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O escripto que se vae h'-r necessita de
· 

uma ex· 
plicação prev ia . Quando :>e organisou , no Rio de 
.Jnneiro, a Academia brazileira de letras e constou, no 
Reeifc, que o meu nome fôra lembrado para f<:�zer 
parte daquella illustre Pompanhia, um grupo de mo· 
ços, qu6 prestava culto ás letras sob a invocação ele 
OontJIIce.� /Jia.�, sip;nificou·n�e, ele um modo cnptivan
te, o dezejo que tinha de que tomasse eu por patrono 
o grande poeta marunhenso. 

Já, por esse tempo, ÜLAVO Br.LAC havia inilcri
pto no alto de sua cadeira de academico o nome 
refulgente elo eantor dos '/:'JIIIhims, e, incontestavel
mente, eom c l ireito superior c mais clara significa
ção. Disse eu, entii.o, aos meus jovens amigos que, 
na impossibiliclacle de atten clel os, oecorria·me lem
hrnr-1hes um lidnclor espiritual de estatura mais mo
uestn, port�lll de altu mrrito a inda assim, em euja 
existcncia notava lllll n·at;·o ele similhnn<;-a com a 
minha. FHANKIIN TAVOHA cn• lltn ecarense que as 
r.ontingenc:ias da vida haviam trazido p a ra Pernam
bueo, onde etiucára o espírito, trabalhú.ra em prol 
das grandes causas da int�lligencia e ela liuerclacle, 
firmando reputaçito de cscriptor . Embóra os meus 
csforç·.os nilO tivessem a lcançhdo o mesmo ex i to, por 
me faltarem alg·umns das faculdades brilbantes do 
fluente prosado

'
i· e ardoroso jomalista, era eviclen-



DA ACADEMIA CEARENSE 17 ---- ------- ---- ---

te que e u  bisonhamente ia seguindo o caminho, q ue 
�llc perlustrára com denodo e gloria. 

Foi acceita a minha indicação e, a datar desse 
m0mento, contrahi a obrigação de escrever o per
fil literario de FHANKLIN 'fAVOHA. Não pude cum
pril-a no prazo breve que a mim mesm0 impuzera, 
por-que deveres mais imperiosos exigiam sa.tisfaçào 
immedinta e o mau ".lspirito foi arrastado para longe 
dessas apraz í veis preoccupaçõ�s literarias. Apro
veito, porém, a primeira opportunidade para desem
penhar-me do grato compromisso, não com a lar
gueza que a principio idéava, mas com a individua
<;ü.o necessaria para que se destaquem as multiplas 
faces do talento vigorôso do escriptor cearense. 

Escassos foram os dados biographicos que al
cancei, mas c:omo nestas linhas se attende mais ao 
artista e agitador de idéas do que ao homem, não 
avultarú muito esta falha. 

Nesta. picdo7.a excursão em husca de informes 
sobre o meu illustre patrono tive o desgosto de reco
nhecer que a sua. memoria se vae eelerementc apa 
g·nndo entre os contcmporaneos que o viram lutar 
com energia, trabalhar cnm dedicação, sacrificar -se 
e morrer. Les mm·ts vont vite. 

No Sacri-fício, as phrascs melancolicas que ter
minam o romance se fecham com um pensamento 
de J-IEI<CULANO: Haverá p11z na tt-rra.? Deus sabe 
o destino ele cada homem. Para o que ahi repou
sa sei eu que ha na terra- o esquecimento». 

Dura condiçü.o, triste verdad(!! Mas contra esse 
ingrn to esquceimeuto podemos reag-ir os que_ sobre
yi\·emos aos batalhadores, q ue tombáram. 

Fsse ,-. CJ intuito e a �>xplicaçuo do Gscripto, QYQ 
se ,·n.e lür. 

ú plano que traeei é o seg11inte: 
I Xotas liio-bibli.oyraphica.�. 
II 1 '-�.'JCizologia cl'l e.sc1·iptm·. 
III .I litemtnra do .\'m·te. 

-'� 
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I V () 1·om ncü,;ta. 
V () d1·amaturgo. 

REVISTA 

VI O cJ·i.tü:o e o jomalisltt. 
l'ubliru-sc agora o primei1·. 

apparecer5o mais tarde. 

I 

capitulo. Os outros 

NOTAS RIO· 111 BLIOG RAPHICAI:l 

JOAO FRANKLIN DA SILVEIRA TAVORA.-Nasceu em Ba· 
turité, fi:staclo do Ccarit, no dia 2 dn Janeiro ele 
18-12 (I). Feiram seus pae;,; o major Cam iii o Henriq UP. 
da Silveira TaYora. e d. Maria de Sant'Anna da �il· 
v eira. 

Ainda muito verde cm annos veio · para rernam
buco, acompHnhanclo a. família paterna, que para aqui 
tranRferira os seus penatcs. Em Pernambuco, por· 
tanto, formo11-se u seu helio espírito, e é por isso 
que nos seus romances rcsumbram, cantam, brilham 
alegres ou choram magoad>lS as lendas c tradições 
da. terra pcrnambucana. · 

1\Ias, uma vez, por outra., os olhos d'alma se vol· 
Yiam amorosos par<l. o csb1·as<>a1lo so.lo cearer.sc, ou 
em uma referencia de livro destinado a outro as· 
sumpto ou na intonçào de erigir-lhe um affectuoso 

(I) l•:;;l:J:.-I<:�oi.LI': TAtõ:\.-\Y, no rli:;cnr�o cormnemnrnth·o, 
profcri•ln t·:rn Sl�>sflo rio ltL . .-Iit,.to lti.,to,·ico e !fU'!li'aph.ico b,·a.�i· 
/1•iro, diz l'lll );1 ele .Jan<�iro •: Re11islrt t•·imen>al elo nresmo Iii.•· 
l•lnlu, \"Oi. .'>I p. :3.')1 o :H•g·�•. SACHA�IE:'\TO 131..'\Kf: 110 Sl'll J)ic. 
r.ionari·.• bd,fiom··•l'.l.ico '"·.r�i/Pi1'o e o 13ariio de STJIH,\Il'l no seu 
/1e•fltPnn dicri;•nnrio bi�- bi/,/io,Q•'"l'-"ico cer.:nnn ( fle11tMil r! a Al::n· 
rl<!mia Cenr.,r'\,;,· .. tnrno V[ p. !11) l'.nn,;ig·nam a mesma rla.ta. 

Mao:, l'lll unta qne me forneceu pessôa da f:unilia, cn
c,)nf.ro a •lnt.a •ptc st� li-. no t.ext.o Rl'ima. Lorr.;s MACIUDO 
( Uwi.•l•.t do f,,_�.tilnto A •·ct.eologi<·o p,.,.lla.ml•ueano, n. 31J) guarda 
silencio <t rbpeit.o. 
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monumento de art0., como é esse poema dos <·IlHlios 
do .Jaguaribe•. 

As suas :tpt�ducs litP-rilrias re\'t>larum-se Iilllito 
ced • e ostentnndo, nesses primeiros surtos, vigor túo 
grande que, dcYcmos suppor, :;i tiYessem CJJ<:ontrado 
mais benigna:; rondiçúes cxi:;tcnciaes, hn,·eriam de 
produzir fructos mais viçosos pela conecpç·ho e relo 
apuro da forma do que esses livros, aliás muito va
liosos, que o esforço c a boa ,-ot1t<tcl<� eouseguiram 
tllTanear ú acl ''ersidade. 

A primeir<t produC'cJto !iteraria de TaYor<t. que 
impressionou a soeiedacle rceil'ensc·, foi a 'l'rindade 
utaldh:ta, contfl.; no hiJft'f}llillt ll{ceil'e l�tilj (1), imitac;·;tu 
de Alvares de Azevedo . 

· 

Por alguns a l t nos foi extr<tort!inario o pr0sttg1o 
de .:\.!\·ares de Azevedo entre os mol;•Js. Sua rnusa 
tctrica vibraY;1 notas cstrauhas, lll:ts tam profunda· 
mente humanas que prrt11rba.\·am '1 alma sensi ,·e! dos 
j ovens que se :;cntiam a.ttrnllidos pelns enganosas 
seduc<;l•cs da gloria liternria. 

E todo;_; elles, vendo o munrb ntrave;�, de 'By
ron", ''::ihclle�•", ".�anel", ":\fussrt'' ou "Espronc:eda'', • 

iam compon<lo ens� ios des�e feitio partic:ul;tr c:>m qu<· 
foi mestre insigne o poeta mclancholieo da ''L:vra 
dõs vinte annos" c phanta.si so cseriptor Llu "Ma· 
eario" ou dils "Noites da t:tvcnut". 

A influencia de AL\'AH�S DE .\:t,I•:\·.Iwo !>obre 
J�'n \NKLIN TA vOH � pa.reee ter sido p rofun d a. Alétll 
dessa manifestaç:"Lo mtis pronunciada que o u.uc:tor 
ll�to de.sestimava, q11ando .i<'t se lhe haYiam clilnt:tdo 

os conheeimentos c a cultura, podem ;1pontar-se 

(I) l�m nol"a no (';;f.udo �l'lLlto tk�IACIEJ. Pl:-:ttEtli<•, <JIW 
jJI'I'\'Ciil� Uw tll/!·•terio rle l··.c.rnilia, 2." \Jui<:.ilo, prollWI.I'-<'11 T.\YOILI 
uma n�cdi<;!q cle:;:;e e�nipto •t�:;l:oimad<L das i111pnr�zas e k
aldadcs da prime.ira•. �<lu Lt�n·, pu1 (·m, opporluuidade (Jara 
l'll111prir a prumcssn. 

I 

·-I 
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trechos, em outros cscriptos, onde o cstylo reeorda 
a modal idade do paulista. 

Eis aqui um desses tn.:chos: «Um dia Perez 
entro u em caRn, rubro de 4;olera ; Perez era o meu 
amante. Quanto te deu esse homem eom Ltllcm pas· 
seiaste hontem? perguntou-me. Não respondi. Sobre 
um divan estava um florete com que e l lc c-ostumava 
esgrimir com alguns amig·os . Mun\da dessa nrmn, 
parti para elic. Perez riu-se ; era um r iso hypo<·rita, 
de fazer horror. Ah! fi n�·es te ol' fend i da ! me tlissc 
ciiP. E niio me respo11�les? .M�1s eu sei que te 
vendeste. Esse homem era. meu <lmigo. Contou · mc 
tudo, c uepois . . . matP.i-o. Assim concluiu, c rapi do, 
:ma mão estalou - me 110 rosto. Cahi pam levantar
me logo. Pore;�, tiuha·nlc cusp ido na face. �uando 
procurei feril-o com a lamina, ellc disse: Niio <··muito 
que Yoi1das uma face it infam ia, quando é cCJto que 
vendes o corpo inteiro. Atirou -me uma bol:>a chria 
de di n heiro e deEappareccu� \: ). 

Accrescentc-se que l'nla uma actriz, nu1n l'ir
culo de companheir2� de classe, <l beber cognae, c 
teremos bem c:arhcterisada a escho!n.. 

J(lj.Sfaiu de (amilia, drama em tres ados, roi 
cscripto quando o auUur ainda nüo havia traus 
posto a quadra dos dezoito aunos e, segundo nnl ·o 
informa, desconlweia inteiramente a litcrntllra dra
matiea (2) . .Foi cxtraordinarin a cxcita<,:itO cerebral 
ele que resnltou este drau1a, con1posto e1t1 dez d ias. 
LeYaclJ a. scena em 1861, foi publicado no anno se· 
guinte. 

EnNE�TO BIFSTER ( l.'ecisfa contempormll'a, Abril 
(J'e 181i2), notando · lho alguns defeitos, dirig-e p;danas 
de <.mimaç·üu ao Ulldor e reconhece que a ae<Jto se 
des0nvol\·e com a precisa naturalidnde. 

(1) il/11steri•J de ('tmili(l, 2.' cd. p. SG. 
(�) Vp. cit. p. I v.' 
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Na segunda .edíç.iio, que é de 1877 (Rio, 1.'�-p. do 
Imperial Instituto Artístico) foram corre gidos os 
principaes defeitos dessa primeira leitura açodad1. 
"Por indicação da critica., adverte- nos o dramàtur
go, fiz grandes correcções, e, por meu proprio im
pulso, muitos accrescentamentos. Imaginei scenas 
inteiramente novas e até um novo personagem. Des
S:lS scenns, algumas efit;i o figurando no logar das 
que me pareceu serem . defeituosas on fracas ; outra-; 
estão &ervindo de elo a lances que se não prendiam 
sii,i"LO por meio de rudes transiç:ões ( l ) .  

Os iudios do .layuaribe Yem á luz em 1862 (P..e· 
dl'e). Silo um extenso romance da eschola indianis 
ta, em quatro volumes, e tendo por theina a cxpe
diçüo de Pcro Coelho no Ceará em 1603. E' um tra
balho de nllor em que o estudo muito auxiliou a 
concepçüo, c é pena que a sua segunda ediç·üo, im
pressa na typogrnpllia do Jornal do Recife em 1870, 
n<'•o tiYcsse ido nlém do primeiro volume. 

Foi este escripto que determ inou a lamentavel 
desintelligenda aberta entre TAvOHA c ALKKCAH, 
quando aquelle galg·ava os prfmeiros degraus da 
carreira !iteraria c estl� j(t attingira ao esplendor 
de sua g·loria com o r:uaral!..'f, a I1'{tcem.a e outros 
primores <i'arte que o sagravam o vulto mais ele
vado do romantismo brazileiro. 

ARAniPI·: refere-me o <..:aso por este modo. Ten
do ALEKCAR recebido o romance de TAYORA, lêra-o 
com muita curiosidade c ·interesse, �nnotando it 
marg-em os trechos que l_he haviam merec:ido maior 

· reparo, no intuito de responder ao novel escriptor, 
agradecendo-lhe a. ofl'ert<t e d<t.n�e lhe a sua opinião 
sob'.'c o valor do trabalho. 

Essa respost;�, no emtnnto, por motivos que mlo 
desconhecem os que t<:·m QCeupaçõcs !iteraria.;;, ele-

\1; Prolog-o cit., pag-. V. 
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morou-se mais do que era de esperar. Susceptivel, 
como todo artista, o a uctor dos Indios do Jagnaribt� 
sentiu-se do silencio e não tardou cm transformar 
essa magoa em irritação, quando um amigo lhe in
formou que o glorioso cearense lhe havia desapieda· 
damellte analysado a· obra, resumindo o seu parecer 
n'um dkto causti'co : «taes índios precisam ainda 
de s er descascados» ! 

A intriga era calumniosa, mas produziu� expio · 
são das Cm·tas de 8e-mpronio c de artig·os-' de jor
naes em que, noticiando as producções do gra�de 
romancista, se tentava mostrar os «progressos tla 
dccadencia do escriptor» (I). 

A C'a,r;a de palha appareccu em 1866. E' um 
roma nce de costmnes pernambucanos do qual me 
fala ARARIPE JUNIOU como de uma leitura que lhe 
despertou gratas emoçõe.s e qne lhe deixou no cs · 

pirito apagada remiuisceneia de onde, comtudo, se 
exhala o perfume da sym pa thia. "Desse trabalho, 
cujo valor não st?i hoje medir, são suas palavras, 
guardo apenas uma idéa vaga de .familiatidade in
genua com a pol)i'e za de nossas classes populares, 
taes quaes se afiguravam, por aquelles tempos, aos 
poetas e romancistas, isto é, cheias de virtudes, de 
ahnegaçào resignada., de dignidade tanto no amor 
como no odio» (2). 

De 1869 temos, ainda no Recil'e, l ·m casamento 
110 aJ'J'{tliald<�, que, em 1881 l'oi reedi tado no Rio 
( Imprensa Nacional l. Depois do fallecimento do 
aucwr, em 1903, a casa Ga rnie r deu uma terceira 
edição desta g-rac iosa noYella escripta em cstylo 
facil e vivaz, histm·ia do tem1w em est,ylo de casa, diz 
a folha de rosto elo opusculo . 

��� Vel'dade, n.0 19 d1• 1? de Outultro rle. 1�7:2; notida 
acen:a dos Sonhos de Vun;. No mesmo jorual, uumeros 16 e lG, 
eneontra-sc uma apreciação pessimista elos Filhos de Tupan, 
assignada por Diogo Bernardes. 

(2) Carta particular. 



DA ACADEMJA CEARENSE 23 

Com a de signação de Tres lagrima!J publicou 
Franklin Tavora. um drama em tres actos e sete 
quadros, em 1870 (Recife, Typ. Mercantil). 

A so ciedade cearense Dezesete de Janei1·o fez as 
despezas da puhlicaç<.to des se drama, que, anterior· 
mente, havia sido representado pelo celebre actor 
Antonio Augusto com grande exito. 

Nas Qnestfie,<( do dia, n.0 5 (Rio, 14 de Setembro 
de 1871) com eçaram a appare cer, assignados por 
8emp1·onio, oR estudos criticofl sobre as oln·qs de Se· 
nio que, mais tarde, foram reunidos em volume sob 
o titulo de r!a,·taN a Cincinato, Pernambuco� lbi2. 

De 1869 a 18�0 redigiu TA\'ORA com JosÉ BAP· 
TIF!l'A DE CAST IW R SILvA a Consciencia lim·e. 

A 22 de .Junho ele 1872 põe em cireulaçilo o 
primeiro nummo d'A Ve1·dade, '' semanario consagra· 
do :i causa da humanidade", e que conseguiu mn.n· 
ter-s e até 29 de Setembro de 1873. 

'l'ambem pode affirmar-se que estava termina
da. a sua. mis s :lo, que era dar combate, em nome 
da. ma çona ria I' do pensamento livre, aos pl:wos de 
frei VITAL, hi�po de Pernambuco. F(li A I 'erdade 
uma das mais pod e rosas unidades bellicas de ilpoio 
ao governo c·i vil na tflW.�tiío 1·eligiosa. Prohibindo aos 
fieis a leitul'a. des te periodico, Jemonstrou o bis po, 
de modo heru significativo, o valor moral da pro· 
paganda qnü ia minan do as bases do seu predomínio. 

1'AvouA, que em Pernambuco havia constituído 
familia, exer cido a sua activ idade politica s endo 
eleito depu tad o provincial, P. pre:Stad o bons servi
ços quer it a.dmi nistraçào como director da instrucç·ão 
publica , quer à justiça na qualidade de cura dor ge-

. l de 6fJ)IHHns, depois de tPr desempenhado as 
funcções de s ecreta rio da presidencia do Pará, s en· 
tiu·se attrahiflo pela Côrte que absorvia as mais 
bellas en f!rgia s mentaes do Brazil e para lá se trans
feriu, lev:u.do a al111a cheia de esperanças na vic
toria das idéas, que lhe agitavam a mente. 

,· · , 
, , 

' 
., 

•. 
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Xo Rio de .lmwiro f<·r: se ol'ficint da sceretnrin 
do lmpcrio e continuou as tid(•s intelteet11ac;.; 

'
que 

inieiúra no Hceife . 
.-'\ssignalemos cm 1:-<ífi o apparccinwnto do C'a

helleh·o (Rio, T_,·p. nacional.', primeiro t iYro tla lite
ratura do Norte. A respeito deste Ji no foi dh·cr
p;cntc o juizo da t:ritiC'a l'tumitH'nsc . .Tosó Feliciat�o 
de Castilho, no ./nnwl do Uom111erl'io, e ou tros o reer· 
bcram com applnn:-;o::;; :dg-nns, porem, r�Jcot·dando 
o rigorii:illlO do t•riti<·o dn "\1.1·::-..;<'.\H, cspNa\·am 
uma obra qtte se imp11zcs;;e ou pela c·otH'�'P\'<tO g-ran
diosa Oll pelo de:-;]ulllbl'illlH'IliO dn I'Ol'lll:t. 

Singel ;l narracJto sem impolg·atttc:,; lan<·cs clra
maticos e sem aprintoradoo; rcquintci-1 de e"r.\'lo, em
bora ele lingu;tgem l'luc•ntn e pnt'<l, estava o Ct�lwlll'i

J'a h em long-e de f•orrcspon der n essa c:qwctati nt 
antes hostil qtH' hcncYola. 

:\o <'llltallto u.-,o dcsnnilltüll o intrcpido cserip
tor. Antes <·om assiduidade maior sn Gnlregou no tra
halllo e, em J,'-'íS, J'(•rirou .to prt>lo o .1/t�fllto ,"({io, 
T,,·p. l'f'rscYeraJH;:t':, -I' :!.·' li \Tn ·la litcr•ttnr;t do 
Norte c, c·ont o  o ;tnte<·edl'utc, urdido sobre ;H:onl!'
eimcntos da h i storia de l'ernmubm·o, sohr:mdo-lhc 
ainda o tempo ncee::':;ari<) para editar na 1//l(sfl'llrJiu 
brazileiro as f.t'nrla., e fntdit;riex pnJmlol'e·'· 

Em :\!aio dn 1�7H f'undon a /,'el'.-i.,f(/ hl·a�·ileit·a, 
f'Llit.ul:t por i\. :\lidosi, qlle teve t'Xisteneia pour.o 
lon�-,�:a, poi:-; des;tpparcceu eo111 o la::wif�ulo de Der:c:n1 .. 
bro de 1881, 111as ineontc::ta\·clm<·tttn n;ei'('Cll i•!I'Ju
encin hcnefi< - a sobre a nH'ntatidadc hrazileirn, pelo:-; 
cxcellcntes c•scriptos •tliC deram brilha r CJJI s11as 
paginas c rerteetir-se pelos divPrsos nlleleos inlPl
Jcctuacs do paiz. :-'YI.\'10, cmn artigos not:lhilissi
ll10oi sohre a l'oesi(/ )l"ftltlal' lu·il.;·ileiru, a ]',·iol'írlrtrlr� r/,. 
/'ernallllmco tw nwr'i11u:nto e.�Jiiritul!l do t:l'o.:-il, P ou· 

(I) ,\ •·a,:a(!urnio·rpulliil'"ll :1." ""· do Matutn ('llll!)O�. 
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t1·os assumptos de interesse literario ou philosophico; 
i\fachu do de .'\ssis, com cxcellentes versos, as !Yfe
uull'ia.� postkumas de -Braz Czt11ns e a .\�ova ge1·aç_':ào; 
Tau nu�·, Macedo Soares, Bellegarde, Carlos Perdigão, 
Luiz Dclfino, Arthur Barreiros , .Ja�sen, Souza Ban
deira, Pacheco Junior, Carlos de Laet, Annibfll Fal
cão, com a /'l(l.�tica e muitos outros vieram collocar
se ao lado de Ta.\'OI'il que, por sua vez, ia puhli
canrlo o Sm�rificio ( l ), o !.'nti'Wço (:?), as Xotas bi
Miogl·aphica:�- o estudo criti<-o a respeito de Fagundes 
Varella {1) os _flfrfl·iofa; de /S/1 e outros v a liosos 
trahalhos. 

A Escragnolle Te1unay se af'ígura que a Uevista 
Bl'll.::ileim. d<'snppa.receu porque «foi g-radualmente 
apertando o cireulo de seus collaboradores, cahindo 
em poder de esp íritos intransigentes c indiscipli
naveis, embora valentes nas crenças e aggrcssivo 
labutar e, assim, perdendo eut interes:>c e em nu· 
mero de leitúi'<'S, pouco dispostos a ilCompanhar . c 
a dar alentos ·a violt>ntas e intermina veis pole-
micllS» (4). 

' 

Não me parece que seja esta a explicação do 
mallogro da tent:ttiva. A causa é ma.is profunda, 
mais geral, e por assim dizer, organica. O num ero 
dos leitores permanente.:; ainda nüo é basta nte para 

· dar its re vistas litemrias as larguezas de que ne
cessitam para Yi\'er com inclepcndeneia e sobran
ceria. 

Desde 1 t:iHO Franklin Tavora fa zia parte do 
!ustitntn 1/i.�toJ't<'O Hrrrzileil·fl, sendo l'lll ll:i8 l eleito 
orador. Extinctn a llevisfa Brazileil·a, a sua actividade 

(I) Vols. I c TL Niio foi t:iradü 0111 volunw. 
l'2J Vols. VT!. VIII c IX. Segnnrla ed. etH lS;jl (Typ. Nn-

cioMtl); 3.". 1 �102 (Li n·ada Gal'!lier). · 

(H) H()cclit.n.do com o Via•·io de La:nro do notavel poet.a, 
Rio, IHHO, T.'·p. Narionnl. 

[4) Discmso já cit:�do, p. 357 a ::J;jt\, 
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encontrou na9uella dou ta corporação e na sua. Re
vista Trimensal o campo de que necessita va para 
expan dir-se. Mas já a esse tempo a S U '.L alma artdava 
combal ida pelo desgol'lto e a sua energia m�ntal 
arrefecia envenenada pelo de3nlento .  

Tend o-se voltado i n tei mmente para a carreira. 
l i teraria , fui sem pre, na Sec re taria do Imperio, um 
funccionario de i u d i vi<.lua lidade a pagada o que so
bremodo o magoa va, porq u e  os companheiros i n ·  
teneiona lmente esqueciam o lado brilhante do es
cr i ptor para somen te salientarem a i na p t i d :1o do ol'-
fici a l . 

· 

A rari pe .J u n ior, que fo i seu com P'an heiro nesta 
quadra dolorosa, d i ;, -me que esta si tuaçüo de Ta · 
vora nà Secre taria desen v o !Y e 1 1 - l h e  no espír i to uma 
averf;ào i n coercível con tra . o tra ba l ho, a que era 
forçado na repart ição puhliea, afim ele manter-se, pois 
que ent pauperri m o. 

Esta revolta do a rtista. contra os am a r!!;orcs ela 
existencia fel-o,  um dia, d i zer ao i,ns ign c  col iega. que 
com P-Ile deseia as escadas da Secretn r ia. : - •  V. não 
imagi n a ,  Arari pe. o prazer que s i n to, quando hn tem 
tres h 0 ras c se encerra o e x p c d i �11 te ; experime n to 
rt m,esma sensa çii o q 1 1e me i n v a d i a  na cscholct r l e  
pri mei ras letras, log-o q u e  o mestre d :wa o signal 
de deseanço e a meni n ada corria p:ua a rua a sal
tar, a berrar, a g r i ta r  1 ibcrt:t da oppressào que 
causavam a feru l it e o encerro d u rante a s  horas de 
liçào • (1) .  

A 18 dA A gosto de 1 888, acommettido de v i o ·  
ltmta hemoptyse, e x tingui u-se em poucos m i n u tos. 
A alma se lhe a l queb rára na l ucta c o corpo nflo 
poude resistir ao desequil ihrio das forças. 

Deixou t rabalhos ineditos. 
A n n unciú v a - nos o proprio auc to r - os Pico.�, epi-

(1)  Carta citada. 
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sodio de uma festa e O pantano, epilogo -de ttm 
drama. _ 

Sacramento B lake refere se a uma peça deno
mi nada Antonio que affirma ter sido representad:t 
por Furtado Coelho. Parece-me, no emtan to, que ha 
equ i voco em tal asse rto . O Antonio posto em acção 
por Furta d o  Coelho é pe1·son:-�gem de Um mysterio 
de {amifia. 

A carta do exi mio a rtista, i nserta uas paginas 
que antecedem a segunda edição de�:;te drama, ex· 
clue qualquer duv ida. Depois de ler o trabalho do · 
dramatu rgo cearense; o celebre actor escreve umas 
phrases transbl)rdan tes de enthusiasmo e conclue, 
exclamando : - .-Tenho tan ta von tade de representar 
o seu A ntonio qua nto ó certo que jámais sellci com 
o meu nome uma l isonja . •  Em nota, o es_çriptor ac
ereseen ta : -- « O  Snr. Furtatl o Coel ho rep·l;esento u  o 
Ant onio reeebe n d o  gra n des a p pl<t usos ) . 

E' darissimo ; o Antonio de que se trata é o 
protagonista, a figu ra central do (! rama a que a 
c,uta se refere. 

' . 

. ; 
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