








































































































































































































































































































Intrépido como os mais intrépidos, político intransigente, entendia queª 
"liberdade não se conquistava de joelhos cm terra, mas d� espada cm punho". 

Nunca conseguiram humilhá-lo. Altivo e magnânimo, era respeitado 
pelos seus :1dversários políticos. 

P:1ra se defender de qualquer surpresa, Gomercindo Saraiva :1ndava sempre 

:1rm:1do. 
Por essa circunsd.ncia, e para liquidarem, de uma vez para sempre, com 0 

seu prestígio, os republicanos apontavam-no como autor de vários crimes que

se tinham verificado e se rodeavam de mistério, nas terras ou nas redondezas da 
estânci:1 do .. Curral dos Arroios". 

Um dia, quando se aproximavam as eleições de 15 de setembro, 
descobriram um c:1dáwr enterrado na fazenda do grande caudilho. 

Chamaram três médicos e exmnar:1m o cadáver, para o respectivo exame. 
O resultado a que chegar:1m os peritos foi assim descrito, no auto lavrado 

a prop6sito. 
"C:1belos da cabeça, pretos e finos; os da barba e bigode, grisalhos e 

grossos; 50 anos, mais ou menos de idade. No crânio, na região ocipital, existe 

uma solução de continuidade, dirigida de fora para dentro e de trás para diante, 
de bordo mais ou menos regulares, completamente afastados, havendo diversas 
manchas róseas. Na região da face, não havia tecidos, que foram incisados nas 
regiões malares, fraturas completas de todos os ossos da porção superior da 
face, não existindo o maxilar superior e nem vestígios; das fraturas, as 
superfícies ósseas, que se articulam com o maxilar superior e com os ossos 
próprios e.lo nariz, s:'io antigas, encontrando-se outras superfícies ósseas 
fraturadas, de recente data. As suturas fronte-parietal, bi-parietal estão 
invisíveis. É de cor amarelo-pardo. Dr. Souza Lima, Dr. Odilon de Carvalho, 
Dr. Carvalho Nobre". 

Ora, quem poderia ser acusado desse crime, senão Gomercindo Saraiva, 
"autor",já célebre, de tantos delitos idênticos? ... 

O governo do General Cândido Costa, completamente dominado pelo 
castilhismo, graças à influência que junto a ele exerciam o redator da "Federação" 
e a maioria dos oficiais do Exército que serviam neste Estado, providenciou, 
logo, pela prisão do grande caudilho. 

Encadearam-no. Processaram-no. Pronunciaram-no. Não houve defesa 
que fizesse prova nos autos, para o juiz julgar a improcedência da denúncia. 
Houve, depois, confirmação da pronúncia. 

Gomercindo, em liberdade, era um perigo para a nova ordem de coisas ... 
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