prefeito Municipal, a quem Juazeiro deve as mais ex
pressivas iniciativas do poder público, em seu benefício e que, por isso 
mesmo, estava a merecer as grandes homenagens que lhe foram prestadas 
por ocasião do seu passamento à eternidade, quando a nossa cidade, en
lutada, paralisou as suas atividades normais, para que a sua população, 
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chorando a sua perda, acompanhasse o grande préstito de sua condução à 
morada definitiva, levando pelas mãos o seu esquife mortuário, com as 
mais sentidas demonstrações de saudade e de lágrimas derramadas pelo 
seu desaparecimento, eis que deixava de conviver com aquela gente que 
tanto o amava. 
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NA COLONIA 

No curso da História nacional, "em toda parte a guerra e a cate
quese precederam à organização da justiça". (13) 

Com efeito, assim foi, também, em relação a Juazeiro, que perma
neceu na simples condição de JULGADO, sob a jurisdição da Comarca de 
Jacobina, durante todo o período colonial. 

Tendo o rei de Portugal denúncia ~ de que nas margens do São 
Francisco habitavam muitos desocupados e malfeitores, expediu a Carta 
Régia de 22 de julho de 1766, em que ordenava fossem os vadios obri
gados a viver em povoados civis que tivessem, pelo menos, cinquenta 
fogos, criando-se para tais lugares um juiz ordinário e vereadores. 

Diante disso, o Conde de Azambuja, Governador e Capitão 
General da Capitania da Bahia, solicitou fosse a povoação de Juazeiro 
elevada à categoria de Vila, concedendo-se à respectiva Justiça o poder de 
prender os criminosos em ambas as margens do São Francisco e suas adja
cências, mas não foi atendido no seu apêlo. 

NO IMP~RIO 

Elevada Juazeiro à categoria de Vila, pela lei de 9 de março de 
1833 e instalada a sua primeira Câmara Municipal a 11 de junho de 1834, 
apenas três dias depois, já aquela Câmara, reconhecendo a precariedade 
dos serviços da Justiça, fez a nomeação do seu primeiro Juiz Municipal, 
FRANCISCO MARTINS DUARTE e em seguida, a 18 de junho, do seu 
primeiro Juiz de Orfãos - ANTONIO DA CUNHA BARBOSA; logo 
mais, a 27 de junho, do seu primeiro Promotor Público - MAN UEL NAS
CIMENTO PEREIRA e, finalmente, a 3 de novembro de 1834, do seu 
primeiro Pretor - GONÇALO PEREIRA DO AMARANTE. 

Nomeou, ainda, a primeira Câmara Municipal, entre 16. de junho e 
7 de julho de 1834, os seguintes Juizes de Paz : - Manuel Nascimento 
Pereira - José Pereira Jordão - João Martins Duarte - Zacarias Nunes 
Ferreira - Francisco Raimundo de Souza - José Raimundo de Souza -
Felipe São Tiago Barroso - João Gomes da Silva e Manuel Dantas 
Barbosa. 

A Justiça Municipal, entretanto, não era exercida por bachareis em 
direito, muito raros naquela época, somente existindo, na Bahia, alguns 
poucos, diplomados em Coimbra, eis que somente em 1827 foram insti
tuidos os dois primeiros cursos jurídicos nacionais no Recife e em São 
Paulo. 

Daí se infere como era precaríssima a distribuição da justiça 
naqueles tempos. 

(13) - Notas e Comentários do Prof. Braz do Amaral à 1a. das Cartas de Luiz Vilhena 
- Cartas Sotero politanas Brasileiras. 
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COMARCA DE SENTO-SÉ 

Sem embargo de todas as dificu Idades que a enorme distância 
entre Juazeiro e Jacobina acarretava aos interesses da Justiça, permaneceu 
o município, como ficou dito, naquela condição de JULGADO, por longo 
tempo, e só em 1835, quando a lei n. 6, de 2 de maio, criou a Comarca de 
Sento-Sé, foi Juazeiro, já elevada à categoria de Vila, anexada àquela Co
marca, como um dos seus Termos e de cuja sede distava apenas vinte e 
duas léguas, desligando-se da jurisdição de Jacobina. 

Foram os seguintes os Juizes de Direito da Comarca de Sento-Sé, 
com jurisdição sobre o Termo de Juazeiro : 

- Dr. José Ferreira Souto, de 1835 a 1836 
- Dr. Joaquim Pereira da Costa Lobo, de 1836 a 1840 
- Dr. Bernardo Pereira de Mesquita, Juiz Municipal de Juazeiro, 

e interinamente como Juiz de Direito da Comarca, em - 1846 
- Dr. Claudio Manoel da Costa, de 1846 a 1847 
- Dr. Domingos Gomes Ferreira Veloso, Juiz Municipal de Juazei-

ro, e interinamente como Juiz de Direito da Comarca, de 1848 a 1855 
- Dr. João de Souza Reis, de 1856 a 1857 

Todos esses Juizes, a partir do segundo - Dr. Joaquim Pereira 
da Costa Lobo, residiam na Vila e Termo de Juazeiro, não obstante ser 
Sento-Sé a sede da Comarca, já porque era mais próspera, já porque 
havia maiores facilidades de comunicação com a capital da província, já 
porque oferecia maior segurança ao exercício da judicatura, como veremos 
a seguir. 

Note-se que de 1840 a 1846, a Comarca esteve vaga, e que de 
1848 a 1856 foi preenchida, em caráter de interinidade, pelo Juiz Mu
nicipal de Juazeiro, porque as autoridades provinciais encontravam a 
maiordificuldadeem nomear um Juiz de Direito, dos quadros efetivos da 
nossa Magistratura, para a Comarca de Sento-Sé, em consequência da in
segurança reinante na região. 

O TERROR CONTRA A JUSTiÇA 

Naquela época era muito negro o quadro da hedionda história de 
crimes que enlutavam o São Francisco. 

Um deles, em cujo processo fôra pronunciado o caudilho Militão 
Plácido de França Antunes, chefe pol ítico em Pilão Arcado, um dos Ter
mos da Comarca de Sento-Sé, refere-se a um pobre homem de nome Pe
dro, natural de Pernambuco, sobre quem recaiam suspeitas de ter tido 
tratos il ícitos com uma concubina de Militão, e que, por consequência da 
simples suspeita, veio a ser executado, sob ordens daquele fascinoroso che
fe, com extraordinária atrocidade, em presença de toda a população de 
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Xique-Xique: cortaram-lhe ambas as orelhas; cortaram-lhe ambas as mãos, 
pelos punhos; cortaram-lhe ambos os artelhos, ou os tendões magnos 
flexores das pernas e acaba ram o bárbaro supl ício, impondo-lhe a pena de 
Talião. 

Quando o Dr. José Ferreira Souto, Juiz de Direito nomeado para 
a Comarca de Sento-Sé, apresentou-se para presidir o Juri , exigiram-lhe 
que assegurasse de antemão a absolvição do delinquente. 

Militão não se recolhera à prisão e havia descido para o Sento-Sé 
com gente armada. Nas proximidades da sede da Comarca, encontrava-se, 
também, um cunhado seu, com duzentos homens em armas. A imposição 
era absolvição do criminoso ou o abandono da presidência do juri. 

O Dr. José Ferreira Souto, depois honrado Desembargador, recu
sou-se à infâmia de assegurar, previamente, a absolvição, "adoeceu" e não 
presidiu o juri, que se realizou, depois, debaixo da pressão de toda aquela 
gente armada, e Militão foi absolvido. 

Aquele homem audaz, que iniciara assim a sua ca rreira criminosa, 
com um fato tão escandaloso, dele saiu inocentado e beneficiário do ter
ror que exercera sobre as au toridades e membros do juri, levando de ven
cida a lei e a justiça. 

Poucos anos mais tarde, por paixão pol íti ca e ódio implacável, en
tendeu Militão de exterminar toda a família Guerreiro, de Pilão Arcado, 
constitui da de pessoas destacadas e, dentre outras, quatro oficiais 
superiores da Guarda Nac ional. 

Repetidas vezes cercou e bloqueou a Vil a, com o seu bando faci
noroso, travando lutas sangrentas, nas quais muitas vidas inocentes se 
perderam. 

Refugiaram-se os Guerreiros na Vila de Sento-Sé e aí foram nova
mente batidos por Militão, em 1843 e 1844, cercada e sitiada a Vila, ri
gorosamente, e abrindo fogo sobre ela, dia e noite, na certeza de fazê-Ia 
render-se a ferro e fogo, ou, pela fome, também, como já o fizera, antes, 
com a Vila de Pilão Arcado. 

Depois de vinte e sete dias de cerco, imposto por quatrocentos ho
mens, o sub-delegado de Sento-Sé - Luiz Antonio Ribeiro, dirigiria uma 
ca rta ao Tenente Coronel Manoel Luiz da Costa, Comandante do bata
lhão da Vila de Juazeiro, exclamando: 

"Desejo socorra a esta Vi la, pois hoje meus olhos foram teste
munhas de vista das lágrimas de quasi todas as fam íl ias do lugar, 
que daqui saiam, umas por deixarem os pais, outras os esposos, 
outras os filhos, soltando de seus olh os lágrimas de amor e sauda
des. Aqui paro, pois as minhas também não posso sustar, não por 
fraco, pois acho-me não só pronto a perder a vida, como também 
minha pequena fortuna". 
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Nesse bloque io do Sento-Sé e lu tas que aí se travaram, fo i assassi
nado o T enente Coronel Francisco José Guerreiro, o mais velh o dos 
irmãos. 

Permaneceu, porém, a sanha crimin osa e a sede de vigança de 
Militão que, desrespe itando a lei, governo e força pública, mais uma vez 
have ria de reu nir trezentos homens e novamente sitiar a Vila de Pilão 
Arcado, a 13 de junho de 1848, quando daí fugiu para a Vila da Barra do 
Rio Grande o capitão Joaqu im Guerreiro, depois de ferido pelos sequazes 
do bando. 

No dia segu inte, perpetraram o mais atroz e lanci nante dos crim es, 
na pessoa do Jui z Municipal interin o e Delegado de Pol ícia, Capitão Joa
qu im José da Rocha, que teve a sua casa invadida pela chusma de facíno
ras, at irando- lhe muitas facadas e cutiladas, e fazendo-o expirar, desgraça
damente, nos braços de sua fam íl ia, composta de sua esposa e dez fi lhos 
menores, sem que lhe va lessem as súp licas e lágrim as dessas infeli zes cri a
turas, que, abraçadas com a im agem de Cristo, impl oravam dos cruentos 
algozes misericordia para a v ítima. 

Finalmente, a dezesseis desse mesmo mês, em uma emboscada co
mandada por Cornéli o Plácido de França Antunes, f ilho de Militão, no 
porto de Santa Ef igênia, em f rente à Vil a de Pil ão Arcado, fo i assassinado 
o capitão Bernardo José Guerreiro. Ao apear-se de sua montaria, para atra
vessa r o ri o, recebeu trinta t iros de bacamarte, ca indo fulminados, o cava
leiro e o seu cava lo, sendo aquele, em seguida, esfaqueado e mutilado, 
barbaramente. 

Mas este ain da não era o último ato do tenebroso drama sangui
nolento, em que os acontecimentos se sucediam, um após outro, de modo 
monstru oso, numa verdadeira vertigem de sangue ou num dei írio de 
horrores. 

Consumados esses cr imes em Pilão Arcado, aquele exército de qua
trocentos homens desceu o rio, em barcas e canôas, até a Vi la de Juazei ro, 
fazendo, porém, antes, a histórica parada na Fazenda Urussé, onde, pela 
última vez, fug itivo das hordas sanguinárias de Militão, homiziara-se em 
casa de um dos moradores da fazenda, o Capitão Antonio Joaquim Guer
re iro. 

o ce rco da Fazen da Urussé terminou em pavorosa carn if icina, por
que o Capitão Anton io Guerreiro, embora av isado de que os inimigos es
tavam se aprox imando da casa onde se asi lara, e sobre a qual romperiam, 
logo mais, viviss imo fogo, ateando- lhe incêndi o, declarou que não mais 
fug iria. Cansado de lutar, tendo já perdido dois irmãos assassinados, ausen
tes de suas irmãs e de sua família, seu pai em igrado, espoliado em sua 
fortuna, já não ligava preço e interesse à vida, e respondeu que ficaria. Era 
um homem desesperado. 

Houve aí, então, um a luta renhida. Atearam fogo às casas de mo
rada dos vaqueiros e agregados da fazenda por diversas vezes e, no final, 
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ficou o solo juncado de cadáveres, depois de uma batalha campal de 
mais de quatro horas. 

Assassinado o Capitão Antonio Joaquim Guerreiro, continuou a 
caça aos fugitivos, para, em segu ida, descer Militão com os seus sequazes, 
até a Vil a de Juazeiro, a fim de defender-se, com eles, de todos os crimes 
até então cometidos e serem absolvidos. 

Não temia ele a ação da justiça, nem da lei, pois que era, ele pró
prio, a lei viva na Comarca, pela força e prepotência que exercia, tenda-se 
colocado, há muitos anos, fora e acima da lei, não respeitando, nem a 
magistratura, nem o governo. 

E assim, de in te ligênc ia com o Comandante Superior do batalhão 
de Juazeiro, e com o Juiz Municipal e interinamente de Direito, da Ca
marca, que com ele já se haviam comprometido, deliberou Militão desem
barcar em Juazeiro quinhentos homens e, precedido, assim, pelo ascenden
te form idável do espanto e do terror, apresentar-se, impávido e ovante, 
no teatro onde deveria ser julgado, ou, antes, vitoriado. 

o PROMOTOR FERNANDES DA CUNHA 

Nascido na Fazenda Urussé, a 30 desetem bro de 1827 e formado 
em Olinda, a 22 de novembro de 1847, fora Joaquim Jerônimo Fernandes 
da Cunha, ao regressar à sua te rra natal, nomeado Promotor PÚ bl ico da 
Comarca de Senta-Sé, Ju azeiro, Pil ão Arcado e Pambú, cargo que exerce
ria com denôdo, civismo e probidade, de 2 de maio de 1848 a março de 
1851. 

Em discurso pronunciado na Câmara dos Deputados, no Rio de 
Janeiro, a 19 de agosto de 1862, declarou que não o pleiteara, nenhuma soli
citação f izera, mas, como não lhe conv inha cargo algum, na província ou 
fora de la, que o obrigasse a uma nova separação da fam rlia, da qual estava 
ausente havia já dez anos, desde quando, em 1837, aos dez anos de idade, 
fôra para Salvador, iniciar os seus estudos resolvera aceitar a Promotoria 
de Sento-Sé, que não lhe imporia esse sacrifício, e porque iria iniciar a sua 
vida pública na Comarca do seu nascimento domiciliando-se em Juazeiro, 
a que estava vinculado pelos liames de uma grande afetividade, aí resi
dindo, também, sua mãe e a maior parte de sua família. 

Ao ai í chegar, em fevereiro de 1848, ignorava grande parte dos 
acontecimentos da Comarca, e, portanto, com o seu espírito de jovem de 
vinte anos inteiramente desarmado, sem prevenções contra ninguém, 
alimentando o melhor desejo de bem servir à causa da Justiça e da mora
lidade, como órgão do Ministério Público. 

Exatamente nesse ano de 1848 em que FERNANDES DA CUNHA 
assumira a promotoria pública da Comarca, resolvera Mili tão dar continui
dade aos últimos atos daquela imensa tragédia que, há longos anos, por sua 
iniciativa e sob seu comando, se vinha desenrolando no São Francisco, 
aterroíizando as populações ribeirinhas e impondo o sofrimento, a dor, o 
luto e as lágrimas àquela gente. 
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Fôra uma terrível sequência de crimes brutais e cru eis, dentre os 
quais se arrolavam o de um Vigário de Cristo, de um Comandante Militar, 
de um Juiz Municipal, de Ofíciais Superiores da Guarda Nacional, de cen
tenas de pessoas humildes e indefesas, além do cêrco de Vilas, do roubo 
de dezenas de habitações e de cartórios judiciais, da espoliação do patri
mônio de terceiros e da depedração em larga escala. 

O quadro era dantesco. O novo Átila, por onde andava, assinalava 
a sua passagem com devastação e ruínas. Talava os campos, incendiava 
casas e currais das fazendas dos seus desafetos, e, com centenas de ho
mens em armas, oferecia resistência às forças legais que deveriam combatê
lo e as destroçava. 

Por último, depois de promover o histórico cêrco da Fazenda 
Urussé, onde nascera FERNANDES DA CUNHA, e consumado o drama 
sanguinolento, que ai í se desenrolou, resolvera descer, com o seu bando de 
celerados, até a Vila de Juazeiro, a fim de defender-se, com eles, de todos 
os crimes até então cometidos e serem absolvidos. 

O fam igerado régu I o era tem ível e tem ido por todos. Por isso mes
mo, não temia a ação da justiça. 

Aí tivemos, em rápidas pinceladas o quadro de terror implantado, 
e no qual um jovem de vinte anos de idade deveria iniciar a sua vida pú
blica, na árdua e difícil função de Promotor. 

O escritor Geraldo Rocha, proclamando o carater inatacável de 
FERNANDES DA CUNHA, relata assim aquele episódio: 

"Um dos incidentes da vida de Fernandes da Cunha caracteri sa a 
formação moral da gente sertaneja. Militão de França Antunes 
exterminara o último Guerreiro no cêrco da Fazenda Sento-Sé. 
Vencedor na luta, Militão, aspirando honrarias pol íti cas, teve o 
capricho de se livrar dos processos que contra ele haviam sido ins
taurados. O jovem Fernandes da Cunha era, então, Promotor 
de Juazeiro. As barcas e os ajoujos haviam descido de Caruá, des
pejando 500 homens na vila onde devia se realizar o julgamento. 
Ninguém acreditava na possibilidade da condenação, nem na au= 
dácia do jovem Promotor de acusar o tem ível régulo. Instalou-se 
o juri. Fernandes da Cunha tinha a certesa de que u'a morte 
inevitável o esperava, se cumprisse o dever do seu cargo. Mandou 
ocultar no quintal dois pagens e três montadas, seguindo para a 
Casa da Câmara. O Juiz concedeu-lhe a palavra, e Fernandes 
da Cunha proferiu o libelo acusatório, impetrando as penas da lei 
contra o astuto e sanguinário chefe sertanejo e seus sequazes, 
apelando da setença que os absolveu. Antes de se levantar a sessão 
retirou-se, montando a cavalo e seguindo dali em marcha forçada 
rumo à capital, não dando tempo a Militão de instalar as tocai as 
que deveriam chaciná-lo". (14) 

(14) - Geraldo Rocha - O Rio São Francisco, Fator Precípuo da Existência do Brasi!. 
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Reproduzimos, na íntegra, aquele trecho em que o eminente 
patrício, filho da cidade de Barreiras, escritor de grandes méritos e notável 
jornalista, com destacada atuação na imprensa do Rio de Janeiro, alude ao 
posicionamento de FERNANDES DA CUNHA no exercício da promoto
ria pública em Juazeiro. 

I ncorreu ele, porém, em equ ívoco a que foi levado, certamente, 
por errada informação co lhida na tradição oral, tal era o respeito e admi
ração que a Nação inteira veio a tributar, depois, ao grande vulto de sua 
história, o Senador do Império - Joaquim Jerônimo Fernandes da Cunha. 

I mpôe-se-nos, portanto, restabelecer a verdade histórica daquele 
acontecimento, baseados em documentação que temos em nossos ar
qUIvos. 

FERNANDES DA CUNHA, informado da decisão tomada por Mi
I itão de França Antunes, e sabedor de que o Comandante Superi or do ba
talhão e o Juiz, mancomunados, esperavam a sua chegada em Juazeiro, 
para submeter-se ao juri popular e livrar-se, não só dos últim os crimes 
praticados, como de todos os processos anteriores, procurou o Juiz da 
Comarca, expondo-lhe os fatos, quando recebeu daquela autoridade, fria
mente, a resposta de que: 

"não tinha meios de resistir à imposição; não podia defender a 
Vila em presença de todo aquele aparato de força e dos atenta
dos que já se haviam praticado; que qualquer tentativa de resistên
cia seria uma temeridade e loucura, a desafiar, ainda mais, as iras 
dos prepotentes, e aumentar o número das vítimas; e, finalmente, 
que no estado de coação em que se encontrava, nada podia deli
berar." 
Promotor Público da Comarca, correndo iminente risco de vida, se 

ficasse e quizesse cumprir a lei, e o seu dever, opondo-se ao jubilamento 
dos sicários, respondeu FERNANDES DA CUNHA àquele magistrado que, 
se a justiça não tinha mais que fazer, na Vila de Juazeiro, ele, seu órgão, 
não podia mais ai í permanecer, e retirou-se para o Salitre, onde foi ter 
com seus famil iares. 

AI r recebeu cartas do Juiz e do advogado de Militão, convidando-o 
a ir funcionar como Promotor, no juri que se iria reunir, e ameaçando-o, 
se não o fizesse. 

A essas ca rtas respondeu FERNANDES DA CUNHA como quem 
presa, ama e venera a Justiça, colocando-a na altitude de um augusto Ser 
cerdócio; como quem sempre se desvelou para servi-Ia com honra e digni
dade, podendo, mais tarde, exclamar que tinha "consciência plena de ja
mais haver poluido a toga da Justiça sacrossanta". 

Respondeu, FERNANDES DA CUNHA, no verdor dos seus vinte 
e um anos de idade diante da pusilanimidade, do Comandante Superior 
e do Juiz da Comarca, ante o terror daquele caudilho, malfeitor, sanguis
sedento e crudelissimo, que : 
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"quaisquer que fossem as consequências do seu procedimento, na 
qualidade de Promotor Público, não tinha o direito, nem a obriga
ção de ajudar a ação de criminosos; que se a justiça já não podia 
ter ação diante de uma situação daquelas, tão horrorosa e lamen
tável, ele, Promotor Público, nada tinha a fazer; que se o Juiz de 
Direito da Comarca queria reunir juri e absolver criminosos, podia 
fazê-lo, livremente, que o promotor não lhe serveria de obstáculo, 
atando-lhe as mãos para a nomeação de um instrumento ad-hoc, e 
que, assim, lhe manadava a sua "suspirada" parte de doente, pois 
não poderia figurar e participar daquela farsa." 
O Juri ad-hoc se realizou. Os jurados foram o próprio Comandan

te Superior da Comarca e os seus parentes e amigos que hospedaram os 
réus em suas casas. Desnecessário seria acrescentar que Militão e seus si
cários foram, todos, por esse simulacro de juri, absolvidos dos nefandos 
crimes praticados. 

Em discurso que pronunciou, anos depois, na Camara dos Depu-
tados, FERNANDES DA CUNHA proclamava : 

"Em presença do iminente perigo de minha própria vida, não 
aba:ldonei o meu pôsto de honra; não fugi, covardemente, da 
comarca, nem me prestei, tão pouco servil e docilmente, às suges
tões, apesar de tão claramente ameaçado. Meu ato pode ser censu
rado; mas, será somente de fraqueza, de fal ta de coragem e energia. 
Não tive a heroicidade precisa para resistir à pressão de 400 baio
netas que, havia um mês, derramavam sangue à farta, e impune
mente, desde Pilão Arcado, até Juazeiro, num espaço maior de 50 
léguas. Se algum crime cometi foi o de não saber morrer inutil
mente para a causa da justiça e da humanidade, às mãos de qua
trocentos assassinos ... Mas, pergunto, perante quatrocentos baca
martes, e sob a pressão da terrível realidade ainda palpitante, o que 
teria feito, outro qualquer, nas minhas circunstâncias?" 
Este o homem que viria, depois, a exercer a Promotoria Pública 

da Comarca da Capital, onde se notabilizou, pelo brilho invulgar, mere
cendo de parte dos juizes junto aos quais exerceu o Ministério Público, o 
maior respeito e admiração, pelo seu extraordinário talento e incomum 
saber jurídico, e de quem mais tarde, o excepcional vulto da história 
pátria - Barão do Rio Brnco, viria a declarar : 

"A Comarca da capital da Bahia possuira promotor público da or
dem de FERNANDES DA CUNHA, o maior homem do Brasil". 

CRIAÇÃO DA COMARCA DE JUAZEI RO 

Relatados esses fatos, que marcaram uma época de terror, e na qual os 
sagrados interesses da justiça estiveram tão maculados e miseravelmente 
ofendidos, não se restabelecera, ainda, a paz na região do São Francisco, 
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quando foi elevado o Termo de Juazeiro à categoria de Comarca de 1a. 
entrancia. 

Para esse dessiderato contribuiu decisivamente a iniciativa e apoio 
de FERNANDES DA CUNHA, já então pol ítico de grande influência 
na província, com três sucessivos mandatos de 1852 a 1853, de 1854 a 
1855 e de 1856 a 1857 na Assembléia Legislativa e onde se impuzera 
como um verdadeiro patrono do Direito, da Justiça e da Liberdade. 

A título de curiosidade transcrevemos a parte inicial da Resolu
ção n. 650, de 14 de dezembro de 1857, que indica já haver o município 
se colocado, então, em posição de maior relevo que a própria sede da Co
marca a que pertencia: 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, Presidente da Província da 
Bahia. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Le
gislativa Provincial decretou e eu sanciono a Resolução seguinte: 

Art. 19 - As Comarcas do Rio de São Francisco, de Sento
Sé e de Monte Santo, passam a ser divididas do modo seguinte, 
formando uma quarta Comarca de Xique-Xique. 

§ 19 - A Comarca do Rio São Francisco constará dos três 
termos - Vila da Barra do Rio Grande, Santa Rita e Campo 
Largo, desmembrado de Xique-Xique. 

§ 29 - A Comarca de Monte Santo se comporá de dois 
termos, Monte Santo e Geremoabo, desmembrado de Capim 
Grosso, que passará a limitar-se com aquele pela antiga extrema 
no Riacho de Rodelas, na forma da Lei n. 160, de 8 de abril de 
1842. 

§ 39 - A Comarca de Sento-Sé, que passará a denominar-se 
do Juazeiro, constará dos três termos - Capim Grosso, Juazeiro e 
Sento-Sé. 

§ 49 - A Comarca de Xique-Xique, que será formada do 
termo deste nome, e do Pilão Arcado, que fica desmembrado do 
Juazeiro e será igualmente alterado e subdividido, passando a sede 
da Vila para o Arraial do Remanso com a denominação de Vila 
de Nossa Senhora do Remanso de Pilão Arcado." 

Note-se, finalmente a preocupação dos legisladores, naquela opor
tunidade, liderados por FERNANDES DA CUNHA, de aliviar a Comarca 
de Juazeiro, então criada, do banditismo que continuava imperando em 
Pilão Arcado, onde Militão de França Antunes permanecia cometendo os 
seus desmandos, o que era próprio da sua têmpera, sem embargo da vigi
lância que o governo da província passou a exercer, com maior rigor, 
sobre a região. 

Observe-se, por outro lado, que o parágrafo quarto da referida Re
solução transferia a sede da Vila de Pilão Arcado para o Arraial do Reman-
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SO, alterando e subdividindo o território do termo de Pilão Arcado, con
forme as prescrições su bsequentes daquele ato legislativo, contidas nos pará
grafos 59, 69 e 79. 

Com a elevação a Comarca de 1 a. entrância, jurisdicionando, t~m
bém, os municípios de Capim Grosso e Sento-Sé, começava a prosperar o 
município de Juazeiro, caminhando, assim, para a situação de destaque 
de que hoje desfruta. 

JUIZES E PROMOTORES NA MONARQUIA 

Mencionamos, a seguir, os magistrados que exerceram as suas 
funções judicantes na Comarca de Juazeiro, a partir de sua instalação, até 
o advento da República: 

- Dr. Joaquim de Azevedo Monteiro, de 1858 a 1859 
- Dr. Marco Correia Câmara Tamarindo, de 1863 a 1867 
- Dr. Augusto José Peixoto, Juiz Municipal interinamento 

como Juiz de Direito, em 1866 
- Dr. Francisco da Cunha Madeira, de 1867 a 1871 
- Dr. Porfírio Amâncio Gonçalves, de 1871 a 1875 
- Dr. Alvaro Antonio da Costa, de 1875 a 1883 
- Dr. Américo Pinto Barreto, de 1883 a 1888 
- Dr. Artur Anes Jácome Pires, de 1888 a 1890 

Durante o regime monárquico, exerceram, por sua vez, os cargos 
de Juizes Municipais, na Comarca de Juazeiro, os seguintes : 

- Bel Bernardo Pereira de Mesquita de 1846 a 1848 
- Bel. Domingos Gomes Ferreira Veloso, de 1848 a 1855 
- Bel . Joaquim de Melo Rocha, de 1855 a 1859 
- Bel. Luiz Rodrigues Nunes, de 1859 a 1864 
- Bel. Augusto José Peixoto, de 1864 a 1866 
- Bel. I nocêncio José de Freitas Barros, de 1866 a 1870 
- Bel. Porfírio Amâncio Gonçalves, de 1870 a 1875 
- Bel. José de Souza Reis, de 1875 a 1879 
- Bel. Augusto José Peixoto, de 1879 a 1884 

O Ministério Público, ao tempo do "I mpério", fOI exercido 
em Juazeiro, pelos Promotores a seguir indicados: 

- Bel. Joaquim Jerônimo Fernandes da Cunha, de 1848 a 1851 
- Bel. Bernardo Pereira de Mesquita, de 1851 a 1853 
- Bel. Henrique de Sousa Lima, de 10/07/61 a 24/08/1863 
- Bel. Inocêncio José de Freitas Barros, de 1864 a 24/08/1965 
- Bel. José Gomes Ferreira, de 27/02/1866 a dezembro de 1873 
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- Bel. Fenolon da Si Iva Monte, de janeiro de 1874 a 1882 
- Bel. Benedito Justiniano de Souza, de 1882 a dezembro de 1884 
- Bel. José Gomes de Castro Cincurá, de janeiro a outubro de 1885 
- Bel. Jerônimo Custódio Fernandes da Cunha, de 31/10/1885 a 

janeiro de 1887 
- Bel. Trasíbulo Teixeira Palha, de 1887 a 1889. 

Relativamente aos Juizes Municipais e Promotores Públicos, refe
rimos inclusive, aos que exerceram os cargos antes da instal ação da Co
marca de Juazeiro, que se verificou em 1858, isto é, quando Juazeiro era, 
ainda, Termo da Comarca de Sento-Sé. 

JUIZES E PROMOTORES NA REPÚBLICA 

Proclamada a República, a 15 de novembro de 1889, a situação da 
Comarca não se modificou. Continuou classificada como de 1 a. entrância 
e constituida pelos mesmos Termos com que fôra instalada. 

Relacionaremos, agora, os Juizes de Direito que a preencheram no 
período republicano : 

- Or. Aurélio Pires, de 1890 a 1892 
- Or. Pedro Ribeiro Mariani, de 1892 a 1896 
- Or. Arlindo Batista Leone, de 1896 a 1897 
- Or. José Carlos da Cunha Sobrinho, Juiz Mu.nicipal, e interina-

mente como Juiz de Direito, de 1897 a 1898 
- Or. Alvaro Henrique Silvestre de Farias, em 1898 
- Or. Alvaro Pedreira de Cerqueira, de 1899 a 1904 
- Or. Raimundo Inácio da Silva, de 1904 a 1906 
- Or. Antonio Benedito de Souza Castro, de 1906 a 1912 
- Or. João Pedreira Alves, de 1913 a 1914 
- Or. João Sepúlveda da Cunha, de 1914 a 1915 
- Or. Antonio Pedreira de Cerqueira, de 1915 a 1919 
- Or. Antonio Marino Gravatá, de 1920 a 1928 
- Or. Perilo de Assis Bejamim, de 1928 a 1931 
- Or. Alvaro OI ímpio Pinto de Azevedo, em 1932 
- Or. Virgílio Américo da Cunha Gonçalves, de 1932 a 1933 
- Or. Oon Moreira Lobão, de 1934 a 1938 
- Or. José Maciel dos Santos, de 1938 a 1943 
- Or. Ademar Raimundo da Silva, de 1944 a 1947 
- Or. Arnaldo de Almeida Alcântara, de 1947 a 1959 
- Or. An ísio dos Santos Freire de Carvalho, de 1960 a 1962 
- Or. José Efrem Barreto Pereira, de 1963 a 1965 
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A partir de 1966, em consequência da reforma judiciária do 
Estado da Bahia, a Comarca de Juazeiro passou a ter duas Varas Judiciá
rias: a Vara Cível e a Vara Crime, que foram preenchidas pelos seguintes 
magistrados: 

- Or. José Teógenes Beltrão Espinheira da Costa - Vara Cível, de 
de 1966 a 1977 

- Or. José Efrem Barreto Pereira - Vara Crime, de 1966 a 1967 
- Or. Eurico Torres Bandão - Vara Crime, de 1968 a 1974 
- Or. Salvador Gonzalez da Silva - Vara Crime, a partir de 1975. 

Continua em exercício. 
- Or. Heitor de Araujo Souza - Vara C ível, a partir de 11 de 

fevereiro de 1978. Continua em exercício. 
Ainda no regime republicano, exerceram as funções de Juizes 

Municipais em Juazeiro : 

- Bel. José Mário da Silva Freire, de 1892 a 1896 
- Bel. José Carlos da Cunha Sobrinho, de 1897 a 1900 
- Bel. Juvêncio Francisco Vieira Júnior, em 1900 
- Bel. Raimundo Inácio da Silva, em 1902 
- Bel. Antonio Pinto da Silva, em 1903 

o Ministério Público, no período republicano, foi exercido, na 
Comarca de Juazeiro, pelos seguintes Promotores : 

- Bel. Trasíbulo Teixeira Palha, de 1889 a 1892 
- Bel. Cícero Seabra, de 1892 a 1895 
- Bel. Pompílio Leite, de 1895a 1896 
- Bel. Antônio Pinto da Silva, de 1896 a 1898 
- Bel. Adriano Guimarães, de 1898 a 1899 
- Bel. Raul Alves de Souza, de 1899 a 15/12/1901 
- Bel. Libânio dos Santos, de 15/12/1901 a 13/07/1902 
- Bel. AI ípio de Lima Andrade, de 13/07/1902 a 1904 
- Bel. Pedro Santos Tôrres, de 1904 a 1905 
- Bel. Pedro Borges Ribeiro da Curz, de 1906 a04.10.1907 
- Bel. Manuel Xavier Paes Barreto, de 04.10.1907 a 06.04.1908 
- Bel. Augusto Celestino de Souza, de 10.06.1908 a 1911 
- Bel. Antonio Mariano Gravatá, de 1911 a 1913 
- Bel. Euvaldo Luz, de 08.03.1914 a 1915 
- Bel. Antônio Luis Afonso Carvalho, de 1915 a 1918 
- Bel. Pedro Cerqueira Oaltro, de 1919 a 1923 
- Bel. José Joaquim da Silva Freire, de 1924 a 1926 
- Bel. José Maciel dos Santos, de janeiro a junho de 1927 
- Bel. Américo Correia da Silva, de junho a dezembro de 1927 
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- Bel. José Maciel dos Santos, de 1928 a 1929 
- Bel. Osvaldo Caeté Barreto de Andrade, em 1932 
- Bel. José Fortuna Andréia dos Santos, de 1932 a 1934 
- Bel. Fernando Alves Dias, em 1934 
- Bel. José Carlos Dantas, de 1935 a 1948 
- Bel. Armando da Costa Tourinho, em 1949 
- Bel. José Anacleto Freire, de 1949 a 1954 
- Bel. Demostenes Nunes Sento-Sé, de 11.01.1955 a 08.12.1965 
- Bel. Filemon Lins de Queiroz, a partir de 05.05. 1966. Continua 

em exercício. 
- Bela. Maria da Glória Silva Chaves, interinamente, de 17 a 23 de 

outubro de 1974 a de 23 de dezembro de 1974 a 12 de junho 
de 1975. 

ELEVAÇÃO A 2a. ENTRANCIA 

Pela lei estadual de 31 de julho de 1936, foi a Comarca de Juazeiro 
elevada à categoria de 2a. entrância e ficou consti tu í da dos T erm os de 
Juazeiro, Curaçá, São José da Casa Nova e Sento-Sé. 

Mais tarde, pela lei n. 141, de 31 de dezem bro de 1943, foram 
desanexados de sua jurisdição os termos de São José da Casa Nova e Sen
to-Sé, elevados à categoria de Comarcas de 1 a. entrância e, finalmente, 
pelo Decreto-Lei n. 519, de 19 de junho de 1955, foi retirado, também, 
de sua jurisdição, o Termo de Curaçá. 

ELEVAÇÃO A 3a. ENTRÂNCIA 

Devido à importância da cidade, que muito se expandira, social e 
economicamente, contando, já, naquela época mais de quatro mil prédios 
na sede, abrigando o município uma população de trinta mil habitantes, 
crescera, consideravelmente, o movimento forense e, por consequência, 
na organização judiciária do Estado, estava a Comarca de Juazeiro a me
recer mel hor aparei hamento, para atender de modo satisfatório aos i nteres
ses da Justiça e, em vista disso, pela lei n. 175, de 2 de julho de 1949, foi 
elevada à categoria de 3a. entrância, com um termo único, o da própria 
sede municipal. 

Pela Comarca de Juazeiro têm passado Juizes que se notabilizaram 
na magistratura baiana, quer pelo saber jurídico, quer pela compostura, 
probidade e honradês, e muitos deles atingiram a curul do Tribunal de 
Justiça do Estado, onde tiveram assento como Desembargadores. 
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Ao escrevermos a história do mUnlClplO de Juazeiro, sob os as
pectos de sua evolução econômica e social, desponta, como fator prepon
derante do seu crescimento, a iniciativa da construção da ferrovia ligando 
Juazeiro à capital da província. 

ESTRADA DE FERRO DA BAHIA 
AO SÃO FRANCISCO 

Com efeito, não só no Brasil, mas em todo o mundo, do oriente 
ao ocidente, foram as estradas de ferro o mais destacado fator de desen
volvimento dos povos, por concorrerem, decisivamente, para a circulação 
da riqueza, permitindo o escoamento da produção das zonas rurais, o in
tercâmbio comercial, a comunicação fácil entre os homens. 

No Brasil, duas foram as ferrovias projetadas no início da segunda 
metade do século passado : a Estrada de Ferro de D. Pedro 11, partindo do 
Rio de Janeiro, com destino a Minas Gerais, e aquela que viria a ser de
nominada Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco, que teve a inicia
tiva de sua construção aprovada pela lei n. 450, de 21 de junho de 1852, 
sancionada pelo Vice-Presidente da Província - ALVARO TIBI:RIO 
DE MONCORVO LIMA. 

A respeito do traçado dessa estrada que, no seu entender, deveria 
ter-se dirigido a Oliveira, distrito do Município de Sento-Sé, escreveu 
Geraldo Rocha: 

"Sobre o traçado da estrada de ferro Bahia - São Francisco, in
fluiu o sentimento bairrista do - Cons. Fernandes da Cunha. Oli
veira, situado a montante da Cachoeira de Sobradinho, era um 
ponto muito mais accessível à navegação que Juazeiro. Se o 
ponto terminal da estrada de ferro fosse naquela localidade, de
sapareceria mu itos entraves à navegação do São Francisco, prescin
dindo-se da baldeação na cachoeira do Sobradinho por ocasião 
da sêca. Mas, para dar importância a Juazeiro, sua terra natal, o 
Cons. Fernandes da Cunha sacrificou a expansão econômica de 
todo o vale do grande rio". (15) 

Positivamente, o ponto de vista defendido pelo eminente jorna
lista e escritor Geraldo Rocha não encontraria apoio e apláusos, quer nos 
meios técnicos, quer nos meios políticos, e FERNANDES DA CUNHA 
pugnara, tenazmente, pela consecução da estrada tendo como ponto ter
minal a Vila de Juazeiro, exatamente por ser este traçado o que represen
tava a mais cu rta travessia entre o oceano e o cu rso navegável do rio São 
Francisco. 

(15J - Geraldo Rocha - Ob. citada 
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Neste sentido, aliás eram os pareceres técnicos, eis que a construção 
da estrada atravessando região montanhosa, tornaria consideravelmente 
elevados os seus custos, transformando-a nu m empreendi mento i njustifi
cada mente oneroso para os cofres públicos. 

Da í não encontrar guarida, também nos meios pol íticos a preten
são do próprio Presidente da Província - JOÃO MAURltlO WAN
DERLEY, depois Barão de Cotegipe, que era natural da Vila da Barra do 
Rio Grande, e se empenhara, com todo o prestígio e poder que emanava 
do seu cargo de Presidente da Prov íncia, no sentido de que a Assembléia 
Legislativa aprovasse a construção da estrada na direção de Salvador a 
Xique-Xique, vila muito próxima à da Barra do Rio Grande. 

FERNANDES DA CUNHA, entretanto, embora filiado ao Partido 
Conservador, chefiado por João Maurício Wanderley, constituiu-se um dis
sidente, levantando-se contra o manifesto desejo do Presidente. 

Havia ele ingressado na Assembléia Legislativa sob uma auréol a 
de admiração e respeito, justamente conquistados na tribuna judiciária, 
como Promotor Público da Comarca da Capital, onde o seu talento e 
honradês adquiriram merecido e invulgar prestígio, que se confirmaria em 
memoráveis pleitos, nos quais, em franca oposição à situação dominante, 
obteve, repetidas vezes, as láureas da vitória. 

Demais disso, em relação ao obstáculo da Cachoeira do Sobra
dinho, dizia FERNANDES DA CUNHA, em memorável discurso: 

"Mas, da cidade de Januária, lim ítrofe do termo de Carinhanha, 
na província da Bahia, e extrema de Minas pelo Rio Verde, até a 
Vila do Juazeiro, senhores, vão 200 léguas. Da Barra do Rio das 
Velhas, ou da cidade de Januária, pois, à Vila do Juazeiro, são 200 
léguas de cu rso navegável do magestoso São F rancisco, livre, 
desimpedido a toda a navegação de grandes barcos e vapores, 
com um único obstáculo, senhores, a pequena cachoeira do So
bradinho, cinco palmos de água, sete léguas acima do Juazeiro. 
Mas, o que é esta cachoeira do Sobradinho? Queireis dizer-me 
a mim, que sou filho daquelas plagas, que por vezes ali passei, até 
a dormir, à noite, por cima da horríssona cachoeira, sem desper
tar, ao som rouco do solene marulho das águas? 
Quando o rio está cheio, é nada; quando está vasio, a cachoeira do 
Sobradinho é um pequeno obstáculo, tem uma pequena elevação 
de cinco pés, diz o Engenheiro Halfeld, que por ali passou, em via
gem de exploração. Nas grandes cheias do rio, fica a cachoeira 
completamente coberta, as barcas passam por cima, até da grande 
pedra do Cachão. Só é precisa a remoção de algumas pedras, re
moção que não custará cem contos de reis, que o Sr. Halfeld orçou 
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em apenas setenta contos de reis. Eis aqui, pois, a navegação do 
São Francisco plenamente franca e desimpedida, desde a Barra do 
Rio das Velhas, até o porto do Juazeiro." (16) 

Pel o gesto ousado da divergência com o Presidente da Província, 
atraiu sobre sua pessoa toda a cólera do Olimpo, sendo castigado com a 
demissão da promotoria pública da Comarca da Capital, o seu cargo efeti
vo, e que exercia com o maior brilho, altivês, compostura e integridade 
moral. .. 

Bendito castigo, que lhe proporcionou tantas vitórias, diria, quasi 
um século depois, o Acadêmico Manoel de Aquino Barbosa. (17) 

O certo, porém, é que, em consequência da oposição desencadeada 
por FERNANDES DA CUNHA, com aquela extraordinária independência, 
que foi, durante toda a vida, marca indelével do seu carater, sempre insub
misso aos poderosos e em perfeita fidelidade à sua consciência, prestou 
ele, indubitavelmente, o maior serviço a Juazeiro, incomparável com o de 
qualquer outro cidadão, porque sem a Estrada de Ferro, a nossa cidade 
não teria alcançado, jamais, a prosperidade a que se alçou e de que 
desfruta. 

Estaria, naturalmente, em pé de igualdade com Uauá, Curaçá, 
Casa Nova, Sento-Sé, Pilão Arcado, Remanso, e todas as outras cidades à 
margem do rio São Francisco, que não tiveram a impulsioná-Ias essa extra
ordinária alavanca de progresso, que é uma estrada de ferro ligando-as 
à capital do Estado. 

Também a cidade de Petrolina, no Estado de Pernambuco, frontei
riça a Juazeiro, que, àquela época era uma simples e modesta povoação, 
somente erigida à categoria de Vila muitos anos mais tarde, foi altamente 
beneficiada pela tenacidade de FERNANDES DA CUNHA, fazendo vito
riosa a sua tese de que a Estrada de Ferro deveria ser construida para 
Juazeiro. 

Na verdade, Petrolina, àquele tempo, era apenas a antiga passagem 
do Juazeiro, na outra margem do rio, por onde transitavam para a Bahia os 
gados vindo do i nterior do Piau í, como ocorria com outras povoações 
e vilas do São Francisco, dentre elas, a Barra do Rio Grande, Remanso, 
Casa Nova. 

Não sabem hoje, talvez, os nossos caros patrícios pernambuca
nos o quanto devem a FERNANDES DA CUNHA, o imenso benefício 
dele recebido, de forma indireta, quando lutou contra as maiores forças da 

116) J.J. Fernandes da Cunha - Discurso no Senado do Império em 14/06/1871. 
(17) Manoel de Aquino Barbosa - Discurso de recepção na Academia de Letras da 

Bahia. 
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pol ítica provincial da Bahia e, pelo seu talento e denôdo, contribuiu, do 
modo mais eficaz, para que a cidade de Petrolina, juntamente com a de 
Juazeiro, se transformassem nos dois maiores entrepostos comerciais da 
região do São Francisco e, em decorrência desse favorecimento de ordem 
econôm ica, ganhassem, por outra parte, as condições de desenvolvimento 
social a que atingiram, liderando, hoje, sem sombra de dúvida, todos os 
demais centros comerciais circunjacentes, todas as cidades circunvizinhas, 
nos Estados da Bahia, de Pernambuco e do Piau í. 

Não foi a navegação fluvial no rio São Francisco que lhes deu essa 
importância. Certo é que também concorreu, por sua vez, para o desen
volvimento econômico e social em toda a zona. 

Entretanto, basta compararmos o estágio de desenvolvimento de 
Juazeiro e Petrolina com o que alcançaram todas as demais cidades ribei
rinhas, ao longo de todo o Rio São Francisco para chegarmos à induvidosa 
conclusão de que foi a Estrada de Ferro, como em toda parte, aliás, que 
lhes propiciou o invejável grau de crescimento e de progresso com que se 
destacaram. , 

Esse mesmo fenômeno se verificou, no Brasil, com as cidades que 
se formaram ao longo da Estrada de Ferro Central do Brasil, em São 
Paulo, da Estrada de Ferro de D. Pedro 11, ligando o Rio de Janeiro a Belo 
Horizonte, com a Estrada de Ferro de Santos a Jundia í, e, tantas outras, 
sendo perfeitamente dispensável descermos a outras minúncias na análise 
dos benefícios hauridos por Juazeiro e Petrolina com aquela históri ca 
decisão da Assembléia Provincial da Bahia, de 21 de junho de 1852. 

Estabelecia a Lei n. 450, então votada e sancionada pelo Vice
Presidente da Prov íncia, no seu artigo 30., que a estrada deveria ser cons
truida em dez anos, mas a companhia concessionária não dispunha de 
meios para satisfazer aos encargos que lhe foram atribuidos, e o Presiden
te da Província - JOÃO MAURltlO WANDERLEY, na Fala com que 
abriu os trabalhos da Assembléi a Provincial, no ano de 1854, aconselhou 
a revogação da Lei n. 450 e a votação de uma outra que permitisse levar a 
termo aquele notável empreendi mento. 

A BAHIA AND SÃO FRANCISCO 
RAI L-WAY COMPANY 

Novamente a voz e a ação de FERNANDES DA CUNHA se 
fizeram sentir, para que não fosse revogada a lei que já autorizara a cons
trução da Estrada para Juazeiro, e a Assembléia Provincia l apenas aprovou 
o Decreto n. 1.602, de 15 de maio de 1855, que fixava o capital inicial 
de 1.800.000 libras esterlinas para a realização das obras e o decreto n. 
1.615, de 9 de junho de 1855, celebrando-se contrato com uma Compa
nhia inglesa a BAHIAANDSÃO FRANCISCO RAIL-WAY COMPANY, 
organisada para esse fim. 
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Essa empresa iniciou a construção da estrada, no seu primeiro 
trecho, de Salvador a Alagoinhas, em 24 de maio de 1856, sob a direção 
do Engenheiro inglês HULTON VIGNOLES e cinco anos depois, a 10de 
setembro de 1861, eram inaugurados os primei ros trechos, fixando-se 
os horários de partida dos trens até Feira-Velha, pouco adiante de Cama
çari, hoje conhecida por Dias d'Avila. 

Quinze mêses depois, ou seja, a 13 de fevereiro de 1863 foi inau
gurado o trecho completo entre Salvador a Alagoinhas, sendo o tráfego 
aberto e entregue ao uso público. 

Vê-se, assim, que aquele primeiro prazo de dez anos para a 
construção da Estrada até Juazeiro significava uma quimera, porque de
corridos quase sete anos, apenas estava constru í do o primeiro trecho, 
até Alagoinhas, numa extensão de 123 quilômetros, embora entregue 
a obra a uma empresa idônea, quer financeiramente, quer quanto à 
capacidade técnica. 

Essa Companhia, já não contando com a garantia de juros, que so
mente lhe havia sido assegurada para esse primeiro trecho, pretendendo 
forçar o Governo a renovar-lhe aquela garantia de juros, paralisou a cons
trução da estrada em Alagoinhas. 

De 1863 a 1876 nada se fez. A construção da estrada ficou parali
sada durante treze anos. Não eram votados recursos financeiros, e o Go
verno não podia autorizar a continu idade das obras. 

NOVAMENTE A AÇÃO DE FERNANDES DA CUNHA 

Algumas providências já tomara o Deputado FE RNANDES DA 
CUNHA na Câmara Geral, mas os Gabinetes Ministeriais não ofereciam 
solução ao problema. 

Em 1871, foi FERNANDES DA CUNHA nomeado Senador do 
I mpério e passou a ter assento na cúpula do Poder Legislativo, cercado 
da admiração e do respeito de todo o país. 

E foi com essa aureóla de admiração e de respeito ao seu grande 
vulto, que FERNANDES DA CUNHA ocupou a tribuna do Senado do 
Império, a 14 de junho de 1871, para dizer ao país e reclamar do Governo 
Imperial os recursos necessários ao prolongamento da Estrada de Ferro 
da Bahia ao São Francisco, no seu trecho final de Alagoinhas até Juazeiro. 

Nesse pronunciamento memorável, fundamentou perante o Sena
do do Império, durante cerca de três horas, a alta prioridade que deveria 
merecer aquela obra, salientando: 

"Sr. Presidente, cumpro um tríplice dever nesta ocasião, e todos 
gratíssimos ao meu coração. 
Cumpro o dever de representante do pa ís, pugnando no presente 
para o prolongamento da mais fácil, mais barata, mais proveitosa 
das vias de comunicação para o coração do Império. 
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Cumpro O dever de representante da Prov íncia da Bahia, quer vai 
medrar ext raord inariamente com a concessão do prolongamento 
de sua v ia férrea para o São Francisco. 
Cumpro o dever de f il ho daquelas plagas amenas, de que me 
lembro com saudade, e cujo futuro me preocupará sempre. "( 18) 

Empenhavam-se, então, os representantes das provínc ias do Rio 
de Janeiro e de Minas Gerais, sempre muito prestigiosas na Câmara e no 
Senado, pela concessão de recursos para o prolongamento da Estrada de 
Ferro de D. Pedro 11, que se dest inava ao interior de Minas e que já se pro
jetava prosseguir de Juiz de Fora até a cidade mineira de Pirapora, ligando 
o Ri o São Francisco à metrópole - o Rio de Janeiro. 

O Tesouro Nacional não dispunha de meios para autorizar a rea
li zação simu ltânea de duas obras tão grandiosas, e os pol íticos do sul se 
esforçavam por obter a prioridade e aprovação para o seu projeto. 

FERNANDES DA CUNHA, porém, era um combatente valoroso 
e não se rendia. Com a veemência que I he era própria, na defesa das cau
sas justas, pelas quais, e espec ialm ente por aque la, de que era um apaixo
nado, exc lamava: 

"Sr. Presidente, nós, os representantes da Bahia, quando pugna
mos pelo prolongamento da li nha férrea da Bah ia ao Juazeiro, não 
fazemos uma est reita questão de provincialismo; nunca. 

A província da Bahia, sempre generosa, sempre pronta ao_ 
sacrifício pe la causa do Império, não se amesquinhará, jamais, 
em fazer questão desta ordem, em desserviço da causa nacional. 

Não, Sr. Presidente. Estamos dispostos a conceder todas 
as franqu ias, a fazer todas as concessões a nossos irmãs do I mpé
rio ; só pedimos uma cousa, destruir uma cousa que ninguém se nega: 
justiça, igualdade; não queremos mais nada. Vamos colocar a ques
tão neste ponto, nestas condições." 

A partir da í, desenvolveu o in olvidáve l Senador uma argumentação 
i rrespond ível , uma fundamentação alicerçada em fatos irretorquíveis, de
monstrando que a Estrada de Ferro da Bahia a Juazeiro part ira da capital 
com o propósito firme, direto, definitivo, de chegar ao rio São Francisco, 
de servir àquela vasta zona fluv ial, ao rio central do I mpério, ao rio que 
servia de limites a cinco províncias, ao ri o da navegação central mais 
f ranca, mais livre de todo o pa ís, ao rio mais povoado do Brasil , e que 

(18) J.J. Fernandes da Cunha - Discurso no Senado do Império, em 14/06/1871. 
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tivera por objetivo alcançá-lo em um ponto importantíssimo, a Vila de 
Juazeiro, que tinha a vocação natural para ser o empório central do co
mércio de cinco províncias do Império. 

A certa altura daquele discurso, assinalou: 

"Nós nunca pedimos uma linha férrea para a Bahia, para percorrer 
somente vinte léguas, circulando a cap ital . Nós pedimos a linha 
férrea da Bahia para chegar ao São Francisco, para dotar o comér
cio e a produção do interior da minha província desse grande agen
te de civilização, de progresso, e de transporte, grande meio para 
reunir ai í o comércio de grande parte do Norte do Im pério. 

Quem lança os olh os para o nosso sistema hidrográfico, Sr. 
Presidente, vê, ao Norte, o vasto oceano, quase, do Amazonas; 
vê, ao Sul, o Prata, com o Paraná e o Paraguai circulando todo o 
Império ao sul e oc idental mente; e vê, no Centro, o patriarca das 
águas interiores do Império, o caudaloso São Francisco, rolando 
plácida e magestosamente as suas ondas para a cachoeira de 
Paulo Afonso, e aí estreitando-se, em um terreno alcantilado, 
precipitar-se imponente em catadupas marulhosas, para o oceano, 
através de Paulo Afonso. 

Eis aí o nosso sistema hidrográfico : Ao norte, o Amazonas, 
ao sul, o Prata, no centro o São Francisco. 

Cumpre estudarmos este sistema f luvial e desenvolvermos as 
nossas linhas de comunicação para ligar essas vastas correntes e 
bacias às capitais das grandes províncias do Império, para levá-Ias 
a esses centros produtores, e darmos vida à nação .. . " 

Era, assim, o Senador FERNANDES DA CUNHA. Um homem de 
luta, e que sabia usar o talento, o seu prestígio, a sua cultu ra e o ardor do 
seu verbo, em prol das causas justas, nunca olvidando os supremos inte
resses da Bahia e de sua região. Nesse mesmo pronunciamento, diria 
ele, ainda : 

"Quando se trata de dotar o I mpério de uma grande via de co
municação, de um melhoramento como este, esquecer ou prete
rir a via mais natural, a mais direta, mais curta, mais fácil, menos 
dispendiosa, mais lucrativa, era preciso, senhores, que eu não 
fosse filho da Bahia, nem seu representante, para não protestar, 
energicamente, ante o parlamento, contra o atentado premedi
tado ao progresso de minha cara e generosa província. Não; se que
reis navegar com a vela grande, permiti-nos que ferremos também 
o nosso traquete. 
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"Desejo a dotação da província de Minas, com uma grande via de 
comunicação, que penetre o seu interior. ~ uma província central 
e ca rece de descer até os grandes mercados, de trazer os seus pro
dutos, e de alimentar e desenvolver a sua lavoura e o seu comér
cio interior; porém, preferência exclusiva em favor da Estrada de 
Ferro de Pedro II para Minas, e nada para o Norte do Império, 
isso não, absolutamente não. " 
Esse histórico pronunciamento e reivindicações de FERNAN

DES DA CUNHA foram feitos, no Senado do Império, a 14 de junho 
de 1871, e quatro dias depois, a 17 de junho daquele mesmo ano, foi vo
tada a lei n. 1.953, abrindo o Governo o crédito de vinte mil contos de 
reis para diversas estradas, entre as quais a da Bahia ao São Francisco. 

Na conform idade dessa lei, que autorizava o Governo a dispen
der até três mil contos de reis por ano, foram contratados com o Enge
nheiro ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA BULHÕES os estudos refe
rentes ao trecho da estrada, de Alagoinhas a Juazeiro, sob as condições 
aprovadas pelo Decreto n. 5.097, de 28 de setembro de 1872. 

Em seguida, foi aberta a concorrência para a construção e, a 9 de 
março de 1876, era assinado o contrato com os seguintes empreiteiros do 
trecho compreendido entre Alagoinhase Vila Nova da Rainha, atualmente a 
cidade de Senhor do Bonfim : Rafael Arcanjo Galvão Filho, José Marcelino 
Pereira de Morai s, José Augusto de Araujo e Manoel I nácio Gonzaga. 

A 12 de novembro de 1875, fôra nomeado o Engenheiro ANTO
NIO AUG USTO FERNANDES PINHEIRO chefe das obras de prolonga
mento e a 25 de outubro do ano seguinte (1876) era inaugurado o reinício 
dos trabal hos" assentando-se a primeira pedra da Estação de Alagoinhas, 
em ato presidido pelo Dr. Luiz Antônio da Silva Nunes. 

A 24 de abril de 1876 dera-se in ício à revisão dos estudos anterior
mente elaborados pelo Engenheiro Antônio Maria de Oliveira Bulhões e 
dois dias depois, a 26 daquele mesmo mês foi encarregado o Engenheiro 
HER CULANO VELOSO FERREIRA PENA de comprar, na Europa, os 
materiais fixo e rodante. 

O trecho então empreitado, de Alagoinhas a Vila Nova da Rainha, 
tinha a ex tensão de 289 quilômetros e 322 metros e deveria ser entregue, 
ao tráfego, de acordo com as prescrições contratuais do prolongamento 
da estrada, no prazo de 5 anos e 6 mêses. 

Entretanto, somente a 31 de agosto de 1877, ou seja, 11 anos 
depois, fo i inaugurado, pelo então Engenheiro Chefe - LUIZ DA ROCHA 
DIAS. 

Pelo Aviso n. 68, de 7 de dezembro de 1882, o Ministério da Agri
cultura determinara que fossem revistos os estudos do Engenheiro An
tônio Maria de Oliveira Bulhões, na parte referente ao trabalho da estra
da, para efeito de prolongamento, no trecho Vila Nova da Rainha a 
Juazeiro, tendo por ponto terminal esta cidade ou a de Casa Nova. 
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AINDA UMA VEZ FERNANDES DA CUNHA 

Assim era novamente tentada a alteração do traçado da Estrada de 
Ferro da Bahia ao São Francisco, desviando-se o seu rumo, e deixando 
Juazeiro, possivelmente, de vir a ser o seu ponto terminal. 

Mais um vez intervém o Senador FERNANDES DA CUNHA, e, 
através de pronunciamento no Senado do I mpério, a 10 de maio de 1883, 
sustenta : 

"Os baianos bastante têm pugnado, como questão de vitalidade 
provi ncial, pela franca navegação do São F rancisco, e pela sua I i
gação ao grande mercado da Bahia, que é a linha natural, a única 
possível e compatível com as finanças do Impéri o, a única dígna 
de preferência a qualquer outra, cujo exame deva merecer a pre
dileção dos poderes do Estado. Mas, por fatalidade de circunstân
cias, por um capricho sistemático, quer-se negar a realidade das 
cousas, obscurecendo tudo, criando a todo momento dificuldades, 
preterindo-se o direito inconcusso, para se preferirem causas que 
nunca deviam passar no parlamento e que importam gravame à 
província da Bahia". 

Mostra o orador como os baianos foram os primeiros a querer 
realizar a estrada de ferro da Bahia ao São Francisco e exclama : 

"Mas, infelizmente, há um quarto de século que se agita e estuda 
o problema, sucedendo-se relatórios a relatórios, fazendo-se 
despesas extraordinárias, para no fim jazer a questão no mesmo 
pé". 

Salienta o Senador FE RNANDES DA CUNHA que tudo dependia 
tão só, da desobstrução das cachoeiras e faz largas considerações mostran
do o que conviria fazer para utilizar aquela grande via fluvial e levar 
a Estrada de Ferro, da Bahia ao Juazeiro. 

Em consequência desse pronunciamento no Senado e das provi
dências complementares que se seguiram, nos bastidores ministeriais, con
clu ídos os trabalhos da Comissão de que fazia parte o eminente Engenhei
ro THEODORO SAMPAIO, determinou o Governo Imperial que se pro
movesse a desobstrução das cachoeiras entre Boa Viasta e Santana do So
bradinho, em cujo permeio estava Juazeiro, designando para esse mister 
uma comissão chefiada pelo Engenheiro ANTONIO PLACIDO PEIXOTO 
DO AMARANTE, que principiou sua tarefa naquele mesmo ano de 
1883, e a cuja disposição ficaram, até dezembro de 1896, quando termi
nou sua missão, o navio "Presidente Dantas" e uma lancha que ela própria 
construiu, em Jatobá, denominada "Pedro II ", que fez sua primeira 
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viagem em dezembro de 1885, até Santana do Sobradinho, vindo a ser 
reconstruida, muitos anos depois, pela Empresa Viação do Brasil, rece
bendo, então, o nome de "Severino Vieira". 

Em virtude de haver o governo autorizado a desobstrução da 
cachoeira de Sobradinho, abandonou-se a idéia de rever os estudos do En
genheiro BULHÕES examinando-se a hipótese alternativa de modificar
se o traçado inicial da Estrada de Ferro, rumo a Casa Nova, e a revisão se 
fez únicamente na direção de Juazeiro, que fôra a tese sustentada e defen
dida, ardorosamente, por FERNANDES DA CUNHA, desde 1852, quando 
ainda tinha assento na Assembléia Legislativa Provincial. 

Em 14 de agosto de 1888. foi aberta a concorrência para execução 
das obras do último trecho, de Vila Nova da Rainha (atualmente Senhor 
do Bonfim) a Juaze iro, vencendo-a os Engenheiros Alfredo Augusto Bor
ges, Luiz Augusto Dias de Farias e Aloísi o Augusto Ramos Acioli, que as
sinaram o respectivo contrato em 3 de novembro daquele mesmo ano, e 
no qual ficara estipulado o prazo de 2 anos para a conclusão das obras. 

A construção desse último trecho foi iniciada a 19 de março de 
1889, mas o assentamento da via permanente somente foi começada em 
abril de 1890, em virtude das expectativas criadas com o advento da re
pública, proclamada a 15 de novembro de 1889, sendo concluido o prepa
ro do leito da est rada em novembro de 1892. 

Esse trabalho de assentamento da via permanente, entretanto, foi 
executado com morosidade e, três anos depois, foi o contrato rescindido 
am igável mente, e entregue a construção dos 69 quilômetros restantes ao 
Engenheiro MIGUEL DE TEIVE E ARGOLO que concluiu a obra de as
sentamento dos trilhos. 

INAUGURAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO 

A 24 de feverei ro de 1896, era festivamente i naugu rado o trecho 
f inal da Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco, com a presença do 
Vice-Presidente da República - Dr. MANOEL VITOR INO PEREI RA e 
do Ministro da Viação, I ndústria e Obras Públicas - Dr. ANTON 10 
O L I NTO DOS SANTOS PI R ES e de representantes da imprensa da Bahia 
e do Ri o de Janeiro. 

Juazeiro engalanou-se para as comemorações da conclusão e inau
guração daquela grande obra, e ao Engenheiro MIGUEL DE TEIVE E 
ARGOLO foi , então, oferecida, uma bilheteira de prata fôsca com a figura 
de um anjo sustendo nas asas um cartão de ouro, com os seguintes 
dizeres : 

" Parabéns ao Ilustre Sr. Engenheiro Miguel de Teive e Argolo. Em 
24 de fevereiro de 1896. Gratidão dos Juazeirenses". 



Antiga Estação da Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco. Demolida. 

Antiga Sede e Estaleiros da Empresa Viação do São Francisco. Demolida. 
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Estava, assim, concretizado o grande sonho de Joaquim Jerônimo 
FERNANDES DA CUNHA, que fôra o baluarte daquela portentosa ini
ciativa e que, incansavelmente lutara, com denôdo e tenacidade, durante 
mais de trinta anos, para que não fossem desviados os rumos do traçado 
da estrada, bem assim para que o Governo lhe dispensasse a alta prioridade 
que exigiam os superiores interesses do Império e de sua província. 

O seu nome, dado a um vapor que, no São Francisco, doce repou
so de suas mais caras reminiscências da infância e da juventude, fazia res
surgir sobre o leito do rio a lembrança de uma grande vida que ali recebeu 
o batismo do sol pela primeira vez, perenisando na memória de sua gente 
ribeirinha o edificante exemplo de civismo com que soube servir à prátria 
(19) e que. agora, com a construção da barragem de Sobradinho, deixou de 
navegar, e, portanto, desaparece, como homenagem da terra àquele que 
fôra um seu benemérito, bem assim a placa em uma modesta rua da cida
de, representa muito pouco, pelo que fez em benefício de Juazeiro, e de 
toda a região do São Francisco, quer como propugnador da construção 
da Estrada de Ferro da Bahia ao Juazeiro, quer como defensor e sustentá
culo que foi, durante mais de trinta anos, no parlamento nacional, da 
navegação no Ri o São Francisco, pois, como ele próprio diria : 

"Sempre que se tratar da província da Bahia e da Navegação do 
São Francisco, haverão de encontrar-me na estacada, queimando o 
último cartucho." (20) 

A ESTAÇÃO DA ESTRAD."" DE FERRO 

Juazeiro ainda hoje lamenta a decisão tomada pela administração 
da Rede Ferroviária Federal, quando, para fazer a ligação dos trilhos da 
estrada à ponte Presidente Dutra, que fez a conexão da antiga ferrovia 
da Bahia a Juazeiro à de Petrol ina a Terezina, resolveu demolir a Estação 
de Juazeiro: festivamente inaugurada a 15 de novembro de 1907, um edi
fício em cuja arquitetura se identificava um verdadeiro primor de arte, 
no est il o colonial. 

Edificada sobre bases de concreto, de quatro metros de profun
didade por três de largura, tinha a sua frente voltada para o rio São Fran
cisco. 

(19) -João Fernandes da Cunha - Genealogia, Vida e Obra de Wanderley Pinto - Re
vista n. 19 do Instituto Genealógico da Bahia - Ano de 1973. 

(20) - Joaquim Jerônimo Fernandes da Cunha - Discurso no Senado do Império, em 
10 de maio de 1883. 
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A sua fachada, de f rente para o rio, justamente a parte mais bela e 
mais apreciáve l do prédio, era encim ada por uma bel íssima alegor ia: aos 
lados, dois mastros que assentavam sobre duas agu lh as, semelhantes a 
torres, onde se viam dois símbol os de Mercúrio, representando o Comérc io 
e a I ndústria. Ao centro, dois gigantes sentados nas bordas de um bate l, 
suspend iam, nas mãos, uma roda de locomotiva atravessada por uma asa, 
simboli sando o progresso, empunhando o da direita, que significava o 
Oceano Atlânti co, representado por Netuno, o seu tridente, e o da 
esquerda, que representava o ri o São Franc isco, uma ígara e um rem o, 
inclinado para o nascente. 

A plataform a e os sa lões de passageiros eram ladrilhados de már
more itali ano e, de ambos os lados da escada que dava acesso à plataforma, 
como que serv indo de sent inelas do edifíc io, ex ist iam dois grandes cande
labros, emo ldurados de roda alada e encimados por uma cr iança, simbol i
sando o futuro. 

A escada era, ainda, guarnecida por um be l íss imo e art íst ico gradil 
de ferro, que part ia das duas colunas latera is em cujo tôpo se encontravam 
os candelabros, e todo o piso do pav imento terreo era circundado por uma 
grade chinesa, também em mármore, que lhe dava grande realce. 

Até hoje a soc iedade de Juaze iro deplora a sua demo lição e não 
entende como adm inistradores e técn icos, em altas funções púb li cas, são, 
por vezes, tão insens íve is às man ifestações da cu ltura. 

A preservação do patr imônio artíst ico de um povo é dever de 
todos, cump rind o a cada cidadão proteger, por todos os meios, os monu
mentos públicos e até os ed ifícios part icu lares, de va lor artístico ou his
torico, da ação destru idora do tempo e dos homens, pelo que se deve opôr 
um dique à inconocl ast ia das demolições em que é desrespeitada a venera
ção do passado, e se promove o desaparecimento de verdadeiros monu
mentos de arte. 

Eis porque, nesta oportunid ade, consignamos também o nosso 
protesto contra aquele ato de vandal ismo, que não dign if ica aos que o 
praticaram. 

NOVAS DENOM I NAÇÕES DA ESTRADA 

Pelo decreto presidenc ial n. 8.321, de 23 de outubro de 1910, foi 
const itu ida a REDE DE V IAÇÃO FERREA DA BAHIA que absorveu a 
antiga Estrada de Ferro da Bahia ao São Franc isco. 

No governo do Presidente Getúlio Vargas, após a revo lução de 
1930, novas modif icações foram introduz idas no sistema ferroviário nacio
nal e a estrada passou a denominar-se V IAÇÃO FERREA FEDERAL 
LESTE BRASI LEI RO. 
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Mais tarde, no governo do Presidente Juscelino Kubitschek, nova 
estrutura foi dada ao sistema ferroviário, criando-se a REDE FERROVIÁ
RIA FEDERAL S/A que encampou todas as ferrovias nacionais, inclusive 
a Leste Brasileiro. 

Fugiria ao roteiro que traçamos para este estudo, alinharmos 
dados estatísticos que pudessem exprimir os grandes serviços prestados 
pela Estrada de Ferro à nossa região e, especialmente, à cidade de Juazeiro. 

Limitamo-nos, por isso, a afirmar que foram incalculáveis,quer no 
transporte da produção regional do São Francisco para o pôrto de 
Salvador, de onde muitos dos seus produtos são exportados para o ex
terior, quer no transporte de todos os gêneros e produtos industriais ne
cessários ao consumo das populações sertanejas, quer, finalmente, no 
transporte de passageiros, entre Juazeiro e Salvador e vice-versa. 

Durante mais de meio século foi aquela estrada o último meio de 
transporte de que dispunham os habitantes da região e só a partir de 
1967, com a conclusão da rodovia pavimentada, a ferrovia começou a 
perder aquele privilégio, intensificando-se o transporte rodoviário. 

Mesmo assim, para o transporte pesado, continua sendo a Estrada 
de Ferro o meio mais eficiente, assim pelo volume que é capaz de trans
portar, como pelos custos incomparavelmente mais baixos que pode ofe
recer. 

Por tudo isso, a Estrada de Ferro exerceu e continua exercendo 
papel da maior importância no desenvolvimento regional. 

A NAVEGAÇÃO NO RIO SÃO FRANCISCO 

Tarte, engenheiro belga, apresentara ao Governo Imperial um re
querimento de privilégio para explorar a navegação a vapor no Rio São 
Francisco e seus afluentes, até então navegados apenas por barcas, canôas 
e ajoujos. 

Diante disso, resolveu o I mperador contratar os engenheiros Ema
noel Liais, para estudar as possibi I idades de navegação do grande rio 
desde suas nascentes, até Pirapora, e o curso do Rio das Velhas, até 
Guaicuí, enquanto incumbia Henrique Guilherme Fernando Halfeld de 
proceder às mesmas observações de Pi rapora até a sua foz. 

Cuidaram, por consequência, os governos provinciais de fazer as 
primeiras tentativas de navegação a vapor antecipando-se o de Minas 
Gerais, nesse grande passo que, se não iria proporcionar-lhe beneffcios 
diretos de ordem econômica, iria, contudo, propiciá- los indiretamente, 
com a prosperidade e crescimento demográfico dos seus municfpios no 
vale do São Francisco. 

O 19 NAVIO A VAPOR 

Mandou o Governo de Minas Gerais armar o primeiro navio a va
por que iria sulcar as aguas do magestoso rio, em Sabará, longínqua 
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região para onde foram conduzidos em ca rretas desde o último ponto da 
Central do Brasil, o casco e as caldeiras daquela embarcação. Já em 1871 
fazia o "Saldanha Marinho", por conta do Estado, a sua viagem de expe
riência, comandado pelo oficial da nossa marinha de guerra Tte. F. M. Al 
vares de Araújo, part indo de Guaicuí, no Rio das Velhas e sulcando, 
logo mais, o São Francisco, através de cu jo leito desceu até Boa Vi st a, 
no Estado de Pernambuco, de onde regressou à barra do Rio das Velhas, 
aí permanecendo até que ve io a ser adqu irido pela Empresa Viação do 
Brasil, que sucedeu, em 1893, ao Banco Viação do Brasil, a quem fôra 
cedido o privi légio da navegação a vapor nos dois precitados ri os. 

o 29 NAVIO A VAPOR 

Decorreu do êxito dessa experiência a deliberação do Cons. 
Manoel Pinto de Souza Dantas, Presidente da Província da Bahia, 
encomendando à fábrica de Ponta D'Areia por intermédio do Cel. Justino 
Nunes de Sento-Sé, seu enviado, um navio a vapor, que foi transportado 
da Cidade do Sa lvador para Alagoinhas, pela Estrada de Ferro Bahia ao 
São Francisco, cu jo trecho fôra concluído, e, daquela cidade, por carro 
puchados a boi, até Juazeiro, onde foi armado, fazendo a sua primeira 
viagem com a denominação de "Presidente Dantas" em dezembro de 
1872, até Januária, no Estado de Minas Gerais, regressando dali a Juazeiro, 
onde aportou a 23 de fevereiro de 1873. 

Não estavam porém, iniciados os serviços de navegação a vapor no 
São Francisco, que somente qu inze anos depois viriam a ser exp lorados. 
Aquelas duas experiênc ias representavam apenas uma tentat iva, com o 
objet ivo de se conhecer as possibi li dades desse meio de comun icação 
e do seu desenvolvimento. 

DESOBSTR UçÃO DAS CACHOE I RAS DE 
BOA VISTA E SOBRADINHO 

Conforme ficou dito no título anteri or deste capítul o, logo de
pois de mais uma vez reivindicar o Senador FERNANDES DA CUN HA, 
no Senado, fossem criadas as condições de navegabilidade do ri o São Fran
cisco, assunto do qua l já tantas vezes se ocupara, como quem t inha, ver
dadeiramente, uma larga visão de estadista, proclamando a ext raordiná ri a 
importância da navegação do grande rio, para o Império, e, particu larm en
te, para as prov íncias da Bahia, de Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, 
Alagoas (21). e já conclu ídos os estudos rea lizados pela comissão da qual 
fizera parte o Engenheiro Theodoro Sampaio, mandou o Governo Impe-

(21) - Joaquim Jerônimo Fernandes da Cunha - Discurso no Senado do Império, 
em 10 de maio de 1883 
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rial iniciarem-se os trabalhos de desobstrução das cachoeiras de Bôa Vista 
e Sobradinho, o que ocorreu em 1883, sendo conclu í do treze anos depois, 
ou seja, em 1896. 

E verdade que a cachoeira do Sobradinho continuou sendo um 
obstáculo à franca navegabilidade dos vapores e, por isso, os nossos gover
nantes não cessaram de empregar recursos no sentido de se criarem condi
ções mais favoráveis, porque a desobstrução jamais se fizera como os re
latórios técnicos preconizavam. 

Durante muitos anos, uma draga removeu pedras e construiu es
pigões, com o propósito de canalizar as águas, aumentar o seu volume e 
mudar o seu curso normal. 

No Governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, construiu-se uma 
eclusa, que apenas favorecia o tráfego dos vapores nas épocas de cheia 
do rio. 

Todavia, jamais foi alcançado pleno sucesso com os serviços e 
obras real izados, sempre custeados pelo Governo Federal. 

PRIVILEGIO PARA NAVEGAÇÃO 
DO SÃO FRANCISCO 

Antes, porém, de levada a termo a desobstrução das cachoeiras, 
concedera o Governo em 1888 privilégio exclusivo, por 10 anos, para explo
ração dos serviços de navegação a vapor nos rios das Velhas e São Fran
cisco, aos ci.dadãos Cícero de Pontes, Engenheiro, Benjamim Franklin 
de Albuquerque Lins e Francisco Freire de Brito, mediante uma sub
venção de Cr$ 90.000,00, privilégio transferido ao Banco Viação do Bra
sil, que em 1891 construiu em Juazeiro um novo e grande navio a vapor, 
o " Mata Machado", e iniciou a navegação regular no São Francisco. 

A NAVEGAÇÃO DO ESTADO 

Em 10 de junho de 1898 recebeu Juazeiro a visita do Cons. Luiz 
Viana, um dos eminentes filhos do São Francisco, então Governador da 
Bahia, que foi até ali com o fim de presidir à inauguração das linhas cria
das para os rios Grandes e Correntes, pela Navegação do Estado, por ele 
institu ída, e cuja direção fôra confiada ao Cel. Leônicas Gonçalves Tôrres. 

Desta iniciativa do Cons. Luiz Viana, resultou um conflito entre o 
Estado e a Empresa Viação do Brasil, sucessora do Banco Viação do Brasil, 
que alegando infração de privilégio, propôs ação contra o Estado, vindo a 
ser vitoriosa. 

Todavia, não pôde ·a Empresa Viação do Brasil, conter o dese-
quil íbrio de ordem econômica a que foi arrastada e, em 1903, arrematava 
o Estado da Bahia o seu acêrvo pela importância de Cr$ 600.000,00, 
passando a navegação do São Francisco e seus afluentes à condição de 
serviço público. 
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EMPRESA VIAÇÃO DO SÃO FRANCISCO 

Criada a Empresa Viação do São Francisco, deu-lhe o governo 
da Bahia grande impulso, a partir da administração do Conselheiro Luiz 
Viana que, no seu quatriênio. adquiriu mais dois vapores, inaugurados no 
ano de 1899, o PR UDENTE DE MORAIS, que recebeu o nome do então 
Presidente da República, e o LUIZ VIANA. 

NAVEGAÇÃO DO RIO PRETO 

Nessa época, apenas o Rio Preto, tributário do Rio Corrente, não 
fôra ainda navegado por embarcações a vapor, iniciativa que a empresa 
tomou em 1905, inaugurando a linha para Santa Rita, com o navio "Alves 
Unhares", que chegou àquela cidade em 23 de setembro. 

Estabelecido o intercâmbio com todas as cidades do São Fracisco 
até Pirapora, com as cidades de Barreiras, no Rio Grande, Santa Maria 
da Vitória, no Rio Corrente, e Santa Rita, no Rio Preto, teria Juazeiro, 
como ponto inicial da navegação, que receber os efeitos benéficos desse 
contacto que vinha de encontro àquele outro existente com a capital do 
Estado e todas as cidades situadas à margem da Estrada de Ferro Bahia 
ao São Francisco, inaugurada em Juazeiro, seu ponto terminal, a 24 de fe
vereiro de 1896. 

A FROTA DE VAPORES DA EMPRESA 
VIAÇÃO DO SÃO FRANCISCO 

I naugurado o tráfego nos outros afluentes, a 11 de junho de 1898 
e, por último, no Rio Preto, em setembro de 1905, muitos outros vapores 
foram construidos e lançados ao rio, para atender à demanda sempre cres
cente de mercadorias a transportar, até o ano de 1909, quando o Governo 
do Estado resolveu arrenda-Ia, mediante concorrência pública aberta para 
esse fim. 

E assim, no ano de 1909, já contava a Empresa Viação do São 
Francisco com os seguintes vapores e rebocadores em tráfego, no São 
Francisco e seus afluentes: 

- SALDANHA MARINHO 
- PRESIDENTE DANTAS 
- PRUDENTE DE MORAIS, depois denominado PIRAPORA e, 

mais tarde, COSTA PEREIRA 
- LUIZ VIANA, depois denominado JUAZEIRO 
- SEVERINO VIEIRA, depois denominado NEWTON PRADO 
- ALVES LlNHARES, depois denominado JANSEM MELO 
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- ENGENHEIRO HALFELD 
- ANTONIO OLINTO 
- CAR INHANHA, depois denominado RIO BRANCO, em seguida 

JOÃO PESSOA e, por último CO RDE I RO DE MI RANDA 
- MATA MACHADO 
- ANTONIO MUNI Z e 
- FERNANDES DA CUNHA. 
Haviam desaparecido o RODRIGO SILVA, por naufrági o, bem as

sim o SÃO FRANCI SCO e o AMAR O CAVALCANTE, cujas máquinas 
foram aproveitadas para atender a necessidades de outras unidades da 
frota. 

Além desses vapores e rebocadores, foram construi das, também, 
algumas lanchas, ou chatas, rebocadas por aque las unidades, e que repre
sentaram, durante longo tempo, um complemento importante, no trans
porte de mercadorias, no São Franc isco. 

Se os vapores, além dos passageiros, já conduziam uma tonelagem · 
apreciável, as lanchas ou chatas aumentaram, considerável mente, a capa
cidade transportadora da empresa. 

De todos aqueles vapores, o FERNANDES DA CUNHA era o 
cargueiro de mai or potencialidade de toda a f rota, o de maior tonelagem, 
transportando mercadorias nos porões e nos convés. Manobrava, porém, 
com dificuldade e não era bastante ve loz, na primeira fase em que trafe
gou, porque fôra constru ido todo em ferro e era movido a hélice, com 
uma estrutura mais apropriada para os vapores destinados a navegar no 
oceano. Posteriormente o reformaram por comp leto, tornando-se uma 
das unidades mais úteis da empresa, pe lo volume de carga que era ca paz 
de transportar. 

Note-se que esses vapores, quase todos, receberam os seus nomes 
em homenagem a grandes figuras da pol ítica nacional e estadual, com re
levantes serviços prestados à Bahi a e ao Brasil. 

As mudanças de denominação, na sua maior parte, ocorreram após 
a revolução de 1930, quando os chefes revo lucionári os desejaram reme
morar os nomes de pessoas destacadas daquele movimento. 

Mais tarde, participaram da frota os vapores : BARÃO DE COTE
GIPE, JURACY MAGALHÃES e DELSUC MOSCOSO. 

Todas essas unidades da Empresa Viação do São Francisco, que, 
em seguida, no Governo que se insta lou após a revolução de 1930, passou 
a denominar-se: VIAÇÃO BAIANA DO SÃO F RANCISCO, prestaram re
levantes serviços à região, contribui ndo de modo altamente signifi ca tivo 
para o intercâmbi o social e cultural das populações ribeirinhas e, especial
mente, para a melh oria das cond ições econômicas dos municíp ios e das 
cidades de todo o vale, inclusive dos afluentes daquele grande rio. 

De outra parte, foi através deles, como o principal meio de trans
porte de que dispunham, que as popu lações nordestinas, de Pernambuco 
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ao Maranhão, se des locavam nas grandes migrações que, ao longo dos anos, 
se processaram, levando principalmente a Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paul o e Paraná a mão de obra que iria promover o en riqu ecimento 
do Centro-Su I do pa ís. 

Foi, ainda, por aqueles vapores e com eles, que o ri o São Francisco 
pôde prestar inestimáve l serviço à Nação, quando, durante a segunda guer
ra mundia l, em face da pa rali zação do tráfego pela costa brasileira, decor
rente do ataque no ano de 1942 aos nossos navios mercantes, por parte 
de submarin os do "e ixo naz i-fasc ista ", intensif icou-se o tráfego naquela 
grande via fluv ial, no cumprimento de sua grande missão históri ca de pro
mover a unidade nacional, e que, naquela época, foi, durante alguns anos, 
prat icamente a única via de transportes, e de comunicações entre o norte e 
o sul do Bras il. 

Agora, com a construção da ba rragem do Sobradinh o, todos aque
les vapores, pe lo seu ca lado, pelas suas dimensões e por sua estrutura, 
perderam, totalmente, as condições de navegabilidade no São Francisco. 

Transformados em "ferro-velho", dentro em pouco ninguém se 
lembrará deles e do re levante papel que decisivamente desempenharam, 
na vida reg iona l. 

E as homenagens que os seus nomes simboli zavam, a grandes vu l
t os da história nac iona l e baiana, inclusive daqueles três peclaros filhos da 
região do São Francisco - o Conse lheiro FE RNANDES DA CUN HA, 
o BARÃO DE COTEG IPE e o Conse lheiro LUIZ VIANA, t ambém desa
parecerão, no torvelinho do progresso, que impõe, por vezes, rad ica is 
transformações na v ida dos povos. 

Impunha-se, por isso mesmo, este registro, para que as futuras 
gerações não venham a desconhecer o fato históri co, e a contemporân ea 
possa, talvez sentir-se estimu lada a não perm itir que o processo cultural se 
estiole e pense em, por outros meios, manter v iva na lembrança do povo a 
memór ia daqueles que eograndeceram a nossa terra e a re~ i ão sanf rancisca na. 

Um passo nesse sentido já f oi dado, e está a merecer efusivos 
ap lausos de quantos se interessam pe la história, em particular, e pela 
cultura, nos seus mais amplos horizontes. 

Graças à iniciat iva do Almirante Ari st ides Pereira Campos Filho, 
com o apoio do Sr. Améri co Tanu ri, que era, en tão, o Prefeito Municipal 
de Juazeiro, fo i o antigo vapor Saldanha Marinh o colocado à praça D. 
Juvêncio Alves, ao longo do ca is do porto da cidade, nele se insta lando um 
restaurante, onde as gerações mais novas de nossa terra vão deleita r-se, 
ao som de boas músicas, e têm oportun idade de aprec iar com o que trans
fo rmado em um monumento histó ri co da cidade e da reg ião, aquele vapor 
que fô ra o primeiro da Navegação do São Francisco, e que tomou o nome 
de um pernambucano valoroso - Joaquim Saldanha Marinho, antigo pre
sidente das províncias de São Paulo e de Minas Gerais e que fôra um 
grande i ncentivador da navegação no grande ri o. 
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Aberta a concorrência pública para exploração da Empresa Viação 
do São Francisco, ganhou-a o Sr. OTACI-LlO N UNES DE SOUZA 
que era, àquele tempo, o comerciante de maior potencialidade em Juazei
ro, quiçá de toda a região. Em julho de 1909, foi assinado com ele o con
trato de arrendamento que, entretanto, veio a ser rescindido em agosto 
de 1912. 

De 1912 a 1920 a empresa foi administrada diretamente pelo Es
tado da Bahia, através de prepostos. 

Pela lei n. 1.413, de 30 de julho de 1920, foi autorizada nova con
corrência pública para arrendamento da Empresa Viação do São Francis
co, sendo vencedor o sr. MANOEL SABINO DOS SANTOS, que assinou 
o respectivo contrato em 17 de janeiro de 1921. 

Sucedeu a este, como arrendatário, o Engenheiro Civil GERALDO 
ROCHA, natural da cidade de Barreiras, e personalidade influente nos 
meios financeiros e pol íticos nacionais, que, não podendo dirigir a 
empresa pessoalmente, designou como seu diretor o bacharel JOS~ 
CORDEIRO DE MIRANDA. Este se elegeu, depois, deputado federal 
e veio a comandar a pol íti ca, em Juazeiro, até 1930. Com a sua eleição 
para a Câmara, o substituiu na direção da empresa o Engenheiro Civil 
DELSUC MOSCOSO, finalmente substituido pelo Engenheiro Civil 
JORGE DE LACERDA KELSCH, que a exerceu até a vitória da revo
lução de 1930. 

DIRIGENTES, SERVIDORES E COMANDANTES DOS 
VAPORES DA EMPRESA VIAÇÃO DO SÃO FRANCISCO. 

Pela importância de que se revestiram as atividades desenvolvidas 
pela Empresa Viação do São Francisco, depois Viação Baiana do São Fran
cisco, e que muito contribuiram para o desenvolvimento da cidade de Jua
zeiro, mencionaremos, a seguir os nomes dos seus dirigentes que, por sua 
vez, detinham e exerciam posições de destaque na sociedade local. 

O primeiro deles, depois que o Estado da Bahia adquiriu o acervo 
da Empresa Viação do Brasil, sucessora do Banco Viação do Brasil, e pas
sou a explorar os serviços de navegação, foi o Coronel LEON I DAS GON
ÇALVES TORRES, alagoano de nascimento, que se radicou em Juazeiro, 
aí desfrutando de elevado conce ito. Fôra nomeado para o cargo pelo en
tão Governador da Bahia, o Conselheiro Luiz Viana, que na mesma oca
sião também nomeou para exercer as funções de Agente da empresa o 
Coronel JOÃO EVANGELISTA PEREIRA E MELO, chefe da clã dos 
Evangelistas, uma das famílias de maior expressão na terra, desde os 
primórdios de sua evolução pol ítica e social, a cuja memória Juazeiro 
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reverenciou, dando-lhe o nome de uma de suas principais ruas. Nessa 
mesma época exerceu o cargo de Fiscal do Estado, junto à empresa, 
o Engenheiro Agron. AMERICO ALVES DE SOUZA, pertencente à 
aristocrática fam ília do visinho município de Sento-Sé, filho do Dr. 
Juvêncio Alves de Souza e irmão do Dr. Raul Alves de Souza, o pri
meiro, médico, e o segundo, bacharel e promotor público de Juazeiro, no 
início de sua atividade pública, e que foram, ambos, deputados federais, 
pelo prestígio de que desfrutavam na região sanfranciscana. Como o Dr. 
Juvêncio Alves de Souza, homenageado por Juazeiro, que deu o seu nome 
a uma de suas praças, mereceu, também, aquele seu dígno filho, igual 
dinstinção, sendo a Avenida Américo Alves, uma das artérias principais 
do centro da cidade. 

Daí por diante, exerceram a direção da empresa os segu intes : 
- Engo. Camerino de Freitas 
- Ceio Otacílio Nunes de Souza - arrendatário 
- Sr. Pedro Borges 
- Engo. José Martins de Souza Filho 
- Engo. Jaime Martins de Souza 
- Ceio Manoel Sabino dos Santos - arrendatário 
- Bel. José Cordeiro de Miranda 
- Bel. Delsuc Moscoso 
- Engo. Jorge de Lacerda Kelsch 
- Dr. Nelson Cesar Xavier 
- Dr. Gerson Albuquerque 
- Engo. Humberto Pacheco de Miranda 
- Engo. Artur Barreiros 
- Engo. Jorge de Lacerda Kelsch - 20. período 
- Engo. José Carvalho Viana 
- Engo. João Eufrásio de Souza 
- Engo. Ary de Carvalho Ornelas 
- Engo. José Carvalho Viana - 20. período. 
Todos esses dirigentes, entretanto, para o desempenho de suas no

bilitantes atividades, que envolviam os mais altos interesses de todé· a 
região, e que sem dúvida prestaram relevantes serviços às comunidades do 
São Francisco, tiveram a ajuda eficiente e a colaboração prestante de mui
tas outras figuras, cuja participação na vida de Juazeiro, e especialmente 
na da Viação do São Francisco, não pode ser deslembrada e e cujos 
nomes mencionaremos, a seguir : 

- Antônio Evangelista Pereira e Melo 
- Antônio Evangelista de Melo Filho 
- Antonio Negromonte 
- Angelo Negrão 
- Arlindo Gomes de Sá Roriz 
- Augusto da Costa Pinto 
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- Bertolino Costa 
- Carlos Alberto Ferreira Viana Bandeira 
- Carmerino Lima de Souza 
- Carlos Evangelista de Melo 
- Diógenes Lima 
- Edgard Bandeira 
- Edilberto da Mota Trigueiros 
- Edílio Lima 
- Egídio Lopes de Almeida 
- Enéias Muniz 
- Francisco Bispo 
- Francisco Evaristo Figueiredo (Caboclo Figueiredo) 

- Fulgênico Matos 
- Getulino Bispo do Nascimento 
- João Cardoso Brandão 
- João Evangelista de Melo 
- Joaquim Alves Guimarães 
- José Leopoldino 
- Jacinto Ferreira de Andrade 
- Jo~o da Costa Cardoso 
- João Martins de Souza 
- Joh n Parker Littl eton 
-José Lino 
- José Maia Filho 
- José Petitinga 
- José Rodrigues Lima 
- Napoleão Guedes 
- Otaviano Mariano Viana 
- Pedro Damási o Júnior 
- Sebastião Camilo Valença 
- Tiburtino Damási o 
- Trajano Torres Bandeira 
E possível que alguns nomes tenham sido omitidos. Pode ter-nos 

falhado a memória. T odavia, acreditamos que os principais servidores da 
emp resa, aqueles que maiores serviços prestaram às suas várias administra
ções superiores, aí estejam mencionados, num registro histórico que se 
faz mister, notadamente depois que ela desapareceu, cedendo lugar às 
transformações impostas pela expansão sócio-econômica da região. 

Mas, não é só. Merecem, ainda, u'a menção especial, aqueles que 
comandavam os vapores, nas suas viagens de ida e retôrno de Juazeiro a 
Pirapora, ou, pelos afluentes do São Francisco, a Santa Maria da Vitória 
e Correntina, no rio Corrente, a Barreiras, no Rio Grande, a Santa Rita e 
Formosa, no Rio Preto. A esses valorosos comandantes ficaram a empresa 
e as popu lações da região a dever enormes serviços: 
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- Adélio Pereira de Souza 
- Adelon Siqueira 
- Alfredo Kock 
- Antonio Brasil 
- Antonio Garcez de Montenegro Júnior 
- Antonio Gomes de Almeida 
- Antonio Ramos 
- Antonio Ribeiro da Silva Júnior 
- Antonio Rodrigues 
- Ariston Evangelista 
- Artur Viana (Padre Viana) 
- Augusto Aragão 
- Carlos Alberto Viana de Ferreira Bandeira 
- Clodoaldo Pires 
- Duarte Afonso de Melo 
- Em ílio Augusto de Melo Alvim 
- Felipe Nunes de Barros 
- Filogônio Albernaz 
- Filogônio de Oliveira 
- Francisco Campos 

- Francisco Evaristo de Figueiredo 
- Francisco M. Alvares de Araujo 
- Genuino Sobral 
- Herm ínio Duarte 
- Iz ídro Pereira Filho 
- Jacob Ferreira 
- Januário Palma da Silveira 
- João de Barros 
- João Lopes de Souza 
- João Marcos Negrão 
- José Celso da Cunha 
- José Daniel de Carvalho 
- José Francisco 
- José OI ímpio Negrão 
- José do Prado Viana 
- José Rodrigues Lima 
- José Vieira de Andrade 
- Josino AI meida 
- Lauro Cunha 
- Manoel Café 
- Manoel Severo da Silva 
- Marçal Barbosa 
- Mariano Braga de Andrade 
- Messias Teixeira da Rocha 
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- Oscar Cristol 
- Pedro Pereira Primo 
- Perez Mustar 
- Pompílio Caldas 
- Quintino Freitas 
- Renato Gomes de Oliveira 
- Samuel Ayres do Nascimento 
- Serafim de Oliveira Costa 
- Teodulfo Siqueira 
- Tiburtino Melo 
- Vicente Xavier Filho 
- Wilson Barreto Rocha 
- Wilson Pereira de Souza. 
Além desses, haviam sido recrutados da Marinha de Guerra Na

cional, para servir à empresa, como pessoal especializado, os seguintes 
componentes daquela corporação: 

- Capitão Tenente Fábio Rino 
- Capitão Tenente Em ílio Augusto de Melo Alvim 
- Tenente Martim Muniz Barreto 
- Tenente Edgard Lineh 

AS CARRANCAS DO SÃO FRANCISCO 
Antes de ser implantada a navegação a vapores, no Rio São Fran

cisco, o .transporte de mercadorias, pri nci pai mente das madei ras extra í das 
no interior da Bahia, sobressaindo-se as provenientes das matas de Sítio 
do Mato, no São Francisco, de Barreiras. No Rio Grande, e de Santa 
Maria da Vitória, no R io Corrente, era feito através de ajôjos e balsas. Isso, 
no mais primitivo estágio dos meios de transporte naquelas vias fluviais. 

Mas, ainda ao tempo do Brasil - Colônia, além das balsas e ajôjos, 
foram surgindo as barcas ou "carrancas" que transportavam, inicialmente, 
os gados, de uma a outra margem do rio e, depois, as mercadorias neces
sárias ao consumo das populações, destacando-se: açúcar, feijão, milho, 
fumo, sal, querosene, fósforos, cachaça. tecidos, miudezas e drogas. 

As barcas que trafegaram no São Francisco foram nu merosas, 
cerca de trezentas, e o seu nú mero, só por só, dá u ma idéia da grandeza de 
serviços prestado, dos tempos coloniais até a presente década, à região, 
promovendo o intercâmbio daqueles produtos, de acordo com a capacida
de produtiva de cada município e as necessidades de consumo dos seus 
habitantes. 

Complementaram as barcas, de modo altamente significativo, o 
relevante serviço prestado nos últimos oitenta anos pelos vapores. 

Desde os seus tempos primordiais, ostentavam elas na sua proa, 
as CAR RANCAS, nome pelo qual também ficaram conhecidas, incorpo
rando-se aquelas figuras exóticas ao folclore sanfranciscano e constituindo 
uma das manifestações materiais da cultura regional. 
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OUTRAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO 

Além da Empresa V iação do São Francisco, que depois da revolu
ção de 1930 passou a denom inar-se V iação Baiana do São Franc isco, 
e que, por ser sed iada em Juazeiro, deveria ser o objeto de concentração 
de nosso interesse no presente estudo, outras empresas se formaram 
para a exp loração da navegação no grande rio. 

As duas principa is foram a Companhia de Navegação Mineira e a 
Companhia Indústr ia e Viação de Pirapora. Exploraram, também, a 
navegação no São Francisco, mas transportando, espec ialmente, produ
tos do seu próprio comérc io, as f irmas: Viana Braga e Cia, com o seu 
vapor denominado BAHIA; Dourado, Viana e Cia, com o de sua proprie
dade, denom inado ALFREDO V IAN A; Wilson Sons e Co. Ltd. com o 
seu vapor denom inado SE RT AN EJO; Carva lho e Cia. Ltda., com o seu 
HIATE RIO GRANDE; a Em presa Júlio Mourão Guimarães, com o seu 
vapor BENJAMIM GUIMARÃES; os Irmãos Nascimento, com o de sua 
propriedade, denom inado ANTONIO NASCIMENTO, e, por último, os 
Senhores Pedro Pereira Primo e Franc isco Bispo que, associados, cons
truiram e lançaram à navegação e seu vapor denom inado SÃO PAULO. 

O escritor Walter de Castro Dourado publ icou um minucioso es
tudo sobre a Navegação no Rio São Franc isco, que tivemos a honra de 
apresentar aos meios literários de Sa lvador, e ao púb lico em gera l, no seu 
lançamento, em 1973, na Livrari a Civ ili zação Brasileira. 

Nesta sua obra Walter Dourado confirma tudo quanto havíamos 
dito sobre a navegação do Ri o São Franc isco, no primeiro trabalho que 
publicamos, em 1950, intitulado Município de Juazeiro (Bahia), de 
sorte que não teríamos, agora, nenhuma correção a fazer; entendemos, 
porém, que, embora amp liando aquele estudo, deveriamos ater-nos aos jus
tos limites que comportari am esta Memória Histórica de Juazeiro. 

Todos quantos se interessarem por conhecer maiores deta lhes 
sobre a navegação, poderão buscá- los no mencionado livro. (22) 

INSTRUÇÃO PÚBLI CA NO IMPÉRIO 

A 1a. ESCOLA PRIMÁRIA 

Em 1832, por decreto de 16 de junh o, fo i concedida a Juazeiro 
a primeira Esco la Primária. Diz esse dip loma lega l no seu. 

Art. 14 - Fica conservada a Escola já ex istente no povoado da 
Vi la de Jacobi na, e se cream mais seis que serão co locadas desta forma : 
uma em cada um dos povoados de Saúde, Sento-Sé, Juazeiro, Pambú, 
R iachão e Morro do Chapéu. Os professores dessas Esco las vencerão o 
ordenado de Rs. 300$000. 

(22) - Walter de Castro Dourado - Pequena História da Navegação no Rio São Fran
cisco - Editora Beneditina - Salvador - Bahia - 1973. 



Ponte Presidente Dutra e vista parcial da cidade, vendo-se, à esquerda, a Catedral de Juazeiro. 

Vapor Wenceslau Braz 
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Em virtude de concurso e exames a que se submeteu, de acordo 
com as leis de 15 de outubro de 1829 e de 14 de junho de 1831, foi no
meado para provimento desta cadeira, por ato do Presidente da Província 
- Joaquim José Pinheiro de Vasconcelos, datado de 07 de agosto de 1833, 
o cidadão MANUEL DE MELO AFONSO, professor leigo, que tomou 
posse a 19 de agosto de 1833. 

Esta escola mantinha no ano seguinte - 1834, trinta alunos, sen
do 28 do sexo masculino e duas do sexo feminino. 

A 2a. ESCOLA PRIMARIA 

Vinte anos depois, em 1853, em virtude da lei n. 469, de 25 de 
abril, concedeu-se-Ihe a segunda Escola Primária, esta exclusiva para o 
sexo feminino. 

Eram as luzes da instrução que vinha clarear o caminho onde 
teriam de jornadear os seus nobres filhos, para as conquistas do porvir. 

Eis o texto da lei : 
João Maurício Wanderley, Presidente da Província da Bahia. 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia legisla
tiva Provincial Decretou e eu sancionei a seguinte lei: 

Art. 19 - Fica criada uma cadeira de ensino primário para o sexo 
feminino na Vila do Juazeiro, Comarca de Sento-Sé. 

Art. 29 - A Professora da mesma Cadeira perceberá o ordenado 
que ora percebem as de outras iguais das Vilas de fora da Capital. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Deu-se o provimento desta cadeira na pessoa da professora leiga 
HERMELlNDA CUSTODIO DE LIMA, que veio a falecer, dez anos 
depois, em 14 de outubro de 1863, ainda na sua regência. 

PRIMEIROS PROFESSORES PRIMARIOS 
DIPLOMADOS 

Durante todo o período do I mpério, somente existiram em Juazei
ro estas duas escolas públicas que, a partir do ano de 1865, foram preen
chidas pelos professores diplomados FRANCISCO JOSE DO NASCI
MENTO e ROSALINA MATA DO NASCIMENTO, que se uniram pelo 
consórcio matrimonial e na benemérita missão de transmitir as luzes da 
instrução a mais de uma geração em Juazeiro, prestando relevantíssimos 
serviços à nossa terra, eis que todos os seus filhos, naquele longo período, 
inclusive muitos que vieram, posteriormente, a destacar-se nas letras, 
na pol ítica e na administração, deles receberam os primeiros ensinamentos 
e o incentivo necessários a continuarem buscando as luzes do saber, e 
em que alicerçaram o seu preparo para os embates da vida. 
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NA REPÚBLICA 

Com o advento do regime republicano, veio a reforma da I ns
trução, cometendo-se aos municípios a faculdade de leg islar sobre a ma
téria e de manter escolas públicas municipais; assim, a 01 de fevereiro 
de 1896, fo i sanc ionada pelo Intendente RAMIRO ANTONIO RIBEI 
RO, a Reso lução n. 5 do Conselho Municipal, logo rregulamentada no dia 
3 daquele mês, disciplinando as normas do ensino público municipal. 

A PRIMEIRA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL 

Em vista da referida Reso lução e seu respect ivo regul amento, o 
I ntendente, logo no dia imed iato - 4 de fevereiro de 1896, baixou ato 
nomeando a Aluna Mestra ISABEL CAROLINA DE CARVALHO, pro
fesso ra pública da primeira Esco la Públi ca Municipal, verifi cando-se a 
sua posse a 7 de abril de 1896. Essa professora veio a apresentar-se em 
1930, como Diretora das Esco las Reunidas. 

O PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR 

Na sua primeira gestão, o Intendente Municipal APRI-GIO DUAR
TE FI LHO cr iou muitas escolas municipais e, finalmente, constru iu o seu 
primeiro Grupo Escolar, loca li zado na Praça Barão do Ri o Branco, tendo 
lançado a pedra fundamental em 15 de novembro de 19 16 e concluido 
e inaugu rado a obra a 3 1 de dezembro de 1923. 

O SEGUNDO GRUPO ESCOLAR 

A 15 de março de 1928, na gestão do Intendente MIGUEL LOPES 
DE SI QUE I RA, fo i lançada a primeira pedra do ed ifíc io de segu ndo 
Grupo Esco lar de Juazeiro, que veio a denom inar-se Escolas Reun idas Dr. 
José Inácio da Silva, na ocasião de sua inauguração. 

A esse tempo já o ensino primário estava a ca rgo do Estado, e o 
Governador da Bahia - Franc isco Marques de Góes Calmon, concorrera 
com substanc ial ajuda, em recursos financeiros, para a execução da obra, 
deixando o Intendente Miguel Siqueira o prédio quase conc luído. 

Coube, porém, ao Prefe ito APRI'GIO DUARTE FILHO, na sua 
segunda gestão, iniciada em fevereiro de 1933, continuar as obras do edi
fíc io, conclu í-Ias e inaugura- Ias a 24 de junho de 1937, tendo recebido 
para isso t otal apoio de então Governador do Estado, Capitão Juracy 
Maga lhães que, durante o seu governo, construira em Salvador o grande 
centro educativo que hoje se denomina Instituto Central de Educação 
Isa ias Alves, uma obra notável, e que no seu governo dispensara a maior 
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atenção, o maior entusiasmo, e o maior carinho, aos problemas relacio
nados com a educação da mocidade. 

Além das escolas públicas mantidas pelo governo estadual o Pre
feito Aprígio Duarte Filho elevou para 32 o número de escolas públicas 
mantidas pelo Município, na sua administração. 

AINDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 

Na gestão do Prefeito Edson Ribeiro, iniciada em 31 de janeiro 
de 1951, foram as escolas municipais de Juazeiro aumentadas para 72, o 
que revela o alto interesse daquele administrador para os assuntos con
cernentes à instrução. 

O ENSINO DE GRAU M~DIO 

Mas, o interesse do Dr. Edson Ribeiro pela educação já se manifes
tara muito antes, quando, a 9 de janeiro de 1945, em reunião realizada nas 
Escolas Reunidas Dr. José Inácio da Silva, fundou o GINASIO DO JUA
ZEI RO, do qual foi o primeiro Diretor, tendo o Dr. Ademar Raimundo 
da Silva, Juiz de Direito da Comarca, como Vice-Diretor, a Professora 
Lília Café Siqueira, como Secretária, e o Sr. José Costa Lima, como Te
soureiro. Participaram, também, do grupo que se reunira para discutir a 
idéia da fundação do ginásio, que ocorreu no mesmo dia, o Monsenhor 
Antonio da Costa Rêgo, Vigário da Paróquia de Juazeiro, e o Professor 
Agostinho José Muniz, a quem coube a tarefa de preparar a documenta
ção necessária para encaminhamento, ao Governo Federal , do pedido de 
autorização para funcionamento daquela unidade de ensino médio e o 
seu posterior reconhecimento, e que veio a verificar-se através da Portaria 
n. 536, de 12 de setembro de 1946, assinada pelo Ministro Ernesto Souza 
Campos. 

Em 1950, fundou, ainda, o Dr. Edson Ribeiro, a Escola Normal do 
Ginásio de Juazeiro, que iniciou o seu funcionamento em março de 1950 
e foi reconhecida pelo governo estadual a 21 de abril do mesmo ano, por 
decreto assinado pelo Governador Otávio Mangabeira, referendado pelo 
Secretário da Educação Anísio Spínola Teixeira. 

Ainda em 1950, o Dr. Edson Ribeiro fundou, também, sob sua res
ponsabilidade individual, a Escola Técnica do Comércio de Juazeiro, que 
começou a funcionar em março de 1950 e foi reconhecida nesse mesmo 
ano pelo Governo Federal. 

Os primeiros professores do Ginásio de Juazeiro foram os seguintes 
educadores: 

- Dr. Edson Ribeiro 
- Prof. Benedito Ferreira de Araujo, que veio a ser, depois o seu se-

gundo diretor. 
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diretor. 
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- Profa. Lília Café Siqueira 
- Profa. Judite Leal Costa 
- Profa. Delanídia de Oliveira 
- Profa. Edna de Oliveira Favila 
- Profa. Edna Garrido Ribeiro 
- Profa. Ana Oliveira 
- Prafa. Hélia Café Siqueira 
- Profa. Antonílio da França Cardoso, que veio a ser o seu terceiro 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DR. JOSE 
INI"CIO DA SILVA 

Em homenagem ao transcurso do centenário do nascimento do 
eminente juazeirense que lhe dá o nome, foi fundada a 9 de setembro de 
1955, . também por iniciativa do Dr. Edson Ribeiro, a Associação 
Educacional Dr. José Inácio da Silva, sociedade civil mantenedora do Gi
n~sio de Juazeiro e de todos os seus cursos. 

GINÁSIO RUI BARBOSA 

A 27 de janeiro de 1953, foi fundada, por iniciativa do Governa
dor Luiz Regis Pacheco Pereira, a Cooperativa Cultural do Juazeiro, e o 
Ginásio Rui Barbosa, por ela mantido, até o ano de 1956, quando foi 
oficializado, pelo Decreto n. 16.540, de 19 de julho de 1956, assinado 
pelo Governador Antonio Balbino de Carvalho Filho. 

Desde sua fundação, o Ginásio Rui Barbosa foi dirigido pelo 
Professor AGOSTINHO JOSE MUNIZ, sendo o seu corpo docente, no 
início de suas atividades, assim constituído: 

- Prof. Agostinho José Muniz - 10. Diretor 
- Prof. Expedito de Almeida Nascimento 
- Prof. CI ínio Alves de Amorim 
- Prof. Pedro Raimundo Rodrigues Rêgo 
- Profa. Delanídia Oliveira 
- Profa. Maria de Lourdes Silva 
- Profa. Ieda Oliveira 
Pelo decreto n. 18.769, de 01 de fevereiro de 1963, assinado pelo 

Governador Juracy Magalhães, foi institu ído o segundo ciclo do curso 
secundário no já então denominado Ginásio Estadual Rui Barbosa; passou, 
com essa iniciativa, a mocidade juazeirense, a contar com a possibilidade 
de complementar os seus estudos de grau médio, realizando na sua própria 
cidade o curso colegial científico, que lhe abriria ensejo de poder ingres
sar nas faculdades, mediante os exames vestibulares, e obter o grau de sua 
preferência nos cursos superiores em funcionamento no país. 
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Quando foi criado o curso colegial científico no Ginásio Rui Bar
bosa, era seu direitor o Bel. Raimundo Medrado Primo, que muito se in
teressara e diligenciara, junto ao Governo do Estado, para obter o decreto 
de autorização do seu funcionamento. 

No primeiro ano em que foi ministrado o curso colegial científico 
do Ginásio Rui Barbosa, assim estava representado o seu corpo docente: 

- Prof. Raimundo Medrado Primo 
- Prof. Francisco Romão Carneiro 
- Prof. Nelson Cerqueira Muniz 
- Prof. Pedro Raimundo Rodrigues Rêgo 
- Prof. Antonílio da França Cardoso 
- Peof. Pedro Maia e Silva 
- Prof. Pe. Martinho Van Der Horst 
- Profa. Maria Isabel Figueiredo Pontes 
- Profa. Nilce Lima Neves 

COMPLEXO ESCOLAR LOMANTO JUNIOR 

Construido pelo Governo do Estado da Bahia, em convênio com 
o município, e inaugurado na gestão do Prefeito JOCA DE SOUZA 
OLIVEIRA, o Complexo Escolar Lomanto Junior veio aumentar, consi
deravelmente, o número de salas de aulas disponíveis, em Juazeiro, inte
grando o sistema de ensino do 19 nível - o antigo primário, com o do 29 
nível - o ginasial. 

Nesse estabelecimento, dirigido pela Profa. MARIA IZABEL F' 
GUEIREDO PONTES, a instrução pública passou a ter condições de a+an
der às normas legais oriundas da reforma do ensino médio no país, insti
tuindo-se os cursos de caráter profissionalizante. 

COLÉGIO MUNICIPAL PAULO VI 

Por último, uma referência especial ao Colegio Municipal Paulo VI, 
construido e inaugurado em 25 de janeiro de 1976, na gestão do Prefeito 
DURVAL BARBOSA DA CUNHA, obra de vulto e que, por si só, consa
gra uma administração municipal. 

Dispõe o Colégio de sessenta e cinco dependências, inclusive am
plo auditório e quadras de esportes. É um estabelecimento modelar e a 
sua construção custou à Prefeitura Municipal quantia superior a 2 milhões 
de cruzeiros. 

O Colégio Municipal Paulo VI foi inaugurado com grandes festivi
dades, por se tratar de uma iniciativa arrojada, sem paralelo em todos os 
municípios da região sanfranciscana, e que veio suprir as necessidades 
atuais do ensino, em Juazeiro, no plano municipal. 
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Funciona em turnos matutino - em convênio com o Governo do 
Estado -, vespertin o e noturno, para alunos do 29 grau, com capacidade 
para 640 alunos, em cada turno. Ao ser inaugurado, imediatamente ins
tituiu o Colégio Paul o VI os cu rsos profiss ionalizantes de SECRETARIA
DO e de ASSISTE:NTE DE ADMINISTRAÇÃO. 

Com a iniciativa da construção desse estabelecimento foi aumen
tada, extraordinariam ente, a capacidade escolar, em nossa cidade, e no 
ano let ivo de 1977 estavam matriculados, em Juazeiro, nos colégios pú
bl icos : 

No 19 grau - Nível 1 - 3.939 alunos 
No 29 grau - Nível 2 - 1.969 alunos 
Não estão aí incluidas as matrículas no 19 e 29 graus nos colé

gios da rede particular de ensin o, cuja contribuição é, também, bastante 
expressiva. 

Exist iam em Juazeiro, no ano de 1977, regendo classes, 502 
professores, além de 33 que se encontravam em funções de direção, e 
24 1 sa las de aula. 

O Colégio Pau lo VI , portanto, veio contribuir, decisivamente, para 
a demarragem da instru ção, facultando maior largu esa na preparação de 
recursos humanos, para as grandes metas do nosso desenvo lvimento eco
nôm ico-soc ial. 

O ENSINO SUPE RIOR 

Originada de um movimento da mocidade juazeirense, li derada 
pe lo Engo. Agrônomo JOÃO MARCELlNO DA SILVA NETO, fo i criada, 
como entidade particular, em Ju aze iro, a 12 de dezembro de 1960, a 
FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO, com 
sede naquela cidade. 

Ja anteriormente o Deputado BOLlVAR SANTANA BATISTA 
apresentara um projeto de lei na Assemb leia Leg islat iva do Estado, que foi 
convert ido na Lei n. 1.537, de 26 de outubro de 1961, cri ando a Escola 
de Agronomia de Ju azeiro. 

Esta unidade de ensin o, entretanto, não fo i instalada e, no ano se
guinte, com a iniciativa de implantação da Facu ldade de Agronom ia do 
Médio São Francisco, de ca ráter particular, que não tinha, entretanto, 
condições de sobrevivência, por fa ltarem os recursos financeiros necessá
rios e adequadas insta lações, o Deputado Boi ivar Santana Batista, apresen
tou novo projeto à Assemb léi a Leg islat iva, que veio a ser aprovado e con
vert ido na Lei n. 1800, de 3 de setembro de 1962, sancionada pel o desem
bargador ADALltlO NOGUEIRA, pres idente do Tribunal de Just iça da 
Bahia, interinamente exercendo o ca rgo de Govern ador do Estado, com 
inte ira aprovação do Governador efetivo, o General JURACY MAGA
LH Ã ES, que, logo depois, a 21 de setembro, fez seguir para Juazeiro o 
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Secretário da Agricultura, Indústria e Comércio, Dr. Orlando Gonçalves 
Teixeira, para dar cumprimento à referida lei, promovendo o ato de in
corporação da mencionada Faculdade à Escola de Agronomia de Juazeiro, 
entidade estatal que fôra criada um ano antes, no período de sua gestão, 
através da sobredita lei n. 1.537, sancionada pelo Vice-Governador em 
exercício - Dr. Orlando Moscoso Barreto de Araujo. 

Pelas disposições da Lei n. 1.800, de 3 de setembro de 1962, a 
instituição oficial incorporaria a entidade privada, passando a denominar
se Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, responsabilizando-se 
o Governo do Estado da Bahia, diretamente, pelos encargos do seu fun
cionamento, mantida a sede na cidade de Juazeiro e assegurado o aprovei
tamento do pessoal docente e administrativo da entidade incorporada. 

O primeiro professor nomeado para exercer o cargo de Diretor da 
Faculdade de Agronomia foi, como era da mais estrita justiça, o Engo. 
Agrônomo João Marcelino da Silva Neto e o seu corpo docente ficou as
sim constitu ído: 

- Prof. João Marcelino da Silva Neto 
- Prof. Manoel de Sá Ferraz 
- Prof. Geraldo Barreto Campelo 
- Prof. Antonio Hermano da Silva 
- Prof. Moacir M. de Oliveira e 
- Prof. Geraldo Viana. 
Merece registro, ainda haver o Dr. ROM UALDO LEA L VI E IRA, 

que então exercia o cargo de I nspetor Federal do Ensino Secundário em 
Juazeiro, se incorporado aos que lutavam pela criação da Faculdade de 
Agronomia do Médio São Francisco, tornando-se um dos seus incentiva
dores, e que além de doar, de sua própria ~~onomia, a contribuição de 
Cr$ 10.000,00 para as despesas iniciais de instalação, ofertou, também, 
para o acêrvo da instituição, a biblioteca que pertencera ao seu cunhado, 
o Engo. Agrônomo Américo Alves de Souza, uma das figuras de destaque, 
em nossa terra, nas primeiras décadas deste século. 

EM MEMORIA DE TR!::S GRANDES EDUCADORES 

Ao concluirmos este histórico relativo à educação, não poderíamos 
olvidar uma menção especial aos nomes de três professores a quem a popu
lação juazeirense ficou a dever eterno reconhecimento pelo benfazejo tra
balho a que se devotaram, durante longo espaço de tempo, contribuindo, 
com esteicismo e abnegação, para transmitir à mocidade de nossa terra 
as luzes da instrução. 

LUIZ CURSINO DA FRANÇA CARDOSO 

Transferido de Patamuté, para preencher cadeira vaga em uma das 
duas escolas públicas, únicas então existentes na cidade, em decorrência da 
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aposentadoria do Professor Francisco José do Nascimento chegou a Jua
zeiro e tomou posse do seu novo cargo a 2 de fevereiro de 1893, o Prof. 
Luiz Cursino da França Cardoso, um grande educador, que, durante vinte 
e oito anos, até 1921, quando veio a aposentar-se, atingido pela compul
soriedade, foi a figura central da educação da juventude em nossa terra. 

A geração de pais e de alunos que acompanharam a atividade de
senvolvida por aquele Mestre das letras primárias, que tão bem as ensinava 
e, a um só tempo, sabia plasmar na consciência dos seus discentes as vir
tudes do bom caráter e esmerada educação, não se cansavam, ao longo dos 
anos, de proclamar-lhe os grandes méritos. 

Por ocasião do seu falecimento, em sessão real izada a 19 de março 
de 1933, deliberou a Sociedade Beneficente dos Art ífices Juazeirenses, 
solicitar ao Prefeito Municipal que fosse dado o seu nome ao trecho da 
antiga rua Cesário da Silva, onde estava localizada a casa na qual, por mui
tos anos, vivera, lecionara e morrera o velho preceptor e o Prefeito Aprígio 
Duarte Filho, imediatamente acolheu o pedido que lhe fôra encaminhado, 
determinando o seu atendimento; a 7 de setembro daquele mesmo ano, 
entre as festivas comemorações da independência da pátria, procedeu-se 
à solenidade de inauguração das respectivas placas, na atual rua Prof. 
Luiz Cursino, com a presença de autoridades locais, de todo o magistério 
de Juazeiro e do seu povo, em geral, que ai í fôra render o preito de me
recida homenagem ao grande mestre. 

AR ISTORELES PI RES DE CARVALHO 

Procedente de Salvador, onde nascera, chegou a Juazeiro, pelos 
idos de 1927, e ai í instaloij"; à rua 7 de Setembro, antiga rua da Alegria, 
um estabelecimento particular de ensino primário, denominado Colégio 
Dr. José Joaquim Seabra, do qual era proprietário, diretor e docente, o 
Prof. ARISTOTELES PIRES DE CARVALHO. 

Estudantes de mais de uma geração dele receberam os ensina
mentos das letras primárias, ofício a que se devotava com amor inexcedí
vel, e com uma tenacidade dígna dos maiores encômios. Não era ele 
apenas um profissional do ensino, mas um verdadeiro preceptor, e com ad
miráveis exemplos de extraordinário civismo, transmitia aos alunos um 
elevado sentimento de patriotismo, jamais visto em nossa terra. 

Sabia o Prof. Aristóteles infundir no espírito de seus alunos um 
grande interesse pelo estudo, despertando-lhes verdadeira vocação para o 
aperfeiçoamento intelectual. 

Ninguém poderá esquecer o garbo com que, em todas as grandes 
datas da pátria, desfilava o seu colégio pelas ruas centrais da cidade, revi
vendo as epopéias de nossa história, resultando de sua iniciativa a 
formação de uma juventude que conhecia todos os grandes vultos da 
nacionalidade e amava a sua história, pontilhada de grandes feitos. 
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Dificilmente igualado, nos tempos atuais, merece o Prof. Aris
tóteles Pires de Carvalho que, em sua memória, sejam aqui lembrados os 
relevantes e meritórios serviços prestados à mocidade de Juazeiro, que 
tem, para com ele, indubitável mente, uma grande dívida de gratidão. 

Fomos dos que dele receberam todos os ensinamentos das letras 
primárias e não olvidaremos, jamais, a sua inconfund ível abnegação, na 
tarefa nobilitante a que se entregou, durante cerca de trinta anos, em 
benefício da mocidade juazeirense. 

Da í este registro, que fazemos com emoção e com I ímpida cons
ciência do merecimento daquele grande mestre. 

AGOSTINHO JOSE MUNIZ 

Por último, esta homenagem se estende à memória do Prof. AGOS
TINHO JOSE MUNIZ, uma das mais brilhantes inteligências de JUAZEI
RO, que lhe ficou a dever imorredeira gratidão, pelo que fez em benefício 
de sua mocidade e de toda a sua população. 

MUNIZINHO, como era ele carinhosamente chamado na intimi
dade, foi um daquelas personalidades marcantes no meio em que vivem e 
que, por isso mesmo, no torvelinho dos interesses em choque, tornam-se, 
por vezes, também personalidades marcadas. 

Sua imagem foi controvertida, como sóe acontecer a quantos se 
envolvem nos debates da pol ítica, e ele que era detentor de larga visão, 
de espírito lúcido e talento incomum, não poderia deixar de participar 
dessa atividade, em que os homens mais se afirmam e se realizam pro
movendo o bem comum da sociedade de que participam e na qual atuam. 

Quando conclui mos o curso primário, não dispunha Juazeiro de 
nenhum estabelecimento de ensino de grau médio. Não tinham, então, 
os nossos progenitores, condições de manter-nos na capital do Estado, 
onde seria possível continuarmos estudando. Fizemos, por isso uma 
parada, durante seis anos, trabalhando no pequeno estabelecimento 
comercial de nossos pais, até que em 1937 nos matriculamos em um curso 
ministrado pelo Prof. Agostinho José Muniz, preparatório de môços que 
desejassem prosseguir nos seus estudos e se dispussessem a enfrentar os 
exames de madureza, em Salvador, habilitando-se à matrícula no segundo 
ciclo dos cursos de grau médio - o clássico e o científico, como facultava 
o artigo 100 da lei então vigente, disciplinadora da instrução no país. 

Aí travamos conhecimento com aquela figura excepcional do 
Mestre, que era o Prof. M UN I Z. Ensinava com proficiência todas as ma
térias : Português, Literatura, Matemática, Geografia, História da Civili
zação e do Brasil, Inglês, Francês, Latim, Filosofia, Sociologia, Biologia, 
Física, Química, e até noções de Música. Era, pois, um mestre de invulgar 
competência. Suas aulas eram ministradas com extraordinária capacidade 
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didática e causavam indelével impressão entre os discentes, que o respei
tavam e admiravam como um expoente intelectual, de grande e variada 
cultura. 

Dedicou-se o Prof. Agostinho José Muniz, durante anos e anos, à 
árdua missão de, no seu colégio particular, aperfeiçoar os conhecimentos 
da mocidade juazeirense egressa dos cursos primários, até que veio a ser 
indicado para dirigir o Ginásio Rui Barbosa, criado por iniciativa do Go
verno do Estado, a 27 de janeiro de 1953, e a cujos interesses se devotou 
com extremos de dedicação. 

Na vida pública, foi um ardoroso defensor da classe operária e 
tornou-se um baluarte da Sociedade Beneficente dos Artífices Juazeiren
ses, da qual foi, por longo tempo, o mentor intelectual. Era um homem 
dinâmico e sabia colocar as luzes do seu cérebro a serviço das grandes 
causas de que a classe média, a assalariada, poderia ser beneficiária. E o 
fez, incansávelmente, enquanto viveu. 

A homenagem que ora lhe prestamos, ao escrever esta História 
de Juazeiro, simboliza, pura e simplesmente, um preito de justiça, e de 
gratidão que a nossa terra deve ao inolvidável Mestre e grande juazeirense 
que ele foi. 

o TEATRO 

O século XIX, e particularmente os anos de 1860 a 1870, represen
tam a fase em que a literatura dramática, no Brasil, teve maior impulso, 
dado o entusiasmo com que quase todos os escritores nacionais se incli
navam a experimentar sua vocação para esse gênero literário. 

Paralelamente, a arte dramática foi adquirindo avultado número 
de afeiçoados, decorrendo da í o gosto extraordi nário com que se difun
diam, por todo o país, as produções que iam aparecendo, assim as genuina
mente nossas, como as que nos vinham da Europa, aqui traduzidas imedia
tamente, talo interesse que despertavam. 

Juazeiro, que era então uma pequena. Vila plantada no sertão do 
São Francisco, a uma distância de 576 quilômetros da Cidade do Salvador, 
de cujo centro estava afastada, sobremodo, pelas dificuldades de comuni
cações, recebia, no entanto, as manifestações de cultura que dali se irra
diavam e, pois, não faltaria ao circuito de interesse pelo teatro. 

Assim é que, já em 15 de junho de 1852, o Dr. J.J. Fernandes da 
Cunha, então deputado à Assembléia Provincial escrevia ao seu irmão Ma
noel Luiz, residente em Juazeiro, uma carta que se encontra nos arquivos 
do autor destas linhas, na qual , entre outros assuntos tratava de uma re
presentação dramática, dizendo : 

"Já sei que vão representar o "Cativo". Tenho a honra de saudá-lo 
pelo D. Fernando de Castro!. .. Vejam lá como se atam; olhem que 
em Olinda levamo-Ia brilhantemente. O Salustiano que não espí
che o meu papel, sinão tomar-Ihe-ei estreitas contas". 
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Este documento mostra que em 1852 os habitantes de Juazeiro já 
se interessavam pela arte dramática, contornando as dificuldades da falta 
de um teatro, e levando à cena, em palcos improvisados, as peças que iam 
aparecendo. 

Isto, outra cousa não era sinão o reflexo do movimento que se 
propagava por todo o território nacional, onde quer que houvesse núcleos 
de pessoas instru ídas, movimento esse que fez daquele século o período 
áureo da literatura e arte dramáticas. 

Em consequência, deliberou o Cel. Custódio Luiz Ferreira, tio, e 
a esse tempo tutor de Hermano Santana, solicitar permissão do Juiz de 
Orfãos para constru ir um teatro na cidade com emprego do capita l de seu 
tutelado, por considerar excelente aplicação. 

o TEATRO SANTANA 

Concedida a respectiva autorização, foi constru ído, em 1874, o 
Teatro Santana, com capacidade para quatrocentas pessoas, inclusive os 
camarotes. Nessa época, aquela casa de diversão representava uma grande 
conquista e atendia, inteiramente, às necessidades locais como ao grau de 
desenvolvimento da terra. 

Aí se exibiram inúmeras companhias I íricas e, igualmente tiveram 
lugar incontáveis representações dramáticas de conjuntos formados pelos 
habitantes da cidade, como de outros que iam até ali com essa finalidade. 

Infelizmente, só de raro em raro delas nos chegam notícias, e pou
co esclarecedoras por terem ficado sem registro, pela falta de imprensa, 
não nos animando, pois, a mencioná-Ias. 

Muito embora o século passado tenha sido o de maior entusiasmo 
pelas representações teatrais, as gerações do século atual não desconhe
cem grande parte das produções que então vieram a lume, por isso que da 
alma do povo não desapareceu, totalmente, o interesse pela arte, passada 
aquela fase culminante. 

Para se ter uma idéia da frequência com que eram levadas à cena 
dramas e comédias, transcrevemos a seguir notícias veiculadas pela "Folha 
do São Francisco", um dos principais jornais de Juazeiro, edição do dia 
2 de agosto de 1911 : 

"Foi levada à cena no dia 27 último, o drama "Espôsa e Mãe", 
bem como a hilariante comédia "Um Marido Vítima das Modas" ... 
Sábado passado, o drama "Cenas Domésticas"... Domingo, o 
drama "A Justiça de Deus" e a comédia "Os sinos de Coneville 
em Casa" ... Hoje serão levadas as peças "O Tio Padre" e "Um 
Soldado em Apuros". 
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Após o advento da cinematografia, que alcançou notável desen
vo lvimento, com as produções em tecni-color, e a sincronisação, perderam 
te rreno as representações teatrai s, por isso que elas, para serem levadas a 
te rm o com brilho e sucesso, têm de arrosta r as dificuldades todas de ce
nários, indumentária, e, notada mente, de palcos apropri ados, que faci
litem o jogo de cenas. 

Dada a importância desses obstáculos, até mesmo os atores de real 
va lor, aqueles em quem descobrimos vocação nata para o palco, não po
dem satisfazer plenamente, imunes de reparos, na interpretação fiel de 
seus papé is, deco rend o disso, talvez, a preferência que hoje dão as platéias 
ao teatro ligeiro, ao teatro de va ri edades. 

Nesse gênero, marcaram época, em Juazeiro, as companhias "Mar
quise Branca" e "Irmãs Othero", que mais de uma vez vi sitaram a cidade, 
al i recebendo os maiores ap lausos e mais entusiásticas ovações, ap lausos 
e ovações inteiramente merecidos e confi rmados pelas ex igentes platéias 
de muitos centros desenvolvidos, quais se jam o Ri o de Janeiro, São Paul o, 
Cidade do Salvador, Rec ife, Porto Alegre e Bel o Horizonte. 

o CINE-TEATRO SÃO FRANCI SCO 

O atua l teatro de Juazeiro, representa uma das mais belas provas 
do progresso da cidade. I niciativa arrojada a do sr. Afonso Cavalcante, 
construindo, sob os ditames da técnica moderna, o magestoso ed ifício 
que poderia f igurar em qualquer cap ital, não só pelo seu aspecto externo 
e interno, como pelas insta lações de que é dotado. 

Para as representações dramáticas, dispõe o Cine-Teatro São Fran
cisco de um palco ampl o, ladeado por dois outros menores, que possibili
tam maior êx ito na encenação de determinadas peças que, por sua nature
za, não podem ser levadas em um só palco, sem grande demora nos 
entreatos. 

Deve Juaze iro àquele seu f ilh o, a obra de vu lto que é o Cine-Teatro 
São Francisco, ali ed if icado pela vontade rija de um lutador audaz, 
deba ixo de grandes sacrifícios. Abençoados sac rifícios, que lhe propicia
ram rég ia compensação, porque, inegávelmente, o teatro de Juazeiro foi 
a pedra angular daquela organização ri ca e poderosa que veio a ser, mais 
tarde, nos meios cinematográficos do país, a Empresa Afonso Cavalcante. 

A IMPRENSA 

No títmo de civilização que tomou Juazeiro, decorrente do cresc i
mento de sua população, não poderiam deixar os seus habitantes de vo ltar 
suas atenções para a existência de um jornal, que possibilitasse a todos o 
conhecimento de suas necess idades, o direito de reclamá-Ias, a manifes
tação pública de suas op ini ões e o ensejo de ap laudir as boas obras que se 
fossem realizando. 



MEMÓRIA HISTÓRICA DE JUAZEIRO 137 

PIONEIROS DA IMPRENSA 

Tais foram os motivos que inspiraram a Raimundo de Azevedo, 
um sergipano que se transferira para Juazeiro, e aí se radicara, tornando-se 
figura exponencial na sociedade e no comércio, a aquisição de uma tipo
grafia, com o intuito de fundar um semanário que se denominaria "Cida
de de Juazeiro". 

Mas, Raimundo Azevedo era homem de negócios, e embora não 
lhe faltasse o entusiasmo com que em 1885 adquirira u'a máquina ameri
cana, tipo manual, para aquele fim, ser-Ihe-ia prejudicial desviar as ativi
dades que lhe eram exigidas pelo seu estabelecimento comercial, para as 
lides da imprensa. De tal sorte, confiara ele a Clóvis de Oliveira Mudo 
a Oficina, para trabalhos de impressão, enquanto esperava, com a colabo
ração de alguns outros, poder trazer a lume e primeiro órgão de divulga
ção que iria surgir em Juazeiro. 

O 19 JORNAL - "O SERTANEJO" 

No entanto, passaram-se os tempos, e o jornal, apezar de muito 
desejado, não circulara. Clóvis de Oliveira Mudo deliberou, então, por sua 
própria conta, editar o primeiro número do semanário "O Sertanejo", 
que surgiu a 15 de setembro de 1895, e cuja redação foi confiada ao Prof. 
Atanázio de Aquino Nazareno. 

Raimundo Azevedo, porém, indignou-se com o Chefe de sua Ofi
cina, trazendo à publicidade este periódico, independentemente de sua 
permissão, e frustrando-lhe, por outro lado, a glória que certamente al
mejava para si de ser o fundador da imprensa em Juazeiro; destituiu das 
funções o inteligente e operoso tipógrafo, impedindo, dessarte, o reapa
recimento d"'O Sertanejo". 

Clóvis de Oliveira Mudo perdeu o emprego; mas, em compensa
ção, projetou-se o seu nome como pioneiro da invenção de João Gu
temberg, nos rincões do São Francisco, por ter sido "O Sertanejo" o pri
meiro jornal que aí circulou. 

A CIDADE DE JUAZEI RO 

Do seu gesto ousado, resultou, ainda o aparecimento, poucos me
ses depois, d'A Cidade de Juazeiro, semanário cuja publicação Raimundo 
Azevedo sonhara durante dez anos. Veio à publicidade em 19 de maio 
de 1896, o seu número inicial, destacando-se a colaboração-do seu funda
dor e de José Petitinga. Teve, todavia, existência curta, pois deixou de 
circular no ano seguinte. 
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OUTR OS JORNA IS 

Depois dele, apa receram : "O Comércio", sob a direção de Cons
tant ino Hermilo do Nascimento; " A Péro la", dir ig ida por Joaquim Luiz de 
Queiroz e Francisco Eva rist o de Figueiredo; e, " O Pali nu ro", propri edade 
de Améri co Chamusca. 

A té aqui a imprensa em Ju azeiro não conseguira se firmar. Todos 
estes órgãos t iveram a vida efêmera das rosas de Malhêrbe. 

O CORREI O DO SÃO FRAN CISCO 

No dia em que ali se comemo rava, festi vamente, o duodéc imo 
an iversá ri o do advent o da Repúbli ca, circu lou, pela vez pri meira, o "Cor
reio de São Francisco" , dirigido pelo ce l. Jesuino I nácio da Sil va, elemen
t o de projeção na po l ítica e na soc iedade loca l. Cinco anos depois, passou 
esse jornal à direção dos cidadãos Otac íli o Nunes de Souza e Jesuíno Pa
checo d'Ávil a, os quais decorri dos pouco mais de dois anos, t ransferiram 
sua direção ao então acadêmico de Direito Manoel Francisco de Souza 
Filho, nascido em Pet rolina, e descendente de destacada famí lia de Jua
zeiro, cuja cidade representou, como deputado est adual, na A ssembléia 
Bah iana, de 19 11 a 19 12, e que veio a se r deputado federal, eleito pelo 
Estado de Pernambuco, singulari za ndo-se na Câmara pela sua inte li gência 
e in t rep idês sendo, em consequênc ia do seu destemor, estúpidamente as
sassinado no rec into do parl amento. 

PRIN CIPAI S COLABORA DORES DO 
CORREIO DO SÃO FRANCISCO 

Mais tarde teve o "Correio do São Francisco" out ras direções, e 
seus principais co laboradores foram José Petit inga, Raimundo de A zeve
do, Joaqu im Luiz de Queiroz, Eu gê nio Li ma, Anísio Ramos de Qu eiroz , 
Jesu ino d 'Ávil a, Dr. José Inácio da Sil va, e Dr. Souza Filho. A todos eles, 
apenas sobrevive, ao tempo em que escrevemos esta memóri a, An ísio Ra
mos de Queiroz, que exerce, atualmente, as funções de Diretor de um 
departament o da Prefe itura Municipa l do Sa lvador, Cap ita l do Estado. 

DOI S FILHOS DE JUAZEIRO 

Dois desses jornalistas, por serem f ilh os de Juazeiro, merecem aqui 
refe rência pa rticular : Joaquim Lui z de Queiroz e José Inácio da Sil va. 

JOAQUIM LUI Z DE QUEI RO Z 

O primeiro, que iniciara os vôos no cenári o da literatura ao funda r 
" A Pérola", de que acima fa lamos, to rn ou-se um jorn alista primoroso, 
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pe lo estilo, pela profundesa dos conceitos emitidos, pe la elevação moral e 
sabedoria com que articulava sob todos os assuntos, inclusive os f il osófi
cos e transcendentais. Foi Adjunto de Promotor da Comarca, cargo que 
exerceu com brilho e do qua l se exonerou em 1912. Joaqu im de Queiroz, 
entretanto, foi antes de tudo, um poéta, um inspirado e talentoso poéta. 
Aquela sua produção de 25 de fevereiro de 1916, intitulada "Metamorfo
ses", dedicada ao então acadêm ico, hoje advogado e poéta Eliezer Benev i
des, com que concorreu a um concurso realizado na Cidade do Salvador e 
ganhou o primeiro prêmio, é uma boa mostra da sua vocação. Não pode
remos indicar muitos, in felizmente, Joaqu im de Queiroz não reuniu, 
com o intuito de publicar livro, as suas produções. Todavia, já que não 
cabe aqu i a citação de traba lhos de sua lavra divulgados pela imprensa 
periód ica, aludimos àque le seu poema e a outro que ded icou, em 1910, ao 

Príncipe d'Orleans, sob o título "Abaixo o Orgulho", inserto no Almana
que Lítero Comercial , onde ressalta o seu entusiasmo de moço pela Li
berdade e, particu larm ente, a su perioridade de pensamento com que pon
tifica se r a humildade o melhor paradígma da existênc ia do homem, tal 
como ele sentia, porque, realmente, a modéstia e a humildade foram o 
traço marcante de toda a sua vida. A seu respeito, escreveu José Petitinga, 
em agosto de 1924, no mensário "A Verdade", que se ed itava na Cidade 
do Salvador: 

"Se a humildade natural é o distintivo de um espírito evoluciona
rio; se a to lerância para os que erram, o perdão para os que ofen
dem, a benevolênc ia para com todos, e um grande amor dedicado 
aos pequeni nos, aos desherdados, aos desprotegidos da terra, é o 
santo ideal que forta lece uma alma para verncer o mal e servir de 
modêlo aos que querem ser bons: eu, que durante trinta e dois 
anos, conheci Joaqu im de Queiroz, que lhe admirei o talento 
adamantino e as peregrinas virtu des, acred ito não erar declarando 
que na existência que agora term in ou ele, foi um justo, um forte, 
um santo, credor das nossas homenagens e do nosso respe ito, pela 
sinceridade com que agiu, pelo bem que fez , pelos exemplos que 
deu ". 

JOSf: INÁCIO DA SILVA 

José I nácio da Si Iva, é outro juazeirense que tendo chegado a 
grandes alturas, pela consag ração que lh e devotaram os seus conterrâneos, 
não perdeu de vista, jamais, como linha de conduta, o sentimento de 
sol idariedade hu mana, a renúncia a todas as manifestações de orgu lho 
e vaidade. 

Diplomado pe la Faculdade de Medicina da Bahia em 1879, regres
sou à sua terra natal , onde estabe leceu sua cl ínica, e fundou, seis anos 
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depois, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, em cu jo hospital se 
encontra o seu retrato a óleo, como sinal de gratidão e reconhecimento pe
los relevantes serviços que prestou à população necessitada. Foi Provedor 
dessa I nstitu ição de 1885 a 1906, sem intervalo. 

Eleito Deputado Provincial, exerceu esse mandato de 1887 a 1889, 
Fez parte da Constitu i nte do Estado, tendo ocu pado posição de destaque 
na primeira Legislatura do regime republicano, como lider de bancada e 
como presidente da Câmara, sendo reeleito para a Legislatura de 1893 
a 1994-No período seguinte, foi eleito Deputado Federal, função que 
exerceu de 1894 a 1896. 

Houve, aqui, um interrégno nasuavidaparlamentar, em cujo perío
do, de 1897 a 1902, dedicou-se à sua profissão. Voltou, porém, em 1903, 
às lides pol íticas, como Senador Estadual, onde se manteve até 1905, 
sendo novamente eleito Deputado Federal, para o triênio 1906 a 1908. 
Nesse ano de 1906, verificou-se grande inundação do Rio São Francisco, 
que deixou Juazeiro e demais cidades da zona em situação calamitosa. 
Coube-lhe, pois, nessa ocasião, o encargo de pugnar pela concessão de 
um auxílio às populações vitimadas, enfrentando e combatendo todos os 
óbices que interpuzeram ao seu projeto. Sua atuação mereceu do Cor
respondente do Jornal de Notícias, da Cidade do Salvador, as seguintes 
referências : 

"José Inácio estreou ontem, e muito bem. Palavra disciplinada, 
fácil e atraente; gesto sóbrio, exposição regular, estilo uniforme. 
Não sei se, em virtude de motivos ocasionais, de condições de mo
mento foi melhor do que outros da mesma bancada, na qual a 
mentalidade vigorosa de Elpídio anda a se esquivar da tribuna, e a 
ilustração de Gil Vidal parece desprezar as galas de fecúndia em im
provisos comprometedores. Freitinhas, mudo, vendo em torno 
de si a admiração que nunca deixa os competentes. Pedreira Fran
co está na bica. Quem lavrou um tento foi José I nácio, nome tão 
modesto como a pessoa, mas o nome de um cidadão que honra 
a Bahia. 
O seu discurso de ontem, agradou geralmente, deixando uma 
impressão duradoura". 

Mas, ao lado da inteligência, da operosidade, do devotamento 
às causas que tinham por objetivo beneficiar os desprotegidos da fortuna, 
possuia José Inácio da Silva um caráter inatacável, como que destinado 
ao requinte do conjunto de virtudes que lhe exonarvam a personalidade. 
Que o atentam as próprias palavras, com que se dirigiu, em 8 de abril de 
1912, a Eugênio Lima, um jovem alagoano que se transferira para Juazeiro 
e a í se dedicara aos labores do jornalismo: (23) 

(23) Correspondência publicada na "Folha do São Francisco", de 25/04/1912, n9 49. 
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"Já não é pouco consolador aos velhos que marcham para o ocaso 
da vida, ver surgir, em meio da anarquia e masorca, da miséria e 
corrupção, que tendem a carcomer o caráter dos homens -, 
um moço de tão fino quilate, como você, que tem a virtude de 
não se deixar contagiar da podridão que nos envenena o ambiente, 
infecciona a atomosféra! 
Eia! Avante! meu caro Eugênio .. . O temporal há de passar; a peste 
há de ser debelada; os fortes e imunes, os puros e intrépidos, te
rão os louros da vitória, a recompensa do seu denodo ... Sim, 
tudo isso que por ai vai, por além campeia é efêmero; a obra da 
iniquidade não pode perdurar. As epidemias devastadoras deixam 
de pé os refractá rios à sua ação, levando consigo somente os qUE 
não souberam se imunizar". 

DIARIO DE JUAZEI RO, E OUTROS 

Voltando, ent retanto, a falar da imprensa, assinalamos a curta 
existência do "Diário de Juazeiro", o primeiro ensaio de uma gazeta diá
ria, com que Olegário de Assis pretendeu obsequiar a cidade. Outros se
manários se lhe seguiram, quais sejam "O Juazeiro", propriedade de Ole
gário de Assis; o "Correio do Juazeiro", fundado por Orestes Lima; a 
"Folha do Povo", também dirigida por Orestes Lima ; a segunda " Folha 
do Povo", sob a direção do Dr. Américo Alves de Souza; e tantos outros 
que circularam durante curto lápso de tempo. 

A FOLHA DO SÃO FRANCISCO 

So em 19 de maio de 1911 surgiu o primeiro número da "FOlha 
do São Francisco", sob a direção de Eugênio Lima, que mais tarde se as
sociou com Francisco Neto, a quem coube suceder o seu fundador. 
por motivo de falecimento, na direção e propriedade desse bom semaná
rio. As colunas da Folha do São Francisco, cujo programa independente a 
recomendava, sobremodo, muitas reinvindicações se fizeram para o pro
gresso de Juazeiro. 

A CRISALlDA 

Possuiu Juazeiro, também, em 1904, a revista "A Crisálida" edita
da sob os auspícios da Associação Literária José Petitinga, tendo como re
dator Joaquim Luiz de Oueiroz, Euclides Thiers e Eugênio Lima. Publica
ção mensal, de boa aparência, não poude, entretanto, contornar as dificul
dades que sempre arrostam empreendimentos dessa ordem, e desapareceu 
após a divulgação do seu oitavo número. Depois dessa tentativa, não mais 
se cogitou da criação de outro órgão dessa natureza em Juazeiro. 
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A LUTA - O ECO - E O TRABALHO 

Circularam, depois, em Juazeiro, A LUTA, de propriedade de 
JOAQUIM DE MATOS QUINAUD, e, como seus contemporêneos, O 
ECO, dirigido por APRI-GIO ARAUJO, bem assim O TRABALHO, sob a 
responsabilidade de JOSE HERMENEGI LDO FER REI RA NETO e re
dação do Professor AGOSTINHO JOSE MUNIZ. 

Todos esses jornais tiveram atuação de destaque nas campanhas 
pol íticas locais e concorreram, decisivamente, para a prosperidade da 
terra. 

Muitas penas brilhantes a eles emprestaram sua colaboração, den
tre as quais não se pode esquecer a do Professor JOÃO LEAL, sempre 
combativo, ardoroso e veemente nas lutas que sustentou, a do próprio 
Joaquim de Matos Quinaud, que era o proprietário de A LUTA. jorna
li sta intrépido, e que assim denominara o seu jornal , não somente porque 
seria ele, como foi, um veículo das reivindicações populares, mas, sobre
tudo, um intérprete corajoso das vozes que se levantam contra o poder 
constitu ído, sem tibiesa, sem fraquesas ou submissões. No O ECO, Aprí
gio Araujo, outra grande figura de jornalismo em nossa terra, pontificava, 
com os seus magníficos editoriais, era apoiando e aplaudindo as iniciativas 
do poder público, era combatendo, com veemência e segurança os desa
cêrtosadm inistrativos, ou, fina lmente, dando real ce às necessidades maio
res da população de uma cidade que se desenvolvia e reclamava eficiênc ia 
na condução dos seus destinos pol íticos. Por último, a do Prof. AGOS
TINHO JOSE MUNIZ, no jornal O TRABALHO, sempre em defesa dos 
su periores interesses da classe operária, animando-a a tomar consc iência 
dos seus problemas, engajando-se na luta pela obtenção de melhores con
dições de vida. 

O ARAUTO 

Em 1939, surgiu o pequeno jornal O ARAUTO, por inic iativa de 
ANTON 10 CURSI NO FI LHO e do autor desta Memória, que, na sua ju
ventude, já nutria gosto pelas letras, escrevendo crôni cas e fazendo excur
sões pela poesia. O seu companheiro naquela iniciat iva, Antonio Cursino 
Filho, era outro idealista, e, embora muito jovens ambos, resolveram 
fazer circular um jornal de cunho literário, que pudesse servir de veículo 
às expansões intelectuais da mocidade juazeirense e de todos aqueles que 
se interessassem pela literatura. Naquela época, estreitamos convívio com 
muitas figuras de nossa terra, portadoras de inteligência brilhante, dentre 
as quais guardamos indelével lembrança do poeta e escritor JOÃO DIA
MANTI NO DE OLl VEI RA, criatura singular como pessoa, de grande ta
lento e verve extraordinária, que sabia dar graça e encanto inesquecíveis 
às nossas tertúlias. 
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Teve O ARAUTO, porém, curta existência. Jornal exclusivamente 
literário, não encontrou o respaldo financeiro que lhe permitisse vida 
longa. Ressurgiu, mais tarde, como semanário noticioso, em cuja fase 
mereceu, ainda, a nossa colaboração, mas voltou, também por dificuldades 
de ordem econôm ica, ao sono dos justos. 

O JUAZEI RO 

Ouando divulgamos o MUNICI"PIO DE JUAZEI RO (Bahia), em 1950, 
circulava em nossa cidade apenas o periódico denominado O JUAZEI RO, 
dirigido por DERMEVAL FERREIRA LIMA, que, enfrentando os maio" 
res obstáculos, conseguira prolongar-lhe a existência, embora aparecendo 
muito irregularmente. E lastimávamos, então, que desfrutando a sede do 
nosso município de grande desenvolvimento, alcançando situação impar 
em todo o sertão e zona de São Francisco, houvesse regredi do no particu
lar da imprensa, de modo tão notório, uma vez que aí já haviam existido e 
prosperado, simultaneamente, três boas jornais. 

Com o falecimento de Dermeval Ferreira Lima, um bom jorna
lista, sempre empenhado nas boas causas em favor de nossa terra, desa
pareceu da circulação O JUAZEI RO, que não teve continuadores. 

NOVOS ORGÃOS DA IMPRENSA 

Atravessamos um longo período sem imprensa em Juazeiro. Fi
nalmente, apareceram dois semanários que, ainda hoje, circulam, re
vivendo os velhos tempos em que a nossa cidade fazia ouvir a sua voz em 
toda a região do São Francisco e nas circunvizinhanças. 

O RIVALE 

Fundado a 19 de março de 1972, surgiu, primeiramente, O 
RIVALE, propriedade da MAPROL - Mandacarú Promocional de Publi
cidade e Turismo Ltda., sob a criteriosa direção de JORGE KHOURY 
HEDAYE e FLAVIO LUIZ RIBEIRO SILVA; esse jornal conseguiu fir
mar-se na opinião pública, pela seriedade com que encara os problemas 
regionais e locais, tornando-se um eficiente mensageiro das reivindicações 
mais importantes, junto aos poderes públicos, para o desenvolvimento de 
Juazeiro, e defendendo, por outro lado, com denôdo, os interesses 
das demais cidades sanfranciscanas. Oferece, de outra parte, O R I VALE, 
à nova geração de intelectuais de nossa terra, através de suas excelentes 
páginas literárias, a oportunidade de divulgar as suas idéias e criações 
no campo das letras. Para a vitóriosa trajetória deste semanário, têm os 
seus dirigentes contado com a inteligência e operosa colaboração, dentre 
outras, dos jornalistas HERBET MOUSE RODRIGUES, DOUGLAS 
DOURADO e, especialmente, da Redatora Chefe LAYSE DE LUNA 
BRITO. 
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JORNAL DE JUAZEI RO 

Fundado a 24 de dezembro de 1972, surgiu, finalmente, o JOR
NAL DE JUAZE I RO, propriedade do seu fundador e Diretor-Presidente 
PAGANINI NOBRE MOTA, que é outro valoroso semanário juazeirense, 
de caráter noticioso e pol íti co, e que se mantém em circulação graças ao 
prestígio que grangeou, sobretudo nas últimas e memoráveis campanhas 
pol íticas em que se fez porta-voz dos anseios da população juazeirense. 

RÁDIO DE JUAZEI RO 

Ao lado da imprensa escrita, mantém Juazeiro, como cidade pro
gressista que sempre foi, a sua estação de rádio-difusão denominada 
RÁDIO DE JUAZEI RO, que veio preencher o grande claro então ainda 
existente, na época de grande desenvolvimento que estamos vivendo, no 
setor das comunicações. 

Foi idealizada, construída e insta lada por JOAQUIM BORGES 
DOS SANTOS e com o prefixo ZYN - 21, potência de 250 Watts -
1.250 quilociclos e ondas médias de 240 metros, esta emissora foi inaugu
rada a 12 de julho de 1953. 

Dada a excelência dos seus programas radiofôni cos, diariamente 
levando àqueles rincões sertanejos noticiários de qualidade, boa música 
e a palavra dos magníficos cronistas juazeirerses, a RÁDIO DE JUA
ZE I RO vem prestando relevante serviço à região sanfranciscana e se im
pondo, sempre mais, no conceito das populações ribeirinhas e interio
ranas. 

OUTROS JORNALISTAS JUAZEI RENSES 

Além daqueles cujos nomes já foram lembrados, merecem, ainda, 
uma especial menção o de outros que, embora não tendo a responsabili 
dade direta da redação, pontificaram, com artigos de sua lavra, ou mar
ca ram época, com a luminosidade de suas inteligências, através de crô
nicas e poesias, ou de ensaios históricos, na imprensa juazeirense. 

Dentre estes, alguns se tornaram escritores con hecidos nacional
mente, e honram a nossa terra: Luiz do PRADO RIBEIRO, membro 
da Academia Carioca de Letras, PEDRO DIAMANTINO DE OLlVEI RA 
- JOÃO DIAMANTINO DE OLIVEIRA - EDSON RIBEIRO - EDUAR~ 
DO DO PRADO FIGUEI RA e WAL TER DE CASTRO DOURADO. Muitos 

outros, com igual talento, nos proporcionaram os frutos do seu laborinte
lectual e, juazeirenses de nascimento, ou por devoção, merecem o regis-
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tro dos seus nomes nas lides da imprensa de nossa terra : o escritor JOS~ 
PETITINGA, os poetas JOAQUIM DE QUEI ROZ, também escritor e 
polemista - RAUL DE QUEIROZ - EUGENIO LIMA - CANDIDO 
CARDOSO LEAL - ANTONIO SOARES DE MIRANDA - AM~RICO 
SOARES DE MI RANDA, e, dentre os mais novos, JOSEPH WALLACE 
FARIA BANDEIRA - MARIA IZABEL FIGUEIREDO PONTES -
MARIA DO CARMO SA NOGUEIRA -JOS~ EURICO - LÚCIO SILVA 
- LAYSE DE LUNA BRITO, também excelentes cronistas e os articu
listas e cronistas AM~R ICO ALVES DE SOUZA - FRANCISCO NETO -
JESUINO D'AvILA - DERMEVAL FERREIRA LIMA, também drama
turgo - OLEGARIO DE ASSIS - EUCLIDES THIERS -ANI-SIO DE 
QUE I ROZ e RAUL ALVES DE SOUZA (ambos também escritores) -
MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO - CONSTANTINO HERMILO 
DO NASCIMENTO (dramaturgo) - ADOLFO VIANA FI LHO (orador 
primoroso, um dos grandes homens de nossa terra, e a quem, no transcur
so do seu centenário de nascimento, ocorrido a 01 de maio de 1976, 
O R I VALE dedicou um caderno especial, fazendo lembrar que o tempo 
passa, mas os seus nomes, pelo ideais e pelos feitos, continuam na me
mória da posteridade); JOÃO MATOS - OSCAR RIBEIRO - CUSTO
DIO FERREIRA SENTO-S~ ( notável orador e grande idealista); LA
MARTINE sA RORIZ - LlLlA CAF~ SIGUEIRA e JUDITH LEAL 
COSTA (duas das maiores figuras, também, nas lides do magistério, em 
Juazeiro); EDI LBERTO DA MOT A TR IGUEI ROS (excelente orador e 
compositor); MANOE L F RANCISCO DE SOUZA F I LHO - SEBAS
TIÃO VALENÇA (grande compositor e um dos maiores filólogos do 
país); BOLlVAR SANTANA BATISTA (detentor devariadaculturaetam
bém eloquente orador). Dentre os intelectuais da nova geração, os cro
nistas ERMI FERRARI MAGALHÃES - EDILSON MONTEIRO (tam
bém notável orador) - JOAQUIM MUNIZ BARRETO - ARISTIDES 
ARAUJO - JOS~ PEREIRA DA SILVA - GISELlA LlNO DE CARVA
LHO - MARTA LUZ BENEVIDES - LAYSE DE LUNA BRITO - NIL
DA GENEROSO DE IZAGA - ANTONILA DA FRANÇA CARDOSO 
- LUIZ FREI RE - EXPEDITO DE ALMEIDA NASCIMENTO e SAN
DOVAL DUARTE FI LHO (o exímio cronista social e consagrado pintor 
SANDUARTE). 

~ possível que alguns nos tenham escapado à memória. Os nossos 
conterrâneos por acaso olvidados neste registro, e que tenham brilhado 
no jornalismo juazeirense, que nos relevem a omissão. Não o fizemos in
tencionalmente e, se os seus nomes nos forem lembrados, sentir-nos
emos muito felizes, noutra oportunidade, de rememorá-Ios, porque te
mos a nítida consciência de que são os intelectuais, com a pujança, o ardor 
e a sedução de sua palavra escrita ou falada que dão vida à comunidade 
e grandeza à sua terra, e que, por isso mesmo, mais influem nos seus 
destinos. 
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CLUBE COMERCIAL DE JUAZEI RO 

Ao desenvolvimento da cidade, que se verif icou nos últimos anos 
do sécu lo passado, haveria de seguir o movimento assoc iativo de sua po
pu lação, e fo i assim que, decorridos oito anos da criação da I rm andade da 
Santa Casa de Misericórdia, começaram alguns dos seus filhos a se reunir 
na residência de José Mercês dos Santos, para os entend imentos prelimi
nares de que iria decorrer a fundação do Clube Comercial de Juazeiro, aos 
21 de maio de 1893. 

Constitui, pois, esta soc iedade, um dos pontos de partida da so
ciabilidade da nossa gente, que tanto tem sabido manter as instituições 
destinadas ao congraçamento dos habitantes da cidade. 

Nos primeiros vinte anos, a fase mais fecunda de sua existência, 
destacou-se esta sociedade nos serv iços de interesse educac iona l prestados 
à população local, porquanto, ao lado de uma riqu íssima biblioteca, con
siderada a maior do interior do Estado, que por aqu'ele tempo era muitís
simo concorrida, manteve o Clu be Comercia l, gratuitamente, cursos de 
português e escrituração mercantil, frequentados pela mocidade comer
ciária, nos quais se preparavam para enfrentar os labores da profissão mui
tos dos guarda- livros que, durante anos, se encarregaram da contabilidade 
dos estabelecimentos comerc iais da cidade, e outros tantos que se trans
feriram de Juazeiro, buscando em out ros centros mais desenvolvidos maio
res possibi li dades de êxito na vida. 

Igualmente, por iniciativa de Joaquim Luiz de Queiroz, seu sócio 
Benfeitor e um dos dirigentes cuja adm inistração merece encômios ass im 
como de An ís io Ramos de Queiroz, dos mais dedicados Pres identes que 
lhe conduz iram os destinos, manteve o Clube Comercial de Juazeiro duas 
escolas noturnas, exclusivamente para pessoas pobres, de ambos os sexos, 
que além de propiciar a matrícu la e frenquênc ia gratu itas, ainda lhes for
necia os livros e todo o material escolar necessário à inst rução primária. 

Estas escolas, que func ionaram por muitos e muitos anos, permi 
tiram a alfabetização a grande número de empregados domésticos e ou
tras pessoas pobres, que não podendo estudar durante o dia, iam buscar 
ai í, à noite, as luzes da instrução. 

Entretanto, o grande pape l desempenhado pelo Clu be Comercial 
de Juazeiro foi haver forjado o grande movimento in telectual que, sobre
tudo na última década do sécu lo passado e na primeira do sécul o XX, ai í 
se desenrolou, colocando a nossa cidade numa posição invejável e de 
grande respeitabilidade nos sertões da Bahia e em toda a região do São 
Francisco. 

Notadamente no período de 1896 a 1911, a mocidade de Juazeiro 
encontrou, al í no Clube Comercia l, a f igura cintilante de JOS ~ PETI
TI NGA, portador de extraordinário ta lento e de grande erudição, que se 
tornou um verdadeiro Mestre e guia intelectual da nova geração. 
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Nas tertúlias literárias que então se realizavam, pode-se dizer co
tidianamente, receberam o influxo do grande pensador que foi José Pe
titinga, toda uma plêiade de novos intelectuais que, por sua vez, dissemina
vam frutos de sua inteligência, beneficiando, de modo geral, a mocidade 
juazeirense da época. 

Já nos referimos, no título anterior, quando abordamos a histó
ria da imprensa local, aos nomes de Anísio Queiroz, Eugênio Lima, Joa· 
quim de Queiroz, Antonio Soares de Miranda, Francisco Neto, Jesuino 
D'Avila, Olegário de Assis, Constantino Hermilo do Nascimento, e outros 
que beberam ai í, na abundante fonte de cu ltura, que foi o Clube Comer
ciai de Juazeiro, os ensinamentos que lhes permitiram os grandes vôos 
intelectuais com que se impuseram ao respeito e admiração da nossa 
gente. 

Ostenta o Clube Comercial, entre outros, dos seus beneméritos, o 
retrato de Antônio Ribeirão Ferreira, que foi seu Presidente Honorário 
durante toda a vida, e a quem deve esta util íssima instituição a maior 
parte de sua biblioteca, visto que de uma vez só lhe ofertou cerca de 
3.000 volumes, não se descurando, depois disso, de angariar, no Rio de 
Janeiro onde era domiciliado, muitos e muitos livros que foram ofertados 
à Biblioteca do Clube Comercial. 

Conta essa biblioteca com um acêrvo de mais de oito mil volumes 
cata logados, ai í existindo obras raras, cu jas edições se esgotaram, há mui
to, e que, pela sua natureza e conteúdo, são de grande importância. 

Além dos dirigentes Joaquim Luiz de Queiróz e Anísio Ramos de 
Queiroz, já mencionados, entre os cidadãos que mais se distinguiram na 
direção do Clube Comercial, figuram o Cel. Leônidas Gonçalves Torres, 
a quem se deve a inauguração de vários serviços de proveito social, e 
Raimundo de Azevedo, em cuja administração foi adquirido o prédio onde 
se instalou a sua sede social. 

~ realmente lamentável que, nos tempos atuais, não esteja tendo a 
biblioteca do Clube Comercial uma utilização frequente e que aí não mais 
se realizem aquelas memoráveis tertúlias, ondea mocidade de nossa terra 
poderia ir buscar os ensinamentos tão necessários ao seu aprimoramento 
intelectua l. Bem que nesse sentido se poderia iniciar uma cruzada educa
tiva, convenientemente planejada e orientada, tendente a reviver o período 
áureo do Clube Comercial de Juazeiro, com benefícios altamente positi
vos para as novas gerações. 

A SANTA CASA DE MISERICORDIA 

No ano de 1885, um dos mais ilustres filhos de Juazeiro, o Dr. 
José I nácio da Silva, tomou a iniciativa de fundar a Santa Casa de Mise
ricórdia, instituição pia destinada a hospitalisar e oferecer tratamento 
médico aos doente pobres. 
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Empreendimento dígno dos maiores louvores, mereceu de parte 
dos habitantes da cidade e apoio necessário e a 01 de junho daquele ano, 
reuniram-se na Câmara os segu intes cidadãos juazeirenses que, com senti
mento humanitário, foram os fundadores daquela benemérita entidade: 
DR. JOSE INACIO DA SILVA - JOSE GONÇALVES DE CASTRO 
CINCURA - DR. ANTONIO MOREI RA MAIA - PE. CAETANO DE 
ARAUJO MATO GROSSO - FRANCISCO MARTINS DUARTE -
JOÃO LUIZ PEREIRA - JERONIMO JOSE MARINHO - HENRI 
QUE SCHULTZ - BENEVIDES MOREIRA DO PRADO - CANUTO 
ANTONIO LIMA - CESARIO DA SI LVA - ANTONIO JOSE DUARTE 
- ANTONIO LUIZ VIANA - JOSE DA MOTA SI LVEI RA - RODOLFO 
MARTINS DUARTE - DOMINGOS BATISTA MANTENA - BENE
DITO INACIO FIGUEIREDO - RAIMUNDO HERMILO DE MELO 
COSTA - ENEIAS FILHO - JOSE FRANCISCO DE MORAIS - AN
TONIO PEDRO DA ROCHA - MICHELI GIAMPAULI - ARI ST IDES 
MARTINS DUARTE - EGI-DIO PLACIDO PUCCINI - LUIZ INACIO DA 
SILVA FILHO - JOSUE CANDIDO DE DEUS - JOÃO SOARES DE 
MIRANDA - FRANCISCO RAIMUNDO DE SO UZA - JERONIMO 
FERNANDES DA CUNHA - MELQUI-ADES INACIO DA SILVA -
JOSE BARBOSA DA CUNHA - LUIZ MANOEL DA COSTA FI LHO -
JERONIMO CUSTODIO FERNANDES DA CUNHA - APOLlNARIO 
ANTONIO DE ARAUJO - RAIMUNDO INAclO DA SILVA - LUIZ 
MANOEL DA COSTA e FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO. 

Fundada a Sociedade, foi naquele mesmo dia eleito e empossado 
o seu Presidente - Dr. José I nácio da Silva, depois, com a aprovação dos 
respectivos estatutos, designado Provedor da Santa Casa, e que imediata
mente se lançou à obra de construção do hospital, que veio a ser i naugu
rado a 2 de outubro de 1892, em solene sessão da I rmandade de Nossa 
Senhora das Grotas, que mais tarde passou a denominar-se Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Juazeiro. Nesta solenidade foi aprovada 
pela Assembléia Geral u'a moção de louvores ao seu Provedor, conside
rando-o irmão Benemérito e recomendando que o seu nome fosse o pri
meiro inscrito no quadro de honra e que, no salão nobre do edifício, fosse 
colocado o seu retrato, a óleo, em testemunho do quanto lhe devia a 
Irmandade e os paroquianos da Freguesia. 

"T odos os dom i ngos sa í a JOS E IN Ac I O de porta em porta, com a 
sacola à mão, pedindo aux ílio para a construção do hospital. 
Inúmeras vezes era enxotado da porta de seus inimigos políticos, 
que ainda o maltratavam por palavras; mas, no domingo seguinte, 
José I nácio batia novamente às mesmas portas, para ser recebido 
da mesma forma. Nunca deixou de assim fazer, como um sacer
dócio, até que alguns já davam esmolas, enquanto outros, porém, 



Praça Dr. José Inácio da Silva e Coreto. Ao fundo o antigo Hospital da Santa Casa de Misericórdia. 

Museu Regional do São Francisco. Antiga residência do Prefeito Miguel Lopes de Siqueira. 
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ainda blasonavam. Assim foi a obra de José Inácio - verdadeiro 
Apóstolo da Caridade até final execução". (24) 

A 25 de dezembro de 1901, foi entronizada, solenemente, na cape
la do hospital, a imagem do Senhor dos Aflitos, como patrono do Hospi
tal, e todos os anos, a partir de então, celebra-se ai í o novenário em honra 
do crucificado, com extraordinária devoção por parte dos paroquanos de 
Juazeiro. 

Em 1924 e 1925, o hospital da Santa Casa foi transformado em 
hospital de campanha, requisitado que fôra pelas tropas do exército que se 
fixaram em Juazeiro, dando combate à coluna chefiada por Luiz Carlos 
Prestes, e, em 1930, novamente foi ele ocupado pelas forças revolucio
nárias, paréi servir de hospital onde pudessem ser atendidos os seus com
ponentes necessitados de serviços médicos. 

O seu bene,mérito fundador dirigiu-a, como Provedor, durante 21 
anos seguidos, de 1885 a 1906, e trabalhou incansave lmente, com rara 
perseverança, tenacidade e espírito de renúncia, em prol da sua benfazeja 
ex istência. 

Outro médico, o Dr. Eduardo Brito, de saudosa memória, desta
cou-se como Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Juazeiro, prestan
do à nossa terra, durante longos anos, seus inestimáveis serviços. 

A partir daí, até 1960, dirigiram aquela meritória instituição os 
seguintes Provedores: 

- Otácilio Nunes de Souza, em 1911 
- Aprígio Duarte Filho, em 1912 -1913 -1917 -1918e 1935 
- Leôn idas G onçalves Torres, em 1914 e 1915 
- Manoel Jorge Dantas, em 1916 
- Jesuino Inácio da Silva, em 1919 
- I nácio Macedo, em 1920 
- José Cordeiro de Miranda, em 1926 
- Delsuc Moscoso, em 1927 
- Dr. Edson Ribeiro, de 1928 até abril de 1932 
- Francisco Evaristo de Figueiredo, de abril a dezembro de 1932 
- Nelson Cesar Xavier, em 1933 e 1934 
- Dr. João Batista da Costa Pinto, de 1936 a 1939 
- Dr. Lauro Lustosa de Aragão, de 1940 a 1943 e de 1954 a 1955 
- Dr. José de Araujo Souza, de 1944 a 1951 e de 1956 a 1959 
- Dr. AI írio Viana de Araujo, de 1952 a 1953 
- Dr. José Nunes Sento-Sé, em 1960. 

(24) Edson Ribeiro - Juazeiro na Esteira do Tempo 
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Na gestão do Dr. JOSf:: DE ARAUJO SOUZA, outro benemérito 
da Santa Casa de Misericórdia de Juazeiro, foi construida e inaugurada a 
22 de dezembro de 1951, a MATERNIDADE SÃO JOSf::. O provedor Dr. 
José de Araujo Souza fôra o idealizador da fundação da Maternidade, que 
seria uma obra assistencial da mais alta e nobre significação, eis que iria, 
de modo precípuo, preencher uma lacuna, no antendimento às mães 
pobres de Juazeiro. E, com um especial devotamento ao trabalho de sua 
construção, soube impor-se à gratidão da família juazeirense, transforman
do aquela meta do seu idealismo em uma realidade, ao concretizar a obra. 
Por isso, a I rmandade da Santa Casa de Misericórd ia fê-lo, como era de 
inteira justiça, o primeiro diretor da Maternidade São José, a primeira que 
se erigiu às margens do rio São Francisco e que, com esse privilégio, teve, 
o de ser a primeira entidade do gênero a prestar serviços inestimáveis 
às gestantes naquela região. 

Na provedoria do Dr. José Nunes Sento-Sé, que veio a falecer sem 
haver completado o seu mandato, foi, por deliberação da Assembléia 
Geral da I rmandade da Santa Casa de Misericórdia de Juazeiro, extinto o 
hospital que se inaugurara em 1902, cedendo lugar a uma creche, deno
minada Casa da Criança Dr. José I nácio da Silva, que, na ocasião, a I rman
dade considerou muito necessária e, além disso, mais adequada aos novos 
tempos, principalmente em face de sua vizinhança com a Maternidade, 
instalada no decênio anterior. 

FI LARMONICAS EM JUAZEI RO 

Dentre as iniciativas dos juazeirenses no campo cultural, ao fim 
do século passado, merece registro o empenho com que se lançaram à 
organização de filarmônicas, com que procuravam dar maior brilho a 
todas as festividades e, de outra parte, à preocupação de manterem, atra
vés dessas sociedade, escolas de música. nas quais a mocidade ia tendo o 
ensejo de familiar-se com a divina arte. 

Por curto espaço de tempo existiu a filarmônica MINERVA 
CANGUÇÚ, que logo desapareceu, sendo o seu instrumental adquirido 
pela direção do Clube Comercial, que fundou, no idos de 1895, a Filar
mônica CLUBE COMERCIAL, aquela que iria abrilhantar as comemora
ções da inauguração, em Juazeiro, da Estrada de Ferro da Bahia ao São 
Francisco, a 24 de fevereiro de 1896. 

Esta, por sua vez, também não teve vida longa. Em consequência 
de um sério desentendimento, entre o Sr. Abílio Barbosa, então Presidente 
do Clube Comercial, com o corpo de músicos, foi dissolvida a filarmônica 
e, mais uma vez, o seu instrumental seria adquirido pelos idealizadores 
da Sociedade Filarmônica 28 de Setembro, à cuja frente se encontrava o 
próprio Abílio Barbosa. 
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SOCIEDADE FI LARMONICA 28 DE SETEMBRO 

Reunidos na residência do Cel. João Evangelista Pereira e Melo, a 
28 de setembro de 1897, um grupo de conterrâneos deliberou constituir 
e fundar, naquela mesma data, esta sociedade. 

Foram seus fundadores ABI-LlO BARBOSA - Cel. JOÃO EVAN-
GELISTA PEREIRA E MELO - Dr. ANTONIO RODRIGUES DA 
CUNHA MELHO - BERTOLlNO REIZ - ANTONIO EVANGELISTA 
PEREIRA E MELO - JOÃO EVANGELISTA DA CUNHA MELO 
- ARISTON MELO - JOÃO BARRETO - BERTOLlNO EVANGELIS
TA PEREIRA E MELO - ANI-SIO EVANGELISTA PEREIRA E MELO 
- MARIO EVANGELISTA PEREIRA E MELO - ANI-SIO RAMOS DE 
QUEIROZ - TEODULFO SIQUEIRA - RAUL RAMOS DE QUEIROZ 
- PELAGIO LOPES DE SIQUEI RA - CLARO MORAIS - IDELFONSO 
GOUVEIA - ANTONIO COSTA - FRANCISCO GOMES RIBEIRO
JOSE ALVES DE OLIVEIRA COSTA - JOSE CUSTODIO DA CUNHA 
- LEOBINO NUNES DA ROCHA - JOSE BISPO - ANTONIO GOMES 
RIBEIRO - JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS - GERTRUDES 
DE MELO - ALICE DE MELO - ANA RosALlA - MARIA BARRETO 
- ELIZARIA DE MELO - ARLlNDA DE MELO - ADELlNA DE 
MELO - ADELlA DE MELO - MARIA QUEI ROZ - LUZIA TEOLlNA 
e FLORA CHAMUSCA. 

Exerceram a regência da Filarmônica 28 de Setembro os seguintes 
músicos : BALBINO MACEIO - ABI-LlO BARBOSA - JOSE IDELFON
SO NERI - CECILlANO CARVALHO - JOSE DE LIRA PAIM -
ALFREDO TORQUATO - TOMAS AQUINO DE AZEVEDO - CI~ 
CERO LEMOS - JOSE FARIAS - POLl-BIO GONÇALVES GALVÃO 
- BARTOLOMEU SANTANA - JOSE HERMENEGILDO DE SOUZA 
- JOSE AMBROSIO VIANA e ARMINDO OLIVEIRA. 

A sua primeira apresentação em público ocorreu com uma retreta 
realizada nas comemorações da proclamação da República, a 15 de novem
bro de 1897, sob a regência do Maest ro Balbino Maceió. 

A "28" excursionou à cidade de Senhor do Bonfim nos anos de 
1916, 1920 e 1943 e a Salvador em 1944, sendo bastante apreciada pelo 
garbo e entusiasmo com que se apresentava, bem assim pelas peças 
musicais do seu excelente repertório. 

Em 1949 foi extinta a filarmônica e transformada a sociedade 
no Clube Social 28 de Setembro. 

SOCI EDADE FI LARMONICA APOLO JUAZEI RENSE 

A Filarmônica Apolo fôra criada pelo Cel. ANTONIO DE OLl
VEI RA SAMPAIO, como uma organização particular de sua propriedade. 
Curta, porém, foi a sua existência, porque os músicos, insatisfeitos com 
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a forma pela qual havia sido constitu ída a corporação, resolveram, sob a 
orientação de MAN UEL FAUSTI NO DAMÃZIO, abandonar a filarmô
nica, e fundarem uma sociedade com os mesmos fins. 

Reunidos, a 29 de julho de 1901, na mesma casa onde funcionava 
a Fil armônica Apolo, e em perfeito entendimento com o Cel. Antonio 
de Oliveira Sampaio, resolveram fundar, naquela mesma data, a SOCI E
DADE FILARMONICA APOLO JUAZEIRENSE. 

Foram seus fundadores ANTON 10 ANTÃO DE SOUZA - AN
TONIO COSTA - JOSE DOS REIS FILHO - EUCLIDES THIES DA 
SI LVEI RA - JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO - FRANCISCO 
EVARISTO FIGUEIREDO - MANUEL FAUSTINO DAMAslO -JOÃO 
ANTONIO DE SANTANA - BERTOLlNO JOSE DA COSTA - JOSE 
DE OLIVEIRA E SILVA - VIRGI-LlO RIBEIRO - PETRONI-LlO 
ALVES DOS SANTOS - MARTINIANO MOREIRA DA COSTA -
LUIZ VIRGULlNO - JOAQUIM DOS SANTOS RAMOS - ESTANIS
LAU MOREIRA DA COSTA e AVELlNO LUIZ FERREIRA. 

A Filarmônica Apolo Juazeirense foi regida pelos seguintes Maes
tros : URBANO LIMA - JOSE COELHO - ELIAS PALMEI RA - CI
ZENANDO DA SILVA FREIRE - JUSTINIANO ROCHA - ABDIAS 
RIBEIRO - ARISTON CUSTODIO - EUCLIDES OLIVEIRA - LUIS 
MI LlT ÃO BATISTA e JOSE LARANJEI RA. 

A Apol o excursionou em 1909, à cidade de Remanso, em 1912 
a Senhor do Bonfim, em 1919 a Salvador, participando da recepção da 
Bahia ao seu grande filho, o Conselheiro Rui Barbosa, quando teve o pri
vilégio de ser a banda escolhi da para machar à frente do cortejo que iria 
conduzir o grande vulto até o bairro da Graça. 

Ainda em 1919, novamente foi a APOLO à cidade de Senhor do 
Bonfim participar, juntamente com outras filarmônicas regionais, da 
grande manifestação com que foi recebido naquela cidade o Conselhei
ro Rui Barbosa e, finalmente, retornou a Salvador, a convite, para parti
cipar das grandes festas do centenário da independência, a 2 de julho de 
1923, quando foi muito aplaudida nas praças públi cas da capital, ao 
executar, sob a regência do Maestro ABDIAS RIBEIRO, as músicas do 
seu vasto repertório, com ex ímia perfeição. 

Em 1951 extinguiu-se a f ilarmônica permanecendo a sociedade 
como c lube recreativo. 

Lamenta-se que tenham desélparecido essas filarmônicas, bem as
sim a PR IMEI RO DE MAIO, inaugurada em 1937 pela Sociedade Bene
ficente dos Artífic~s Juazeirenses, que mantiveram boas escolas de músi
ca e que, ao longo dos anos, deram tanto brilhantismo às mais variadas 
festividades levadas a efeito em nossa terra. Todas elas possuiam muito 
bom instrumental e não precisaríamos aqu í referir ao que significa para 
uma cidade do interior, a ex istência de três filarmônicas, quando muita" 
outras nenhuma possuiam, porque todos conhecem, sobejamente, os efei-
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tos da música, e o quanto é ela necessária, seja nas comemorações cívicas, 
seja nos atos religoosos, seja, por outra parte, como elemento de diversão 
pública. 

AS TRADI ÇÕES DA "28" E DA " APOLO" 

Fundadas como Sociedades Filarmônicas, a 28 DE SETEMBRO e 
a APOLO JUAZEI RENSE logo se tornaram, também, os dois grandes 
clu bes de nossa terra, em torno dos quais girava a atividade social da po
pulação juazeirense. 

A primeira delas, fundada a 28 de setembro de 1897, teve como 
seu primeiro presidente o médico conterrâneo, Dr. Antônio Rodrigues 
da Cunha Melo, e a segunda fundada a 29 de julho e instalada a 8 de se
tembro de 1901, teve a dirigi-Ia, como primeiro presidente efetivo, o Cel. 
Jesuino Inácio da Silva, comerciante, juazeirense, de destacada projeção 
no nosso meio social. 

Desde então, vêm estes clubes prestando à cidade uma colaboração 
altamente significativa ao seu desenvolvimento, de vez que são os dois 
centros de onde se irradia, e em torno dos quais se intensifica a vida so
cial de Juazeiro, ao ponto de se r esta conside rada a Princesa do São 
Francisco, e merecer, com desvanecimento, os elogios dos habitantes de 
todas as cidades que se formaram ao longo desse rio, muitos dos quais 
vêm passear em Juazeiro, e aí se demoram, com prazer idênti co ao que 
experimentam outros ao visitar a capital do Estado. 

Possui cada uma delas confortável sede, condizente com o grau 
de desenvolvimento da cidade. 

Para se ter idéia do que são esses clubes e o que representam eles 
na vida social de Juazeiro é oportuno dizermos que oferecem uma testa 
mensal obrigatória aos seus associados, além de outras que, esporádica
mente, levam a efeito, rE?inando em todas elas animação que em nada fica 
a dever àquelas realizadas pelos clubes da capital do Estado, a elas compa
recendo o escól da sociedade local. 

Durante longo tempo houve entre os dois clubes grande rivalida
de, com sérios atritos entre as respectivas bandas de música, ocorridos a 
01 de novembro de 1907, a 6 de setembro de 1916 e a 27 de abril de 
1918, e porfiavam os dirigentes de cada um na conquista de maior realce 
às suas festas, tornando-se, então, indeléveis, as administrações de Jesuino 
Inácio da Silva, Raimundo da Mota Silveira, Raimundo Azevedo, Manoel 
Geômetra da Mota, João Brasil de Mesquita, Demóstenes Bastos, Almir 
Nuno de Souza, Ruy Jacobina, Alberto Tanuri; Antonio Lopes de 
Almeida, Américo Tanuri, coadjuvados pelo braço forte e profundo 
amor à Sociedade Apolo, de Manoel Faustino Damázio, Francisco Evaris
to Figueiredo, Sebastião Valença, Abdias Ribeiro, Oscar Ribeiro, Rai
mundo Santos Ferreira e Martiniano Rodrigues, enquanto, na 28 de Se-
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tembro, Ab ílio Barbosa, João Evangelista Pereira e Melo, Antonio Rodri
gues da Cunha Melo, Antonio Evangelista Pereira e Melo, An ísio Ramos 
de Queiroz, Anísio Evangelista Pereira e Melo, Leônidas Gonçalves Torres, 
Mário Evangelista Pereira e Melo, Cícero Dias, Bertolino Evangelista Pe
reira e Melo, José Figueira Cavalcante, José Custódio da Cunha, José 
Luiz da Costa, José Simões e Silva, Oscar Viana, Edilberto Trigueiros, Car
los Alberto Bandeira, Antonio Evangelista de Melo Filho, João Evangelista 
Pereira e Melo, Aloysio Evangelista Pereira e Melo, José Idelfonso Neri, 
destacadamente Alvaro Evangelista Pereira e Melo, e tantos outros elemen
tos da família Evangelista se sucediam, no afã de engrandecer o clube pelo 
qual tinham apaixonada predileção, deixando, ai í, inesquecíveis os seus 
nomes. 

O autor desta Memória, Sócio benfeitor da 28 de Setembro e 
sócio efetivo e ex-diretor, por alguns anos consecutivos, da "Apolo", 
guarda ainda na memória a lembrança inapagável dessa fase, em que tanto 
impulso tiveram as duas sociedades, e não olvidará, jamais, o entusiasmo 
que via invadir os corações de seus consócios, principalmente nas festas 
de Carnaval, quando a competição pela primazia se acentuava extra
ordi náriamente. 

Foi então que a Sociedade Apolo lançou aquela música vigorosa, 
da lavra de Sebastião Valença : 

"Não há quem vença a Deusa Apolo 
Na farra deste Carnaval ... ", 

que desde a introdução é convite arrojado e irresistível ao folguedo, 
indo buscar a todos, velhos e moços, para o entusiasmo delirante dos 
salões. 

Concomitantemente, a 28 de Setembro recebia de Edilberto Tri-
gueiros o régio presente que a sua alma de artista lhe oferecia: 

" ... Quanta alegria, tão jovial, 
Tens Vinte e Oito 
O pendão glorioso de um Carnaval. " 

que é uma explosão do esp írito do autor, tomado de nostalgia, pois se 
achava distante, e cuja introdução, uma clarinada de alerta, por si só jus
tifica o arrebatamento que envolve os frequentadores desta sociedade. 

Talvez tenhamos descido él um detalhe que poderia ser omitido. 
Mas, quem já esteve em Juazeiro, frequentou os seus clubes, e ouviu estas 
duas músicas, há-de reconhecer que elas estão intimamente ligadas à sua 
tradição, à sua existência e à sua prosperidade, de tal modo, que não é 
poss ível falar deles sem se reportar a elas. 

OS ANTIGOS CLUBES CARNAVALESCOS 

Falamos inicialmente nessas sociedades recreativas que ainda exis
tem, em toda a pujança de sua vitalidade. 
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No entanto, especialmente falando de carnaval, não poderíamos 
deixar de registrar aqui a curta existência dos clubes Valetes do Povo, 
Filhos de Minerva, e, particularmente, o Clube Carnavalesco Filhos do 
Sol e o Clube Carnavalesco Embaixadores de Veneza, que nos anos de 
1912 a 1914 apresentaram em Juazeiro, notadamente neste último ano, 
um carnaval espetacular. 

As pessoas que integravam estes dois clubes eram, respectivamente, 
as mesmas que compõem as famílias que são hoje o esteio da Apolo e da 
28 de Setembro, e todos aqueles que assitiram ao deslumbramento de tais 
festividades, guardam a sua lembrança e a elas se reportam com indiz ível 
saudade. 

Com efeito, nunca mais Juazeiro presenciou cortejos de carros ale
góricos tão bem idealizados e tão ricamente ornamentados, nem assistiu 
a tamanha vibração, prorrompida de todos os lados, envolvente, impe
tuosa, ao perfume inebriante dos lança-perfume sem conta e sob o redilha
do de serpentinas em profusão, serpenteando no ar, ao tempo em que os 
confetis, a man-cheias, tapetizavam, policrômicamente, as ruas e passeios. 

Bons tempos aqueles, em que essas utilidades custavam tão pouco, 
e todos se animavam a consum í-Ias abundantemente!. .. 

SOCIEDADE BENEFICENTE DOS ARTI-FICES 
JUAZE I RENSES 

A Sociedade Beneficente dos Artífices Juazeirenses foi fundada 
em 25 de dezembro de 1928, inicialmente com a denominação de Socie
dade Beneficente dos Artistas Juazeirenses. 

Foram seus fundadores : Dr. EDSON RIBEIRO (10. Presidente)
MANUEL FAUSTINO DAMAzlO - SAUL C. ROSAS - EDGARD BAN
DEIRA - JOSE FELlX VERAS - MARCELlNO JOSE DAMAslO -
NORBERTO PEREIRA DOS SANTOS - PEDRO PAULO COSSENZA 
- JOSE SABINO DOS SANTOS - ANI-SIO JOSE COSTA - CECI-LlO 
MATOS - AUGUSTO ROCHA - JOSE CIRILO DA SILVA - FRAN
CISCO LUIZ DOS SANTOS - PEDRO DAMASIO JÚNIOR - HER
MINIO PEREIRA - ANI-SIO RODRIGUES DOS SANTOS - MAR
CIANO GOMES DE PAULA - TEODORO DOS SANTOS FARIAS -
PEDRO SEVERO LINS - GABRIEL DE CASTRO - BOAVENTURA 
DE SOUZA - ARTUR PEREIRA DOS SANTOS -JOSE SEVERO LINS 
- SEBASTIÃO DE ALMEIDA BRANCO e MANUEL GOMES. 

Um exemplo extraordinário de coesão e de espírito de classe, de
ram os artífices de Juazeiro, unindo-se, em verdadeiro mutirão, para cons
truir, independentemente de remuneração, a sede social de sua entidade e, 
estimulados pela cooperação recebida de terceiros, especialmente do seu 
presidente, que doara à sociedade parte do terreno onde veio a ser edivi
cada, foi ela inaugurada, solenemente, a 01 de maio de 1932, nas comemo
rações do Dia do Trabalho. 
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Em 1937 a sociedade instituiu a sua filarmônica, denominada 
PRIMEIRO DE MAIO, e na sua sede social, também se realizavam, perio
dicamente, festas dançantes, especialmente nos carnavais, reinando em 
todas elas grande animação. 

Mantinha a Sociedade Beneficente dos Artífices Juazeirenses ser
viços de assitência médica gratuita aos sócios e seus familiares e de assis
tência judiciária aos associados. 

O pavilhão social, cujo desenho e criatividade foi de autoria do 
Engenheiro JOVINO DO PRADO PEREIRA, era sempre hasteado, ao lado 
da Bandeira Nacional, em todas as grandes datas cívicas do pa ís, especial
mente no 01 de Maio, quando a sociedade, todos os anos, sempre realizou 
festivas comemorações. 

Merece um registro especial a porta principal do acesso ao edifí
cio-sede, que é uma obra de arte, ricamente entalhada pelo modelador Ed
gard Bandeira, ex ímio artista juazeirense autor de esculturas notáveis. 

Marcou época a Sociedade Beneficente dos Artífices Juazeirenses, 
sobretudo pela liderança que assumiu na conscientização dos direitos e 
deveres do proletariado na região, fomentando e ajudando a fundação de 
entidades congêneres em Petrolina, Jacobina, Senhor do Bonfim e Xique
Xi que, em cujo trabalho de proselitismo e de ação, teve atuação destacada 
o Professor AGOSTINHO JOS~ MUNIZ, oprincipal baluarte da entidade 
e seu mentor intelectual. 

Promoveu a Sociedade Beneficente dos Artífices Juazeirenses a 
si ndical ização do operariado juazei rense, a parti r de 1934, com o seu Vice
Presidente SAUL ROSAS à frente desse movimento e com o apoio inesti
mável do Professor Mu niz. 

Concluida a sindicalização o operariado promoveu a sua arregimen
tação pol ítica, fundando o Partido União Trabalhista de Juazeiro, de âm
bito municipal, que alcançou vitórias eleitorais em Juazeiro de 1934 a 
1937, quando foi extinto, em consequência do golpe que instituiu o Esta
do Novo no país. 

Neste simples relato, de logo se verifica que a Sociedade Beneficen
te dos Artífices Juazeirenses concorreu, de maneira altamente significati
va, para congregar aquela parcela da sociedade juazeirense que se colocava, 
naturalmente, na base da pirâmide social. Não sendo ela uma associação de 
caráter puramente recreativo, mas, de modo especial, de natureza benefi
cente, pode, contudo, prestar, direta e indiretamente, boa soma de 
serviços aos seus associados, visto que foi o primeiro teto onde se abriga
ram as classes artífices da cidade, para a sua organização, nascendo, ao 
calor de sua hospitalidade, quase todas as iniciativas locais em benefício 
do bem estar do proletariado. 

COMPOSITORES MODERNOS 
Depois de falarmos nos Maestros e grandes compositores da pri

meira metade deste século, dentre os quais tanto se destacaram ABDIAS 
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RIBEIRO -JOS~ IDELFONSO NERI -SEBASTIÃO CAMILO VALEN
ÇA - EDILBERTO DA MOTA TRIGUEIROS - JOS~ CUSTODIO DA 
CUNHA FILHO (que além de excelente compositor, foi, também, o exí
mio e inolvidável baterista, rei do "jazz-band", em nossa região) - BAR
TOLOMEU SANTANA - JOS~ PI L~ DA COSTA e JOS~ ASSIS, cumpre 
registrarmos os nomes daqueles que, presentemente, se destacam como 
grandes compositores juazeirenses. 

O primeiro deles - JOÃO G I LBE RTO, figura destacada no cená
rio da música popular brasileira, criou o seu estilo próprio e originalís
simo, cognominado de "bossa-nova", do qual é pioneiro, e depois de al
cançar grandes sucessos no Brasil, apresentou-se, com êxito, por muito 
tempo, nos Estados Unidos da América do Norte, para fixar-se, mais 
tarde, no México. ~ um nome que honra a nossa terra, no campo cul
tural da música. 

Outros compositores modernos juazeirenses, entretanto, merecem 
citados, pela beleza de suas composições: WALTER SANTOS - LUIZ 
GALVÃO - RAIMUNDO NOBRE - GILBERTO MELLO BANDEIRA 
e JOS~ MAURICIO NASCIMENTO. 

Finalmente, uma palavra de louvor ao Maestro EDUARDO 
VIEIRA DE MELO, autor da música da Marcha do Centenário de 
Juazeiro. 

O SÃO FRANCISCO COUNTRY CLUB 

Depois de falarmos nos tradicionais clubes sociais de Juazeiro, 
mister se faz referência ao São Francisco Country Club, que veio trazer 
à nossa cidade os aspéctos de uma fisionomia moderna e atualizada, em 
consonância perfeita com a prosperidade do município. 

Fundado em 1966, como entidade esportiva e social, depois de 
haver enfrentado fase difícil, em que se dizia ser iminente o seu desapare
cimento, tomou novo alento, particularmente sob a administração do pre
sidente N IATOR SAMPAIO DANTAS, transformando-se no que é hoje, 
um clube que congrega o que há de mais representativo em nossa terra e 
que é, indubitável mente, um atestado vivo da capacidade empreendedora 
de nossa gente, e da sua proverbial disposição de ânimo para as iniciativas 
tendentes a corporificar aquele atributo que está na alma do povo jua
zeirense - a sociabilidade. 

Dando ênfase ao esporte amadorista, o Country Club construiu nas 
suas dependências quadras de futebol de salão, de voleibol e de basque
tebol, e ainda um conjunto de piscinas, que constituem um grande 
atrativo, e lhe asseguram uma posição privilegiada na vida social de Jua
zeiro, podendo ser mencionado como dos melhores clubes existentes no 
i nterior da Bah ia. 
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OUTRAS ASSOCIAÇÕES 

Na dinâmica da evolução soc ial de nossa terra, muitas outras ini
ciativas mereceriam um registro nesta Memória do Município. 

Não foi possível, porém, darmos maior amplitude ao presente es
tudo, pelo que nos contentaremos de fazer apenas ligeiras referências a en
tidades criadas em Juazeiro e que traduzem, muito bem, o decantado es
pírito de urbanidade de sua gente e a sua natural aptidão para a vida em 
comun idade, que tanto humanisa e civiliza o homem: O ROTARY CLUBE 
JUAZEIRO - PETROLlNA, fundado em 20 de junho de 1954, sob a 
presidência daquele dinâmico e operoso juazeirense que foi AM ~ R I CO 
TANURI, prefe ito municipal por duas vezes; a ASSOCIAÇÃO ASSIS
TENCIAL DE JUAZEIRO, fundada a 2 de fevereiro de 1947, sob a pre
sidência de ALFREDO VIANA, também prefeito municipal por duas ve
zes, e figura das mais representativas nos meios econômico-sociais e 
políticos do município; o CI-RCULO OPERARIO DE JUAZEI RO, funda
do a 30 de julho de 1950, sob a presidência de JOAQUIM BRAGA JÚ
NIOR o CLUBE DOS CAÇADORES DE JUAZEIRO, fundado em 4 de 
novembro de 1954, sob a presidência de TADEU FERNANDES DE 
SOUZA; o CLUBE SOCIAL RECREATIVO DOS SUBTENENTES E 
SARGENTOS DO TERCEIRO B.e. DA POLltlA MILITAR, fundado a 
14 de novembro de 1957, sob a presidência do Sargento LAzARO BISPO 
DOS SANTOS. 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E 
AGRltOLA DE JUAZEI RO 

No decurso do tempo, a partir de sua elevação à categoria de cida
de, foi Juazeiro consolidando a sua posição de maior entreposto comercial 
na região de São Francisco, notadamente depois da inauguração daquelas 
duas poderosas alavancas de progresso que foram a Estrada de Ferro da 
Bahia ao São Francisco e a Navegação do Rio São Francisco. 

A cidade cresceu e desenvolveu-se econômicamente, mas, ainda 
lhe faltava um orgão que, oficialmente, cuidasse dos legítimos interesses 
de suas classes produtoras. 

Conscientes da necessidade de instituir uma entidade capaz de 
agregá-los e, sobretudo, de representa-los perante os poderes constitu ídos, 
do País, do Estado e do Município, reuniram-se os comerciantes de maior 
representatividade de Juazeiro, no dia 29 de maio de 1944, no Clube 
Comercial, e aí fundaram, nessa mesma data, a Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Juazeiro, que teve, como primeiro presidente de 
sua Assembléia Geral, e Cel. MIGUEL LOPES DE SIGUEIRA e primeiro 
presidente de sua Diretoria o Sr. JOS~ COSTA LI MA, que, sucessivamente 
reeleito para períodos bienais, na forma estatutária, teve prolongada a sua 
administração até 1949. 
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Na gestão do Presidente José Costa Lima a Associação obteve a 
sua filiação à veneranda Associação Comercial da Bahia, à Associação Co
merciai do Rio de Janeiro, e à Confederação Nacional de Associações Co
merciais do Brasil e, pela lei n. 37, de 15 de dezembro de 1947, sanciona
da pelo Governador Otávio Mangabeira, em que se convertera o projeto apre
sentado à Assembléia Legislativa do Estado, pelo deputado Edson 
Ribeiro, foi a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Juazeiro con
siderada de utilidade pública. 

Ainda na administração do Presidente José Costa Lima a Associa
ção fez reivindicações junto à Coordenação da Mobilização Econômica, de 
intreresse do comércio de Juazeiro, em torno dos embarques de sal e 
açúcar, pleiteou melhoria de transportes ferroviários e fluvial , bem assim 
a abertura de agências bancárias em Juazeiro, e fez-se representar na Con
ferência de Teresópolis. 

Na gestão do Presidente Deoclécio Ribeiro, em novembro de 1952, 
participou do Congresso das Associações Comerciais do Brasil, realizado 
no Rio de Janeiro. 

Sob a presidência de Yorgy Nico la Khoury promoveu reivindica
ções no sentido de que a energia de Paulo Afonso chegasse até Juazeiro, 
no que foi atendida, e apelou para o Governo do Estado da Bahia, no sen
tido de ser equiparada a ai íquota do imposto sobre vendas e consignações 
à cobrada pelo Estado de Pernambuco, dada a situação geografica de 
Juazeiro, como cidade de fronteira. 

Na gestão do Teodomiro Mendes da Silva conseguiu a Associa
ção Comercial adquirir a sua sede própria, à Praça Dr. José Inácio da Silva 
n. 12, inaugurada com grandes festividades e, sob a presidência de Niator 
Sampaio Dantas foi-lhe dado grande impu Iso, como órgão de classe, con
tinuando-se a trajetória de serviços prestados à comunidade e reivindica
ções junto à Secretaria da Fazenda do Estado pela adoção de melhor tra
tamento tributário para os contribuintes locais. 

COMPANHIA TELEFONICA DO SÃO FRANCISCO 

Entre os empeendimentos de maior significação para o desenvol
vimento econômico-social da cidade, verificados na década de 1950 a 
1960, ressalta a criação da Companhia Telefônica do Sãq Francisco, ins
tituida sob a forma de sociedade anônima, e que se destinara a implantar um 
serviço telefônico em Juazeiro, no Estado da Bahia, extensivo à vizinha 
cidade de Petrol i na, no Estado de Pernam buco, e ativi dades correlatas, 
mediante a indispensável concessão dos Poderes Públicos. 

Constitu í da a sociedade, com o apoio e participação acionária de 
juazeirenses e petrolinenses, a 9 de outubro de 1958, de logo foi eleita a 
sua primeira diretoria, que ficou assim composta : 
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Presidente - Améri co Tanuri 
Vi ce-Presidente - Paulo de Souza Coelho 
Diretor Comercial - Miguel Lopes de Siqueira 
Diretor Tesou reiro - Aristófanes Soeiro Braga. 
Empossada a Diretoria, naquela mesma data, imediatamente ini

ciou as providências atinentes à implantação do serviço telefônico, que foi 
solenemente inaugurado a 15 de novembro de 1959, permitindo as comu
nicações entre as duas cidades e por intermédio da estação central, atra
vés de ligações interurbanas, também com as cap itais dos dois Estados 
- Salvador e Recife. 

Atualmente, ainda por meio de chamadas interurbanas, fala-se 
de Juazeiro e Petrolina para quase todo o país, graças ao extraordinário 
desenvolvimento que as comunicações alcançaram no Brasil. 

JUAZEIRO - DISTRITO INDUSTRIAL 

Durante quase um século, a partir de 1878, quando adquiriu, le
galmente, foros de cidade, Juazeiro cumpriu a sua vocação histórica de 
maior empório comercial da região sanfranc iscana, baseando a sua econo
mia, genuinamente, nas trocas comerc iais e nas atividades de uma produ
ção rural incipiente e pouco representativa, em termos globais de sua 
pujança econômica. 

Pelos dados estatísticos de 1970, assim se conf igurava em cruzei
ros, a sua produção em números redondos: 

Produção comercial - 21 milhões e 500 mil 
Produção agrícola - 6 milhões e 500 mil 
Produção industrial - 2 milhões e 400 mil. 

Bastam esses elementos para se conhecer a hegemonia exercida 
pelo comércio no conjunto de sua atividade econômica. 

Com a extensão da rêde de energia elétrica da Companhia Hidro
elétrica do São Francisco para Juazeiro, e agora, com a próxima conclu
são da grandiosa obra da barragem de Sobradinho, alteraram-se, profun
damente, as perspectivas econômicas do município. 

Daí a implantação, em Juazeiro, do Distrito Industrial do São 
Francisco, em decorrência da estratégia de desenvolvimento do Governo 
do Estado da Bahia, que repousa na criação de polos de desenvolvimento 
no interior, capazes de permitir o seu cresc imento ordenado e, de outra 
parte, contribuirem para reduzir as tensões decorrentes da concentração 
de parques fabrís na Região Metropol itana de Salvador. 

A deliberação de local izar em Juazeiro a sede do Distrito Indus
trial do São Francisco resultou, por outro lado, de sua própria situação 
geográfica, como polo de uma regi ão que abrange cinquenta e três muni-
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cípios, em sua maioria baianos, mas também quinze do Piau í e seis de 
Pernambuco, representando uma área de 227.557 quilômetros quadrados, 
habitados por mais de 950.000 pessoas. 

Demais disso, dispondo de via férrea, ligando a cidade ao porto do 
Salvador, e a Terezina, capital do Piauí, bem como a Aracajú, Capital de 
Sergipe, e rodovias pavimentadas que fazem a interligação de Juazeiro, 
com Salvador, e, igualmente, a todo o sul do país, ao Distrito Federal; e, 
finalmente, a grande via fluvial do São Francisco, através da qual está, 
também, interligada com os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo, por via férrea e rodoviária, tem Juazeiro, indiscutidamente, 
uma posição privilegiada para transformar-se, em futuro próximo, em um 
polo industrial de grande importância. 

São os seguintes as distâncias, em rodovias asfaltadas, de Juazeiro 
para os seis principais centros do país : 

CIDADES 

Salvador 
Recife 
Fortaleza 
Belo Horizonte 
Rio de Janeiro 
São Paulo 

KMS. 

500 
799 
856 

1.643 
1.933 
2.225 

Além disso, a sede do Distrito Industrial do São Francisco é ser
vida, ainda, pela NORDESTE - Linhas Aéreas, uma empresa regional, 
com sede em Salvador, que utiliza as aeronaves "Bandeirante", utilizando
se do aeródromo situado em Petrolina, e que já atende a vinte e uma ci
dades da região e estendendo suas linhas a Belo Horizonte e Juiz de Fora, 
em Minas Gerais, bem como a São Paulo, Brasília e ao Rio de Janeiro. 

Há, ainda, a considerar que o vale do São Francisco representa, 
em todo o país, uma das mais viáveis localizações para a execução de gran
des projetos agropecuários orientados para o processamento industrial e 
são inúmeros os empreendimentos de criação bovina que, nos anos recen
tes, vêm sendo implantados na área. 

Por igual, passaram a ser objeto de iniciativas de grupos empre
sariais a implantação de culturas adequadas ao seu clima, utilizando-se 
grandes áreas e as facilidades de irrigação colocadas à disposição dos gru
pos financeiros privados pelos instrumentos de ação governamental fede
ral, enquanto o governo estadual concede redução do I mposto sobre 
Circulação de Mercadorias - ICM -, e, se a empresa for pioneira, no nor
deste, terá a isenção total do imposto de renda; ainda que não tenha 
aquela característica, gozará a empresa que se localizar no Distrito In
dustrial do São Francisco do benefício de cinquenta por cento desse 
tributo. 
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Um dos maiores empreendimentos nacionais na área de irrigação 
está sendo levado a efeito em Juazeiro, com a implantação da usina de 
açúcar da AGROVALE, a primeira, no país, totalmente irrigada, e o pro
jeto vem sendo orientado com perspectivas de obtenção de recordes 
mundiais de produtividade, no setor agrícola. Espera-se que no próximo 

ano de 1979 esteja produzindo 800.000 sacos de açúcar e milhões de 
litros de álcool. 

Embora as oportunidades se concentrem, com maior ênfase, na 
agro-indústria, como é o caso da AG ROVALE e da NOR DI L, que está 
sendo implantada e se propõe ao beneficiamento de arroz, outras, de cará
ter meramente industrial, já se encontram em andamento, no setor de 
pre-moldados, de embalagem-papel e papelão plástico, de sucos e refri
gerantes. 

No campo mineral, ai í se implantou a industrialização de cobre, 
das minas de Cara íba, um empreendimento gigantesco. Mas não é so, 
também as nossas jazidas de mármore vem sendo exploradas há longo 
tempo, e o produto é conhecido até no mercado internacional. 

Existem reservas de chumbo, ferro, calcáreo e salitre, no muni
cípio, que poderão ser objeto de exploração industrial. 

Finalmente, as reservas de cromita, produzindo cêrca de noventa 
por cento (90%) do total da produção do país, e as de magnesita, que se 
calculam em milhões de toneladas. 

Por tudo isso, e agora mais ainda, com a próxima conclusão da 
Barragem de Sobradinho, que acrescentará 1.050.000 KW à potência 
instalada do nordeste e permitirá a regularização plurienal do rio São 
Francisco, com vazão mínima garantida de 2.060 metros cúbicos, além 
de criar uma imensa potencialidade para a indústria pesqueira no grande 
lago e as condições de sensível melhoria dos níveis pluviométricos, são 
bastante alentadoras as expectativas da população juazeirense, em termos 
de desenvolvimento econômico do município e da região. 

É, pois, de euforia, e de esperanças no futuro de nossa terra, a 
posição adotada pelos nossos conterrâneos, neste ano do seu CENTE
NARIO. 

EPfLOGO 

Situada em vasta plan ície, à margem do caudaloso, colossal e 
merecidamente decantado, - em prosa e verso -, rio São Francisco, a 
nossa amada cidade de Juazeiro modifica, inteiramente, as impressões 
colhidas por quantos transitam pelos sertões adustos em cujo centro flo-
resceu. 

Não tendo, como suas irmãs do litoral, do recôncavo baiano, e 
do extremo sul do Estado, o encanto das terras verdejantes, pitorescamen
te emolduradas pelos montes e serranias, nem o privilégio daquelas onde 
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o clima favorece a existência dos jardins pomposamente floridos, prodi
galisa, todavia, ao visitante curioso, um real encantamento. 

A calidês de suas tardes não prejudica o embelezamento da urbe, 
carinhosamente promovido pelos seus administradores, que se não des
cuidam de proteger e aumentar a arborização, mais numerosa e vicejante 
do que a de todas as cidades da zona sanfranciscana. 

Fronteiriça a Juazeiro, na outra margem do rio, está a bela 
cidade pernambucana de Petrolina, muito próspera, e com a qual Juazeiro 

mantém largo intercâmbio econômico e social. 
Estão as duas cidades ligadas pela Ponte Presidente Dutra, que foi 

construida para fazer-se a conexão da rede ferroviária, e que estreitou, 
mais ainda, o elo de união e a intercomunicação entre suas populações. 

Mas nós, que fazemos história, não podemos esquecer os saveiros 
que em nossa região se chamavam paquetes, e faziam, cotidiana e perma
nentemente a travessia entre as duas cidades, oferecendo um espetáculo 
admirável da atividade intensa daquela gente sertaneja. 

E uma lembrança da juventude, que paira em nosso espírito, como 
no de todos os nossos contemporâneos, trazendo-nos a saudade de tempos 
idos e que muito profundamente falam aos nossos corações, lembrando a 
satisfação e o enlêvo com que contemplávamos o torvelinho daqueles 
barcos, singrando, velas pandas, as águas do magestoso rio, ora plácidas 
e remançosas, ora encapeladas, mormente nas horas verpertinas, em que 
o ambiente exterior nos convidava à meditação. 

Muito deferentemente dos dias trepidantes que hoje vivemos, 
com o barulho ensurdecedor dos veículos motorizados sobre a ponte, a 
travessia do rio, naquela época era uma festa para os olhos, era poética. 

E ai í, debruçados sobre a balaustrada do bel íssimo cais de Jua
zeiro, muitos milhares de almas, contemplando os fulgores do sol, sobre 
as águas e em reverberação nas nuvens, refletiram, silenciosamente, na im
portância e profunda significação do rio São Francisco, nas suas possi
bilidades, no seu imenso potencial econômico, e finalmente no seu destino 
histórico. 

Vale, pois, a recordação, para Juazeiro, no seu ANO - 100, terra 
e povo unidos num cântico de amor, daquele seu passado não muito 
distante. 

O São Francisco, essa doação régia da natureza, ao país, tantas 
vezes exaltado no lirismo e no entusiasmo de espíritos idealistas e patrió
ticos, mas que não foi, ainda, valorizado economicamente, como devera, 
por haver-nos faltado a iniciativa, a coragem e a decisão de transformar o 
seu vale num celeiro imenso, capaz de abastecer o Brasil inteiro, e grande 
parte do mundo, talvez venha a alcançar este seu grande destino, no limiar 
da fronteira deste século. 

Praza aos céus que assim seja, sob as bençãos de Nossa Senhora das 
Grotas - excelsa padroeira de Juazeiro. 





A impressão deste livro foi uma colaboração 
do Banco do Estado da Bahia S.A. 

e do Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A. 
em homenagem ao centenário da cidade de Juazeiro . 
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