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Esta é a ditosa patria minha amada.
CAMÕES.

An'ERTENCIA.-As longitudes estão calculadas pelo meridiano de Pa~



, DICClüNARIO

HISTORICO-GEOGRAPHICO
DA PROVINOIA DO

MARANHÃO

POR

•

CEZAR AUGUSTO MARQUES

Doulor em ·IUedecina pela Faculdade da Babia,
PI'ofessor de 3Ialhemalicas elemenfares no Seminario de Nossa Senhora das Iercês,

Canllheiro da Real Ol'dem Mililal' Porlugueza de .10SS0 Senhor Jesus-Cbrislo,
e da Imperial Ordem da Roza. .

lIembro do IllSlillilo llislol'ico Geographico e Ethnogl'aphico do DI'azil,
e Socio conespondente, honorario e benemerito de muitas outras Sociedades

liltel'arias e scienliOcas,'nacionaes e eslt'angeiras etc. ele.

•
M A R A N 1-I Ã 0-187 O.

Typ. do FRIAS, rua da Palma n° 6.

-J
<:1~1.c21.03

M~51

J)i-/G
~~::p



..

818unlf~n' fiO SlNfifiO ftllUAL
Este volume acha-se r.eaistradtJ
sob n'úmero :13
do ano dE!' ~~~""-'--i'" "i----_.__ .._~';"~_.....

•



A

SUA MAGESTADE IMPERIAL

o SENHOR

DOM PEDRO II,

COMO INCANSAVEL PROTECTOR DAS LETTRAS,

E ESTUDIOSO CULTIVADOR DA HISTORIA PATRIA,

OFFERECE RESPEITOSAM ENTE

ESTE TRIBUTO, PEQUENO MAS NASCIDO O'ALMA,

•

DO PROFU N DO RESPEITO E VEN ERAÇÃO,

QUE LHE CONSAGRA

o

," ..... _...

AUTOR.



•

,



AO LEITOR.

•

Corria o anno de 1864...
Ao domínio publico, entre sustos e esperanças, confiamos uma obra nossa, intitulada Apontamentos lJam o Diccio

nario historico, geogralJhico, tO?09~'aphico e estatistico da provincia do A/aranhão.
Na sua frente, como prologo, escrevemos então o seguinte.
« Diz com mUIta razão um escriptor contemporaneo (l que inventaram-se os prologos nos livros, não menos para sa

tisfazer o amor proprio dos anctores, que para invocai' a indulgencia do publico, e mais (ruma vez tem servido para
raborar a coragem vacilante do escriptor, que, desaco_mpanhado de titulos que o recorI)menclem, ousa expôr-se desaf
frontadamente em praça ao juizo dos que o 166m. II

Antes de se dar principio á leitura das diJIerentes peças deste processo, que contra nós mesmo instauramos, neces
sario é que em nossa defesa apresentemos ao publico as razões do nosso procedimento, para que não nos julguem ã

revelia.
Assustados e timidos sabem boje de rrossas mãos os -A110ntamentos pan o Diccionan'o historico, geogmlJ1tico, to

lJogmphico e estatistico da provincict ,do l1Jaranhão.
A ardua tarefa da composição d um Diccionario particular d'esta provincia sempre nos pareceu muito pesada para

nossos bombros, e ainda que a vaidade nos obscurecesse a vista, a consciencia não nos lisongearia a ponto de empre
hendel-a.

Sempre jlJlgamol-a superior ás forças d'um só bomem, embora dispondo de recursos, que não possuimos, de meios
que não tivemos, e de tempo que nos faltou.

AcreMtamos, como bom alvitre, que uma commissão de individuos intelligentes e trabalbadores devia ser nomeada
para tal fim, e o coração, dizenuo-nos que para o futuro se ba-de realisar esta nossa esperança, nos lembrou a necessi
dade que teriam esses cidadãos de outros braços, que os auxiliassem em suas fadigas. Notando que assim se iam alar
gando as raias d'este plano, a mente delineou-nos o prazer, que sentiriam todos os maranhenses de concorrer pressu
rosos com as suas informaçlies, com suas pesquizas e com os suas luzes para a confecção d'uma obra, que assim se tor
naJ'Ía bem maranheose.

Desejoso de vêr raiar no borisonte da provincia, onde nascemos, esse dia, que saudaremos cbeio de jubilo, descon
fiando muito da fraquçza da nossa iotelligencia, e pensando no pouco tempo, que podemos dedicar aos estudos histo
ricos, cuidamos em madrugar bem cedo na colheita dos apontamentos, que um dia teriamos de procurar, de escolber
e de enfeixar para organisJI' o tributo, que pagariamos a essa commissão.

Aqui "ae tudo quanto podemos colber, 15ublicado e inedicto.
Se mais não fizemos é porque realmente, depois de vencida uma longa e não interrompida serie de difficuldades,

mais não podemos, embora nos sobrassem desejos'vehementes, mormente tendo de dedicar o nosso pobre escripto ao
Primeiro Cidadão do Brasil, aquelle a quem a historia ~o paiz tanto deve pelo benefico impulso, que dá ás sciencias,
ás letLras e ás artes, animando com Sua Augusta Presença todos os melhoramentos materiaes, presidindo e dirigindo com
sna' brilbante intelligeocia os trabalhos do Instituto bistorico e geographico do Imperio, fü"orecendo os louvaveis em
penhos d'outras corporações Jitterarias e s~ientificas, encbugando as Jagrimas do pobre, consolando os enfermos em sens
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leitos de dôr e angustia, premiando o merito·sem olbar para os distinctivos politicas, e sobretudo abrigando com ~eu

manto de imperial clemencia as victimas, ás vezes de manifestas injustiças, de juizes pouco escrupulosos porem mui·
to .doceis.

Diz-nos a consciencia, que não nos assustaram os trabalhos, as fadigas, e até mesmo o vexame de pedir favor 5,

porque, imitando Tacito, consultamos as pessoas que nos podiam prestar alguma coadjuvação.
Disse frei Francisco de N. S. das Dores na sua Poranduba jJla1'al~hense, que todos em Maranbüo abem qUílm falta

é esta província de iJ1em,ot'ias, e quanto ~usta o alcançar-se quaesquer notícias certas.
O que aconteceu em f 820 a este respeitavel filbo .professo da ordem franciscana repetiu-se comnosco em 1803.

Nem os anno~, nem as luzes da sciencia, nem o interesse da historia, e nem o amai' do solo natal poderam ainda
destruil' em muitos esta falta de curiosidade ou de amor pelas velhas coisas da patria.

É por certo para lamentar-se que em uma provincia, onde brilb'am tantas inteILigencias, onde primam tantas illl1g·

trações, nenhuma ainda se houvesse lembrado de compôr urna obra d'esta natureza.
Á vista de tal falta, e só por deficiencia de quem se quizesse incumbir de remediaI-a, é que nós, o minimo de todo.

os maranbenses, resolvemos dar-nos a este trabalho.
Estamos certo, e com bem desgosto o dizemos, que o resultado não correspondeu á nossa vontade.
Consola-nos porem a lembrança de que fomos nós o primeiro obreiro, que arroteou o terreno tão cheio de cardo:

e de espinhos, que abria os alicerces e levantou as paredes mestras, não poucas vezes em horas bem altas da noite,
rOllband0 ao somno o des.('.anso elo corpo e do espirita, depois de dias bem trab,l1hosos, e bem oheios ele fadigas.

A outros mais babeis cumpre a gloriosa tarefa de aperfeiçoar obra tão tosca, de enfeita\-a e de abrilbantal-a.
Consideramo-nos hoje livre de todo o empenho, que contrahimos com o publico, offerecendo de coração o pouco qu

possuimos.
Se somos' tão pobres, a culpa não é nossa e sim resultado dos elecreto.s da Providencia, que acatamos bem cheIO

de resignação.
Afiançamos todavia, que mais do que ninguem procuramos ser exacto, mas não podendo examinar tudo pessoalmen·

te, muitas cousas escrevemos com o gráo de certeza, com que nos foram communicadas.
Procuramos ser claro em nossas descripções, mas assim mesmo se achal'am deficiencias in\'oluntarias, que não pode·

mos de todo supprir.
Desejamos ser conciso, e neste ponto mais do que em nenhum outro temos certeza de não agradar, porqne sendo

a concisão fundada na maneira porque o individuo estuda os objectos, sobre elles reflecte e emitte seu juizo, nüo po
dem deixar de ser mui oppostas as opiniões.

Uns acharão 10Qgo por demais 11m artigo, que lbes desagrada, e outros abreviado de mais porque os deleita.
Este passará por alto muitas cousas, que julga por demais minuciosas, e aquelle apreciará essas particularidades.
Não deixará tambem de haver quem julgue improprio de uma obra d'este jaez artigos, que tratem elo cravo, canel/u,

algodão, arroz, cOrnlJanhia ,de. commet'cio etc. etc., quando la estão na parte historica lugares proprios para accornmo·
dação d'elles.
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Outros nos accusal'am pai' não tractarmos de tudo quanto existe n'e:;ta ou n'aquella localidade, porem a estes respon
ueremos lembrando apenas o titulo ela nossa obrl] , ([ não sendo merecedor de reprehensão, diz Valeria Maximo, o cega
dor, a quem em uma grande messe cahiram da fonce algumas espigas. »

BeII\ sabemos~ que com mais algum tempo de demora podiamos offerecer maior tributo, mas ninguem nos assegura
,1 eX'istencia, mormente quando, como diz o sublime epico principe elos poetas do seu tempo.

li Os de:>gostos nos vão levando ao rio
li Do negro esquecimento e eterno somno.

Conta a historia, que o pintor grego Apelles expunha ao publico os sens quadros para ouvir os defeitos d'elles, e
depois os corregia, quando achava justiça nas censuras.

Diz o illustrado Prescolt, que seus escriptos, depois das primeiras edicções, tiveram de ser revistas até pelo que di
:da respeito à correcção grammatical e á dicção.

Seguindo os exemplos d estes vultos grandiosos do passado, expomos tambem ao juizo do publico as nossas locu
brações para corrigil-âs no futuro.

Acceitamos e agradecemos, como é do nosso costume, as censuras, que em termos politicos nos fOl'6m dirigidas, e
guardaremos o mais completo silencio quando ~l par elos doestos e da inconveniencia da linguagem, notarmos a injustiça
da censura, ditada por paixões ou motivos menos nobres.

Por maiores que sejam os nossos desgostos, por mais dolorosos que. sejam os martyrios, qne a inveja, a ociosidade
e a critir.a mal enteng.ida nos façam soffrer, julgaremos ter prestado á nossa proyincia um bom serviço, se estes apon
tamentos despertarem o apparecimento d'outra obra, que tenha o mesmo fim delles, e que de todo os faça desappa
recer.

Vendo nós então um sumptuoso .edificio, onde boje ha apena~ modesta choupana, observando 110res tão viçosas e
tão lindas a perfumar' a atmosphera, onde hoje só definham plantas silvestres e tão cbeias de espinbos e sem ~m só
fructo, com o pensamcnto elevado a Deus e o coração a transbordar d'alegria diremos então, como o granue poeta por-...
tug_uez.

Eu d'esta glorIa SÚ uco contente
Que a nlin!Jõt tena am i c a minba "ente. l)

Estamos em 1870.

Não noril'am nossas esperanças, não murcharam os e~pinhos e ncm sasouaram esses fructos silvestres t

ioguem, infelizmcnte, veio se quer amparar a pobre choupana, que havíamos erguido ba seis :lnnos, e o venlo já

linha uispersado as petalas das 11ores, que plantamos com muitas fadigas, e regamos com muito suor.
O amor pelo estudo das velbas coisas da patria levou-nos outra \'cz ao ~ampo das nossas investigações, e felizmen

le encontramos ainda mui vasta messe a respigar.
Não nos furtamos ao trabalho, e n'essa tarefa, tão fatigante, gastamos quatro annos de immensas mOl'lifica.õe..
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Quando mal pensamos, vimo-nos cercado de ampla colbeitél, e de muitos materiaes para um grande edificio.
Não esmorecemos porem, e principiando a redigir a presente obra, novos materiaes foram-nos ministrados pelo es

tudo e reflexão, o que de dia para dia ia-Ibe dando maior volume, e augmentando mais o nosso trabalho.
Á proporção, que escreviamos, davamos publicidade a esses artigos nos joroaes de maior circulação e credito da

provincia, com o fim de ouvirmos os entendidos, que quizessem corrigir-lhe os defeitos, e ampli,al·os com seus coo
nhecimentos.

Algumas informações sempre colbemos, e assim escripto e coordenadQ o presente Dicoionario, vimos que nos CI'a

impossivel apresentai-o ao publico qpenas com os nossos esforços pecuniarios.
Alguns membros d Assembléa Provincial na ultima legislatura, ('1868 a 1869) olbando para a utilidade e necessida

de da nossa obra, unica em seu genero u'esta provincia, apezar da exiguidade de habilitações do seu autor, propoze
ram um pequeno auxilio para a impressão da mesma.

A proposta assignada por grande numero de deputados, e sem distincç.ão de matizes politicos pois que todos abi es
tavam confundidos n'um só pensamento, seguio seus' tramites, c em redacção definitiva ficou para ser apesentada ii

sancção da presidencia no corrente anno, visto não ter então sido passivei haver mais um só dia ele secção.
No corrente anno submetida ao Exm. Sr. dr. José da Silva Maia, então no governo da provincia, para sanccional-a, S.

Exc. devolveu-a á Assembléa Provincial julgando inconveniente a prestação d'esse pegueno auxilio á vista ~as m,ls cit'
'cumstancias financeiras da provincia, razão que não nos pareceu moito bem firmada, não só por que a Assembléa Pro·
vincial votou em pura perda quantias grandes. pura outras emprezas, como sejam as tentativas para a colonisação na
cional e estrangeira mediante a importancia do 4.0 contos de reis, votados no § 10 do art. 28 da lei n. 909 de 18 de

julho do presente anno, como tambem porque S. Exc. me5mo mandou despender ontras onde não encbergamos utili
dade alguma para a província.

Parece-nos, que nutra foi a causa, e que o motivo alJegado pelo Exm. Sr. dr. Maia não foi outra Goisa mais do que
um meio de encubrir a apreciação desvantajosa que S. Exc. forma deste trabalbo em relação á utilidade e necessidade,
que d'elle pode ter a nossa provincia.

Embora ainda hOIl' essem bastantes dias de secção a lei revertida á Assernbléa não appareceu mais em discussão, fi
cando assim addiada para o anno vindouro, porem a Assembléa Provincial, applaudindo o pensamento do Presidente,
sem a menor discussão não aprovou a pequena verba, já marcada no projecto de lei do orçamento para esta impre 
são, e se 11a algnm consolo quando se sofire uma injustiça, nós o encontramos na excellente e escolbida companhia, qne
nos deu a pl'opria Assembléa, não c.oncedendo auxilios iguaes, entre outras, ás obras lIos distinctos maranhenses.Sote
1'0 dos Reis, Gonçalves Dias, e Odorico Mendes, que n'outros paizes &eriam padrões de gloria não de uma' pl'Ovineia
e sim de uma nação inteira.

Collocada a questão n'e'3tes termos, não nos 'poupamos ao sacriGcio de publicar o primeiro volume appellando do
juizo do Sr. dr. Maia e da Assembléa Provincial para o publico, especialmente o entendido, e. aguardar a sua seno
tença.

• I

E o que agora fazemos, lamentando somente que fossem tão mal correspondidas nossas fadigas, aqui n esta capital,
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onde todos nos "iram arçar com innumoras c1ifficuldades, trabalbar sem descanço e sem remnneração alguma, nas bo
ra? em que deviamos repousar das lidas, que nos impõe a nossa ardu:! profis ão e amda mais os dereres de pae de
numerosa família, sem outro recul'so alem do seu labutar diario.

Lamentamos ainda, que este procedimento autborise aos mal-intencionados a dizer que « um proposito firme de
guerra ás leUras, _e ao estudo, á applicação e ao saher» foi então a divisa de grande numero dos deputados provincia
es, embora, diga-so a verdade, custo até a crer, que se deem infelizmente estes factos na provincia, que é pelas suas
irmaos cbamada a Atbenas Brasileira I

N'outra proviocias, ooele se tem publicado trabalbos de igual natureza, seus autores tem sido coadjuvados largamen
te pelo elemento omcial, e remunerados não poucas vezes com boas recompensas dos coffres publicos, e são ainda seus
escriptos impressos por conta da provincia. _

Note-se mais, que o auxilio que pediamos, nós o paga\amos em 200 exemplares ao governo afim de serem destri
buidos cõmo elle bem entendesse, constituindo-se assim um assignante de maior numero d.'exemplares.

Eis aqui pois a obra, abi está à seu plano e a sua execução em parte, e pelo publicado julgue-se do que ainda está
ioedicto.

Diga agora o publico, digam os eleitos da provincia agora melbor informados e instruidos, se é conveniente, que esta
obra continhe na obscuridade?

Digam os homens concienciosos se não merecemos qualquor auxilio dos cofres publicos?
Parece-nos, que sim, mormente quando os simples A1Jontamentos, já referidos, e que publicamos em IBM nos gran

gearam honras c distincções com que nunca sanbamos e nem se quêr ambicionamos, as quaBs o assumpto nos força
a referir para aqui patentearmos de maneira mais duradoura os nossos agl:adecimcntos.

Occupa por certl) o primeiro lugar a distinccão honorifica, que nos éoncedeu Sua MagesLade Fidelissima o Senhor D.
Luiz I por carta regia de Hí de julbo ele ,1865 dignando-se n'ella fazer especial menção dos nossos-obscuros escrip~os

lillerarios e historicos.
O Instituto hi torico €i geographico do Brasil, que tem a homa de ser presidido e protegido por Sua Magestade o

Senhor D. Pedro II, .Monaroba estudioso, sabia, e protector de tudo quanto tende ao engrandecimento d'esta tel'ra,
abria-nos em sessão de 4 de agosto de 1865 as suas portas, e como sacio correspondente benignamente nos acolbeu
em seo gremio, e como esta'outras sociedades litterarias e scientificas de muitas provincias nos cbamaram ao seu seio
com expressões tão honrosas, que para sempre penhoraram o nosso coração agradecido,

A imprensa de todas as oores politicas, de todo o Imperio, em seus jomaes de grande e pequena circulação, nos
animou de maneira tal, que não poucas vezes nos vimo confundidos com tanta bondade, e não poucas foram as notabi
lidades da nossa patria, que, sem nos conhecerem, deram-nos a bonra de dirigir-nos cartas mui benevolas, e relati as
a esse nosso livro.

Finalmente o Instituto bistorico e geograpbico do Brasil acaba de approyar o lumino"o parecer que, a respeito d'e ta
obra, em 22 de nO\embro de -1869 deram os illustrados e incansaveis escri,Ptores Joaquim Norbertl) de Sou a e Sil
va e dr. Joaquim Manoel de Macedo.
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Desculpem os nossos leitores, não é o orgulho, que nos dirige a penna, é a yerdatle mormente tendo ue appresentul'
ao publico todas as nossas razões quando nos vimos coagidos a ~nplorar um auxilio da Assembléa Provindal.

Será possivel, que tantas illustrações, tantos jornaes, tantas associações, de dentro e ele fora do paiz, se hom'essem
enganado tão grosseiramente?

Respondam as pessoas entendidas, responda a opinião publica, responda emfim a posteridade, que tudo vê sem
o prisma de mal entendida odiosidade ou censuravel capricho.

Fechamos estas considerações declarando, <l que isto pensavamos, isto escrevemos, isto tinhamos n'alma, isto lan·
ç"amos no papel, que de outro modo não sabemos escrever » abraçando assim a ideia do illustre sabio portuguez o
Visconde d'Almeida Garrett. I

1 ão intentamos orrender a pessoa alguma, e apenas referimos factos taes quaes se deram, quanto á publicação d'esl<i
obra, podendo adoptar como nossa e inscrevei-a a frente de nossos trabalhos sem receio de ser contestada esta Jivi,
a de Montaigne-esle livro é liv1'O de boa fé.

Pode bem acontecer, que não poucas vezes se encontrem faltas e ommissões em muitos artigos: umas dependem de
nós, não por vontade e sim por falta de habilitações, e outras de circumstancias alheias aos nossos desejos, como por
ex.emplo a falta do elemento estatistico, isto é, o quadro do estado physico, politico e moral da provincia, qua muito
concorre para orientar o publico e o gove.rno, e dar a conbecer o estado da civilisação e as differentes fontes da ri,

queza e poder publico, fazendo conhecer e avaliar os recursos existentes, calculandQ os futuros e produzindo muito
outros conhecimentos uteis.

Este trabalho é superior aos exforços de um só .homem, depende de muito tempo e descanço de espirito, de muito
talento, de variedade de lionbecimentos, de actividade, de informações exactas de toda a provincia etc. etc.

Tilfelizmente em todo o Brasil ainda esses trabalhos não passam de bons desejos, e as varias tentativas cmprebentli·
das são apenas exforços louvaveis, e mais um passo que se deu afim de conseguirem-se essas obras uteis, nccessaria.,
e urgentes.

I -
Não encarec~mos este pensamento, e nem carregamos nas tintas, com que o explanamos, e para qualquer se conven·

ceI' d'esta verdade basta lêr simplesmente uma interessante obra--O cel/so da pop~6laç{{o flM'itl elo lrn'JIen'o do Brasil,
publicada no presente anno no Rio de Janeiro.

Se o governo, a Assembléa Provincial.. e o publico em geral nos auxiliarem, esla obra-em breve continuará a seI' pu·
blicada aos volumes; se porem tudo isto nos faltar, fica-nos a consciencia a dizer a todo o instante, que desempenha·
mos o derel' de bom cidadão, e esta asserção será para nós o balsamo mais efficaz, mais prompto e mais energico
contra tão grande indiIIerença para comnosco, e tão nbtavel esquecimento para com a nossa provincia.

Quando j<i não existirmos, quando o frio da lousa do sepulcro tiver gelado todas as paixãe , que hoje no inflamam
e nos arredam uos dos outros, então virá a posteridade calma c traoquilla fazer justiça a todos, e para esse juizo recto
e imparcial desde j;i appellamos, mormente quando, como muito bem disse o erudito e respeitavel ancião o sr. Fran·
cisco Sotero dos Reis no seu C~t1'SO de lilteralllra «eill todas as coisas humanas os primeiros, que abrem o caminho,
ão sempre os mais imperfeitos, mas não é, certo, pequena a gloria, que lhes cabe de harej-o :Jpontaclo aos outros I »



l\ão !ta coisa mais feia para q~em é membro da .ociedade
do que ouvir todos os dias fallar ele algumas materias~ que
pertencem á hi.loria do seu pai'"'~ sem entencle-la._·: nem lJoder
dar uma nor:ão do sen princilJio: suas alterações: e do moti' 'o
que lhes deo na cimento.

( C:Oi\IPE~\D1O RI Tonrco. Ga!Joso.)
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DICCIONARIO HI8TORICO EGEOGRAPHICO

DA. PROVINCIA DO MARANHÃO.

Acará. -Em distaneia d'uma legoa a O de :\fonção Ainda cm \"ereação de 27 do setemuro de 1726 a eama-
encontra-se este lago, em cujas margens residem os inclios ra tax.ou o mesmo preço por igual medida.
'1'inibiras. Pela pr'O\"isão regia de 16 <le abril de 1742 a agoal'CIente

COfllmlmica-se com outro lago chamado Arary-assú. de canni1 f;Jzia parte do patrimonio da camara municipal.
_.<\..ffonso.-Peqneno povoado pertencente a Anaja- Na capital foi, em 12 de outubro de ·[7M, arrematado o

tuba. contracto das agoardentes por. tres annüs, recebendo a ca-
Agoa.. doco.-Igarapé que separa da terra firme mara H>5)OOO reis de propina, o sob condição de não po

-uma ilha .ue mangues, ituada no canal Caúeça de por- derem os lavradores <le canoa vender as agoardentes,dos se
co. us engenhos sem licença do contracLador, que era tambem

Agoa í·r-ia.-Pequeno regato, qno desagua no rio obrigado a fiCai' com ellas por seu justo \"alor. A venda pai'
l\luoim pela margem direita, quatro legoas abaixo da \'illa da negocio feita por outra qualquer pessoa, alem do cootrae
Manga: Lador, ou sem sua licença, foi ab olutamente probibida sob

Agoa fria.-Pequeoo regato, que desagua no rio pena de prisJo e mulcta.
ltapccuru pela margem esquerda, depois de atr~l\'essar a Rendia este contracto annualmcnte perto de 5:000~000
,illa do Codá. reis-não pal'a a camara, e sim para o contraetante, como

.A.goa:rdente.-A noticia mai~ aotign, que acba- por rezes disse o .referido governador ao governo da -me-'
mos a respeito c1'agoardente, foi ter a eamara municipal, a tropole.
requerimento de sou procurador Jorge ele São-Paio, probi· Acabou a camat'a com este contracto, que era um rÚl'da
J)iuo em 1Gti3 a agoarclente tle mandioca, 101' ser prejnJi- ueiro mooopolio, onde muitos trabalbavam a favor dum
cial ao fabrit:o ela I~lrinha, e tuxar (I de canoa ao preço de só, porem authol'isada pelo ~ 7í da lei de .. Q de novembro
!r,00 reis a caJwda. de '18~O estabeleceu, por uma po tura, o imposto de 166

Em 1664. taxou a mesma medida cm 3 varas dI} punno 00 reis annllalmente pela licença para se pOlIer veuder este ge
HÜO reis, e ordenou que se vendesse aqua·rLilhadll, c não oel'o.
cm ptroleifa'\, por ser esta illedida prejudicial ao povo. No anHO seguiote a jLlnta g'eral deliberou no dia 19 de

Por carta r gia de 18 de setembro de 1706 foram abo- maio, (( que a t:aDna se desmanchasse principalmente em as
lidos os molinetes de agoardente de canna, por ha'·cr repre- sucar e melados, e não cm agoardeotes.»
. enlado a camara de S. Luiz flue endo o seu fabrico mais O governador d'csta capitania José Tel/es da Silva, em :1
facil e bal'ato, «era preferido (lO do assucar, cujos engenho. de janeiro de 085, omciou á camara dizenuo, « que não
se iam arruinando, sendo aliüs de muito maior con\' 'nien- concedesse liceoça senão a 30 ta\'emas ou quilan[jas para
cia á republica-pena aos transgl'essores peJa primeira yez "Bnderem por miuúo c La bebida com o fim de se preve
perda da safra, pela segutJcla perda da arra e 4· mezes de nir as de~ordens, commeLLidas pelo escra\"o e cafozos Ii
cadeia, e pela terceira perda de lodo o engenho, ondo uois bertos, que perdem o juizo por eITcito della. D

. ter'ç.os para a fazenda real, e um para o denunciante, se o Foi estc o seu movimento durante o:; annos seguinLe.' :
houvesse. » HIPOIITAÇAo.

Não satisfeito com estas medidas de tanto rigor, o go- 18l>7 a 1858 2:078 pipas de 21.0 frasvos.
vemo ainda expedia a carta regia de 13 de outuiJro de 58 a 59 1:9W « ( «
i 707, m:mdando devassar dos que fabricavam agoardente. 59 «( 60 1:771 a «.. «

Em -1721 o provedor da comarca em correiç.ão, e sob pro- 60 «( 6i -1:829 ( « «
posta da camara de S. Luiz, t:lXOU a agoardente a 200 reis 61 a 62 i :6,12 « I( «
O quartilho. 62 l( 63 :I :62-í «. «. a
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1:4..r~2 pipas de 2[,,0 frnscos. os officiaes ela camara de Santa Maria do Icatá em 30 de
1:527 II. II. II. julho de 17iJr5, ouvindo o ouvidor, a camara, a nobresa e o
1:333 II. II. « povo sobre a mudança desta villa para outro lugar visioho
'1:536 II. II. « ao mar.
·1 :r538 « II. cc Essa representarão era assignacla pelos camaristas Euge-
·1 :4·37 « cc « nio de Moraes Rego, Marcellino dos Santos, Joaquim Cal-
1:682 II. « deira, José ela Silríl Nogueira e Joaquim Miguel Lopes do

ExponTAçÃo. La\Te. .
-18~9 a 60 68:S9~ canadas. Diziam elles, que a rilla « maO(~ada fundar pOI' S. M. ha

60« 6-1 67:786« mais de 60 e tantos :mnos, se achava de todo extincta cle
6'1 cc 62 r52:796 CC morílc1ores e sna escrantul'a pela pnragem ser tTInito cloen·
62 a 63 20:~)j8« tia, e por essa causa se não animaram muitos moradol'es
63 cc 61. 20:322 « deste Estado a virem para ello pelo que estavam [Jresencian.
fH« 65 23:920« do na mortandade. Esta mina se podia remediar, mandando
(ii)« 66 27:76/i-« S. M. que a villa se mudasse para outro lugnr \oísinho soo
66« 67 24:8r5ü cc hre o mal', que- os havia muilo sutUciontes, juntos ti mesma
G7 cc 68 20:093 « rilla, com abundancia de pesqueiros para os pobl'es pa S3-

68« 69 30:774, « rem a "ida melhor, sem qne esta mudança cau asse dctri-
6!'l« 70 59:8'16« mento, porCJue oa dita villa se não ac.hava mais que a igre·

O seu preço actual é, em julbo ele 1870, segundo os pre- ja matriz cobel'la ele telhado, e tudo della se podia aprovei-
ços correntes de 'IM)/,íOOO a pipa. tal': o mais eram uma: casas de madeira cobertas de palha,

Agoas boas ou VILLA V~LlIA no ICATu.--Esta po- que t.inham po[lca dllração, r. se uão fnziam outras mais ca
voação, !loje mui decadente, está situnda em terreno ba- pazes, cm por verem qoo abi não se pau iam conservar, co
nhado pelas agoas'cla bahia ~(e S. Jose, e em disL:.Il1cia de mo Lambem pela falta do commel'c.io por ficar fóra de pas
tres leguas da aetual villa do IcatD. agem, c o port,) de mar distante, e por esta razão padeci-

Depois da batalha de -19 de Ilo\"embl'o de 1614 entre os am muita falta" de mantimentos, que costumavam vir dou"
francezes e os portuguezes e do tractado de tregoa~ de 28 tras partes, e estes lbes eram muito necessarios.»
do mesmo mez e anno, de que se segu iu n expulsão d'a- O goreI'Dador Gonçalo Pereira Lobato e Sou a em sua
quelles, fizeram estes aqui uma solemne proci'são em ac- resposta, registrada no me mo livro a folbas 130, datada
ção de graças pela victoria, que alcançaram. em 11 de maio de 1757 deClarou, que achava justo tal pc-

Principiaram logo a construcção d uma igreja dedicada adido, m1J(]audo-se a villa para as margen do rio Munirn,
N. S. d'Ajuda, e foi o seu altal'-mór ornado com um rico como aconselhou o dr. ouvidor Malloel'Sarmento em sua in·
"frontal bordado de diUerentes matizes, generosa otIerta oe formação de 12 de outubro de ·1756, ou para a Doera do
um religioso 'capuchinho, que asseverou ter sido obra de 1Ihl-11Y fronteira ao rio Perá ./uçara, qqe vulgarmeoLe cha·
elevação e arte da duquezél de Guise. (Poranrfuba 1Ilm'a- mam Tape-ra do AiLt11Y, « pela razão de ser este lugar ele
nhense ou Relação !li torica da provincia do Maranhão, des- bom terreno para fundação com planicie sufficiente para a
de o seu descobrimento até 1H22, por frei Francisco oe planta da dita villa, bom porto e passagem cle todos os vi·
N. S. dos Prazeres, pregador e filho professo da real pro· andantes que desciam e sabiam pelo rio /g'Uará D como di
vincia da Conceição de Portllgal.) - ziarn os officiaes da camara, nohreza e povo em sua iofor-

Na sua obra intitulada J01'1wda r/oJ11u7'(tnldlO em 1614, diz mação de 20 de no\,eml.H'o de- -1756.
o sargento-mÓI' Diogo cle Campos Moreno, companheiro dns Foi em virtude desta representação, que houve sem du-
fadigas e das gloria de Jeronimo d'Albuquerque, que este vida a mudança da villa. -
presente foi feito nos padres portuguezes pelo padre fran-' Ainda existem os restos d-"um pequeno forte, e vestigios
cez frei Archangelo de Pembr'. «Era o frontal todo bras· ele uma igreja, ClljO terreno er\'e hoje de cemiterio. (Vide
lado e lavrado de seda de côr:es sobre branco, fazeodo cru- lcatá.)
l,es de IIierusalem, contrapostas todas de ('ruetas, e rosas, e Diz o Sr. Francisco Adolpbo de Varnhagem na biofJ1'a
ramos. Obra bem vistosa e curi03a, e mais d'estima por vir ph1"a. de .leronimo de Albuque.rque Maranhão, impressa no
Il'onde vinha. Juntamente mandou o àit.o padre com o 01'- tomo 2i>, 2° trim, '1862, na novo tl'im. do inst. hist. o
namento tres retabulos pequenos c1'excellente illuminação, seguinte:
guarnecidns de setim carmesim, tudo broslado e descar- cc O arraiyal de Sapta Maria de Guax.induba uecahio com
cbado de ouro fino portas e pavimento .. » a sahida de seus deffensores para a ilha do Mal'anhão. As

Em 1688 mandou S. Magestade fundar n'esta localidade pOJJcas familias, que i:.Ihi. Ocal'am, vieram a constituir o nu-
uma villa, o que se cumpriu. cleo de outra povoação, que depois se foi deseuvol\'endo

No livro segundo do registo de omcios ao mini teria nos com o nome de cc Santa Maria de Anajatnba, » a qual hoju
annos de 17~~ a 59, cxdente na secretaria do governo, tem fóros de villa.
encontra-se na pago '122 uma provisão, pela qual el-rei D. Confrontando-se as posições destas duas localidades (A.go·
José em 28 de abril de '1756 ol'denou ao governador do as boas e An(~jatuba), encontra-se logo o manifesto engano,
Maranhão, que informasse a rr.presentação, que lhe fizeram em ue labora o nosso illustrado e distincto historiador.
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Aguab.y. -Igarape, que nasce na ilha de São Luiz, nente divitlido em tl'es districtos, fazendo o de Vianna ex

oorle está a capital da Provincia, e desagua [leIo lado 'ori- trema com a desta villa pelo rio fequir'una até o centro da
ental na \)-al1ia ue São José. enseada (lo Tapuia, e a de Guimarães pelo rio uo Peri

Alcautara.- ilr/eia, Capitania, Fre!7ueziã, Yil- cumã até o centro» como se lê no omcio do senado da ca-
ta, Ciclcbfle. Termo e Comarca. mara de 8 de junho de 1790.

Posição geographica.-Nas agoas da vasta bahia de São Freguezia.-Não podemos marcar a epoclJa, em que foi
Atarc08 mira-'e formosa colina de 60 pes d'altura sobre o creada esta freguezia.
nivel do mar tão cheia de panorama::; nriaLlo', como agra· Sauemos comtudo, qoe já existia em 16 ele março de
tlaveis. '1Q;J9 por oma certidão. que vimos pãssada pelo padl'e João

Em dist:.lI1cia de quatro lagoas oll1a alia para a r'idade de Manoel antiago « v!gario da parocbial igreja de São Ma-
S. Luiz, que lhe fica fronteira. thias, d'esta \'illa de Santo Antonio. »

O navegante encouLi'audo-n nn laL merid. de 2° 23' e 33" Averiguamos, que em i75//, o padre Hoberto Martins,
e na long. oecid. de 4GO 4·3' e 22" ahi acbará bom porto de vigario collado d'ella, representou a el-rai D. José, dizendo
mar, cujo fuodo, entre a Ponta da La[fe......e a de jetahira, é que como a sua freguezia era muito grande, e tioba fregue
de 38 palmos, e por isso podem fun'dei.lr cinco fragatas, e zes em distancia de mais de dt!z legoas [lal'a as partes de
ser facilmente defendido e pl'Otegido este ancoradouro ·pelo Cuman (Guimarães), onde só podia i!' com muito perigo por
lado da capital e da ilha do Li/!rarnento, corno escreveu o ter de atrayessar oma grande bahia, e muitas outras para
coronel elo reaJ corpo de engenheiros Antonio Bernardino as hanclas de Periassú (S. Bento), viviam qu.a i todo', por
Pereira do Lago no seu llinerario da PTovincia do LUa- estas difficuldades e pel'igos, com muita falta de pasto es
I=anhüo, mauuscripto inédito, e existente na secretaria lio piritual, pelo que lhe parecia uti1, que fossem creadas mais
governo desde '1820, do qual oITereccmos llrna copia ao duas parochias.
j[] tituto hi torico e geographico do Ura il. Tinha então a freguezia e os seus continentes 3:628 pes-

Aldeia.-,Chamava-se antigamente Aldeia dos America- soas de diITerentes condições entre brancos e servos.
nos ou l'apu.ytapera. Lembrou elle, que uma d'ellas tiyessc por paroclJia, no

Pela proYisão regia ue 29 de março de 022 D. .101\0 Periassú, a capella de S. Bento, e em Ctt/nan, II capclla
« len lo respeito haver concedido por outra pro\'isão de 2G de N. S, fie Guadalupe ou a de S. Jo é pertencente jJ José
de .etcmbro de 1652 aos padres da companhia de Jesus, Bl'llno de Barro, concorrenào S. Magestade de sua real fa
para terem uma aldeia na capitania do Mnranhão,» e sendo zenda com a quantia de 50,5000 reis ue congroa para cada
lhe l'epresentado de novo por parte do llperiol' e mais re· um dos parocbos.
ligioso, qGe ellcs a pedido uos moradores, « lJaviam fun- Em 12 de maio de 1755 o governadol' Gonçalo Pereira
uado na villa de 1'trpuytapera urna casa, onde tinham uma Lobato e Sousa informou muito bem e te requerimento
Glasse llc latim, e uma escola de lêr e escrevêr, e um pré- que julgamos a origem uns freguezias de S. Bento e Gui
gado!', que fazia todos os sermões e as dOlltrioas publicas marãe . (Li\TO 2° dos registras da secrelaria do governo.)
lodas a semanas,» e como a dita casa não tinl1a a gente Ainda na folha ecclUiiiastica de '19 de junho de -li60 per
nece' aria para o eu seniço, e lhe pediam licença para ahi cebia aquelle vigal'io n congrllu de 20t\OOO reis annoalmen
ter uma aldeia de inrlios, fazendo-a ti sna custn, trazendo te, quando todos os mais da capitania tinham ~O~OOO reis,
para ella livremente sem \ iO'I(;ncia algulJs indios, gentios menos o do Turr, cujo 01' lenado era GOBODO rei, e 25 ~OOO

que \'iriam pelos maLtos, e não ele outras aldeias em que es- reis o do coadjutor da Sé.
lavam c1omcsLieallos, o que Ibes foi concedido. » Não nos admiremos da exiguidade da coogroa, porque

Foi aqui registrada e cumprida em 5 ele junho de 022. em 4, de abril de 1õ02 baixaram duas provisões regia
Capitauia.-Depois d'isto foi capital Uil Cúpitwlict do concedeml0 aonuulmente, ao intrepido navegante Pedro AI-

Cuman, nome diri\'aelo li'uma babia "isinba. \'es Cabral duas pun ões, uma de 13 000 rois e ontra tl'
Diz Haimundo Jo '11 de Sou::.a Gél)'OSO no seu Compend io 30,.'000 reis, pelos eu reJevantes seniços.

hislorico, e sem r3~ão, que foí seu primeiro donatario o ca- Em 26 de outubro de '1812 o bi po D. Luiz de BriÜo
pitão-mór JerolJimo d'AlbuquCI'que, quando foi o desem- Homem declarou, por uma sentença, que tendo o príncipe
,bargador do paço Antonio Coelho de Carv;ll!lo em virtude regente annuitlo ás snas snplicas, em que Ibe representára
das conllrmaçües regias de Ir; de abril de 'IM4, e de ü de a necessidatle urgente de dividir e desmembrar certas fre
Outubro de f.61t8 ~I doa.Jo nbusi\'3, que cI elln lho fjzera seu guezias do bispado, 6 havia 3uctorisado para"isso pela pro
irmão Francisco d' \Ibnquerqlle Coelbo ele Carvalho, pri- \·isão regia de 25 de outubro de '1805, e considerando eUe
meiro govomatlor do Maranhão, a pretexto u'estar rara tao- n'esse ca o a fregnezia, de que eslamos tractando, a divi
to auctorisar1o pela provi ão de 17 de março ele 162~ e cal'- dia em quatro sob as invocaç5e.s do 'Apostolo S. JJathias,
ta regia de 14 de maio de -1633 acerea de sesmarias ){ de Santo .inlonio e A.lmas, de S. Bento, e de S. Vicente

PrincipiJ\3, « corformo a doação, que lhe baviam feito Fer'rer e a todas marcou limite.
os fidellissimos roys, da ponta de terra desta villn, bocca do Tuelo isso foi approvado no Rio de Jaoeir'O pelo pl'inci
rio Meal'im. pelo Pinaró arriba, e da mesma ponta desta vil- pe-regente, por alY3rá de 'lide outubro de J8'13..
la correndo pela costa pal'a a parte do norte o que se acbas- Os limite actllaos d'esta freguezia são a L. o oceano, a
se até o rio l'ltT.ij. Depois que esta pa sou a S. 1\r., e se e- O. a freguezia de Santo Antonio e Almas, ao N. a do São
rigiram as \'illas de Vianna e Guimarãe<:, ficou o sen conti- João de Corte, o ao S. o municipio de 50 Bento.
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Villa.-Quando esta poroaçao contava oito mil <lImas no lilares, ou soldados p<Jgos, ou auxiliares não havia privile·
inverno, tempo em que os moradores do centro a procu- gio ou isenção alguma cooforme S. M. bavia declarado cm
ravam, foi pelo seu donatario elevada á calbegoria de villa carLa regia, com força ele alvará, de 7 de julho de '17;)7.
em 22 cle dezembro de 164.8. Mais feliz foi o presidente e desembargador Ambrosio

Mudou o nome indigena que possuía, e teve o actual, Leitão da Cunba, porque tendo em 12 de março de 1861i
porque, enclo o seu donatario portuguez, lembrou-se ele dar ahi passado rerista aos tres batalhões da guarda nacional,
á suas terras o nome d'nma das aldeias de sua paLria. de que 'se compnnha o oommando superior, e tirado o

Assim fizerom muiLos donaLarios e capitães generaes n'es· contingente com- que tinha de contribuir para organisação
ta e em outras províncias. da brigada expedicion3ria da mesma guarcla contra o Para·

Durou este estado até que por carta regia de 1 de junho gU(l)', nacla solIreu ela parte da camara.
de 054 se extinguia tal doação, sendo compensado o do· No archivo ela secretaria do goremo encontramos, dentro
natario com terras cm Portugal, tomando conta das que d'um ameio da camara municipal, um memorial onde se lô
aqui deixou, o ouvidor da ca[litania do Maranhão Manoel o seguinte:
Sarmento por ordem da corôa. « Nota do qU,e se contem nestes dois livros velbos e se

A \'illn de Santo Antonio de Alcantara, dizia para a me- julga poder servir, para o que determina o Exm. SI'. pre·
tropole o governador Joaquim de Mello e Povoas em ameio ;;idente e vão marcadas as paginas elas folbas a margem.
de 24. de outubro tle 1775, é mui populosa e em gente No Livro menor tl. !) verso
alistada em tropas auxiliares excede á esta cidade por ter Traslado da posse que se tomoll desta capitanía elu Cu-
muitos laVl adores abundantes de escravos, e a maior pal'- man e Imis papeis aco. tados á dita posse atô folhas W.
te d'elles desempenhados na companhia, e ser'ia bem justo A folhas t 7. Traslado da data da legoa de terra do Pa-
gue para esta villa mandasse S. M. um jlliz de fóra, que tl'imonio da Camara.
lbe não faltaria abi que fazer, pois havia bastantes deman- A folbas 3!). Doação conurmada pelo rei D. João da co
das, nas quaes os juizes leigos se não desembaraçavam, como marca do 'Iaranbão a Anton'io de Albuquerque Coelho de
deviam ser. Carvalho.

No principio do janeiro ele 1758 o govemadol' Gonçalo A folbas 50. Doação conürmada p~lo rei D. João da coo
Pereira Lobato e Sousa ahi veio passar mostra ao corpo de marca do Maranbão á Francisco de Albuqllerqne Coelho de
ordenauças, e fazer pessoalmente o recrutamento para com~ Carvalbo.
pletar o regimento da guarniçãO. A folbas 59. Carta de data dos campos de crear gados do

Depois de « recrutar dois soldados pagos, mandou alis- patrimonio da camara.
tal' em um livro todos os rapazes de oito annos para cima, No livro maior menos 11. 8 qlle Ó a primeira do rosto
destinando os moradores mais capazes para soldados allxi- do livro.
li ares e os outros para o serviço das ordenanças. » l'ilullJ-Traslac1o da posse que se tomou d'estas capita·

Contra esta medida representou a el-rei em !) cle maio nias na ponta de Tapuytapera: as petições do loco-tenente:
de '1759 o senado da camara da dita villa, então campo to despachos do capitão-mór e procurador: o protesto da ca.
pelos officiaes ou vereadores José Antonio Xurfri, José Gra- mara do Maranhão: as justificações ela dita ponta: as car
cia Pereira, Antonio RilJeiro Serillo, José Soares Rapo o, tas de S. M.,j)rovisões e outros processos, mas tudo com
José Domicia'no Marinbo, e o conselheiro Francisco Xavier petentemente processado sobre li dita ponta.
As is Pacbeco e São Payo. A folba~ 56. O pharól elo estado do Brasil.

«( E ta villa, e creveram etle , em quanto foi do clonata· A folhas 61. Tr3s1ado de um í11varci, porque S. M. fez
rio sl:'mpre gozou do privilegio de n'ella se nflo fazerem mercê ao dr. Antouio Coelbo de Carvalho, de seu conselho.
soldados: e vindo o nosso governador passar mostra a ella, d3r Ii~ença para conduzir gente das ilha ele S. Maria e S,
levou I1ma hoa parte dos filhos dos moradores para lhe as· Miguel em uma nno ingleza. E depoi:; até o fim 65 se se·
sentar praça nas compnnbias, que serviam de guarnição á- gue o Tr3s1ado da fianç,a e carta de fretamento elo navio
qnt'lIa cit.lade, e como a maior parte elos moradores d'essa inglez.
yilla eram lavrat.lores, dos filhos ó que se valiam para seu A folbas ü!~ v. Provi TIo porque é cabeça de comarca esla
trallalho e cultura uas terras tanto para o sustento d'esta vitla de S. Antonio de Alcantílra. »

villil como d'aquella cidade, ficando por esta razão impo5Si- Envidamos todos os nossos exforços para vêr se canse·
bilitados para o poderem fazer: e assim. pediam a S. M., guiamos a copia dos manuscriptos indicados, e semp.'e le·
se dignasse mandar restituir á esta vdla os filhos d'ella, mos recebido a noticia de que já não existem mais estes
que se achassem com praça assentada no Maranhão, e con- livros no arcbivo da Camara ele Alcantara.
ceder-lhes alvará, para que se não podesse. fazer soldados Cídade.-Pela lei provincial n9 2{~ de õ de julho de ,1836
n'etla, e que vham ~orno até agora gozando dos privilegias foi elevaua á cathegüria de cidade.
e i~enções, que gozavam no tempo do don3tario como tam- É dividida em dois elistrictos de paz.
bem a confirmação d'esse alvará, cuja copi~ remetliam.» Ter~o.-Compõe-se das freguezias elo Apostolo S. AJa·

Vll1do da côrte este requerimento p3ra ser informado, thias, de S. João de Cortes, e da de Santo Antonio e Almas.
di~se o governador em ·12 de janeiro do anno seguinte, que Comarca.-É formada pelos dous municípios de Alcanta·
a queixa se fazia indigna de attenç,ão quanto estranhavel, que ra e df~ S. Bento, sendo a cidade cabeça da comarca de
uns vassallos ele S. M. pretendessem escusar-se do seu real Alcantara pelo art. !~O da lei provincial n. 7 de 29 de abril
serviço, mui princ.ipalmente quando para os empregos mi- ue :1835.
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Forte ou fortaleza.-Em 27 de fevereiro de 1755 o go- suspendeu e mandou LJfocessar o governador do Piauby

vernador Gonçalo Pereira Lobato e Sousa fez saber li S. M. Carlos Cesar Burlamaque.
a urgente necessidade de elevar este lugar' a nma uem re- Conduzido proso á sua presença foi recolhido cm 181-1 a
gutar ciuadella, « qlle lião só defendesse esta villa, mais esta fortaleza.
tambem fosse um admil'avel surgidou'ro, em que podesse Por ordem do capitão Miguel Ignacio dos Santos Freire
elar fundo uma csqll;l(lra entre ella e a illw do Litramen- e Bruce, presidente d'esta provincia em '1824·, partio para
10, de cuja obra não só se segnia a conveniencia de tlefeo- esta cidade, então villa, o 'ajudante José Alexandre da Silva
der aquclla paragem e vil/a, mas tambem a de assegurar os Lindoso, onde chegou no dia 2 ft de Julho, com o fim de
viveres) que d'ella se transportavam pará esta capital, que cortar as diiliculdades com que Jucta\'a o govel'Do de então.
toda e em todo o tempo se sustentou dos frl1etos el'aquelle Lindoso, alem ele muitas al'bitraried:lues e violenr,ias que
sertão' » praticou, mandou encravar no dia seguinte :l ar'lilltaria que

T50 grande importancia a este [Jrojecto ligava o dito go- existia no seu forte, e depois de embarcai' duas peças de
vel'll:lClol', que terminou sua representação dizendo, que ~Jronze, calibre 3, retirolJ-se na noite de 2i:S.
se bOLlVesse um desembarque de inimigos l1'esta villa c( po- (Vide D. ./osé l'homa:; rle ilJene;:,es, artigo-gover'no.)
deriam elles sem a riolencia U:lS al'mas rctluzir a capitel! lJ Pharol OLl pharolete.-Foi edificado a 2°, 23' 30" lat. S,
uma lamentayel constemação, tirando-lhe os meios de Slla e 1.,4." 28' e 5" lat. O de Greenwic.b. Tem 22 illr.tros de
subsistencia I » . elevação e tre~ luzes fixas. Pode er visto á distancia de 5

Appl'ovol1 o governo a ideia, não quanlo á cidatlella, milbas. Principiou a funceionar' em fevereiro de 1831.
mas parn constl'nir um (orle, e em 18 cle julho de ·1763 Igrejas.-Tem cinco igrejas' ,i/atriz, Desterro, São
participou o governador cl'esta capitanin Joaquim de l\1ello Fmncisco, Santa Ouif~'l'ia e Rosario.
e Povoas para a côrte, que a construcç,ão ua fortaleza ue Lamentando por falta de documentos o não podermos
S. Sebastião dOesta villa (icavn prompta. )i nal'rar mi~uciosalnente à bistoria d'estes peqnenos templos,

Em janeiro de 1777 tinha nove peças, 2 em IJOm uso e não deixaremos comtLlCl.o de dizer o que soubermos a res-
7 incapazes. peito d'elles, embora incompleta sejam as nossas noticias.

Disse Joaquim cIe i'l'lello em oJ'ficio de 21 de janeiro de Santa {)uiteria.-Sabernos apenas, que já existia em epo-
1777, que esta fortaleza cahio por dilas vezes. cha anterior a '1811.

O ajudante ele ordens Luiz Antonio Sarmento da Maia O Exm.o Dispo D. Manoel Joaquim da Silveira, aohando-
em oili '0 de 21 de março de 1797 informou a D. Feman- se em Alcantara, poz intr.rdicto local n'esta capellll, pela
(lo Antonio de Noronha o'seguinte: portari~ de 7 de outubro de i18iS2, probibindo abi a cele-

cc Este rórte achando- e inteiramente arruinado devia seI' bl'ação de qualquer olficio c1irino.
edificado de novo em qualquer JugaI" que se achaI' mai:; Sao Fral1cisco.-Na igreja de Santa Quiteria asylava-se
proprio para defender a dita vílla por ser mal escolhido o a veneravel ordem terceira do patriarcha São Francisco,
lLlg~r, onde estava o forte arruinado. » I'juanuo o ajudante Manoel de Jes\] tla ROüba, como pro-

No tempo de D. Diogo de Sousa 0798 li '1801.) pa sou curador d'ella, dirigio-se ao bispo tlizendo, que a irman-
por grandes concertos e reparos. daue pretendia erigir uma igreja propria, onde c.om toda

O capitão general Paulo José da ilva Gama C'1811 à 18'19) a Llecencia podesse exercer élS suas funcções, o para isto
informando para a metrópole disse « que e te 1'educlo po- requeria as necessal'ias licenças.
dia montar 110 caso de neces idade Hí peças da artilharia, Por de,;padJO do biSpo mandou o dr. provedor e vigario
mas como a costlJ, que deeorre até o Tury-assú, é toda de geral, cm 23 ele novembro de 18'11, que o parocuo iofor
baixios por ser um mangaI m:lis de 200 braças pela terra ma se nos termos da constituição do bispado liv.4-tit. 19.
dentro, onue prilll:ipi:l o mato virgem, por conseqnül1cílJ ora Ach;l\a-se ausente o vigario, e por i so o coadjutur Ma
uesnecessaria qualquer fortificação por eSS:lS costas, como noel Rodrigue's da Silva, que era commiss:lrio da ordem
aconselhou ou lembrou a S. A. 11.. cm 11m requerimento informou a i de dezembro de 181-1, que, examinaudo o
Antonio .To:lqLlim de Sousa Broxado, tenente-coronel addido lugar escolhido, achou capaz e sufTIciente para o fim pro
ao estarlo-maior do exercito, quando pedio ser govel'l1m:lor posto.
d'esta (ortalew com a in:ipecção sobre a co ta até o Pa- Por despacho de 9 do dito mez e anno pa sou-se pm
rá. » risão para J edificação da c:lpella, ficando a confraria obri-

Em 1810 já estava em deploravel estado de ruinns, como gada a constituir palrimonio sllffil:iente, sem perçla de tem
disse o major Fl'ilnci:ico de PalJla Ribeiro no § !{.O da sua in- po, e sob penà ele lhe ser denegada a licençícl necessaria
teressante Jlfemona, intilulada « Dcscripção do territol'io cle para a hençam e celebração dos olieios divinos, «commet
Pastos-Bons. » tendo o bispo as suas vezes ao dito padre para benzer a

cc Foi em seu principio um parapeito, de insignificante primeira pedra, que seria aperfeiçoada por omcial de pe
perfil em cun-a. gunrnecido por 9 peças de ealibre 18, mas dreil'o com as cruzes neeessarias. )
desmontadas e por isso incflpazes de fazerem fogo, e postas Não S9 elJectuando a doação do terreno, promettido pelo
em lugar muito elevado pelo que seriam toLlos os tiros mer- capitão João de Carvalho Santos, comprou a dita Orde'11 ou
gulhados » (Lago.) tro, e requereu o seu procurador geral nova vestoria, para

Ainda existe esse pequeno {u1"te, porem em completa rui· o que fOI expedido o mandado em ,12 de maio de 1812.
na, .ch:lm:ldo ult.irnamente elo Apostolo São Afathias. A 3 de junho informou o coadjutor o parlre Anselmo

Em '1810 o cnpitão-general D. José Tbomaz de Menezes José Duarte, dizendo que IX era capaz o terreno por se achar
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em uma das mais brilhantes, populosas e principaes ruas PaI' Llcspacl10 de 20 dp. Maio de 1803 foi conceLlido o que
da viII;), chamada da Cal'avella» e remelteu as escripturas requercra\TI, e para isso passou-se provisão a 25 de maio
pnblicas, os autos solemnes de demarcação, de posse & &. do mesmo anno, sendo benzida a capella pelo vigario Joa-

A escl'iptura do terreno foi lavrada pelo tabellião Fran- quim José de Almeida e Silva a 29 do dito mez.
cisco José Affonso a 6 de abril ue 1812, peld qual Jeronima Colle!Jio de Jesuitas.-Os olficiaes da camara d'estn vil·
Tbereza de Jesu Serra, viuva de João Paulo de Almeida, la de Tapuytapera da capitania de Cumã de EI-Rei repre
Gomo tutora de seu filho Manoel João de Almeiua, vendeu sentaram ª necessidade « que tinham aquelles moradores
p0r 100t$UOO I'eis á dita oruem um terreno com 3 braças de lJuem lhes doutl'inassem os sens f1llJos assy dos bon,
\le frente e fundo competente. costumes como lias hoas letras, e por e sa causa se obri·

Realisaram-se ainda a compra e trúclI ue outros terrenos gavam a recorrer aos padres da companhia para fundarem
misticos a elle, até que em 20 de abril de '181'2 o procura- n'aquella villa seu domicilio, em que toúos os moradores
<'lar já referido' tomou conta do local escolhido e marcado. convieram com o parecer do' capitão-mór e consentimento

Finalmente edificou-se este templo, que boje ameaça com- (\0 dooaLario, e por isso pediam Iicenra pal'a a fundação
pleta destruiç.ão. . d'utn lJospicio. »

Nossa Senhora do Rosario.-Pertence a irmandade de Foi-lhe dada pela provis~o regia de ·12 de fevereiro de
N. S. 110 Rosario do prelos. 17Hi, com a obrigação de nelle assistirem somente seis 1'0,

Paulo Viegas, como procurador, requereu ao governador ligiosos para ensinarem a ler, escrever, latim, e a doutrina
do bispado licença para erigir uma c<lpella, visto aohar-se cl1ri tan, não podendo as rendas d'este hospicio exceder ao
a Irmandade em circumslaneias ue poder levar avante seus que fosse necessario para o sustento elos dito.s religiosos,
desejos, e possuir a quantia de 306aOOO reis a juros, que dos seus st'!'\'iç,os, e do culto divino.
poderia ser applicada para o respectivo patrimonio. Foi afinal e tabelecidõ o colle.ryio sob a invocação Lle N.

Por despaclJo de 27 de novembro de l77\) mandou o S. do Pilar.
gúvernadol' proceder ás deligencias do estylo. Abi havia uma livraria pequena, porem muito boa, e c.om-

Heqnereu em seguida a mez~ ao senado da carnara a posta de livros escolhidos, conforme informou o governa
« concBssão d'um quartel de chãos entre as casas de Jero- dor Gonplo Pereira Lobato e Sousa em 1 de dezembro do
nimo Coelho Pavão e a viuva de Firmino Diniz nã rua da ,1760 ao ministro de ostado Francisco Xavier de Mondonça
Caravella, devolutos uesde o principio e creação da villa FurtaLlo.
talvez por providencia da dita Senhora do Rosario. 11 Por arta regia de '1-1 de junho de 1761 determ oa-se.

A 8 de janeiro de -1780 concedeu o senado os cllãos pc- que os livros encontrados na casa ele'Santo Antonio de Al
elidos « desele a 1'Oa que vae para o Apicum até á casa de cantara e pertencentes aos jesuítas, fossem remeLtiuos ao
Ignacio Diniz para a praça e adro da capella. » collegio dos nobres.

O padre coadjutor Francisco d'Oliveira, com -o escrivão Joaquim ele Mello e Povoas em 2G de agosto ele ,1764
do ecclesiasLico José Rabello, procedeu á vestoria sobre a representou a S. M. que o padre José Freire ele \guiar,
capacidade e snfIi iencia do lugar designado para capella a vigario (resta freguezin, -a mais ricn e a mais hem para
22 Lle janeiro de 01780, achando-se presente o dito procu- m0ntada d'esta ~apitania, ll10 pedira as imagens c ornamen
l'ador Paulo Viegas. tos que foram dos :iesuitas. Informou que o povo desta lo·

Á vista ele um requerimento do procura ar, em que fez calidade tinh:.! muita devoção com essas imagens, porem
"01' os motiros porque não tinila constituido já o paLI'imo- que elle acbava mellJor serem ellas concedidas ii igreja da
Ilio, dizcndo flue a obra estava arTematada por um devoto Misericonlia, não só por ser a que maior precisão tinha em
pela quantia de 600,;)000 reis, e como a Senl10ra elo Roza- toda a capitania, como tambem [)orqne abi ello ollvia alou
riu po suia dois chãos na praça d'aqllella villa de Alc;:wtara, mas veze missa.
manLlol! o yigurio CiJpitlllal' doutor Mattabosque por c1t1spa· Pela Ctlrla regia de 28 de agosto de ,1770 ['o i ordenada
cbo de 2ti de janeiro de 081 que, reunida a meza sob a a avaliação c yeoda dos bens dos jesuitas pela junta de
pl'esidencia Llo parocho, assignasse um termo, pelo qual se fazenda.
obrigas e a irmandade pelos seus bens, esmolas e annuacs Possuiam aqui os jesuitas (lma casa, quê andou em pra
a sempre tel' e oons rvul' a capella com zelo e bom aceio: ça desde 176,1 sem obter um só lance, porque « senelo nni·
este termo foi lavrado e assignado em 4- de fevereiro de C:ll11ente dois corredores imperfeitos e as paredes que de
1781. Por sentençn do vig31'io capitular de 20' de ftwereiro viam servir para igrej3, não tinha mais genero algum ele 3C

desse an[1O concedeu- c licença para edificação da capella. comodação, nem ao meuos cosinhi:l. »

A obra andou em praçn, e foi a!'rl~mataua por um devoto Con ervou-se pO\' muilo tempo, porque indo Joaquim de
pela quantia de 600~~OOO reis. Mello á csta localidade todos os annos, n ella residia, e as-

Tuuo i'to consta dos aulos de creação da dita ca[lclla, sim a camara a mandava « caiar e correr algumas telbas. »
sendo ·11)li90 a uespeza feita com elles. Dando parte para Portugal opinou o govel'nador « que

Requereram ainda os irmãos por seu procurador João ora bom aproveitar-se ua telha, madeira, portaes e escada
FelTeira Quadros licença para o benzimento ela capella-mór. para. reedificação do palacio do governo pelo terrível com·
tisto estar completa, faltando apenas pequena parte do cor- moela que tinha I »

po da igreja, e para a trasladação das imagens de N. S. Por lima provisão de 9 de junho de 414-7, mandada pas·
do Bosario e de S. Benedicto ela matriz para esta igreja. sal' pelo bispo D. frei Manoel dr! Cruz, foi conoedida [Icer:-
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ça ao padre mis'loolll'io GlJbriel Malagrida pal'a fundar n'es- paI' um abaixo assigrwdo, concederam licença aos ditos re
ta localidade um nJcolhímellfo ele mulheres, visto que di- ligiosos pal'a a fundação de um comento abi, e mostravam
zia o dito padre na sua pet~çI(o in SCr11Jtis (I seI' muito coo se a: contentes por saber~m o fU'oveito de suas almas, e o
nhecida a nece 'idade que 11a u'estes Brazis ele taes reco- ensino dos seus filhos. »

lhimentos, porque d'outro modo, por exceder tanto em nu- Nesse mesmo dia o paroclJo d'esta freguezia, então o pa
mel'O o sexo feminino ao masculino, mal se podiam atalbar dre João Maciel Santiago, attestou sei' muito util ta! funda
innumeravei incestos e infantecirlios I ») ção a: a qual era de muita necessidade pela muita falta que

Acrescentara elle, que existia na chancellaria ecclesiasLica havia de sacerdotes para administração dos Sacramentos e
da cidade da Babia uma pl'ovt'são ?'egia, declarando 4: que lIoutl'ina para os filhos da dita villa e ajuda de parocbo, e
para esses reeolhimentos bastava só a faculdade do ardina· por exemplo e virtude, que nos ditos religiosos havia. »)

rio, » ('lm \'irtude da qual já havia estabeleddo um na cida- Foi fundado em 1658, segnndo o que h:mos no livro per
dade da Bahia que foi nüo só approv:ldo por S. lVI., como tenceote a esse convento, e que tem por titnlo « Documen
tamIJem tomado sob sna real protecção. » los, mamorias da Fundação deste convento da lVossa Se-

Terminava assegurando que os moradores de J'apuyla· nhora dos Remar/ios, da vma de l'apu!Jlapera, que sendo
pera estavam grandemente desejosos de que [I'elIa se eri- commenr1rtdor n'elle o ?'everendo padre 1J1'égador {1'ei Fe
.gisse semelhante estabelecimento, e que prompLos se acha- lippe da Costet, as 11UUldou escrever 1)01' mim (rú Anel'ré
vam para eoadLljuvaJ-o em seu projecto, que não se reali· da ConceiçãO, 1101a7'io aZlpostolico d'esle convento em o a11
-soo apezar de tão 1J011S di po·sições. (Vide livro de reg. da no de 1746. »

camara ecclasia.tica, que teve principio em õ ele tlgostü de Teve em seu principio a invocar,ão de Nossa Senhora dos
IJ7lJ.5.) E\limlCdios, e « eusin:Jynm os frade publica e gratuitamente

Alatriz.-Nada sabemos sobre a ediOcação da actual ma- a 161', escreyci!' e a :olfa -"n como aLte ton o padre vigario
triz, sendo obra aliás muito moderna. Franci co Roberto Pimeutel cm 3 de ahril de '1673.

Foi, na vereJade, incuria inclosculpavel não se escrever Foi seu fundador o reverendo padre ex·commissario ge-
nos livl'OS c!'estlJ freguezia uma só palavra tendente ;i ediO· ral frei Marcos da Natividade, natural da cidade do Gram
cação do Sll:l matriz! ParLe frei João Cerreira, natural de Tapuytapera, e filho

Em fins de novembro de '186!) o pre1?idente da província, legitimo é1e Domingos Cerveira Bayam e Dona Maria da
.dr, Braz Florentino Helll'ique de Sousa, de saudosi sima Campos.
memolia, depois f.!'uma viagem que fez a cidade de Alc:1I1ta· Frei João Ceneira foi um do' prirneir'os que n'esta ca
·ra norrteou uma commissão composta do vignrio da fregue- pitania tomou o bahito das Mercez, e depois embrenhou-se
zia, do dr. Augusto Olympio Gomes de Castro, e do coro- pelos matos em busca dos bocca e guaybas, então os in
nel Ignacio .\ntonio Mendes para tractar da conclusão d'esta dias mais indomitos e ferozes de toda a capitania.
igreja, Não hesitou em élrri cal' a sua vida, seu sangue foi der-

COl1ventos.-De N. S. das 1llercez,-Antonio Coelho df' ramado pelas llt'cha dos indio , e, recebendo n'oma occa
Carvalbo, (r do conselbo d'el-rei nosso senhor, seu flesem- sião muita' feridas na cabeç,a, foi d'abi em diante conhecido
bargador do paço, c embaixador cxtl'uordinario do dito pelo appellitlo t..le cabeça ?'achada.
enhor a el-Rey Chri tianisrrio, commendaúor da ol'dem de Estes trabalhos mais acenderam o sen fen'or religioso,

Christo, juiz (!:Js coitadas do reino, » juntamente com SI];I tanto que acompanhou repetidas ve~es, como Missionaria, as
mui heI' Dona Maria l\Janoel de Vilhena por alvará de 25 de (r tropas de Sua Magestade quando biam fazer entraúas. II

setembro de Hlq,8 pas ado em Lis:"oil, dOlJram fI ordem de Finalmente o sangue do martyr, como sempre fez brotar
N. S. das Mercez o sitid', que possuiam na sua Capitania bons fructos, e teve elle a satisfação de vee extincta a fero
de Cmnan, nll villa de Santo Antonio ]e Alcantara, e que cidade elos búcca.ç e guaybas, e elles já no gl'emio da igreja
fosse escolhido p lo 'eu loco-tenente juntamente com o re- transformados em homens brandos, trabalbadores, e uteis.
verendo padre commi sario ger(l] lia dita religião frei Pedro POI' que tões, que ignoramos, porem mencionadas no ti
de la Rua Cirne. vro citado como « certas emulações d'alguns antagonistas

Fizeram esta doação li. por sel'viço de Nosso Senhor Je- da dita ordem) foi á respectiva ordem tirado este convem
sus Christo para qne. e lembrasse. das almns, saúde e fa· to apoz trinta e dois anno' de man a e pacifica posse.
milia d elles, pela gl'ande devoçüo qLle tinham á No sa Se- EI-rei D. Pedro 2.°, por carta c cripl(l em Lisboa aos ir>
nhora das Mercez, para qlle podasse a Ordem com melhor de março de 1696 ao reverendo padre frei Theodoro Vie
commodo c tuda a largueza fundar seu 'oonvento, igreja, gas, destruio esta u urpação, mandando estregal-o aos seus
morada, sustento e fabricas de seus religiosos, aOm cle ser· I'egitimos donos· cm virtude da~ carta do mesmo padre de 1{
virem a Deus e augmentar a christandade, fazendo dizer de julho de 169õ, e do parecer da junla, tecendo muito
perpetuamente cada armo uma rniss:l cantada, para qlle petas elogios aos seu' religiosos.
merecimentos d'ella lhes fizesse Deus Nosso Senhol' con~er· Esta ordem fo! sempre muito apreciada pelos reis de
vai' a vida e os bens temporaes e espirituaes, e pelas sua Portugal, que lhe (izeram concessões importantes, e lbe te
mortes seria dita a missa pelas suas almas, de seus paes e ceram grandes encomios.
mães, e cada dia, em' quanto durar o mundo, se faria uma Por carta regia de 20 de outubro de 1675 D. AlTonso VI
oommemoração por elles e pelos seus ditos paes e mã0s. ») prohibio, que pessoa alguma de. qllalquer qllalidade « per-

Em 16 ele marr,o de 1659 os moradores de Tapuytape.ra, turbasse os ditos frades uas suas fundações, declarando que
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Jlão pl'ofcssavam n'eHe religiosos, que não fossem portl1- Ainda havia 72,)000 reis p~ra receber.
guezes. » Esta"a esta relaç~o assignada pelo escrivão tIa camara,

O i.O bispo do i\lal'anhão D. Gregorio dos Anjos, no Pu- José Alberto da Silva Leitão.
ra em lt. de janeiro {le 1G85, attestou que eram estes fra- Edificios particulares.-Conta-sH 32 ca as de sobrado,
ues os (( mais avantajados em numero, sustentando-se do 7 com mirante, 333 terreas, 2'13 cobertas de pindoba: a
que religiosamente ganhavam pelas suas ordens, e d'uITl edificação vac em completa decadencia.
chgmado Engenho, que tinham na capitania do Pará, pelo Patrimonio da camara.-Por muito intOf'es'antc copia-
que os con'iderava de muitos meritos e dignos das mercês mos o seguiote documento, hoje muito raro.
de Soa'. fagestade. » «( Carta de data flue mandou o sr. donatario desta eapi·

Desde 1816 a 1822 residiram o"este com'cnto frei José tania para patrimonio da casa da ClImara, Francisco de AI
Garcia de Carvalho, prégador, como commendador, frei buquerque Coelllo de Carvalho, commendadol' da ord?m de
.Francisco Ferraz, e Frei Antonio Mancel dos Santos, e os Chr'isto, e das commcndas de Santa :\fal'ia ele C\\)'a, e de S,
Irmãos coristas proCe SOl' Frei Thomé, e frei José Frauzi- Martinbo das l\fauttas e de S. Iclelfon o de V::lI de Telhas e
no, que morreu aqni na capital ba pouco tempo como com- das commendas da ordem de 'Santiago na villa ue Setubal,
mendador. moço fielalgo da casa de S. Magestaele que Deus guarde se·

Então possuia este convento duas fazendas, uma de criar ohor donatario do Couto do ntil elas capitanias-Mores Cu·
gado, e ouLra ele lavoura com 84 escravos. man e Camet~l do estado do Maranhão. & Faço saber aos

Decorreram muitos annos, a ordem foi caminhando dia que esta minha carta da data e sosmaria e conOnl1l1ção vj·

para dia em decadenc.ia, morreu o amor ele seus filhos, des· rem que havendo respeito ás despezas da ca a da Cllmal'a
nppareceram os bons frades, extraviaram-se muitos bens mo- da minha \'illa de. Santo Antonio de Alcantara e se me repre
veis, os immo\'cis foram-se arruinando, sem que mão pie- sentaI' care(;ia de patrimonio por esta o não ter para as des
dosa pazesse ollstacu\os ao pofler destrlliclor do tempo e pezas eJ'ella e llle dar providencia: hei por bem denominar
da incnria ! para o dito patrimonio todas as terras capazes de criar ga-

A tão máu estado cllegoLl este convento, que o Exm. Sr. dos que se acharem desde Pery-assú até lbacá e alguma
D. Manoel Joaqnim da Silveira, quando em visita n'esta ci- mais capazes da dila criação Jue se achar róra (lo dito P ry·
{lade, por uma portaria de 7 dr, outubro de 18:'2, dirigida as:;ú e lbacá, resery;mdo as terras de datas que 00 conti
ao respectivo commendador, prohibio o uso do sacrario nente se a(jharem connrmadas por mim e meus antecesso-
n'cste templo por estar muito indecente I res e tambem reservando as (IUe os religiosos e tiverem

De 1'1'. S. do C01·'l1w.-Foi fondado em 1.6G5. possuindo no ministcl' tios sem: gados que de ptefiente ti·
SoITt'eu grandes concertos em fe, ereiro de '1 86G, graças verem posse; e supposto que não tenham r.onurmação d'al·

ao zelo do actual l)J'ovincial da ordem frei Ca~tano de San- las e de tarjas as mais mencionadas lhe faço mercê para
la Rita Serejo e aos cuidados de frei João Bastos, lluico patrimonio p:1l;a que dos rendirpentos dos seus foros, e frac
frade ahi existente. tos Lenha a dita camara com que fazer de pezas' e rc cr-

O tem[Jlo é magninco, muito sobrecarregado de orna1os vaI' o que exceder d'elllls para .ratificação elas ruinas que ti·
e::;(julpil1os em madeira dourauél, e o convento é espaçoso, ver a casa da tIita cam:)ra, e 11'ar:1 cujo effeito se fal'á um
porem já se ressente o muito da aCl;lüo destruidora do tem- depositaria, a quem sed carr8g:ldo o dito excesso, e SLlp

. [lo, como notamos em 1865 quando ahi fomos examinai-o. posto que hajam pessoas que ap[lareçam can) cal'ta de da·
Á G1I0ras da manhií do dia 22 de dezembro de 1866 tas das ditas Lerrl"ls e pa tos cOlJccdidas pelos [lroclll'adorc~

partiu da capital o Ex'm. SI'. bispo D. Frei Loiz da Concet- dos meos antecessores e por mim, as dou por de\'olota$ e
r,ão Sal'aiva a bordo elo vapor ". Luiz com desLino a AI- ouLI'O, im será obrigalla a dita C:1rf1ara pagar dizimos a C)I'·

cantara, onde Chflgou pouco autes chis 8 horas. dem de [OSSO Senhor Jesus Chrbto como 6 -cst 'lo, e S,
Ahi se Llemol'Ou atô o dia :10;\ turde, em que regressou "NI. que Deus goal'de ordgnu, e se l]cmarcnrno por' rumo de

;\ capital. corda e brll0a craveiras c dará caminhos publicos por an·
Hospedou-se ne te convento, vendo-se constantemente tie forem necess::ll'io:s pnl'a pontes, fontes, portos e pedrei

eerCado pelo amor, e'tima, e dcdicac,ão elos sellS filbos al- ras e não impedirão p;\o' reaes para embarcat:ões, e engc
cantarem: s. n,hos de as ucar. Pelo que mando :)0 juiz llas t1emal'cações

Edificios publicos.-Um c\wfal'iz mandado ellificar pelu e mais omciaes le justi~a da dita minha villa a quem oco·
cam,]I'a municiplIl em '1820, a casa em que a ramflra c o nllecimento elesta pel'tenc.er a cumpram e guardem e façam
jory funccionam, onde est~ a cuc!eia e o quartel militar, c inteiramente cumprir c guardar assim c da maneira em que
o cemiLerio pertencente a irmauLlade àe S. Benedic.to. nellu se contem, e paI' firmeza ue tudo lhe mandei dar esta

Cadeia.-Em 1'I de outubro de -1791 re'n1etteu a camara por mim assignatla e sellada com o ello de mintas armas
uma relação das pessoas, flue pl'ometteram contribuir com e será registrada no livro da mesma camal'a pelos offic.iaes
donativos voluntarios para a constl':.:cção das ouras da casa a quem pertencer de que passal'ão duas certiJões nas coso
da camara e da cadeia <l'ella se vê o seguinte: tas dest::i e se registrará no das mercês que faço. Dado em

O' que pagal'am-prefizcram a quantia de .... 4.99M~00 Lisboa aos 2 dias do mez de junho de 17ft.2 anno. Eu
Pelas muletas da I'evista de 2i àe setbrO de 1789 128/)000 Manoel rle Freitas secretario do dito senhor escrevi. 'Estava
Polas rnu1c.tas ela revista de 28 ele j unho de noo 42aOOO o signal do sello.-Francisco de Albuqllel'C]ue Coelho de

"6631~'400 Carvalho-Carta de confinnação porque V. S. ha pOI' bem
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de fazer mercê das terras mencionadas nesta, para patrimo- rêa de Azevedo Coitinllo, dizendo que as terras da Tatinga
nio da camara de sua villa de Santo Antonio de Alcantara. e das 1I1ercés, proximas a Alcantara, são apropriadissimas
-Para V. S. ver.-Fica registrada esta pl'imeira via no li- a esse fim, e que essa qualidade de cal é muito superior á
vro primeiro das mercês n folhas 87 até fl. 90. Lisboa, 2 fabricada com as conchas dos se:'nambis, pois serve tam
de junho de 1H2.-=-Manoel de Freitas.-Cul11pru-se como bem para qualquel' olltra edificação não bydraulica.
nella se contem, 3' de agosto de 17õ2-0Iiveira.-Certillco, Á yista da excellente qualidade da cal, e da necessidade
eu escrivão da camara abaixo assignado, que eu registrei a d'ella para todas as construçções em terrenos seccos e hu
carta de data e cemül'mação no livro da camara a tI. [)(:i.- midos, o referido Sr., Azevedo CoitinllO no numl~ro 86 do
'Alcantara, 6 de agosto de 1752, Venancio de IJemos TIor- Pai:<; de .(4. de jllll10 d'este annú, fez largas e bem medita
ba.-Está conforme. Alcantara ti éle novembro de ,1829.- das considerações, demonstranuo que com dez contos de
Antonio Francisw de Lemos, secretario da camara. ») reis de capital [Jócle qualquer pessoa dedicar-se á industria

Pela portaria de 28 de ollLubro de 17;)9 o governador do fal)rico da cal, e (( ter um rendimento nunca menos infe
Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, de conformidad com as rim' aos jmos de 70 por cento ao anno. ))
orden' que havia recebido, (joncedeu ao senado da camara Possue grande numero de salinas, a maior parte con
cl'esta antiga villa de Santo Antom'o de AlcantMa uma le- struidas pelos Jesuítas, e algumas que dão optimos rendi
gua de terra para seu patrimonio. mentos; sendo esta industria uma das que tem concorrido

Instrucção Publica.-Está distribuida em duas cadeiras muito para não completar-se o aniquilamento de Alcantara.
de primeiras letras, uma para o sexo masculino e outra pa· Antigamente ahi floresceram uma fabrica de velas dé cera
ra o feminino, e uma de latim. e algumas olarias: aquella, a primeira que teve na l)rovin-

Industria e agrícultura.-Cultiva-se O arroz, algodão e eia, desappareceu, quando rra capital se montou outra com
mandioca, alem da canlla, sendo o assucar de superior qua- os operarios que Ibe pertenciam, c d'estas apenas apresen
lidade, e dizem que igual ao de Pernambuco. Exi:,tcm en- ta bons productos a olaria dos frades carmelitas.
genho., uns movidos por agoa e outros por animaes, of- Outr'ora ahi se fabricavam redes, fortes, de bom gosto,
frendo os proprietarios c!'estes muitos prejuizos e diflicul- e de todos os preços, bem como li,ndos labyrinthos ou cri
dades por falta de pastos. vos para lençóes, lenços, toalhas, camiMls, anagoas, ,esti-

As suas terras são geralmente arenosas, e como taes pro- dos e outros objectos proprios para senhoras.
prias para mandioca e batatas, milho e feijão, e impl'Oprias Ahi já se teeeu, em grande escala, panno grosso de algo
para plantação do arroz e da canna do as~ucar. dão, que serve para roupa de escravos, e para ensaeamen-

lIa comtudo em alguns lugares d esta comarca terras de to do algodão de pluma,
primeira qualidade para cannaviaes, como as do Girijó, on- Costuma vir d'abi para a capital grande quantidade de
de se acha montado um exceUente engenho a vapor, que tem excellentes melões, de optimos annanazes, de uvas muito
prosperado. boas, demonstrando assim serem proprias as terras para es-

Já em '1820 dizia o engenheiro Lago em seu ltinera'tio se genero de cultura. As uras porem são hoje raras, quan
que ( os campos dos perjses de Alcantara alagavam e tanto, do antigamente era grande a sua colheita.
que por elle§ navegavam canôas, que carregavam até tiO sac- É pena que a 7Jraict dos Bat'cos e mais alguns lugares da
cas de aLgodão, e o gado pastava mettido n'agoa até o pes- sua costa não sejam plantados de coqueiros, o que além
coço, porem havia algumas pequenas elevações e ilhas de d'cmbelJezar, e concorrer para a puresa do ar, ofIerece um
bosque, onde o gado se recolhia e abrigava ao excessivo ca- genero de alimento sempre prompto, muito procurado, e
lar, que de dia e á sombra é o maximo 93°, de noite 78°, por isso muito r ndoso para quem os plantasse em terras
e ao sol 112° F. proprias.

« De verão porem desde novembro até janeiro scccam to- Communicações.-Este municipio é dividido a nordeste
dos e fazem as mesmas aberturas, a que cbarnam-torro(t- uo do Guimarães pela bahia de CU[fIan; a noroeste pelo iga
das·-e só com pratico se pode andar por elles, visto que rapó de Pericuman, que com a largura de dez braças o li
encontram-se atoleiro ou sorvedouro, que só em canôa mita com o de Santa Helena; a oeste, em distancia de H
pequena e puchada por bois se palIe atravessar. leguas da cidade, nos campos de Macapá s'extrema com o

( Pastam ne:ites campos de 20 a 21) mil cabeças de gado de S. Bento; e finalmente ao sul pela bahia de S. Marcos,
vaccum, e calcula-se ser o numero do bezerros que vivem que fica entre a capital e a cidade d Alcantara.
para os que nascem, como um está para tre~, bto é, a mor- A communicação entre Alcantara e Guimarães é pela cos-
tandade ser de dois terços. J) ta, mas como e ta viagem não é isenta de perigos, evita-se

Hoje apenas teom poucos criadores de gaLlo va(jcum. caminhando-se por terra até o porto de PiI'3UaSSÚ, d'ahi em-
Descobrio-se já em seus terrenos salitre (nil1'ctto ele po- barca-se até S. João de Côrtes e atravessa-se a babia de

tassa), sendo o coronel Antonio Corrêil Furtado de Mendon- Cuman.
ça o primeiro, que se incumbio da extracção desta substan- As estradas d'Alcantara para Pirauassú, o a que se dirige
cia, pelo qne I foi elogiado por aviso de -lO de abril de para o municipio de S. Bento pela fl'eguezia de Santo Anto
i 797 . Dio e Almas com 14 leguas ele e.xten ão, são ambas largas e

Os engenheiros Raimundo Teixeira Mendes e André Re- boas; porem esta ultima é pouco frequentada e apenas ser
bouças afllrmaram, que abi se podia fabricar optima cal hy- ve para o tr~nsito do gado.. visto que por agua se vae até.
drallUca, e o mesmo confirma o'cidadão Antonio ~osé Cor- Macapá, e de lá á vilJa são tl'es leguas, ou, o que é melbor,

mcc. Vl. 1-2.
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vae-se indo embarcado por mar desde o porto C]'Alcantara ou Praia Grande, este govel'Dador julgou que se devia mü
até ao da Saudade, viagem esta de dez leguas. dar a alfandega para outro lugar mais apropriado, boje que

Com o municipio de Santa Helena é feito o transito por a edilicaç50 ganhol1 duas ruas ou quarteirões sobre a va·
Pericuman. sante do rio OLl mar, deixando entre este e a alfandega 300

Estatistica.-Em 1685 tinha Alcantara 400 moradores, metros, a mudança torna-se de indeclinavel necessidade.
uma casa de misericordia e um convento de carmelitas. Alri - Hou\"e uma grande questão juuicial entre a fé17.enlla na·
tanto se havi<lm multiplicado os 'nobres em consequeocia do cional e a directoria da companhia de navegação e·commer·
serviço do corpo de orrlenanças, que a irmandade da mise- cio, por cau 'a da oCCLlpar,ão illegal dest.a propriedade.
ricordia, composta de mecbanicos e gente de baixa esphe_ Principiou aqui em Maranhão, e terminol1:se no supremo
ra, teve de extinguir-se, por se baverem aunai nobilitado to- tribunal de jnslíça.
dos os irmãos. A relaç~o do clistricio, pór accurdam de 23 de agosto de

Crescendo este mal, baixou a provisão de 2'1 de abril de '1851, julgou inc{)mpetentemente a posse da fazenda, e esta
1739 acerca tlesta troDa de segunda linha ou ordenanças oppoz embargos em 11 de maio do anno seguinte para o
cm Maranhão, dando proviclen~ias para que cessasse a des- sup:'emo tribunal.
ordem origin:lda cla multiplicidade que havia de postos, e Em 8 de maio de '1858 disse o conselheiro Bernardo de
ordenando que em cilda villa só hou\'essl1 um capitão-mór, Sousa franco, como ministro da fazenda, em sell're/a(orio
sendo refoJ'mados os outros. :.\ ilssembléa geral:

Em 1820 contava a cidade mais de sessenta edificios no- «Foi decidida contra a fazenda cm todas as inslancias a
bres. ' questão a respeito da propriedade do edincio, em que se

O numero dos habitantes de toda a comarca approxima- acha a alfandega do Maranhão; tracto de tOnClllir com o
clamente é de 25:000 pessoas. procurador da extincta companbia proprietaria, 3m virtude

Aqui nasceram frei Haimundo e frei João Cerveira, pri- de auctorisação dada pelo art. 16 da lei n. 039 de 26 de se·
meiros religiosos que acceitaram os frades hespanhóes, tembro de 1857, a compra da parte, que lhe pertence, so'o
fundadores da ordem de N. S. das Mercez no Pará (Vide preço fôl' r,asoavel: entretanto mandei já levantar e me fo
convento des Mertez), o barão de S. Bento, e os senadores ram remettidos a planta e o orçamento de um novo edifi·
por esta provincia drs. Autonio Pedro da Costa Ferreira, cio, que será construielo, se não se e1Iectuar aquella com·
barão do Pindaré, Joaquim Franco de Sá, e seu filbo Anto- pra. » -

Dio Joaqúim, moço de muitas esperanças, o dr. Patricio Jo- Em 7 de maio de 1859 o conselbeiro Francisco de Salle
sé de AlmeiLla e Silva, e o senador Jeronymo José de Vive~ Torres Homem, então ministro da fazenda,' disse tambem
ros, alguns notaveis pelo seu talento, e todos pelos bons em seu 1'elarorio o seguinte:
serviços prestados á nossa terra. I' Foi levada.a effeito, por despaebo do ministerio da fa·

Aldeias Altas.-Vide CafIias~ zenda de 22 de outubro de '1858, a compra d esta casa, pai'
Alegre.-(Rictcho)-Vide 1llú'iliba. decisão do poder judiciario julgada proprie'dade da extincta
Alfandega.-Foi creada conjuntamente com a do companhia do Gram-Pará e Maranhão, lavrando-se na côrte

Pará pela provisão regia de 22 de maio de </75'1 «para pa- a competente escriptura a 8 de novembro do mesmo anno,
garem a dizima todas as fazendas que se descarregassem e recebendo do tbesouro os seos procuradores 70:000~OOO

nos ditos portos. » reis.
Por ·outra provisão de 2'1 de maio de 1753 foi mandado Por ordem de 11 de janeiro de 1850 mandou-se inteo·

que o governado!' informasse qual era o mais baixo preço, tal' pelo juizo dos feitos da fazenda do Maranhão o compe·
porque se podia fazer a obra da alfandega. tente processo de incorporação, e proceder á devida ins·

Por optra provisão de 22 de fevereiro ele 1.7nu veio de cripção nos proprios oacionaes,
Lisboa um requerimento dos padres da companhia de Je- Esta casa de pedra e -cal com ,17 braças de frente de L
sus, em que pedüm o pagamento de um cbão que se lhes a O, e 13 de fundo NaS está ituada no becco d'Alfan·
tirou para a alfandega, afim do governador informar. dega.

D. Diogo de Sousa, dirigindo-se ao ministro D. Rodrigo Foi avaliada em 10 de dezembro de 1828 pelo juizo dos
de Sousa Coil.inbo, disse em seu oflicio de 26 de abril de feitos da fazenda em 21 :695t$026 reis.
1799 « que a casa da companhia de na\egação e commer- Este prec1io nacional achava-se ha muitos annos, estragado
cio, que se tomou para a alrandega, não fôra adjudicada á em varias parles a ponto de ameaçar ruina: todas as paredes
fazenda real, que estava muito arrninada, tinha as paredes estavam negras, as portas sujas, e em 'alguns quartos pela
já nm pouco desviadas da perpendicular, e sem embargo má direcção das aguas pluviaes haviam lamaçáes, causando
de se ter levantado em dezembro do anno antecedente um isto tudo prejuizo ao serviço publico e damno ao particular,
tel.beiro para' se guardar os molhados (unica obra, que se Á vista d'este estado tão lamentavel, como vergonboso,
lbe fez depois qne servia de alfandega) não era sllt'ficiente. o inspector d'alfandega o dr. Joaquim José de Oliveira re·

« Ocusto d'ella, os reparos e accommodações de que pre- presentou sobre a necessidade de uma reforma no edillcio,
cisava para o dito uso, deviam montar á maior despeza do e graças ás suas instancias o actual ministro da fazenda, o
que exigia uma nova alfandega em lugar apropriado. » vistonde de Itaboraby, fez baixar a ordem do tbesonro na

Se em 1.799, quando as aguas do rio Bacanga lavavam os cional n. ,57 -de 10 de agosto de '1869, mandando dar para
terrenos occupados actualmente pela praça do Commercio, as obras mais necessarias a quantia de 10:197t$579 reis.
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Com este credito caiou-se e pintou-se todo o edificio,
fez-se de novo a escada principal, cOQcertaram-se e ladri-, .
lbaram-se varias salões, tornaram-se habita veis os quartos
immundos, fizeram-se latrinas e canos apropriados, e para
estes eneaminham-se todas as aguas pluviaes, merecendo po
rem especial menção a collocação d'um guincho e trilbos
ue ferro para se 113yarem ao andar super:or os faruos de
fazendas, o que até então se fazia por dois trilbos de ma
deira collocados ao lado esquerdo da escada, serviço este
imperfeito e arriscado, pois era f;lcil o desviar·se um faruo
e pmduzir qualquer desgraça, comô !la muitos 'annos acon
teceu ficar ahi um trabalhador com ambas as pernas que
bradas.

Todas estas obras se fizeram pela quantia de 8:000aOOO,
sob a direcção e inspecção do mesmo sr. dr.~Oljveira, que
por mais este serviço important~ fará lembrada a sua admi
nistração, geralmente consideraua com.) digna de louvor.

Faz parte componente d'alfandega a casa, que se encon
tra no fim da rua, onde se acha a mesma repartição, junto
ao mar, conhecida geralmente peio nome de 7Jonle.

É .um "asto telheiro, tendo;) braças de frente-N a S, e
17 de fundo-L aO.

Foi auctorisada sua construcção pel:1 portaria da extincta
junta da fazeoda de O de julbo de 1795, ex.pedida em vir
tude da carta regia de ';.7 de junbo de 1792.

Julga-se que foi terminada em 1807, porque em 9 de
junbo d'esse mesmo anoo foi expedida uma por.taria peja
mesma junta auctorisando o seu accrescentamento.

Depois d'isto tem soffrido varias concertos, e alguns bem
grandes.

Para aqui vêm os carregamentos de borllo dos navios,
e são depois condLlziuos até a alfandega por diversos meios
de transportes.

A distancia a que se acba este lellleiro da alfandega e ter
por isso de transitar pelas ruas as mercadoria tras incon
venientes á mnrG]]a regular da repartiçao e augmento de
despeza ti fazenda nacional.

Perante o juizo cios f~itos <la ('azendn, no dia 1.0 de de
zembro ue 18~8, foi a\':lliado um 4i5:67tía200 reis.

O movimento da alfandega foi o seguinte 00 clecennio de
~858 a 1868.

QUADRO DA nlPOLlTAÇÁO ESTRANGEIRA NAVEGADA POR c"A- 
BOTAGEM.

Exercicios. Valores. ( Direil.os.
1858 a '1859 4.05:358a373 3:923a176
1859 « 1860 365: 177{j.592 3:620a847
1860 « 1861 268:003a513 3:079aW5
1861 « 1862 177:31Ba866 2:6ri9a738
1862 « 1863 173: L74.~t)OO 2:597a607
1863 « 1864 224:60üS473 3:370~428

IBM (( 1865 290:5201$604. 4:3rS7a790
186r; « 1866 2H:859~003 3: l77iJ870
1866 « 1867 20 I :538;$4G 1 3:023a062
1867 (( 1868 182 :983ii;j39 4.:984a945

Sornma ;i;~õTK27'i;72~. "3"ii'j'94à'568
Termo media 250: -1 u2J772 3:!f79aM56

f868 a '1869 203:1731$750 6:095,.$810
Differença ·"4if959,.$Ó22 ;i:'6T6'h'354"
Relação J8 % 75 %

QUADRO DOS GENEROS NACIONAES IMPORTADOS.
Exercicios. ~alores. llirei los.

18:'>8 a 1859 335:5iHa225 '1:677,.$756
1859 « 1860 71-'1 :243iJ289 3:706a212
1860 « '1861 616:437{j.588 3:0828185
1861 «( 1862 699: ,147t5026 3:495~732

1862 II 1863 796:660a348 3:983a285
18G3 (( -1864 995:485a828 4:9i7{j.ldü
1864- « 1865 ·1 ,236:576~000 6:182a870
l86D « 1866 1,108:604. 93-1 D:M3~OB

-1866 « 1867 930: 154·a906 4:650{j.762
1867 « '1868 424.:099S423 2: 120;$479

Somma .'];'883:96f~464 "3'~E4'r9H7 6s'"
Termo media 788:396~'146 3:941,$970

1868 a '1869 576:659{j.l iO 2:883~287

Differença -2TF737S036 T:Ú58~683'"

RelnçITo 3 01 2? %10

QUADlIO DA EXPORTAÇÁO DOS Gl':NEHOS NACIONAES PARA
FORA DO IMPEl1lO.

QUADRO DA HIPOn'l'AçAO DIflEr::'l'A. Exercicios. Valores. Direitos.Exe,·cicios. Valores. Direitos.
·1858 a '1859 3,949:012t\1064 1,073:899a 186 iSi>8 a '1859 2,454-:9671f,476 - '17J:8111f,746

t
f859 «( '1860 3,J41 :3tH1f,730 838:8851f,74.5 i8D9 (( 186D 2,tH 1:2-101f,583 126:320:"427
1860 « f861 2,891 :8001f,8U 792:0021J,698 1860 (( ·186t 2,049:48li.1J,582 ·133:HOIf,134
·1861 « 1862 3,263:4.701f,04.9 8!H.:4.811f,196 t861 « 18(12 2,757:9121>372 '192:99885H
1862 « 18G:l . 3,60!i:!iO 11f,92 1 OG3:0"3!,i579 1862 « "1863 4.,722:001!f,5ôfi. 330:5311J,7li6
1863 « '186í 5,OM:D33S934 ·1,4.32:594·M9·i 1863 « 1864- 7,247:5921f,429 D07: 1301f,913
1864- « 1861> 5,ti24:212i~786 -l,699:4901f,262 1864 « '1865 5,D82:6021f,1 '17 380:7511f,-lOo
1865 (( 1866 2,94G:7(j0~l1iJ 9H:393aOü7 '1865 « ·1866 6,'183:419!f,193 q.28:337t5830
-1866 (( '1S07 4·,028: 382!,i77-1 -l,207:548~7i>9 1806 « 1867 4,i>09:9071f,-lM 3'15:4981f,079
1867 (( 1868 2,981 :357 !,iD2-1 928:678!,i978 1867 « ·1868 4,488: '164.!,i388 37 (:330~936

Somma ·..·:h;·29~E2·84~'1Õ3 ''''I0)~32:6:j6'~99T'' Somma 4.2;'507:262~T58 '2;9f5'7:'S2T6'Hi"
Termo media 3,729:5281f, 1'10 '1,083: 2031f,69 9 Termo media 4,2i>O:726~2H> 295:7828-142

f868 a 1869 5,155:4691f,696 1,64.0:0 l.21f,457 1868 a 1869 6,078:38-itJi42'1 535:2628395
Differença para· mais TJ2K:9iiT~2B'Ü _..5'6'~ai'3M7iS8" Differença "f;82i:6~j'§~2Õ'6 "2'3!Fii'8õ~'253-

Relação numerica 38 % 52% Relação 43 % 80 %
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QUADIIO DA EXPORTAÇÃO DOS GRNRl10S NACIONAES PAliA
DENTRO DO IMPERIO.

QUADRO DA EXPOllTAÇÁO DOS GE~EROS ESTRANGEIROS PA
RA DENTBO no lMPEIIIO.

QUADRO DAS ~IERCADOflIAS RE-EXPOHTADAS PÁRA DENTRO E
FonA DO IMPEmo.

2:86111438
34. :033a613

'27<3':'õoIaá3T
27:600~133

1õ:'1241il'200
··-12:·4.75·t@3-3·

4õ %

õOlll4.31
386i$680
326t\38õ
177~663

H6llH5
49~õ54

9õa586
Gõ~771

373t1õ62

Direitos.

-
Algodão.-(Gossipium restifolium. L.)
É muito antiga a sua cultura, pois diz Diogo de Campos

Moreno, na oIm) já citada, que os francezes aqui o planta
vam com algum proveito.

Em vereflção de 8 de fuvereiro de i G70 os procuradores
cio poro Francisco Dias Deiró, enforcado em esta tua no an
no do 'lGS:) como cumplice de Bequimão, e Ambrosio Ro
drigues reprc. cntaram á camara, que o maior darono, q~e

se seguia aos povos, era deixar sahir fóril da cidade o pan
no de nlgodão, 1'01'que como em dinheiro, sempre o di
nheiro foi prolJil3irlo que não sahisse ela (e'rra 2Jara o~ttra.

Diziam elles, que toelo c se dinheiro se remettia para o Pará
por lá valer dobrado, e era certo que, por isso se não pro
hibir, não se encootrava já em S. Luiz uma vara ele panoo)
ou para melhor dizer-" moeda.

No P~rá comprava-su um escravo por 30aOOO reis ou 1õO
varas de panno, e o mesmo era depois aqui vendido paI'
80~OOO reis ou 4.00 varas.

A libra de tabaco lá so vendia por ÕO reis, tomando-se
o panno a 4.00, ('. em S. Luiz o tabaco a 160 e o panno a
200 reis.

A casca de cravo a 8 e 10 varas lá, e aqui por 30.
Uma vez pt'ohibida a sabida do panno, do Pará m~nda

riam vender aqui o escravo por 1õO varas, e assim o taba
co e cravo á proporção, e do p,anno fariam o que quizes
sem, ganhando cento por cento na moeda.

« Era duro, que o dinheiro' feito nesta cidade sabisse
d'ella todo, não o havendo para commercio, tudo em pro
veitCl de negociantes onsenarios. »

A camara parece que attendeo a estas e outras repre
sentações, como se vae lêr.

Em bando de 1 de fevereiro do t 703 o senado da cama·
ra da capital mandou probibir a sua exportação em caroço
e rama « porque era necessario para rot0s de panno e no
veltos» moeda d'aquelle tempo, sendo o uuico panno de
que geralmente se vestiam os habitantes e até 'os senado·
res, alem ele ser prohibiçã~ já feita em 6 de abril de 1699,
e que só foi revogada pslo bando de G de janeiro d~ ~757

por ordem do gO\ ernadol' Gonçalo Pereira Lobato e Soosa,
qoe permittio ele novo a sua exportação.

Um novello valia 20 a 2õ reis, e um rolo 1O~000 reis.
o. valor de cada objecto comprado era representado pelo
numero (le rolos. Hllvia' então grande commercio <leste ge·
ncro para as capi tanias visinhas, especialmente Minas-Gera- \
es e Goyaz, d'onde vinba em retorno oiro em pó ou em
barra, em comboios qne desciam pelo Iguará

Em 19 de junbo de 1693, o governador e capitão-gene·
ral d'este Estado Antonio d' Albuquerque Coelho mandou
convocar p:Jra seu palacio em junta as pessoas principaes
da governança, os officiaes <la camari e misteres do povo,
o dr. ouvidor geral Manoel Nunes Coltares, e o provedor-

28~611 mór da fazenda real Guilberme Rasem Bravo.
.__....?~g§.~.~.9.._ Apenas reunidos propoz o governador a « acceitação

2:759t\988 d'um subsidio para pagamento da infantaria, que S. M,
27õ~998 manda'Va descei' de Pernambuco para defeaa deste estado
Ul1a24.2 com a imposição, que parecesse conveniente sobre os azei
-224~7'5(f- tes da terra, couros, giribita e algodão. »

4õ % Assentou-se afinal que cada rôlo de panno de 100 varas,

Valores.

Valores.

M5:0'18~820

G62:042a995
4;)3:4251$000
4"'(·3: 95 Sa6ts2
G54:859· 716
967 :24.5a'1;'j i

'1;l14:G1.7~6S0

63~:724·a59'1

1.332:2601~79'1

50 I : '1 0011363
·7·~-2Tó:9.83J7;;j9"

72·1 :0~8a377

õ15:834·a264
'2Ú5jD4~'iT3

28 %

521: 'I 92a333
64.3:837a272
G46:01R,~1:l04.

29G:092~307

362:896ll370
266: '141~224
225:536a186
304:388a801
371 :I~29a130

373:77711917
··..4)5i'T:·3fó~4:4:4

4.0·1 :'13'la044
430:'188t1649

··_·····~;i~Eó57~6Ú~·

7 % .

Valaras.

50:143a100
38:õ68t!05ü
32:63811\620
17:766a488
4,1 :641a882
4.:9tsõal~34

9:õts8~663

6:õ77a206
37:2õ6ll837

E~ercicios.

E~Qrcicios.

18õ8 a 18õ9
18õ9 « 1860
1860 « 1861.
1861 « 1862
1862 « 18t~3

18G3 « 1861~

1864 « 186õ
186ts « 1866
1806 « 1867
1867 « 1868

Somma
Termo medio

1868 a 1869
Differença
Relação

1858 a '1859
,1859 « '18DO
·18riO (f 1861
1861 « 1862
1862 « 18G3
18G3 « 18(H.
1864 « 1865...
'186') « '1866
1866 « ']867
18G7 « 1888

Somma
Termo medio
~868 a 186D
Differença
Relação

E~orci cios.

·1858 a 18õ9
'!.859 « 1860
1860 « 186'1
186'l « 1862
1862 « 1863
1863 « 1861~

1864 cc 1865
186õ « 1866
·1866 « 1867
1867 « 1868
Para fÓl'a do imperio

« dentro «
Somma

Termo medio
~868 a 1869
Differença
Relação numerica
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que se tecesse, pagasse 600 reis; a saber: 200 reis a pes- Ordenou n'essa occasião qne toda a pessoa, que fosse en·
soa que o mandasse tecer, 200 reis o dono do teal' onde contrada em tal caso, seria condemnada em 3 mezes de
se tecesse, e 200 reis qualquer pessoa que o embarcasse prisão na cadeia publica, donde pagaria 20aOOO reis, sen
para fóra da terra. do WaOOO reis para a fazenda real, e 1Ot$000 para o de-

Assentou-se mais que cada meio de sola, ou touro in- nunciante.
teiro que sahisse para fóra da capitania pagaria 100 reis, Manoel de ~Ibuquerque e Aguiar, e Anton ia Pinheiro re
cada libra de carne que se .fjastasse no açougue 20 reis, presentaram a el-rei, que produzindo as capitanias do Ma
cada canada de aguardente da terra 100 reis, cada arroba )'anb;'io e' Pará, Piaully e Ceará grande copia de algodão, se
de fio de algodão que fosse para fóra 200 'reis,e caEla es- podia tirar d elle, sendo beneficiado com arte e cuidado,
cravo vendido 2t1000 reis, pagos pelo comprndor, cada não só utilidatle para augmento das ditas capitanias, como
molinete de fabricar aglJardente, moendo, pagaria 6~OOO tambem rendimento para a fazenda real, pois que se po
reis por aono. dia fazer boas chitas como as da India, e pannos brancos

Em 6 de abril de 1699 deliberou a calmra, que se acau- como os chamados de rei, meias, lenços, barretes etc. etc.
tellasse o embarque do algodão, unica moeda da terra, de Attendenelo a este. requerimento, por alvará de 31 de ja
que havia grande falta. neiro de 1739, concedeu-se-Ihe o...estabelecimento de uma

Pela carta regia de 24 ele novembro do mestllO anno ad- fabrica no estado do Maranbão, com privilegio exclusivo
"enio-se ao governador do l\JaranbIío, que os homeos de por 20 annos, com ;] ·condi~.ão porem de perdeI-o, se den
negocio se queixavam da camara tax.ar o pl'eço do sal e pan- tro de cinco não estivesse montado o .dito estabelecimento,
no de algodüo, em provoito pessoal ele seus membros e não podendo os lavradores ~e algodão nos tres prime.iros
detrimento do commerc.io, e como não queriam por esse annos levantar o preço delle, sendo confiscados quaesquer
motivo mandar mais navios, recommendou-se-Ibe que mo- generos d'esta lan feitos fóra da fabrica, e os contrabandis
derasse tal procedimento das camaras, em ordem a evitar- tas presos e clcgradados para Angola por seis annos, e uma
se a ljuebra. e ruina do commerci o. ou mais sesmarias para a edificação da fabrica.

Ainda em 1701 representaram os misteres do povo á ca- Registou-se na secretaria do governo em Maraohão aos
mara de S. Luiz, que a maior parte do algodão era expor- 26 ue junbo de 1739, porem foi perdido infelizmente o pri
tado, quando o poueo, que bavia, mal bastava para supprir vilegio.
as necessidades da terra, pois alem dos moradores vestirem Gonçalo Pereira Lobato e Sousa em 16 de janeiro de
geralmente algodão, tambem elle servia de moeda, e sem -17;j6 mandou correr um bando pelas ruas- de S. Luiz ao
esta todo'o commercio Qcava paralisado, acrescentanuo que som de caixas, onde dizia « que sendo o principal objecto
vinha tambem a falta!' trabalho para os pob!'es e escravos, da instituição da companbia geral d'este estado, o augmen
que Sll occupavam em fiar e tecer. O aSSllcar, que éra pou- to do commerc.io e da agricultura em seu continente, e á
co, tambem se exportava, padecendo pOl' isso o povo gran- vista do inevitavcis pre.juizos el'ella, e da cultura de l!m dos
des necessidades. mais preciosos generos, que nel1a se produzem, permittia

Deliberou acamara probibir a exportaç.ão d'esses. geoeros, S. M. a exportaJião do algodão, até eotão 'probibida, por
sob pena de cono.scação, e muleta de 61:1000 reis, pagos ela ser cl'onde se (azia a moeda eo vestuario dos moradores,
cadeia, sendo os senbores de engenho notificados, afim de elerogando todas as determinações em contrari,),
.allegarem igoorancia. Depois da creação da companhia de commercio do Ma!'a-

A camara, que servia em .. 708, lembrou a postura anti- nbão e Gram-Paní, a primeira exportação d' este genero te·
ga a de toda a pessoa ele qualquer qualidade, que fosse, que ve lugar em '1760, constaodo - de 6M arróbas. Foi José
tivesse lavoura, a obrigação de apresentar 6 ca!;)eças ele flla- Mauricio Gomes, lavrador no lugar fJoa-Vistlt, na boca do
meanãs e Antahys, no fim de cada anoo, na casa da cama- rio Itapecurú, quem apresentou nas casas da companh1'a as
ra on do escrivão d'ella, sendo obl'igado a tirar bilhete de primeiras seis saccas ele algodão beneficiado, pelo que re
sua entrega, incorrendo, na falta, em pena de pagar da ca- cebeu d'clla muitos elogios.
deict 2aOOO reis de muleta, aum de \'e1' se se extinguia a Em 27 de setembro de 1770 o governador Joaquim de
praga de taes bixos, tão prejudiciaes ao algodão. » rello· disse a Martinbo d!) Mello e Ca~tro, « que em nome

Diz que, graças a esta medida, .P se sentia falta de taes desses PO\OS beijava as suas mãos pelo paternal cuidado
aoimaes, porem como cabia em desuso, lembrava que fcs- com que os protegia ordenando á junta manda se subir o
se eUa publieada de novo por um pre'gão, que ao som do preço do algodão a 4 aDO reis por arroba, com o .qual fi
rufo de caixas correu as ruas desta cidade em 28 de abril caram todos os lavradores summamente satisfeitos e com
do dito anno. esperanças de bre\emente se de.empenbarem. »

O governador João da Maia da Gama mandou em '14. de Em virtude das prevaricações e' mais abusos de toda a 01'-

novembro de 1.724., por um bando, publicar o alvará de 22 dem, com que era feito o commercio do algodão desta ca
de março de 1688 em forma de lei «á vista das disposições pitania para o estrangeiro, foi determinado que tqdo o l~

que no' estado do Maranbão fez Gomes Freire de Andrade, vrador, de algol1ão seria obrigado a pôr nas saccas, que
sendo uma dellas o bando, que mandou lançar em 21 de vendesse e nas que carregasse por sua conta, além da mar
maio de 1686 sobre a falsidade encontrada nos novellos de ca, uma outra marca por meio da qnal se soubesse quem
algodão, que corriam p0r dinbeiro, em que se costumava era o proprietario, a qual contra-marca seria depositada na
achar panoo, trapos e outras semelhantes coisas. » alfandega para ali ser confrontada.
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o dono das que se encontrassem sem esta contra-marca, ceio fundado na f(Jdiga com que todas as nações cultivavam
se fosse lavrador, pagaria 40nOOO reis, e se fosse compra- o algodão em suas colonias.:o .
dor 20/$, e se depois de qualquer exame feito pelo jujz d'al- O mesmo governador em 25 de setembro de ·1805 ofil·
fandega fosse dada a saeca por boa, e depois viciada por ciou ao visconde de 'Antldia, dizendo o seguinte:
fraude, o contrabandista teria tres mezes de prisão, e paga- « Dando á despesa desta capitania toua a extensão, que
ria iOOaOOO de mulcta (bando do governador José relles da corresponde ao anno medio dos tres annos proximamente
Silva ~m 21 de fevereiro de 1784.). passados, ainda assim mr,smo deve a metropole contar com

o" preço do' algodão regulou de 4/$500 a <la900 a arroba segurança com a somma annual de 57:046a54.4 reis ou se·
nos arlOOS ele 1796 a 1806. ja applicada ás despezas do Pará ou remetLida ao erario

Com a invasão dos francezes em Portugal desceu o preço regio desta cidade.
d'este genero a '11$600 e 2~OOO por arroba. (( Não é este só o lucro que a metropole terü desta nova .

Depois ele franqueados a todas as nações os portos do colonia, porem sim a extraordinaria como dos reaes direi·
Brasil, subia a sua exportação a 402,000 arrobas, no anno tos, que nessa cidade se recebem ào algodão, exportado
de 1808. d'esta capitaÍlia.

No fim de 1808 oscillou o preço entre 41$500 e 31$800. « No anno proximo passado se exportaram desta capitania
Por alvará de lei de 15 de julho de 1809 principiou a para essa cidade e para a do Porto 241:884 arrobas de aI·

pagar a contribnição de 100 reis por cada arroba para sub- godão, cãda arroba pagava de direito então ( hoje é mais)
sidio das despezas da Ueal Junta do commercio, agricultu- ·1t{440 pouco mais ou menos, portanto tendeu o algodão
ra, fabricas e· navegação do estado tlo Brasil. do Maranhão nos reaes cofres dos direitos pagos nessa aI·

O governo interiM ordenou em 7 ele junho de 18'11 ao fandega 34.8:0-12t{970 reis.
inspector da balança do algodão, que Lleterminasse aos setls « Parece-me que uma capitania que se sust~nta, contri·
respectivos officiaes que não deixassem embarcar o algodão, bue para as despezas do estado com a quantia annual de
sem que os despachantes apresentassem bilhete de paga do 1>7:04.6aM4. reis e que alem di.sso com os direitos, que o
imposto supra. . seus generos pagam, embolsa o real erario de extraordina·

No anno de '1815 principiou-a ter o algodão preço tão ria somma, que refiro, se faz digna -de toda a attenção, a
consideravel, qne ele "aODO por arroba subia rapidamente qual eu requeiro a v. exc.a para bem do estado e do ser·
a 9~000 e lOtiíOOO reis e assim s conserrou até 1819. viço ele S. A. Real. »

As rendas publicas cresceram em proporção. Ainda em cima de tudo o governo da metropole achava
Em 1817 exportou-se 4.01:729 arrobas, e o preço che- pouco, pois qne por carta regia de 6 de abril de '1804. pe·

gou a lOtiíOOO reis na Europa. dia aos habitantes desta colonia donativos para as urgencias
Em '18-19 até '1820 baixou a 4~OOO reis, sendo a colheita do estado.

sammllmente escassa. Houveram fallencias e esperas de pa· Até 5 de ou'tubl'O de 1805 já tinha entrado para o real
gamento a muitos negociantes. erario a quantia de 5'1 :686~600 reis, menos de metade da

Os lavradorê's com o aogmento do preço entregaram-se a somma total, que para esse fini se continuava a cobrar.
lóxo desmedido, fizeram grandes compras, e emb.ora com Em 182,2 pagava o algodão ue frete SOO reis por arroba
largos prasos viram-se todos embaraçados. para Li uoa e 400 reis por arroba para Inglaterra, U280

Em 1863, subio a 24.~OOO rei::. e no s'eguinte a 281~OOO. por arroba para o dizimo, ,e 600 reis de imposto sobre o
Actualmente custa 13t{OOO. algodão emb~rcaelo para Portugal.

Em 1S03, governando D. "Qiogo de SOllZll, olIereceo An- Ainda nesse tempo havia um inspector, que por si soo
tonio Saraiva de Carvalho gratuita c annualmente a sua mente decidia da qualidade do algodão que se exportava,
alteza real cem arrobas de algodão, por tempo de sei~ an- embora fosse propriedade de muitos particulares, fact.o es-
nos. te que t!;wa moti"o a muitos abusos e queixas.

Determinou o mesmo augusbo senhor, por ordens expe- Em 1820 foram para Portugal 15:110 saccas,' e para ou-
elidas pela secretaria ue estado elos negocios ultramarinús tros portos estrangeiros 51:509.
em 7 de outubro ele 1804., que se acceitasse a offerta. como Neste anuo não havia quem saccasse para Lisboa: era pre
emprestimo, e (( se veoelesse em cada anno, daodo~se-Ihe ciso dar-se o dinheiro a inglezes, afim de ir para Inglaterra.
uma apolice da dita "enda com o juro al'Litraclo para o em- Pagava tambem imposto menor o algodão, que hia para
prestimo regia, estabelecendo-se igualmente com escropu- qualquer outro porto estrangeiro.
losa exactidão uma consigração para amortisar o capital no Era tambem maior o premio elo seguro para Portugal,
Iimitl1 de 20 annos.,) ... por não ser a venda tão prompta.

D. Antonio de Saldanha ela Gama "m '/ ti de julho de 1804· A e:r:porfação foi em
disse ao visconde de Anadia, que « julgava na vespera de 1no .
sua decadencia todo o paiz, cuja cultura se firmava sobre ,1783 .
dois unicos oLjectos, despresando os lavradores não só os 1788 _.,
ontros, mas até aqueHes; que a natureza expontaneamente 1793 ' .
lhes orrerecia.» ·1807 .

Assegura, ((quu n'este caso está esta colooia, onde'os la- 1812...............•.......
Y1'adores apenas cultivavam arroz e algodão, sendo este re- 1821 .
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A seguinte lJauta mostra a sna exportação nos doze an- «O algodão, o mais importante em valaI' de todos os nos· _
nos ultimas. sos productos agricolas, e tambem o mais considerado do

A exportação foi a seguinte: .Brasil em qualidade no-s principaes mercados consumidores,
Annas fiuanco}ros. Saccas. Arrobas Libras. não' pelo beneficio que fazem á sua cultura e preparação,
1850 a 1851 53:9DO 344:4·99 4· mas pela excelJencia das terras onde é plantado, principal-
18tH a '1852 37:n3 244:!f59 6 mente as do Codó, reputad:Js as melhores que se conhecem
1852 a 1853 ,4US62 263:156 na provincia para a lavoura deste genero, ainda não é pro-
1853 a 1854 62:059 387:004 20 duzido na quantidade que devera de ser, attentas as forças
1854 a 181.>5 4·9:3MS 3'11 :4.60 26 e meios naturaes de que dispomos, e isto é tanto mais pa-
1851'S a '18f')(j !j.~';;)5D 283:2[13 H I'a notar-se qU:Jnto nestes ultimos annos o algodão subio a
1856 a ·1857 41 :611 259:300 10 um preço tal a que nunc:J se imaginou que podesse chegar.
'1857 a 1858 4.2:'124 273:334 '19 Ora, se o estimulo de tamanho intéresse não foi capaz de
1858 a 1859 35:359 2,17:54.0 10 fazer pelo menos duplicíJr a quantidade deste producto,
1859 a 1860 36:880 227:307 25 pois que a difíerença par:J mais do algodão produzido no
1860 a 1861 3'1:'171 192:262 6 anno de 1865 do anno de 1863--1864 foi apenas de !f3,4.6i
01813'1 a ,1862 _. __~.~.:.~:~.9 _..:1.~8.:.?~.~ arrobas sendo a totalidade do d'aquelle de 286',353 arro-

Sornma......... v06:õ37 3,193:t2!f 16 bas, e a do deste de 320,814 arrobas, o que o será então
De imposto sobre este genero fez a repartição fisc~J a se- par:J fazer elev:Jr a cifra de sua ex portaçãQ ao grá9 a que

gúinte cobrança. ba muito já devern de ler chegado?
Annos financeiros. lrnporlancia. « A provincia do Ceará, nossa visinbíJ, que ainda não ba

1850 a '1851. . . . . .. 1·1·1 :{j.50t\776 muitos annos cOllleçou a plantar algodão, jii o produz quasi
485-1 a 48~2 , . . . . . . . . . f'S4.:79t/;\772 tauto, se nTIo mais do que nós, e se aUi, onde o terreno é
1852 a 1853....... .... .. .... 63:<Ílj.4S384 pela maior parte menos proprio do que o nosso para esre
1853 a 'ltlü/j,. • • • • • • • • • • • • • • • • {)õ:96D~030 genero de cultura, onde a falta d'íJgoa é tão frequentemente
18J4 a '18tH>' , . . . . . . . 76:9lj·5~919 sensivel, e causa graves prejuizos, e ainda assim o bomem
1855 a '1856. . . . . . . . . . . . . . . . . 77:{j.22 ~231 luta, e luta com vantagem contra esta terrivel causa de des-
i856 a 18õ7 , . 82:275;$95/1, truição, alem das outras a que aqui estamos tambem sujei-
1857 a 1858 o •••••• • • 98:9"9~182 tos, porque nós que somos mais favorecidos pela Provi-
-18~8 a ·18rs9. . . . . . . . . . . . . 82:779B491 dencia, bavemos de permanecer neste estado estaccionario,
18rs9 a "860.. . . . . . . ... . . 8j:171~920 que parece mais proprio dos primitivos babitantes do con-
18(;0 a 1861. . . . . . . . . . . . . . . . . 72:4f4.~I60 tinente americano, do que de filhos e descendentes de uma
,18tH a '1862 , , !)4.;rs84~897 nação civilisada?

Somma.. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. --'99B:'3b7~73-6. O algodoeiro mais commum é o que justillente dá o aI-
Este imposlo é cobrado segundo o preço da pauta se- godão de mel bar qualidade, e conseguintemente de mais va-

manaI. 101' no mercado, por ter n fibra mais rija e extensa, e pode
O movirnellLo do algodão no porto da capital nos annos dar colbeita tres annos seguidos em roças bem beneficia

de 1833 a ·1869 foi o seguinte. conforme um trabalho do das, ao nosso modo, com quanto no terceiro produza me
negoci:Jnte Joaquim Coelho Fragoso, publicado em varios nor quantidade que nos dois primeiros. Ora, se póde este
numeras do Paiz. arbusto dar proveito ao l:1vrador tres annos seguidos, sem

Annos. Enlr!do. Exporlado. outro beneficio mais do que limpal-o das plantas daninbas
18G3 ~8:723 saccas 40:450 que o cercam, Coomo não dupl1caria ou quadruplicaria esse
'1864. ~·0:!)14 « 39:54-v proveito e as terr:JS fossem amanhadas, e a semente plan-
·186i5 43:327 fi. lj.8:718 tad:J conforme recommendam os preceitos da sciencia?
1866 43:331 (l 4õ:247 « A outra espede c1 algodoeiro cultivado nesta provincia é
1867 52:630 « 50:2'17 . o chamado herbaceo, mas o algodão deste é de qualidade
'1868 59:õlO « 64·:937 inferior ao ouLro, e me.mo de menos valia, nas occasiões
'1869 66:224 « 6~:247 em que ha menos procura deste genero, por ter a fibra mais

Até 1776 não pagou direito algum, e d'ahi em diante sof- curta e menos resistente. Tem a vantagem de dar mais d'uma
fl'eo o tribnto de 160 rei por arroba pela carta regia de 2 vez cad:J anno, e em muito maior abundancia que o outro,
de junho de '1756.para se proceder a abertura do malfada- mas só dura um anno, e não podem com elle os lavradores
do canal do Arapapahy. auxiliar a colbeita das roças novas, como fazem com a das

Por cart:J regia de 28 de julho de 1808 principio_u a pa- chamadas capoeiras, que é o algodão que se colhe do algo
gar 600 reis por arroba, e boje r:; % de direito de exporta- c1oeiro plantado nos dois annos anteriores; todavia, vae elIe
ção. _ já fazendo bastante concurrencia no mercado, e a sua intro-

Do Alm.anack do povo para 1867, escripto pelo incança- ducção não data de muitos annos.
veI Snr. Dr. Antonio Rego, extrahimos as seguintes re~e- ([ A terceira espede, chamada algodui, é um algodão de
xões, que acbamos muito apropriadas para ftlcbar o presen- boa fibra, mas de côr amarella, tirando um pouco a pardo,
te artigo. de feia apparencia, mas que não desbota, Havia dantes mui~
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to maior abundancia d'elle do que ba hoje, mas nunca cbe- um passo, que inculque sequer' ontade da parte dos lavra
gou a ponto de concorrer no mercado. Consumiam-n'o os dores, para melhoramento neste respeito, apezar do serem
lavradores em objectos de uso domestico, e consta-nos que elles os que mais perdem com isso, pois não pouco algo.
um chegou a mandar pequena porção d'clle para Inglaterra dão SD extravia das saccas, que com facilidade se rompem
com ordem de lbe voltar manufacturado em tecido, de que ou se descosem, quando se empreg:lssem outros meios que
fez roupa, que usou e lhe durou bastante tempo, sem nun- accondicionassem e comprimissem mais o algodão de invo·
ca mudar de cÔr. Em que o temos visto empl'egado mais lucros mais resistentes, lucrariam' não só ,o que agora per·
com!Dumente é em redes de dormir, que na verdade con- clem do genero, por extravi\1e1o ou avariado, como nos gas·
servam a côr natural, sem nunca perdei-a no muito tempo tos do transporte, e abundancia das remessas de cada vez.
que duram. « d completo e perfeito desenvolvimento do algodão esta

« São estas as tres especies d'algodão mais conhecidas na sojeito a algons estorvos causados, ora por cbuvas intem·
provincia, mas, uma outra ha ainda alem .destas chamada pestivas, ora por certa molestia de que é a planta alguns
algodão seda, que dizem ser moita apreciada no commer- annos accQmmettida, que lhe encrespa as folhas, e lhe tolbe
cio, por servir para os tecidos mais finos. Consta-nos qoe o fructo, e ora por insectos taes como a lagarta, e ootros
já se tem feito aqui algons ensaios na cultura desta espe- não menos uaninhos; e ainda a'sim é das cultoras de mais
cie, mas nada por ora podemos dizer do resoltado destas proveito, porque não exige graneles capitaes, como a da cano
experiencias, porqae não temos conhecimento algum dellas. na, para o fabrico do aSSI]Car, ti por isso émais facil de ser

« Em duas qualidades, quanto ao modo de ser descaroça- explorada por aqoclles qoe apenas dispozerem dalguns bra·
do, se apresenta este genero ao commercio, uma dita de \'0- ços, mormenle em terras que lhe sejam apropriadas. »

ragica, mais apreciada, e outra chamada de serra, de menos Al1'nas.-(corôa ou secco das).-Dá-se este nome
valor que aquella, em tempos de pouca procura. A razão no rio Mearim a um dos logares seccos, que tem 200 bra·
da diíIerença está em que o proeesso chamado de voragica ças de extensão.
conserva mais a extensibilidade dos filamentos, em quanto Até aqui chegam no estio os vapores da companhia fimial
qoe as maquinas 00 engenhos geralmente osados, chamados Maranhense.
de serra, cl'onde vem o nome a esta qualidade, cortam e Ah:nas.-(serra das).-Estende·se de N. a S. e se
esfarrapam o algOdão, no acto ele lhe extrahir o caroço. O dirige de Santa Helena até Santo Ignacio do PinheirQ entre
primeiro processo foi sempre aqui Oempregado desde os 2° 7' e 2° 26' de laL" merid. e 4·7° 38' de longo occ.
tempos mais antigos, mas, pai' darem muito trabalho e pou- Ah:necega, GOM~IA ELEMI, FALSO ELEIIIf.-Resina
co rendimento na quanti'dade d'algodão descaroçado os en- da Almecegueira, da familia das Terebentaceas, geralmenle
genhos tocados á mão e usados neste processo, foi eIle conhecida em todo o Brasil.
quasi geralmente substituido pelo ootro, apenas conhece- Alem de suas applicações na medicina, diz o capitão Simão
ram os lavradores por experiencia, qoe os engenhos inven- Estacio da Silveira na sua Relação Summaria das cousas
tados nos Estados-Unidos da America para este fim, davam do Maranhãu, escripta em 1624., que (l a almecega ela ter
n'um Jado tempo muitíssimo maior quantidade d'algodão ra havia em muita quantidade, o 'era moita propria para
descnroçado, f:icando assim a di[úrcnça de preço bem com- brear navios, e por ser amargosa preservava do guzano,
pensada pelo tempo em preparar o algodão. mais que o breu, e assim o usavam os francezes, e hoje o

« Durante a guerra civil nos Estados da União, quando as fnem o nossos tJavios que ahi vão. »

fabricas d'Inglateri"d e d'oatros paizes .da Europa tinham Recordamos o uso (['este emprego, geralmente esqoeci·
fome u'a\godão, para satisfazerem os pedidos, e darem de do 00 ignorado.
comOI' aos operarias, deixou de haver esta diITerença de Abneida.--Pequena povoaçã.o na confio,eucia do
preço, e ninguem para comprar o algodão examinava se·era rio Balseiro com o rio Itapecuru, que a deixa a direita na
de voragiGa ou de serra, mas antes, (e talvez d'aqoi em di- distancia de 7õ legoas ao S. da capital, e seis legoas, pou
ante) era essa di1l'erença já llm pouco avultàda, c11egat1do ás co mais ou menos, abaixo da barra do rio \.lpercatJs.
vezes a IaOOO reis em arroba. Neste ponto foi sempre o Leia-f;e o Alvar(/, de 18 de abril cle '1820, que s rá im·
algodão do districto d'Alcàntara o mais apreciado, e o que pressa integralmente no artigo Brejo dos Anapurús.
se rendia mais caro, [lar ser o mais bem prepi1l:ac1o' de to- O presidente interino ou intrus~ M;:moel Telles da Síll'a
dos. Lobo respondendo a um aviso, que da côrto lhe foi remeto

« Alem desta qualificação, quanto ao processo ele descaro- tido com data de'24, de Janeiro de 1821 diz, qoe o tenen·
çar, ba ainda ootras no commercio relativamente ti limpeza te· coronel Germano Francisco de Mornes, domiciliaria de
e côr do algodão, pois nem todo vem limpo e escoimado Pas'tos-Bons, alem de ter sido o pacificador dos gentios
do folhiço seco do capucho, que se lbe adhere no acto da Tymby'ta e Canella fi11a, foi o fondador da povoação de
apanha, e de outras impurezas como o lixo do chão onde .4.lmeida d'EI-rei, pelu qoe merecia ser condecorado com
o estendem, o que inculca pooc@ zelo da parte d'algons la-' o babito de Christo.
vradores, no que respeita ao oredito dos pro,ductos de sua Foi sempre ameaçada pelos inl1ios l',lj1J1b;ljras da malla,
lavoura; e alguns com manchas amarellas ou escuras, devi- cujas povoações lhe são fronteiras, os quaes nunca since·
das a chuvas intempestivas, ou outras cau as que não se ramente se reconciliarão.'
podem remover. Alem de barer muita falta de população, ainda se lua ti·

« Quanto ao enfardamento deste genero ainda não se deu rarão braços para o recrotamento.
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(omeio da camara de Pastos-bons de 29 de Junho de 1822.) Conta apenas na centro da villa, em um largo, a igreja de
Acha-se distante do tel'mo da Passagem-Franc treze le- N. S. do Rosario, cuja historia é a seguinte:

gnas provavelmente, e como' é uma villa diminuío muito a O commendador Joaquim José da Silva Rosa e João
importaocia de Almeida, já por estar esta n'urna das extre- Constancio Fernandes Lima com alguma coadjuvação e pe
midades do termo, e ja por lJa"er attrahido a si grande nu- quenas esmolas uos fieis, impellidos por amor da religião,
mero dos seus habitantes. promoveram no lugar Santa Maria-a edificação de uma ca-

É porto de· embarque para o algodão de alguns lavra· peita dedicada a N. S. do Rosario de Sipahu. O capitão Joa-
dores.. quim José da Silva Rosa filho e sua mulher dona Anna Rai-

Tem talvez 50 habitantes, que moram em casas de palha, munda da Silva doaram á mesma Senhora do Rosario DO
toscamente preparadas. braças de terra quadradas, em cojo terreno já se acbava si-

Alpercatas.-(Serra das)-Corre de NE a S O tuada urna pequena fazenda de gado vaccum, offertada para
entre DO DO' e GO 52' lato merid. e 4,5° 36' e 47° 11,3' de patrimonio pelos fieis. (Vide a petição primordial despa
longo occ. chada a tO de dezembro de 18q.G, na camam ecclesiastica.)

Alpercatas.-(Rio das).-Nasce na serra d este No DO districto de Anajatuba nGl dia 3 de dezembro desse
nome, e \'ae desagua, na margem esquerda do rio ltape· anno o escrivão Pirmino Querino Mendes lavrQu a escriptu
curú, trinta leguas acima de Caxias. ra, pela qual o dito capitão Joaquim José da Silva Rosa fi-

D. Francisco de Mello Manoel ela Camara, governador e lbo e sua mulher dona Anna Raimunda da Silva fizeram
capitão general que foi desta capitania, tendo em vista a doação para patrimonio á dita"Senhora do Rosario de DO.
carta regia de 12 de maio de 1798, tentou pelas suas ar- braças de terra tjuadradas na paragem denominada-lll~a

deos dadas em '17 de novembro de 1806, 19 de março e das Voragieas-do Jaçatuba, as quaes houveram pai' com
29 de novembro de 1807, i 1 e 2/1, de março de ,1808 res- pra a Francisco José Fernandes Lima; foram testemunhas
tabelecer, em parte, as perdidas vantagens, que orrereciam Joaquim Antonio Dutra, e José Joaquim Dotra: os peritos
as ribeiras d'este rio, promovendo em 1809 a navegação nomeados Autonio Franciaco Dutra e Cbristovão de Sant'Ia
do Itapecurú e fundando o Arraial do P'rineipe Regente, go Vieira avaliaram as terras em reis 100S000 e cada ca
que mandou elie estabelecer na conlluencia rIo Alpercatas, beça de gado em reis 13~OOO, importando tudo em 750/P
que é o ultimo ponto navegavel paI' barcas grandes, reis. O dito capitão, na qualidade de administrador dos bens

Com passos agigantados realisoll-se o desejo do governa- da Illesma Senbora, tornou judicialmente posse desses bens,
dor, porque restabeleceram·se as antigas fazendas de gado, que foi dada pelo commendador padre Ignacio Mendes de
assentaram-se algumas de lavoura, abriram-se entre ellas Moraos e Silva no dia '12 de julbo de 184,7, sendo entre
novas estradas, e pela frequencia da navegaç~o cbegou agues 50 braças de terra ditas, 'lO vaccas pariLlas, 10 ditas
havei' commercio directo entre a capital da provincia c a- solteiras, -lO novilhas de 3 annos, 5 ditas de 2 annos, 6 di
quelle arraial. tas de /1 anno, i) garrotes de ~ annos! 4 ditos ele '1 anno;

Infelizmente com a demissão de D. Francisco de Mell\i foram testemunhas Sabino José da Silva Rosa, e Antonio
extinguiram-se tão pro,;,citosas diligencias. Jo é pc Malta. .

Alto da Cruz.-Caminbando-se de Caxias para Fcita a capella e aclJando-se coberta de telha, foi visitada
S. José das Cajazeiras é este o primeiro pôvoado, que se pelq dito padre commendador, que a jolgou decente. A ca
encontra, distante d'aquella cidade um quarto de legua. Fi- pella-mór era construida de pedra e cal-, o Gorpo da ca
ca em lugar elevado. pella de madeira sobre alicerces de pedra e cal, bem corno

Anajatuba ou Il'iAJATuBA.-Bocca occidental do a frente. TinIJa torre, e sinos. (Vide a informação do dito'
rio Mamuna, distante 7 leguas ao nascente uo rio Munim. padre de 5 de setembro de I8q.7).

No lugar em que se lança na bClhia de S. José, parece Nunca ahi bouve torre, pois esta não pas ou do nivel do
um soberbo rio, diz Milliet oe Saint f\.dolpbe no sen Diee. córo.
Hist. e Geog., 1° vaI. pago 49. Os sinos sUo apenas sine/as presas por cordas ao frecbal

Anajatuba.-Freguezia e villa. do avarandádo ela capella que boje necessita de concertos.
Compõe-se este nome de duas palavras brasilicas, Anajá, O arco, que divide a capella-mór do corpo da igreja, ame

uma especie ele palmeira, que tem este nome, e túba fre- aca ruina.
quencia, abundancia etc. e por tanto sigoillca A.naja,zal ou São estas as informações oillciaes, que pudemos colher.
lugctr abundante rl'anajás. Particularmente soubemos, e com certeza, que o cidadão

Dizem' outros, que provém de dois vocabulos da lingua João Constancio fez voto de levantar uma capella, dedicada
tupy, anajá ou melhor inajá e uba, que quer dizer ctruore a N. S. do Rosario, para o que já tinba materiaes rellOldos
de ina,já. no lugar denominado La1'anjeiras, meia legua distante da

Outr'ora foi urna aldeia de indios. Acha-se situada na villa.
margem direita do rio Mearim, em 2° fH' de lat, merid. e Antes dg principiar a edificaI-a, em conversa particular
4Go 46' de longo oec. com o commendador Rosa, resolveu-se a construir a capella

Emjaneiro de '175-1 existia abi uma capella de S. Bartbo- no lugaI' onde boje se acha. -
lomeu. É certo que o commendador Rosa e mais outros cida-

É para lamentar-se que ainda não tenha um templo de- dãos coadjnvaram João Constando em sua intenção.
clicado á Padroeira d'esta freg~ezia. Apezar da escriptura de doação, passada pelo commen-

Diee. Vl. 1-3.
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dador Rosa e sua mulber, nunca se elfectuou a mesma do- É voz geral, que os campos de Anajatuba, se não enches·
acão, e nem na Ilha das Voragicas ha ou houve tal fazenda sem lJiluito no inyerno, e nem se tornassem demasiadamente
de gado. seccos no verão, seriam os melbores de toda a proyincia

Nunca o commendador Rosa foi possuidor de terras na para criação de gado vaccum. Remediados estes inconve·
dita ilha, boje pertencente- ao capitão Ignacio Francisco da nientes, o que seria facil, porem dispendioso, poderiªm for·
Silva Ferraz, por compra, que ao casal de Antonio Fernan- necer, quer por meio de soltas vindas do sertão, quer por
des Lima fez de duas leguas e meia de funuo e trezentas meio de criação, quasi todo o gado necessario para o abas·
braças de frente na data elo .f1.tlahy, achando-se nellas en- tecimento da capital.
crayac1a a dita ilha. Os campos são compridos, e em parte cortados por pe·

Está claro que tal patrimonio não existe realmente, é quenos igarapés, onde são retidas· as aguas das chuvas por
todo ideal. tapagens feitas de terra á maneira de cisternas, servindo de

Freguezia.-Foi creada pela lei provincial n. 350 de 22 bebedouro aos gados no tempo ele verão.
de julbo de 18M. Este recmso nem sempre previne os prejuizos, que sof·

Villa.-Foi tambem erBada por esta mesma lei. frem os criadores de gado quasi annualmente, e em maior
Está assentada em terreno arenoso, pouco elevado, e dis- escala os eontraetadores, que alli fazem as suas soltas.

posto tão convenientemente, que as aguas plmiaes correm Em '1863 a 64 abi reinou grande secca; em 1867 não foi
com promptidão, e não formam Jamaçáes. menor, desappareceram os depositas d'agua de que já falla

Ainda está muito atrazatlá, pois consta de quatro rt1as, mos, e o gado s,em refrigerio cahia e morria por toda a
onde se vêem poucas casas de telha e mais algumas de pa- parte, havenão bois tão sequiosos que procuravam matar
lha, embora esteja assentada em sitio ameno., a sêde na agua do mar, e outros embora se saciassem em

Precisa muito de agua, e seria conveniente que a cama- algum poço, que o acaso lhes deparava, morriam comtudo I
ra municipal abi maodasse abrir um poço para serventia pu- Tal estado tão triste clesappareceria, se o governo man
blica, o que bem podia fazer com as suas rendas, que são dasse construir seis grandes açudes para guardar alI depo-
arrecadadas regularmente, e algumas até sem nenbuma ra- sitar agua. .
zão, como sejam os direitos do açougue, porque a camara Um destes açL\des deve ser Df) campo de São Jeronirno,
não fornece aos picadoees de gado senão a sombra d'algu- outro no Lago elos veados, outro no Canhamb, outro no
ma aevore frondosa. campo de SilJahu, e os dois ultimos no distrieto da villa,

Para o eml)arque e desembarque dos generos tem tres sendo um no igarllpé IJan-o vermelho, e o outro nas Os·
portos: o da lJialhadinlia, distante da villa tres leguas ao tras ou Ilhota.
sul; e o de l'muiritá, que continúa com um igarolJe do Canhassú e Solidade, Tmuú·itá e Jenipapeiro, são os
mesmo nome, e cuja foz está a cima ele tijucupau1t, cerca igara(lés mais adaptados para o fornecimento de agua, quan·
de 5 milhas ao noroeste da villa. do se fizerem estes açndes.

É o unico pprto de algum _prestimo, apezar do seu má"U Todo o munieipio de Anajatuba é de terras baixas, e pro·
estado de limpeza. prias para cultura da eaua de assucar.

O seu ancoradouro dista da villa tres a quatro milbas. Já existem alguns estabelecimentos para tal fabrico, so°
Em tempo d'inverno, porem, barcos de pequeno porte bresabiodo o do Sr. Barão de Anajatuba, em Moojubello.

sobem por este igarapé, e vão fundear na extremidade oc- A criação de gado acha-se tão subdividida, que pode di
cidental da praça de N. S. do Rosario. zer-se estar a terça parte da população oeeupada com este

O porto das gaban-as, finalmente, tem capacidade para ramo de industria e commereio.
barcos ele grande lote, e serve para o embarque do gado. D. Diogo de Sousa em 14· de outubro de 1800 partiei-

Está ao N. da villa, e á 12 milbas do l'r'auirita. pau ao governo da metropole, «que tinha recebido 5 ex·
Divide-se em tres districtos de pllZ, e é a parada do emplares da carta escripta por João Manso Pereira sobre a

batalhão de caçadore.s n. 35 da guarda nacional sob o com- nitreira artificial, estabelecida na villa de Santos, os quaes
mando superior dn elo ltapecuru-mirim. Foi um dos muni- lbe foram remeLtidos por aviso de 1ô de março do dito ano
cipios da comarca do Itapecuru, porem tendo sido qualifi- no, e combinando os seus discursos com os principias da
cados pnra '1863 apenas 45 jurados, resolveu o presidentE' Memoria de ChalJtal e o artigo Encyclopecl.ia melhodica
da provincia extinguir, em 22 de janeiro do mesmo anno, sobre o mesmo objecto, lembrou-se de tentar o estabele·
o foro ciyil aqui existente, conforme o disposto no art. 31 cimento d'uma nitreira nos cam1Jos de Anajat-uba, onde
da lei n. 261 de 3 de dezembro de 184'1, e reunir o dito pastam muitos gados. »

termo ao do Itapecurú, que foi designado para ahi se fazer O vice-presidente Dr. Patricia José de Almeida e Silva
a reunião do conselho de jurados e da junta revisora. em [~ de agosto de 1820, ofliciando ao ministl'O Estevão Ri·

Tem duas cadeiras de primeiras letras, uma para meni- beiro de Resende, «pedio-Ibe um engenheiro babil não só pa·
nos, e outra para meninas, creadas pela lei provincial n. ra o desempenbo do plano da esgotação dos campos de Vi·
M3 de 6 de setembro de 1856. anna e Anajatuba, segundo a determinação de S. M. 1., cu-

Os principaes ramos de cultura são milb.o, arroz, man- jas ordens tendentes a este objecto passava a executar, cre·
dioca, algodão, e muito fumo, produzindo este ultimo ao- ando a commissão respectiva, pondo á sua testa o bacharel
nualmente cerca de 4 a 5 mil arrobas, que são exportadas José Tbomaz da Silva Quintanilba, como tambem pela preci
para varias lugares do interior. são, que tinba de um prom~to reparo a barra desta capital.»
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« Será de muita utilidade mandar abrir-se uma estrada, Infelizmente o Dr. Gunter não teve imitadores, e foi es-
que, partindo dos campos de Anajatuba, siga pO!' entre os quecido este ramo de industria.
rios Itapecuru e Mearim até findar nos campos de Pastos- Registramos porem aqui mais este fructo do estudo e do
bons. trabalho, unica recompensa que podemos dar ao seu auc-

a Esta nova estrada, que o receio e o susto do gentio l.9r.
tem feito se não emprehenda, fará que as boyadas de Pas- O sr. Domingos T. Vellez P0rdi!5ão, natural desta cidade,
tos-Bons possam vir fertilisar ri capital e baixa provincia por meio de um processo de sua invenção tem conseguido
com muito menos da metade da marcba, que trazem os que por diversas vezes remetter para a Europa em latas berme
vem pela outra estl'ada, especialmente os gados, que se ticamente fechadas este fructo, que alli cbega tão perfeito,
criam nos campos do rio Grajahu e terminam nas margens corno se fusse colhido no mesmo dia.
do Tocantins. Angicos.-Lugar de bem tristes recordações; por-

« Só esta estrada será um beneíleio tão grande áquella que foi ahi, em '1839, assassinado o bravo capitão Pedro
provincia, (do Maranhão) que uão só receberá com promp- Alexandrino, que á frente de 163 praças guarnecia este pon
tidão os gados, que precisa, como facilitará o desembara- to. Tendo feito juncção de suas forças com as do tenente-co
çar as terras do gentio, povoarem-se e cultivarem-se por- ronel João José Alves de Sousa foi as§a:tado inopinadamen
que na realidade ão as melhores da provincia. te pela quadrilba elo Balaio, passante de mil bomens. Vence-

«(Memoria de Manoel Antonio de Xavier já publicada por ram os rebeleles, e então praticaram actos de borrar arran-
nós no Paiz n° 18, 23, 28 e 32 de '18G7.) cando os olhos, cortando as orelhas, tirando pedaços de

Da villa em direcção ao povoado Bacabal segue a estra- carne aos ditos capitão, tenente-coronel, e aos outros 01li
da para o alto sertão, correndo entre os rios Mearim e Ita- cia61s, ainda vivos, que assim atl'ozmente martyrisados mor
pecurú. Ja foi aberta ba '12 anDaS por conta e ordem do go- reram no meio das maiores angustias I
,'erno, porem abandonada a si mesma hoje só orfefece dif- Fica a duas e meia leguas distante da Chapadinha, e na
ficil transito, e ainda é procurada por ser grande atalho, estrada que vae para a Vargem-Grande.
ou encurtamento de caminho, aos que levam o gado :i feira, Pertence a Comarca do ltalJecurú.
o não poucas yezes e se mán estado os tem obrigado a re- Anil.-(Rio)-Nasce (l ponco mais de uma legua ao
troceder em busca de Caxia , embora com grandes pre- oriente da capital, e banhando-a pelo lado septentrional
juizos. lança-se no Bacanga.

Existe ainda ontra estrada para a villa do Itapecurú-mi- Anil.-(Fabrica de sóque de arroz)-Por instanéias
rim, mnito boa para o transito das boiadas, apezar de sua do capitão Jose Vieira da Silva mandou a comlJCtnhia geral
falta de limpeza. do commerdo do 1Jlm'anhão e Oram-Pará o tenente-col'onel

Se o governo cuidar seriamente n'estas dua estradas, Jose de Carvalho, em 1766, com todos os utencilios pro
será esta villa o primeiro deposito ue gados para o forne- prios para a construcção de uma lubrica rle sóque de a1'-
cimento e abastecimento da capital. 1'OZ, que realisou junto ás margens d'este rio.

Alem ela villa existem mais estes povnados-Assutinga, No anno seguinte por esta fabrica, que servia de modelo,
Eacabal, São José do Poção, Santa Rita da l\JilLta, Alfonso, estabeleceram-se outros engenhos, que exportaram 285 ar
Gado bra\'o, Santa Rita da trempe, São Pacomio do atIoga, robas, e em 1771 subia il exportação a 2:84·7 arrobas e 23
Buenos-ayrcs, Olho ti agua, Picada, Sacco granele, Canga- libras, e boje nem vestigios existe d'esta fabrica.
para, .Enseada grande, Ribeirão, e Matto-grosso. AniL-(Companhia).-Em virtnde da lei provincial

lIa na villa illgnmas casas de negocio de generos seccos n. 287 de 4 de dezembro de 1850 foi auctorisada a pro
e molbados, varias tendas tl'artes e oillcios, e por outros sidencia da provincia a incorporar uma companbia que se
lugares engenbos de aSSUC31' movidos por animaes, e algu- iucumbisse do encanamento das aguas d este rio até á ca-
mas fazendas de gado \'accum e cavallar. pital.

Estatistica.-Julga-se !ler a popula.ão da freguezia cer- Em 3 ele marc,o ele «8~6 o commendador Antonio C~n-

ca de 3:300 pessoas, sendo 2:500 livres. - elido da Cruz Machado, como presidente da provincia, as-
Ananaz.-( BIIOMEUA ANANÁS. Linneo. Ananassa signou um coí1tracto com o tenente-coronel RJimundo de

Saliva. Lindley. Bromeliacoa.) Britto Gomes de Sousa' para a incorporação da companh1a
Em toda a província ha abundancia d'estes rructos, geral- anil.

mente conhecidos, sendo muito mais apreciados os aúacaxis. Por este contrac~o o capital da companhia devia ser de
Ja se prepara aqui na capital, e em tllguns jugares elo 200 contos de reis, eli\'ididos em duas mil acções do yalor

interior, muito bom vinbo, que é agrada\'el, excitante e diu- de WOaOOO reis cada uma, com o fim de levar a elfeito a
'reLico contlucção das aguas do Anil para abastecime.nto d'esta ci-

Em H de novembro de i865 o dr. Julius Gonter, su- dade, onde foram collocados seis chafarizes em varias lar
perintendente das minas de l\1ontes-anreos, enviou aos ne- gos.
goc.iantes desta capital Gunston, Ede & C. a uma amoslra ue A companhia tinba o privilegio exclusivo da "enda d agua
libras extrabidas elas folhas do ananaz, paI' meio da mace- por 60 annos.
ração em agua, e batendo-as depoi:s com um páu. Foi em geral muito mal recebida, e perseguida systema-

A fibra resnltante é tão forte ou mais ainda elo que a do ticamente teve por "ezes d'allerar e modificar o seu COIl-
linho ou canhamo. tracto, adquirindo sempre novos inimigiÜs.
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Para o anil ,"oltou o seu cuidado
E d'elle promoveu a agricultura,

Já fabrica levanta.

20 ANI

Em 1 de janeiro de i862 a companhia, depois de ter singular o anil, porem como não tinha cultura, e não seno
despendido a somma de trezentos' contos de reis, declarou do bem f;]brieado era preciso consummir maior quantidade
ao governo provincial que estavam promptas as suas obras, para dar a mesma tinta, que dava o anil de Castalla em me·
pedia o cumprimento do privilegio exclusivo para a "enda nor porção. »
d'agua e o pagamento de jUl'OS, a que se julgava com direi- Em '17G2 exportou-se 4·2 libras., e á vista d'ellas mandou
to, e não sendo este reconhecido pelo presidente o conse- o ministerio, que se fizessem grandes plantações, o que se
lheiro Antonio M::lOoel de Campos Mello, seguio-se uma cumprio ha"endo uma nas immediações do rio anil e outra
grande lucta, de que resultou a companhia entregar ti pro- em S. João de Côrt6's.
vincia, em 22 de dezembro de 1862, as suas obras, que nãf:l O alvará de 9 de julho de 1764 isentou de direitos e
foram recebidas, e declarar que contra ella ia intentar plei- emolumentos por espaço de 10 311110S o anil do Pará e Ma·
to judicial perant~ os tribunaes. ranhão.

Por um contracto, celebrado em 28 de outnbro de 1867 Nas margens do dito rio levantou-se no anno seguinte a
entre o pl"esidente da provincia, di". Franklin Americo de fabrica conforme o modelo vindo de Lisboa, e como não
Menezes Daria, e os directores da companbia, competente- apparecessem os resultados que se esperavam, baixou o
mente auctO! isados pela assembléa geral dos seos socios, aviso de 2q. de dezembro de '1771, mandando promover
e em "jrtud das leis provinciaes ns. 814. e 782 foi dissol- não só tão util cultura, como tão proveit/!sa industria...
vida esta companhia, org<Jnisando-se para snbstituil-a uma N'essa occasião o mestre de campo Lonrenço Belfort tra·
00\'3. empreza com o inglez John BlOUDt, cuja sMe deveria balhou muito para promover essa cultura, o que tambem
ser em LGndres. se collige de uma ode dedicada a seu filbo, o coronel de

Obrigou-se o empresario a incorporal-a cl'entro de dez milicias João Belfort, na installação de uma (abriw de curo
mezes, e não conseguio sens desejos. til' couros, no anno de 1812, onde o poeta diz:

Infeliz localidade I I
Foi n'este mesmo tempo que um thcsouro

nil.-Planta. (indigofera tincloria. V.)-Chamada Ensinou a tirar da ferli[ terra
Pelos naturaes Caha!lS~Ú, foi por elles cultivada desde' tem- Essa rajz plantando, que do ouro
pos immemoriaes, sem duvida depois da provisão regia de A CÔ1' brilbante no seu seio encerra.
24 de abril de 16lf2 facultando aos moradores do Brazil a
cultura d'esta planta em terras impropriêJs para á de cana
d'assucar, ficando todavia obrigados a plantar de mandioca
outra igual porção de terreno, podendo até embarcar aquel
le proc1ucto para o reino pagos o's direitos competentes.

Anil.-(Fabrica para a preparação do anil.)-Pela re- '.' .
50lução regia de ·14 de maio de 1728 el-rei concedeu a Pe- Infelizmente até hoje foi abandonado o cultivo de tão pra·
dro Miguel licença para estabelecer, somente no Estado do ciosa planta, que podia constituir um ramo de exportação,
Maranhão, fabrica para a preparação do anil, o que nunca mormente sendo, como foi, o anil d'esta provincia superior
elle levou a eireito por não ter podido, como desejava, oh- em qualidade ao do Jexico, conhecido por-incUgo guati-
ter isenção de direitos. mah1-0 melhor da America,

Por alvará de 1 de abril de 1729 el-rei attenclendo á re- A:n.indiba.-Nome primitivo da l'Ü!cl do Pago.
presentação de José· Miguel AYl"es, filho ,do dito Pedro Mi- Anindiba.-Peql1eno riacho junto á villa dQ Paço.
gnel, e as graves desp.ezas, t'rabalho e perigo, com q~le foi Anjo§.-Pequeno regato, confluente do Mearim.
à FrcLnga prOCU1"ar o conhecimento e app1'ovagão dos meios An.n·adia. -(Corrupção de Anna D1·as.)
para o estabelecimento da dita fabn'ca, lhe fazia igual con- ·Povoado pertencente á comarca de Vianna.
cessão por dez annos, com o onllS de montar o estabeleci- Parece que bouve desejos de ahi fundar-se uma villa,
rn~nto dentro ele 2ft mezes, não podendo embarªçar-as já porque muit.a gente, principalmente antiga, ~ chama villa
existentes, mas tambem não sendo permittido a ninguem nova de Annadia.
de~Lro do praso de dez annos montar outra ue igual traba- Apal!.y.-Lago de pequena extenção ao S. da cida·
lho sob pena de confiscação do aoil, dos escravos, e ela fa· de de Vianna.
brica para a fazenda real. Aprendizes :a:n.arilllleiros.-Vide com-

Este alvará teve O-CW))p1"a-Se-em l\Jaranbão aos 13 de panhia de alJrendizes mar'in!tei'l"ús.
junho de 1729 pelo capitão general Alexandre de Sousa Aquary.~Um dos lagos ao N. da cidade de Vian·
Freire. na.

Em 1761 tendo sido exportadas para Lisboa 32 libras de Aquiry. --Nome dado a U]Il dos muitos campos de
anil que muito agradaram, enviou o ministerio ao governador Vjanna, e a um lago que fica.a leste d'elle, tendo ele .com·
c1'esta capitania algumas instrucções sobre o modo de cul- primento (leste-oeste) no verão 2 leguas, e de largura só
tivaJ-o, e ordenou que fosse mandando do silvestre, que de- meia. Vae desaguar no lago de Vianna.
,ia ser preparado de conformidae}e com as ditas instrnc- Ara.do.-Em ~ de janeiro de 1798 D. Rodrigo de
ções e na fabrica, cujo modelo veio com esse aviso. Sousa Coutinho, do palacio de Queluz em Lisboa, omciou a

Foram remettidas algnmas libJ"as para a Cuvilhan, e d'ahi D. Fernando Antonio de Noronha, por ordem regia, « para
mandaram dizer dois tlO!.ureiros que o examinaram, «ser que proc'urasse introduzir n'esta capitania o uso dos bois e
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do a,rado para cultura 'das terras, e o usó de' queimar as Diz que, quando 'não cheguem estes donativos, informe
canas já moidas como faziam os inglezes e francezes nas logo com o seu parecer, declarando-se a finta que se pode·
Antilhas, nas fornalhas dos engenhos; para eoonomia das rá lançar,
lenhas, » Entre esses papeis veio a informação de José da Silva

Já se vê que nilo é dos nossos dias os exforços feitos pa- Paes, dada cm Lisboa em 8 de maio 'de t 7ÕO.
ra introducção do arado na lavoura. Historiando 'a 0bra e mostrando a necessidade d'ella, can-

A rotina, com tudo, tem tido mais poder do que a scien- ta o que houve no tempo do governador João de Abreu
cia e o estudu, o que é para lamentar. . Castello Branco, e diz que sendo pouco o auxilio recorreu
.Arapapahy.-(Canal do)-Sendo por tOflos re- elle á real clemencia e benignidad'e de S. M. por carta de

conheoida a necessidade da abertura d'um canal, ou leito 12 de outubro de 1742.
artificial que communicasse as <lguas do B<lcang<l, ou antes Para poder deferir á supplica mandou S. M. que o gover·
as da bahia de S. Marcos, com as cio Arapapahy, ou com nadai' Francisco Pedro de Mendonça Gurjão enviasse uma
as que circundàm a ilha de S. Luiz, foi projectado em 1742 planta da obra, com o orçamento e parecer do engenbeiro
este canal, como consta da representa~.ão que em 1 de se- Carlos Varejão Rollin, e tambem com o do bollandez Cor
tembro d'esse anno os oliciaes da camara da capital fize- nelles, mestre da serraria.
ram subir á presença de Soa Magestade. Termina, dizendo que lbe parece justíssimo, que S. ma-

Anterior a este plano foi a empresa proposta ao capitão gestade lhe mande assistir ao menos com dois contos de
general do estado João de Abreu Castello Branco, que, eon- reis, e 50 indios de serviço elfectivo por dois annos para
vocando os moradol'es, lhes demonstrou a utilidade da obra, que reunidos aos 1.00 indios com que deve concorrer o po
e d'elles exigia promessa. de o auxiliarem com dinbeiro, vo, se leve a effeito esta obra no referido tempo.
mantimentos e escravos. Facilmente consegllio tal auxilio, Resolveram todos os presentes desistir da obra por ser
porque este canal é um seguro meio de navegação entre a grande a des[leza calculada em oitenta mil cruzados, insuf·
capital e todos os lugares por 011 le passam os rios Munim o.ci-ente a ajuda de costá de cinco mil cruzaàos orrerecida
e Itapecorú-mirim, Mearim e Pindaré, evitando assim os por S. M.; e como não podia o povo desta cidade, o mais
riscos, que correm os barcos na passagem do Boqueil'ão, pobre de toda a America, tomar sobre si a satisfação de to:
onde qoasi sempre naufragam muitas embarc:.lÇoões com gra- da a mais despeza, sendo como ba de ser tão extraordjna
'e prejuizo, tanto particular como publico. riamente maior do que se persoadem, e não querendo ex-

Com esta contribuição, qlle chegou á quantia de 6nõt\000 pôr-se a orna finta, rogaram ao Ouvidor para que em no·
em dinbeiro de panno de algodão, servindo ás vezes de m06- me delles se dirigisse a S. M. pedindo tal desistencia.
da nesse tempo, 280 alqueires de farinba, e 00 negros es- Em 2 de março de 1755 o Ouvidor levou todo isto ao

. cravo, deu-se começo á obra; porem com á retirada do ca- oonbecimento do governador, j3 este em 20 de abri! de i 755
pitão-general para o Pará em 17 de agosto de 1743 suspen- aliciou a S. M., por intennedio do ministro Diogo de Men
deram-se os trabalhos, e acamara, \ endo qoe a pobreza da dança Corte Real, contando o occorrido na reuniãO, e di
terra não podia fazer frente a tão grandes despezas, recoi,- zendo que do seu ([palacio observou e achou, que n'aquel
reu á metropole, pedindo um auxilio. les mesmos perigosos passos do Boqueirão e Itaqui estava

Em 19 de fevereiro de 17;:>5 o desembargador ouvidor o remeuio mais facil, mais prompto, mais barato, e não me·
gerai, corregedor e provedor Manoe! Sarmento ofliciou á nos util para a passagem das canôas, rompendo junto da
camara, determinando que ella convidasse a nobreza e povo terra os recifes, que fazem perigosas as passagens, e dei
para comparecer no domingo 23 pelas 3 boras da tarde na xanclo canal largo 13 profundo por onde as canôas possam
casa da mesma oamara, onde e1le se acharia para conferir pas ar de meia maré at6 preia-mar. »

sobre certa diligencia do serviço de S. 1\1. Declara que já fez uma exploração neste sentido, e que
Acbaodo-se nhi todos presentes, foi dito pelo Ouvidor pr.etendia repetir no verão « quando os ventos são na costa

ter recebido elo brigadeiro governador desta capitania, Gon- mais impetuosos e fortes e os mares mais grossos, e que
çalo Lobat!) Pereira de Sousa, uma carta, que continha umil desejava fazer esta obra á sua custa para o:ITerecer a S. TvI.
provisão de S. ~J. I;om o parecer do sargento-mór de ba- oomo signal de sua gratidão e amor pelas mercês que deve
talba José da Silva Pue . e seus filbos ii grandeza de S. M. »

A carta do governador era de 17 de fevereiro, e a prQ- Em 2 de jonho de 1756 pelo mesmo ministro respon-
vi ão, regia de 29 de maio de 1750 em que S. M. dizia ao deu-Ibe S. M. que não consentia que fizesse elle esta obra á
governador do Maranhão, qUt:l tendo visto a sua carta de sua custa, e sim que a pr'omovesse eotre os moradores e
17 de fevereiro de 1749, a planta sobre a obra deste canal, religiosos, tomando algum dinheiro por emprestimo por
e arepresentação da camara, na qual se olIereceram a concor- r:.onta da fazenda real e impondo-se algum tributo para pa
reI' para a dita obra todos os moradol'es, julgou cuovenien- gamento desta divida.
te pela resoloção de 27 do presente mez e anno, em con- Já em janeiro elo anno proximo passado tinba Gonçalo
sulta do conselho ultramarino, enviar-lhe todos esses pa- Lobato dado principio a esta obra tambem á sua custa, e
peis, manda!1do tomai' em lembrança o que os morador.es suspendido temporariamente por ç.ansa das muitas chuvas,
prometteram, e tratardo mo do de execnção. e pelo angmento do preço da farinha.

Lembra que se animem os prelados elas religiões a eo- Recebendo· o aviso ele 2 de junho deixou-a de mão, não
trarem na execução de obra de tanta utilidade. só por isso, como tambem porque espera\ a n~esta cidade o
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'desembargador intendente geral João da Cruz Diniz Pinbei- . Foi esta opinião confirmada pelo intelligente engenbeiro
·ro para conferir com o engenheiro, que tinba de vir do Anuré Rebouças, quando, respondendo em 24 ele março de
Pará. 1865 á consulta, que pelo ministerio de marinba lbe foi

Tendo morrido João da Cmz, o governador esperava por feita em 6 de fevereiro do mesmo anno, disse em seu in
outro para conferenciar com elle e o engenbeiro, como dis- teressante relataria, no qual pintou o triste quadro então
se em seu omcio de 24. de novembro de t 757 ao minis- das obras publicas desta provincia, o seguinte:
tro Thomaz Joaquim da Costa Corte Real. (( Occupa o .segundo lugar o canal do Arapapah,1j,-vul-

Em 3 de agosto de 1776 no palacio da residencia do go- garmente o Furo,-obra importante e de manifesta cpnve·
vernador Joaquim de Melto e Povoas, presentes os ministros niencia, projectada desde 1742, começada em 1848, e sns
por elle convocados, o desembargador ouvidor Miguel Mar- pensa em 1858. Nella se despendeu 560:000aoOO, sendo
cellino Velloso da Gama, e dr. provedor da fazenda reaI140:000~000 do governo geral; no emtanto por esse canal
Henrique Guilhon, foi apresentada uma carta da secretaria ainda não passou até boje uma só canôa! I
de estado com data de 2 de junho de 1756 em que S. M. (( Um capital de 560:000~ improductivo ha 17 annos ...
'ordenou que se- fizesse a (( obra da vala e communicação E nesta terra Deus de Misericordia I...
dos rios do Cacborro e Bacanga conforme se lbe bavia dado (( Affirmaram-me trabalhadores deste canal, que ahi o es
·conta .em 20 de abril de 1755, lembrando que se impuzes- candalo chegou ao ponto de se desfazer á noite o trabalho
:se algum direito para consignação delta. » exewtado durante o dia I! »

Pensando nos meios de realisaL-a pareceu a todos (( que Arapapahy. - Igarapé, que desagua perto da
sendo o genero do algodão em rama, um dos que estes po- babia de S. Marcos 2 e meia leguas ao su-sudueste da ci.
vos oITereceram para subsidio militar, seria o menos one- dade. -
roso, estabelecendo-se n'elle este direito, por ser até agora É bem pequeno e só aqui o mencionamos pelo canal, que
-isento d'eltú, attendendo a quro nos tempos antigos não ti- se procurou abrir entre elle e o Bacanga.
nha extracção alguma. J) Arapapahy.- Pequena povoação estendida no

Depois de alguma discussão arbitrou·se, que pagasse ca- a1Taial do' furo, ou canal do Arapapahy.
·da arroba de algodão em rama, que se embarcasse para fó- Nasceu com o estabelecimento abi de colonos portugue
ra a quantia ue '160 reis por ser o modo mais commodo zes, e com a vinda de muitos lavradores do Itapecurú, que
para se poder conseguir « o importante fim desta utilissima trouxeram seus escravos para serem empregados na obra
obra em benellcio do commercio e de todos os moradores do canal.
deste Estado.». Começou esta povoação em 1848; e chegou a ter algu-

Com o rendimento d'esLe imposto, pago na alfandega em mas casas de negocio, bem surtidas.
mesa creada especialmente para este um, e re,colbido ao Foi n'esse tempo começada a edificação da igreja, que
-cofre do furo-deu-se andamento em '18 de julho ele hoje é a matriz da freguezia de S. Joaquim do Dacanga.
J776 a tão gigantesco canal, já então denominado-passa- Com a interrupção da obra do canal foi rapidamente de-
gem de S. Joaquim. cabinda, quando tão util. podia ser, pois ainda a conbece-

E te cofre esteve a cargo do senado da camara ate que mos bem florescente e agradave1.
no governo de D. Fernando Antonio de Noronba, por carta Em 25 ele agosto de 'J863 o presidente d'esta provincia
regia de 27 de junbo de '1792, foi recolbido ao erario, e Dr. Ambrozio Leitão da Cunba pedia á cnmara municipal
embora a ol)ra parasse, não sabemos porque moti vos, con- da c.api tal U!TI aI tal', que outr'ora servia. para os 'actos divi
tinuou com tudo a porcepção do imposto até 1808, produ- nos, a que tinham de assistir os presos, quando a cadeia
zindo a taxa de 1GO reis a enorme somma de 621 :4G3~533 estava colloeada no pavimento terreo ela casa da eamara,
rei:! e deter~inou-se, que á custa d'elle se .fizessem os re- aOm de ser aproveitado para e!ite templo, e no dia 29 agra·
paras precisos na alfandega, se edificasse um quartel para deceu a bondade com que a municipalidade satisfez a este
a tropa de linha, que se infol'masse sobre a utilidade, que pedido em sessão de 27 do mesmo mez.
podia resultar da abertura de semelbante canal e dos cáes, D'abi n poucos dias foi o altar tirado da capellazinba, que
que se achavam em projecto. _ existe por detraz da casa da camara, e levado para estn 10-

Foi depois planeada e orçaela pelo distincto engenheiro cal idade.
civil João Nunes de Campos, e teve novamente principio Arapiranga.-Vide Guarapiranga.
em 1 de fevereiro de '184·8 na presidencia do Dr. Joaquim Arary.-(Freguezia de N. S. da Graça do).-O cu-
Franco dtl Sá. rnto do Arary, que está cm 3D 14.' de tal. merid. e liGO 51'

A assemblea geral legisl"tiva, reconhecendo o valioso e de Jong. oCC., foi fundado em '1723 por José da Cunha
incontestavel direito que tinha esta provincia de receber dos d'Ecá, Odnlgo da casa real, e capitão-mór que foi da eapi·
cofres pulllicos o producto d'um imposto, que os seus ha- tania L10 Maranhão.
bitantes "oluntariamente lançaram sobre si, consignou parn Está situado cm posição encantadora, e é cortado pelo
a abertura deste cann\ a quantia annual de 24:000~OOO rs. igarapé chamado Nema que vem do Lago ela 1I1orle.

Acha-se hoje inteiramente parada, depOIS de enorme e in- Em 1803 conlava tl'es casas, e em 1820 vinte e duas ha-
criveI despeZ;), esta obra que em seu desen olvimento, como bitações.
bem disse o illustrado Timon-Maran!.lense, «( só tem prova- Em '1806 o ciL!adão Lonrenço da Cruz Dogéa requereu
do ignorancia, iocuria, corrupção, L!esleixo e concussão. J) ao bispo D. Luiz de Bl'itto Homem licença para levantar um
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templo, e em 1808, já prompta a igreja, creou uma irman- 1825 os cidadãos Leonardo Pimenta Bastos e Pedro Lean
dade, e com ella foi á villa da Victoria buscar em solemne dro Fel'llandes por si e seus berdeiros a tratar e apascentar,
procissão a imagem de N. S. da Graça, a qual, tendo per- em seus terrenos e campos de criar «30 cabeças de gado
tencido ao hospicio de Butipema, da ordem religiosa de N. cavallar e dous lotes de egoas» judicialmente avaliadas na
S. das Mercês, estaya na matriz da dita villa com outras, e quantia de 326/$000 reis, sem por isso perceberem alguma
todas quebradas. remuneração.

Para este fim Lourenço da Cruz Bogéa e os mais mora- Do termo de avaliação feita a 17 de outubro de 1825
dores do Arary em 3 de março de 1809 requereram ao vi- consta que foram assim julgados:
gario capitulai' licença para essa trasladação, a qual lhe foi

8 bestas pUl'idus-8@000 reis cada urna-64$000 reis.
concedida por despacllo de 15 do mesmo meí: e anno « com 14 (I oHeiras-7$000 reis (I -98$000
a clausula de ser primeiramente lavrado na presença do re- 4 poldros ele 2 annos-5$ reis cada um-20$000
verendo parocho pelo escrivão, que elle nomeasse, um ter- 6 I( de 1 unno-4@ I'eis I( I( -24$000
mo pelo qual se obrigassem os supplicantes a restituir a 4 cavullos mansos-25$ rejs I(-100@OOO
imagem, logo que lhes fosse pedida, precedendo ordem 2 poldros de um anno-1,o$ rs. I( • -20$000
d'esse juizo e a entregaI-a no estado, em que recebessem. » -326$'ÕÕ'Õ

Lev'aram a sagrada imagem, do porto grande da villa: em Ayaliadores-Acacio Raimundo Garros, Thomaz d'Aquino
nm barco decente e vistosa.mente ornado, e seguido de mui- Ferreira.
tos cascos e igarités bem enfeitados. Tendo-se incendiado na noite de 9 de outubro de 1R27

"'\ ieram pelo rio abaixo soltando foguetes e dando outras pelas 9 horas a igreja da Victoria, então cuberta de palha,
demonstrações de alegria, até o lugar denominado-Bebe- em dezembro do anno seguinte a meza da irmandade de N.
dOllro-distante lIo Mary 500 braças, onde saltaram e se- S. da Graça do Mary requereu ao vigario capitulai', o co-

.guiram por terra até éÍ igreja. nego José Constantino, que servisse de matriz esta capella,
Foi esta procissão acompanhaàa pelo vigario Ignacio lIa· em quanto sé conéertava a dita igreja.

mem de Britto,'c por mais de !1,OO pessoas da capital e do Em '13 de maio de 1836 o juiz de paz José Antonio Fer
Itapecurú-mirim, de Vianna e seus arredor'es, e recolhen- nandes enc3minhou ao bispo D. Marcos Antonio de Sousa
do-se a imagem ao seu novo templo em ti de agosto de um requerimento, em que varias cidadãos d'esta localidade
18 H, no dia seguinte cantou-se ahi solemne Te-Deum em pediam que a capella, ahi levantada, fosse erigida á cathe
acçiío de graça. goria de CU1'ato, por estar situada duas leguas abaixo da

Em 7 de agosto do anno antecedente este mesmo ancião, igreja matriz, em terreno cortado de igarapés, e por isso
tão respeitavel pelos seus annos, como por suas virtudes, intransitavel no inverno, dificultando-se assim, e ás vezes
levantou á sua custa, precedendo licença do bispo D. frei tornando-se il11possiveis, os soccorros espirituae?
Joaquim de N. S. do Nazareth, junto á igreja uma capella, Os autos, d'onde estamos colhendo estas informações,
onde hoje se adora o Senhor Bom Jesus dos Afilictos, re- rererem-se até 12 de setembro do mesmo anno, dia em que
presentado em linda e perfeita imagem. Os paramentos e al- o bispo mandou ouvir o vigario do Mearim.
faias, foram lloados pelo mesmo fundador. Em 1856 ti nba esta povoação !1,O casas de telha, 90 'de

Por despacho de 17 de novembro de 1820 mandou o palha, 10,086 habitantes sendo 3,13 escrayos, .e 8 lojas ou
bispo, que fosse ella benzida. quitandas.

Pertence hoje esta igreja li irmandade de N. S. da Graça. Pela lei provincial n. 4,65 de 24 de maio de 181>8 foi es-
Em 20 de agosto de 18tO, na freguezia ele N. S. do Na- te cumfo elevado a freguezia com a invocação de N. S. da

zareth da Victoria do Mearim, o juiz, procul'ador, thesou- Graça, sendo filiar da de N. S. de Nazareth da villa da Vic
reiro e mais irmãos mesarios da irmandade de N. S, do Ara- ctoria do Mearim.
ry, por escriptura publica passada pelo tabellião José Joa- Aos 26 de janeiro do anno seguinte foi ella pelo Exm. Sr.
ql1im de Meirelle, e obrigaram a dar para patrimonio da D. Manoel Joaquim da Silveira instituida canonicamente,
capei la, erecta á mesma Senhora, no lugar J11'a1'y « o ren- tendo por territorio o que demora entre o igarapé Arary
dimcnto de 28 cabeças de gado cavallar (egoas) e dous ca- na margem clireita do l\1earim até entestar com os limites
vallos para paes d'egoa , o qual importava no valor de reis da fregnezia de Santa Maria de Anajatuba, na margem es
120~000. » querda do Mearim todo o territorio comprebendido entre

O promotol' ecclesiastico julgou insuficiente este numero uma linha direita tirada do dito igarapé Arary até entestar
de animaes, e requereu que se declarasse o lugar ondc se a com os liR'lites da rreguezia de S. Francisco Xavier de Mon
chavam elles, afim de se considerar estavel o patrimonio. ção, de N. S. da Conceição de Vianna, e de S. José de Pe-

Seguia-se uma grande questão até que em 2 de maio de nalva.
1826 o conego José Constantino Gomes de Castro, como O padre João Francisco Coelho, já fallecido, foi o prí-
governador do bispado, julgou sufficiente por sentenç.a o meiro parocho e.ncommendado e depois collado.
dote de dous lotes de bestas situados, para que com o ren- Distante da povoação meia legua está o Lago ela lJiorte,
dimento de sua producção (salvo sempre o casco oil nume- que é mui piscoso, tendo no ,erão meia legua de circum
1'0 das cabeças) se fizesse a despeza da fabrica e do neces- ferencia, e no inverno quatro leguas por ser rodeado de
sario guizamento da sobreclita capella. &: &. campos baixos, que se innundam com as cbuvas.

Obrigaram-s~ por escriptura publica em 23 de julho de Communica-se este lago com o)garapé Nema, que pas-
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sa dentro da povoação, e sobre o qual existe uma ponte de No transporte de generos d'ahi para a ca-pital e vice-ver.
páu, muito arruinada e com mnitas taboas soltas. sa empregãm-se nove embarcações de lotações diversas, que

Para que o lago se não esgote, tapa-se no verão o igara- fazem regularmente duas viagens redondas por mez, aufe·
pé, que desagua DO rio Mearim. rindo de fretes-dezeseis a dezoito contos de reis anuo

No inverno "tambem se communicá este lago com o igara- aes.
pé Arary, que nasce em campos baixos ao lado d elle. A exportação dos generos de lavoura e industria, que

Em distancia de duas leguas encontra-se o La!J~dnho constam de arroz, milho, fructas, carne secca, e taboado,
mais pequeno do que o antecedente, bem piscoso e constan- sóbe a mais de duzentos contos' de reis. Mais de vinte mil
te, pois nunca se esgota. arrobas da assucar é fabricado nos engenbos dos Srs. te·

Arredado quatro leguas acha-se o Assut1'nga, maior que néntes-coroneís José Antonio de Oliveira, e José Antonio
o Laguinho e igual ao da lItorte: dá muito peixe, porem Fernandes, e alferes Antonio Felippe Pimenta Bastos, seno
cercado de atoleiros só é aproveitado, quandô o verão se do o do primeiro movido a vapol' e um dos melhores es·
apresenta com muito rigor. tabelecimentos da provincia, e o assucar do segundo nota·

É um dos pontos do interior da provincia do Maranhão, vel por sua excellente qualidade.
que possue em seu solo o germen de um gi'andioso futu- A criação do gado "accum, o fabrico da carne secca, e
1'0; uberrimas terras que com prodigalidade recompensam serral'ias de madeiras constituem a sua pequena, porem
o agricultor que as réga com o seu suor; pinguHs campinas lucrativa industl'ia : não ha na capital um só individuo que
que se prestam a uma larga criação de gado "accum, ca- não prefira a carne secca, ahi preparada, á qualquer outl'a
vallar, e mesmo lanigero; extensas e ainda intactas mattas de outro pauto da provincia, assim como" não ba artista
que proporcionam preciosas madeiras para mal'cenaria e mal'cineiro que já não tenha preparado mobilias completas
construcções navaes; e lagos notavelmente piscosos que far- com ooeuro d'ahi como o melhor; tem-se vendido até paI'
tam as mesas do rico e do pobre: tal é o florescente esta- ciocoenta mil reis a duzia de taboas dessa madeira, o que
do do municipio do Arary, dotado pela providencia de um prova a sua boa qualidade.
benigno clima. . PaI' duas vezes ahi fomos, e lá colhemos estas informa-

A sua população li, I'e, superior a 3:500 almas, dedi- ções: lembramo-nos sempre e com saudades do genio hos
ca-se com assiduidade ao cultivo das tel'ras, e á criação de pitaleiro, franco e agradavel dos seus habita.ntes.
gado, e tanto proveito til'a do seu honroso trabalho, que Arary.-Pequena povoação situada na margem di-
tem sempre meios de satisfazer as suas necessidades, de reita do rio Mearim, 1.1 leguas ao sul tia capital.
sua familia, quasi sempl'e numerosa, e ainda reserva algu- São indios os seus habitantes e culti\ am arroz e algodão,
ma cousa para soccol'rel'-se na velhice, a que tem quasi cer- Arary.-Igarapé, que se communica com o Nemo
teza de chegai'. Não consta existir ahi uma só pessoa que, no inverno.
tendo forças para trabalbar, viva da caridade publica! Arary-assú.-Igarapé ponco distante e acima

Asna popnlação escrava é limitadissima: cremos que não do Arary-mirim.
atlingirú ao nmnem de duzentos. " ArarY""1uir:iIn...-Igarapé acima da foz elo Gra·

O Mary é um dos lugares mais salubres da provincia.·e jahu.
onde se vive maior numero de annos. Os estrangeiros, prin- Arassagy.-Assim denomina-se a costa de m~r,

cipalme.nte os Pol'tuguezes, chegam a uma longevidade ex- que pal'te de leste do pharol de São Marcos, porem em dif·
traol'(l inaria, e para prova disto basta citarem-se os seguin- ferentes lugares tem outros nomes, como sejam Joroci,
tes factos mais recentes: José de Sousa de Farias, contava J.l1atto-grosso, Boca da alagoa, Francisco Dias, Parola,
mais de 120 annos de ielacl,e, quando falleceo, e o tenente Jaguarema, Ponta-grossa, BoCct do 1-io, Carra do Aras·
LOUl'enço da Cruz Bogéa, mais de 100! sag,7j etc. etc.

Existem ainda, talvez, mais de 12 homens que contam N'ella encontram-se diversos lugares de desembarque,
80 e mais annos, e tão fortes e robustos que ainda Lão pen- como sejam o TctltSSÚ, Boca do Una, Barrct do Pucana,
sam na viagem para o outro munelo! Quanto aos nnturaes Barra elo Curral etc. etc.
seria fastidioso enumerar os que teem morrido, e os que No tempo do uominio hollandez houve U01 engenho de
ainda vivem com aql1ellas idades. nssucnr por ab i algures_

É tão benigno o clima deste lugar, que tem sido preser- Osargento-mór Diogo de Campos Moreno deu-lhe o no·
vado de todas as epidemias, que nestes ultimas vinte ano me, de Amsanhug_
nos tem assolado a capital e mi.1itos lugares do -interior. O capitão Simão Estacio dJ Silveira na sua Relação Súm-

O seu commercio e navegação, lavoura e nascente inuus- marict das coisas do i11amnhão," publicada em '1621-, diz ter
tria, estão em ia de pl'ogresso, e par::l prova abi se acham aqui havido uma aldeia sob ·as ol'clens do capitão Branco.
estabelecidas umas dezoito casas ele negocio, que importam Arassy. -Peqt;Jenil situação. na margem direita do
annaalmell-te da capital mais de cem contos de reis de ge- Mearim, ,1-1 leguns ao S. da capital. São indias os seus hu·
neros seccos e molbados, afóra o que os particulares man bitantes e cultivam arroz e algodão.
dam vir por conta propria, que chega, pouco mais ou me- Aray6ses.-(Freguezia de N. S. da Conceição de).
nos a igual quantia. Amoralidade e pontualidade destes ne- -E:;tá situada, perto da margem ~squerda do rio Parna·
gocianteses tão comprovadas pelo facto de não ter ainda fal- lJyba, em 30 10' de la1. merid. e 4,4,0 6' de longo oCC., 15
lido uma só ea:;a, que aíl'ectasse os interesses da capital. leguas acima da sua barra, na povoação do' E/2geitado.. -
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Procede esta povoação de uma aldeia de indios Arayo- juiz foram julgados os ditos embargos como provados, e de
ses. O governador Joaquim de Mello e Povoas, dando conta nenhum errâto a l:nstituição e doaçãO, « porque a mesma
a Sua Magestade da visita que fez á dita povoação em '1767, capella não foi erecta com a necessaria confirmação do go
emittio o seguinte juizo: verno, como era mister, para se poderem taes bens cba-

'« O lugar do N. S. da Conceição dos indios Arayos está mar propriamente encapellados n~ conformidade do § 15 e
muito bem situado, porem no verão é muito falto d'agoa. seguintes da lei de 9 de setembro de 1769 e 23 de maio
As terras não são as melhores, mas produzem bem o algo- de 1775 e por tanto jámais poderia ser c.onsiderada vaga, e
dão, e vendo que neste lugar não bavia tambem commer- como tal incorporada aos bens nacionaes. »_

cio algum, e que os pannos d'aquelle genero tem no sertão Contra esta decisão encontramos a seguinte exposição,
a melbor sabida dispnz alli uma fabrica de pannos, trazendo que em sua integra publicamos, para que digam os enten
para esta cidade alguns rapagões ·para aprenderem a tecel- didos, se Nossa Senbora da Conceição foi ou não expollia
Iões, e pondo-Ibe novo director lhe recommend~i a planta- da dos seus bens, sempre mal administrados, e não poucas
ção do algodão e factllra de teares, segurando-lhe que logo vezes roubados.
que estivessem feitos e houyessem o algodão prompto, iriam «Parece que, antes do alvará de 9 de setembro de '1709,
os rapazes, que já bão de levar muita luz d'aquelle officio, não bavia disposição legislativa que probibisse a creação de
e um mestre para entral'em a trabalbar na dita fabrica, que capellas ; aliás, d'este mesmo modo e do alvará se infere,
estou certo servirá de grande utilidade áquelle sertão.» que era, se não permittida, tolerada a creação de ermidas

Ahi foi feita pelos particulares uma pequena capella com ou capelJas para missas particul:Jres, para o encargo das qua-
a invocação de N. S. da Conceição d'Arayoses. es oneravam-se alguns predios com que eram dotadas para

O fervor catbolico, que então dominava, levou os indios a conservação e decencia dos seus oroatos, aos guaes se cba
cbefes de aldeias, João de Deus Magú e Silvestre da Silva, mava impropriamente bens de capella.
a doarem a N. Senbora as terras, que tinham em Santa ({ Por semelhante razão, o citado alvará no ~ iS tratando
Rosa e no Para-mirim para ncllas se situarem fazendas, on- elas capellas irregularmente instituidas de preterito, determi
de fosse criado o gado vaccum que já possuia por esmola, nou, que as que estivessem vacantes, 0\1 devolutas por te-
e outros lInimaes, que para o futuro lhe fossem doados. rem cabido em commisso, ou por se ter extinguido com os

Desappareceu este palrimonio pela segui11te maneira. ultimas administradores a descendencia do instituidor, que
Mandou o governo da provincia, em 9 de setembro e i8 ficassem isentas de todo o encargo a que tinbam sido one

de novembro de -184'1., inventariai' os bens d'esta capella aradas.
fim de serem incorporados aos proprios nacionaes, visto es- « Considerando-se o patrimonio de N. S. da Conceição de
tarem nos termos lIo alvará de 14 de janeiro de ,1807. Arayoses comprebendido em alguma das especies acima,

Ao juiz municipal da Tutoya requereu o cidadão Clarinclo isto é, ou como capella, ou como dote; ainda assim, não
Teixeira de Carvalho vista para embargo de terceiro senbor pode elle passar, pelo que me parece, aos descendentes do
e possuidor prejudicado, sendo suspenso todo e qualquer insti tuiuor ou doante : o patrimonio ou dote, foi feito a N.
procedimento sobre a arrematação dos mesmos bens até Senbora, e esta é eterna, nunca se extingue; e esses bens tem
decisão do~ embargos. sempre sido administrados por pessoa não probibicla como

Fundavam-se os embargos em serem os bens. ora exis- são as corporações de mão morta. Se foi irregular a dota
tentes, doados a N, S. da Conceição de Arayoses para seu ção d'esse patrimonio, ou i;stituição de capella, ella ficou,
patrimonio pelos fallecidos mestre de campo João de Deus não obstante, sanccionada pelo que se dispoz no citado alva
Magú e sua mulber D. Marianna Fernandes Cbaves, e Sil- rc'l de 17bD S '18, lei subsequentemente promulgada ao acto
vestre da Silva e sua esposa Domingas da Conceição. da doação que teve lugar em janeiro de '1750; e pOI' con-

Constavam esses hens de gado vaccum e ca"allar, e ter- seguinte é obvio que no tempo em que se fez a doação não
ras no Parà-rnirim e Santa Rosa, como se mostrava pela podia ser ella regulada pelas disposiç.ões de urna lei que só
escriptura passada em 5 de janeiro de 1750. existio 19 annos depois. Ao tempo da lIoação, qualquer

Allegaram que esta doação foi condicional para os des- pes oa que flode se dispôr de seu bens, pod ia instituir
cendentes d'aquclles doadores poderem tambem criar seus capellas em certa quantia de dinheiro, para que pelos I'en
gados vaCCUnl e ca\'allal', sem que de forma alguma fossem dimentos delle se cumprisse annualmente algumas obras pi
esbulhados nem mesmo qnalquer authoridarle f'nclicial po- as: o citado alvará ele 1769 foi que veio re tringir esta li
desse toma1'-lhes conta sob a clausulã de fiem" sem vigo?" a berclade, exigindo para a instituição ele capellas licença re
mesma doação, sendo esta instituição nnlla desde o seu gia, prescrevendo as regras e solemnidades, porque só po
principio, por não ter sido feita com as formalidades exi- diam el'alli em diante serem instituidas essas capellas.
gidas pelo ~ 0\5 e seguintes da 'lei de !) de setembro de « Em Arayoses, existia uma missão ou aldeia de indios elo
1760, por não baver sido insinuada e nem poder vigorar mesmo nome. O traslado de traslado extrabido ele uma cer
como testameuto por falta de formalidades legaes. tidão não conferida, que dá noticia da escriptura ele doação

Em 14 de janeiro de '18!~4. pelo juiz Manoel Rabello Bor- que fizeram os doadores#Magú e Silvestre, das terras do
ges foram julgados por sentença bisnetos do referido Magú Pará-mirim e de Santa Rosa á N. Senbora, cujo tra lado con
o cidadão Clarindo Teixeira ele Carvalho e sua esposa D. stitue o primefro documento dos embargos, mostra que os
Marianna Fernandes Cbaves. doadores foram quem a expensas suas edificaram naquella

Em 23 de junho de 1846 na Tutoya por este mesmo missão uma capella particular para nella se dizer missa, e
Dioo. n. 1-4.
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como é natural doaram-lhe aquelle patrimonio aOm çle que Infelizmente Nossa Senhora já não possue esses bens, e
tivesse corn que occorrer ao preciso para a consen'ação e não poderam ser revindicados ? .
decencia dos ornntos ela mesma capella, visto que tendo N. Existe boje umn igreja, que serve de matriz, edificada
Senhora algum gado vaccum e cavallaI' proveniente de of- pelos fieis, e sem dispendio dos cofres publicas.
rerendas dos fieis; não tinha terras proprias onde criasse e Os limites desta freguezia principiam da fazenda São Pe·
conservasse esse gado. Esfa do'ação de terras, feita como dro inclusive, margem esquerda elo rio Parnahyba, seguin.
fica dito em '1750, não podia, e nem era possiyel er re- do em linha recta ao lugar Capim, deste ao de S:ío Romão,
gulaela pelas disposições de uma lei que ainda não existia. margem direita do rio Magú, atravessancto este para o la·

a Por este modo f}caram pertencendo a Nossa Senhora a- gar RiacMo, margem esquerda do mesmo Mngú, e por ella
quellas terras, nas qlJaes se estabeleceu com o gado que abaixo até o lugaI' passagem do Magú, seguindo d'ahi em
tinha uma fazendn, que augmentando progressivamente che- linha recta a sahir no mar no lugar denominado barra do
gou a ser uma boa fazenda de gado daquella ribeirn. S,e Carrapato, comprehendendo as ilbas, que ficam em frente
esta doação não foi insinuada como allegal'am nos embargos r.ln dita barra, até á das Canarias do rio Parnahyba, e por
quem é que podia dizer e asseveraI' que o não foi e até este acima, abrangendo toelas as ilbas adjacentes até à men
mesmo..sanccieDada com approvação regia, e a capella insti- cionada fazenda S. P.edl'o.
tuida com o con 'enso prelaticio como permitte a oru. Iiv. A rreguezia terá dez leguas de norte a sul, e vinte de
1° til. 62 § 39 e seguintes? Provaram os embargantes es- leste a oeste: á bastante extensa e pouco habitada.
sa falta ~ O traslado que é trasladado em i836 de outro É o segundo districto, do fermo da Tufoya, que [Jerten·
traslado extl'ahido em 1808 de uma certidão tirada do liv. ce á comarca do Brejo.
de notas em 1799 (4.9 annos depois da doação), não pOlle Não é para admirar que, sendo estes terrenos banhado
provar que a doação não foi insinuada, e nem a capella ap· pelos rios .fl.lagll, Parà-11i7°n'm e Tuloya, e semeiados de
pl'ovac1a com licença regia ou do prelado, por quanto um ilhas de CJue as principaes são lJlariquüas, São Paulo, Ba·
tal processo devin segui!: no traslado authentico da escrip- talas, Pogões, Santa Cntz, Cajzl, CorOLttá de dentro, Ca·
iura de doação, e paI' cúnseguinte não podia constar esse narias, São Bernardo, lJlall(Jztinhas, Egoas, Sob'radin7we
processo do livro' de nDtas em que foi lavrada semelhante Carrap~to, e tendo ainda muitas lngôas das quaes a prin·
escriptura de doação. É bem sabido, qUg traslado de tras- cipal é a de João PÚ'es, n'elles predominem as febl'es inter·
lado não tem nenhuma authol'idade jnric1ica por si só, e mi tentes, oriundas c1'esses paDtanos, expostos á acção do
que as pl1b1icas formas para terem valor juridico, é indis- ar e do s01, quando os rios no verão procuram os leitos,
pensavel, que sejam ou extral1idas com audiencias das par· que deixaram no inverno.
tes interessadas, ou authenticadas com a conferencia c con- fIa no sitio Carnaztbei1'as uma pequena capella, edifica·
certo de mais um tabelli50 nlem d'aqu lle que os reduz a da pelo capitão Filippe JO'é elas Neves, e por eJle dedicada
fOl'ma publica. Alem do exposto, segue·se.: que a authori- ao culto de S. José.
dade dos juizes ou provedores (entre elles o Dr. juiz de Na Wta do Cajú existe sal marinho.
fóra Luiz de Oliveira Figueiredo e Almeida), que teem exa- Finalmente nesta freguezia tem sua pnl'ada a 5. a e 6.~

minado e tom::Jdo contas cl'aquene p'atrimonio, e sempre o companhia do batalhão n. 34 da gl1arda nacional do muni·
julgaram de Nossa Senhora, é muito aLtendivel, e não é cri- cipio da Tutoya. .
vel que juizes esclarecidos e juris-consúltos, como por ex. Tem duas cadeiras de primeiras letras, l1má para o sexo
o indicado, deixassem de entrar no exame da certidão ou masc~lino, e outl'a para o feminino, ereadas pela lei pro·
lloação desse patl'imonio; e todos elles sucessivamente con- vincial n. 378 de 30 de junho de 185~.

sideraram por seu turno aqueHe patrimonio de legitima pro- Generos da localidade.-Não se dedicam muito os babi·
priedade de Nossa Senhol'a. Esta circumstancia, e a posse tantes d'esta freguezia ii lavoura, com quanto gozem da fe·
immemorial dão um direito inauferivel a Nossa Senhora licidade de possuirem terras muito proprias, sendo as mar·
sobre a propriedade do dito patrimonio. O~ embargantes gens dos rios inundadas pelo fluxo e renuxo do mar, ou
não [royaram a nullidade da doução por nenhum modo, pelas enchentes do Parnahyba, que alcançam espaço supe·
nem qu~ havia cabido em commisso, e menos que fossem rior a duas leguas.
elles descendentes dos doadores; mas ac1mittindo-se como Plantam arroz, cana, fumo, melancias, ananazes, m3lões.
prova a simples allegaçã9. ainda assim, só o eram do doa- pacovas ou bananas, e mandióca, Este ultimo genero den·
dor Magú, e não de Silvestre, e então como liquidaram tro de seis mezes está maduro e em estado de ser empre·
elles a porção de terras que foi por este e paI' aquelle doa- gado no fabrico da farinha, porem só em quantidade sumo
da? Outro sim' seria o gado Lambem doado pelos mesmos ciente para o consummo da localidade.
doadores? Consta isso do tal traslado? 9 pouco amaI' á agricultura, fonte inexgotavel de I'iqae·

« Como então é que se apossaram de todos os bens d'a· za, é. devido á grande quantidade de caça, e de peixe do
quelle patrimonio, repartindo-os entre si'? Seria por erfeito mar, dos rios e lagôas, e á facilidade que ha de ser adqai·
da sentença? Foi ella dada a execução? Appellou o juiz ex- rida, pelo que é o sustento exclusivo da pobresa.
oflicio como lhe cumpria, nos autos, dessa sentença ~ Res- É notavel, como já dissemos, entre todas as lagôas a de
panda o juiz e esbulhadores dos bens de Nossa Senhora. João Pú'es, que em suas quatro leguas de ex.tensão contem
Entendo pois que a sentença, que é dada contra direito, é abundancia de peixes de varias qualidades.
nulla, e nunca passa em julgado. )) É voz geral, que nas margens e ilhas d'este lago engo!"
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clam despropositadamente todos os animaes, desde o boi armazem no ilhote Piranbenha, que o.ca no rio Baca'nga em
até à.galinha. distancia recta de meia legua acima cresta cidade. D

Pode dizer-se, que nesta freguezia predomina sobre todos Não nos consta que se realizasse esta proposta.
.os outros generos de industria a criação do gado vaCCHm Comtudo pela carta regia de -14 de setembro de '1799
e cavallar. mandou o governo construir aqui outro armazem á imita-

Consistem os generos d'exportação no gado vaccum e ca- ção elo que se estava edificando no Pará.
vallar, couros salgados e curtidos, côcos da praia (dil)lolhe- Foi incorporauo á fazenda provincial pelo art. 41 da lei
miwl1 lillorale. L) e tatajllba amarella para tintas. geral n. 514. de 28 de outübro de "848.

Existem algumas engenbocas de aguardente, e poucos ~- Actualmente acha-se á margem esquerda do igarapé do
talJelecimentos de negocio, de artes e oflicios. rio das Bicas, coulpl'ehendendo um terreno de 50 braças

Estatistica.-Calcula-se em 2,500 pe~'soas a sua popula- em quadro, sendo araliado em 4·l :531a840 reis no dia 24
ção, sendo 1,200 do sexo masculino e 'l,300 do feminino, de janeiro de 1839 perante o juiz do civel ela capital.
2,250 livres e 250 escravas. Pela referida' carta regia foi aucthorisada a sua construc-

Arêas.-Pequeno lugar distante uuas leguas da vil- Cão, então orç.ada em 8:000aOOO reis. .
la do Munim, tristemente celebre pelo sanguinolento com- Serve de depo ito da palrara do governo e dos particu-
bate, que em 8 de dezembro de 1839 ahi hom'e entre as lares.
forças legaes a descoberto, e os rebeldes (baLai~s) abriga- Arraial.-Entre os nomes de diversos lugares, em
dos em trincheiras de tres pés de altura, construídas de que os portuguezes combateram ou acampal'am durante a
paus e folhas, torneadas interiormente por um fosso com guerra contra os hollandezes, conservam-se ainda hoje os
fundo bastante para cabril' um homem agachado, e donde do Culim, Arassagy, ou Araçagy, Nhaz/'mas ou lnhau-
occultos fizeram vivissimo fogo, que tão prejudici<J1 foi ao mas. .
exercito. (Vide cap. i 1 da Revol. do Maranhão pelo dr. D. Perdeu-se porem o de -JlonwlJY ou JJ01'uapy, dado a
1 G. de Magalhães.) _ uma posição, que ficava fronteira ao fio Ílapecurú, e onde

Abi fez prodigios ue valor o intrepido major Feliciano Antonio Teixeira se deteve por muito tempo.
Antonio Falcão, distinctissimo maranhense, que nasceu no Será este o local a que talvez por isso se ficou chàmando
quartel do campo d'Ourique em 3·1 de maio de 1810, e fal- Arraial?
leceu, jú brigadeiro, no Recife em 19 de julbo de 1853, e Arraial DO PLU~CIPE REGENTE.-Foi fundado em vir
o tenente Antonio de Sampaio, valente e destemido orudal tnde de ordem de D. Francisco de Mdlo MarlOel da Cama
da exercito, que falleccu brigadeiro na campanba do Para- ra, em 24- de junho de 1807 pelo tenente do regimento de
guay. linha do Maranhão Francisco de Paula Ribeiro com 50 solda-

Arrn.ada rnilagrosa,-É assim 'cbamada a dos do dito regimento, cujo numero depois se augmentou
com que sahio de Pernambuco Diogo de Campos Moreno com mais W.
para conquistar o Maranbão a 23 de agosto de 11614, sab- Em 1809-·acbava-se habitado por 215 possoas, tendo
baclo às 7 horas da manhã, devendo para este fim juntar- ruas e casas, quartel e capella.
se no Rio-grande com Jeronimo d'Albuquerque, capitão da Com a r.reação deste A1'1'aial o julgado de Pastos-uons,
dita conquista. aliás situado no interior dos sertões da r.apitania, obteve um

Diogo de Campos era capitão e sargento-mÓ!' do Estado porto navegavel, resultando poderem os habitantes impor-
d_o Brasil. tal' e exportar os seus generos por um caminbo de 18 le-

Acompanhou a Albuquerque gozando das honras e vanta- guas, quando d'autes o faziam por outro de b2 e meia até
gens do seu posto, como tambem de seu adjunto B colla- Meleias-altas.
teral, como disse o governador Gaspar de Ç'ousa na paten- Acba\am-se por essas visinbauças muitas fazendas de ga
te, que lhe passou em Olinda aos 30 de julbo de 1614. do destruidas pelo gentio Tymbim (lo rnatto, tão feroz que

Arl.llazelll. da poIvora.-A unica noticia, nem as crianças poupava. Depois da creação do AtTaial
que encontramos sobre sua fundação acha-se aberta a buril restabeleceram-se as denominadas S. Felix, Bom-sucesso,
n'uma pedra marmore no refeitorio da casa dos Educandos S. João, Serm, !ilaravilha, Dois irmãos·, Sant'Anna, Ca
artifices, que diz assim: «Esta obra mandou fazer Chris- j'ltei~'o, Ao pé d(~ sen'a, Sitio do meio, Garneleim, Picos,
tavão da Costa Freire, senbor de Pancas, governador e ca- Sant'Anna de baixo, TauoLeinio e A1'eia.
pitão-general d'este Estado e se acabou em 3 de abril de Crearam-se outras chamadas Corrente, Scmlo Antonio-
17-13. D lUimoso-São Domingos, Limpeza-Ve1'edas e P~·esidio.

D. Diogo de Sousa em omcio de -1 de maio de '1799, di- Desenfestados do gentio estes lugares, sujeitaram-se ao
rigido ao ministro D. Rodrig9 de Sou a Coutinho, disse que poder real as fazendas comprehendidas em 50 leguas do
era muito mal constl'Uido o armazem da rolvora, e por isso rio Itapecurú acima desde S. Zacharias até á fazenda de São
estavam ha muitos annos por terra quatro casas, existindo Felix, muito alelll do Armial, e as que existiam mais 18
apenas um pardieiro \'ell1o, onde se guardava a polvora, e leguas ao c6ntl'0, até então occupadas exclusivamente pelos

.esse mesmo ameaçando rui na. Tymbiras do matto.
Á vista disso, abundando nas razões expendidas pelo seu Muito antes de i 764 abriu-se uml estrada de Caxias para

antecessor em omcio de 27 de outubl'O de 1795 pedia «que essas alturas, porem ficou inutilisada pelas perseguições dos
lhe fosso permittida a deliberação de mandar erigir outro gentios.
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Perto do Arraial, 2 leguas, o cabo Simão Ferreira de miração, que havendo este anno grande colheita, que Lou,
Góes achou despovoadn uma aldeia com DOO casas pouco renço Delfort e os lavradores das suas terras colberam
mais ou menos. 10,500 alqueires, ficasse não só esta grande quantidade,

Nos primeiros tempos deste arraial morreram flexados mas as colheitas dos outros lavradores empatadas, sem qne
muitos soldados e paisanos. os administracloees da companhia lhe desse extracção Ilem

Tornando-se por estes jndios intransitaveis os caminhos em todo, como deviam, nem em parte.
de communicação do Mnranhão para u Pará e Goyaz, sahi- « Para obviar semelhnntes inconvenientes, mandam os
ram varias expedições contra elles, até mesmo das Yisinhan- rlepzttados da junta da c01n11anhia on.lem para se comprar
ças do rio Tocantins. primeiramente n Lourenço Delfort todo o areoz, que tiver,

Destas expedições resultou muita mortandade, e o apre- e poder descascar, e que der ensncado, até o preç,o de 21$000
sionamento de 84, indios vivos. reis ao quintal. »

. -
Não tendo a fazenda real despendido um só vintem com O arroz em casca se vendia então a 115600 o quintal, e

as referidas ex.pedições, [lrinci[ iou logo depois a perceber recommendou-se pnra que se tivesse muito cllidado no cJes·
vnotajosos interesses com a venda de polvora B sal, com o cascamento .lo arroz de sorte, que ficnsse a semente intei·
augmento do disilllO nas fazendas de gado, restauradns era, «no que hnvia grande negligencia como a experiencia
novas, e com as la\'ouras de arroz e algodão estabelecida tem mostrado. » .
na barra do rio Cor'rente, e na paragem denominada Cas- No anno seguinte havinm tres moinhos ou fabricas de
ta,nhas. soque, pertencentes a cO?n7Janhw, e que custaram para mai

Não entra em linha de conta muitas datas de sesmal'ias de 6 contos de reis: e traba1l1a\'n-se ainda BO assentamento
concedidas pelo govel'Oador e capitão-general, e nem as va11- de mais dez.
tagens inherentes á expulsão dos gentios. Lourenço Belfort possuin alguns d'esses moinhos que

Arrastador.-Igara[lé que separa a ilha ela Des- com facilidade tiravam a primeira casca do arroz, que pelo
gfaça, de uma outra menor que lhe ficà ao N. nas aguas do facto de- não ficar bem preparado era ainda levado ao pi·
rio 10.1'tO, cJ'onde deriva este igarapé. Ião, onde se quebrava todo.

Arroz,-(Orysa sativa. L.) Sendo muito o arroz para descascar, Joaquim de Mello
O arroz cultivado n'esta provincia desde eras mui remo- ordenou nos administradores da c01n7]cmhia, que mandas·

tas era o arroz da terra, vermelho, e geralmente conheci- sem fazer moinhos ele pau á imitação dos de Lourenço Bel·
do pelo nome de-.arroz de Veneza. fort.

Com· o correr elos annos alguns lavradores, já por seus O arroz cnstava 500 reis a arroba ensaccado, e 400 reis
proprios recursos, e já por instnncias e insiouações (lo go- o alqueire em cnsca « com o que andava o povo muito sa·
verno, procuraram substituir esta cultura pela do arroz ti feito» na frase do govel'Oador.
branco, vulgarmente chamado-arroz da Ca1'olilw. N'esse mesmo ~lDno houve uma terrivel praga de ratos,

No aono de '1756 fOl creada em Portugal a Companhia que fez muita destruição nos arrozaes do interior.
de commerdo do Gram' Pará e ~Maranhào. . No navio S. João, que d este porto sahio cm 22 de ja·

Parn orgnnisal-a, montaI-a, e creal-a n'esta provincia foi neiro de 1772, foram 3, '123 arrobas de arroz, ficando para
escolhido, felizmente, o ca[litão José Vieirà da Silva. cima de -lO mil alqueires nos armazens dn companhia, á

Desejnndo ser util á provincia, e ap'roveitando-se da sua espera da conclusão dos moinhos para serem descascados.
posição de administrador ela companhia, pedia e obteve N'esse nnno se fizeram exten os roçados, e disse Joaquim
de Lisboa, no fim de 1765, uma porção ~o dito arroz bl'ao- de Mello, que tinha esperanças de mandar grande porção de
co, qne no nnno seguinte fez distribuir por alguns lavra- arroz de agosto em diante.
dores. Estavam os armazens da c01n7Janhia. nesse tempo cheios

No primeiro anno de sun plantação exportou-se logo de generos do paiz.
2:847 arrobas para Lisboa. Continuou o arroz a ser cnltivado com actividade e gos·

N'esse mesmo anno de '1766, ainda a instancias do in- to.
cansavel e desvellado administrador, a referida companhia O navio S. Luiz, que d'aqui sabia em 1 de agosto de
geral do commercio enviou, fi sua custa, para esla provincia 1772, levou 1,~,62 arrobas. N'esta occasião disse para a
o tenente-coronel José de Carvalho com todos os utensilios côrte Joaquim de Me!lo, que-nada podia informar sobre os
proprios para a construcção de uma fabrica de sory'ue ele moinhos de mares, pois que ainda não se via o seu cffeito,
arroz, a qual foi lTIllOtada junto as margens do rio Anil. « julgando porem necessaria a vinda para aqui de pessoa~

Emquanto' se assentava a faú1'ica de soque, e se espalha- com intelligencia para ensinar a desaascar o arroz com a me·
vam ns sementes do arroz pelo interior da provincia, con- lho r perfeição. »

vi dando-se os lavradores para esta nova cultura, decorre:. Até junho deste mesmo anno declamu o mesmo gover·
ram quatro annos, que não deixaram luz pnra poder apre- nadar j""1 ter mandado '13,344 arrobas, ficando ainda muito
ciar-se o que nes e tempo se deu a tal respeito. em casca.

Finalmente cm 24 de dezembro de 1770 escreveu o mi- Em 13 de agosto de 1772 o navio São João Baptista
nistrlJ Martinho de MelJo e Castro ao go, emador Joaquim levou 1,887, arrobas.
de Mello e Povoas o seguinte: Em 13 de outubro de 1772 pelos navios N. S. ela Dli·

« Quanto ao arroz não deixou cJe fazer aqui grande ad- veim e N. S. ela Conceição foram 22,BOlj, arrobas. Neste
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anno sahiram deste porto '13 navios carregados. Só-de ar- Alcantara onde morava» depois de ter sido escrivão dos 01'

roz levaram 30,'194 arrobas, podendo ir mais 12 mil se hou- phãos de vil!a Viçosa de Santa Cruz de Camutá.
vesse mais outro navio. E não mereceria o capitão José Vieira, da parte dos la-

O total da colheita de 1772 foi 64.,9~9 arrobas. vradores, que tem enriquecido com este ramo de agricul-
Em 9 de janeiro de 1773 foram 1:699 arrobas, em 23 tura, uma demonstração de apreço? Não admira este es

do mesmo mez pelos navios S. João e S. Luü foram M,412 quecimento, pois que ainda não a recebeu Martim Affonso
arrobas. o introdoctor da cana ele assoCat' no -Brazil, e nem o chan

Até H de outubro 4.~, i86 arrobas pelo navio JJiadre de celIer João Alberto de CastelIo Branco, que em i 770 con-
Deus, e em 3'1 do mesmo mez foram mais 1,507 arrobas Juzio para o Rio de Janeiro algumas plantas de café, origem
pela curveta S. Fmncisco XaVÚJ1'. da riqueza d'aquella provincia.

Em 1~ de novembro a curveta Santa Anna levou 3,167 A cultura do arroz branco era um melhoramento, era
al'robas (foi o 111,° -nayio que do Maranhão sahio n'esse an- uma novidade, era um passo no caminho do progresso, e
no). Sahio mais a curveta N. S. do Rosado levando meio por isso não podia, como sempre acontece, ser facilmente
porão carregado de arroz, e mais outro navio em 29 de adoptada.
dezembro com 5 mil e tantas arrobas. Ao todo foram 1~ Chegou a tal ponto a opposição, que em 29 de novembro
navios n'esse anno. de 1772 o goveroadot: Joaquim de MelIo e Povoas por um

No anno de 1774. o movimento d'este genem foi o se- bando ao som do rufo de caixas determinou, que nenbum
guinte: lavrador de qualquer qualidade ou condição podesse semeiar

Em 12 de março pelo navio sao Üti" rei de França outro arroz, que não fosse o da Carolina, sob pena de sof-
7,259 arrobas. freI', sendo livre, um anno de cadeia e de pagar cem mil

Em 26 de abril pela curveta 1\. S. da Oliveira 1,933 reis, metade para as obras publicas e o resto para o de-
arrobas. . nUDciante, sendo escravo dois annos de calceta e n'esse es-

Em 8 de junho sahiram;) nayios, levando 2,584 arro- paço intet'polladas S1wms, e no caso de ser indio só dois
bas. annos de calceta!

Em 9 de junho exportaram-se pelo navio S. Pa1tlo 541 Foi este bando tambem publicado em Guimarães e lcata,
arrobas. Alcantara, l\learim e Itapecurú-mirim.

Em 2'1 de setombro a galera SS. Sacramen to levou Para mais tropeço, surgia a immensa despesa de conduc·
tí,096 arrobas (meio porão) e a cOl'"eta S. Pedro 3,661 ção, tanto que em 16 de fevereiro de 1799 os camaristas
arrobas. representaram a D. Diogo de Sousa, dizendo que os lavra-

Em todo o anno 102,9H arrobas-e para pagamento só dores da capitania se lbe tillham queixado, que iam deixar
veio da Metropole 40:000 cruzados, pelo que muito se tal cultura pelos exorbitantes fretes, exigidos pelos consig
queixou Joaquim de 1\1ello em omcio de 2 de março de natarios ele navios para leval-o a Lisboa.
1775, dizendo, que assim seriam infructiferas as suas dili· Comtudo isto o referido bando produzio muito bom ef-
gencias para a plantação deste genero. feito, porque foi a exportação de '1780 até 1819 sempre

Em 1775 sahiram daqui doze navios, e levaram para mais em proporção crescente, chegando ás vezes a exceder o
de cem mil cruzados de arroz. e «tivera ido muito mais, se cumputo de 360,000 arrobas, ao passo que hoje é quasi
os navios da praça não viessem com o ajuste de levar só nulla.
meio porão de arroz D. « Tão importante foi a introducção do arroz, que, diz R.

Em 9 de dezembro de 1776 dizia para a côrte o gover- Soutbey, ser elIe e'Ü algodão os l1nicos generos que então
nadar Joaquim de Mello, que o total da exportação d'esse se exportavam a principio, e acontecendo sabirem dez a
anno andava perto de 400 mil cruzados, e muito mais seria quinze navios annualmente do no so porto, já em 1781 fa
se bouvessem mais navio, porque Gearam muitos effeitos ram 24, e em '1806 passaram de 30. »

.nos armazens da comp:lOhia. Existem actualmente nesta capital quatro fabricas de des-
Nesse tempo o filhos do mestre de campo Lourenço cascar arroz, sendo tres movidas a vapor, e uma por agua.

Belfort dispntílram pilra seu pai a gloria da introducção na Grande seria a colheita do arroz n'esta provincia, o qual
provincia da plantação, cultivo e pl'eparo do arroz. cbeGaria para o seu consummo e até para exportação, se

Seguia-se d'aqui uma contenda alimentada entre elles e o privilegio de navegação a vapor pelo nossos principaes
o capitão commanuante da freguezia do ltapecurú Luiz An- rios não fizesse desapparecer as canôas, que então os na'e
tonio Vieira da Silva, que defendia os direitos de sen pae, gavam.
sendo em 30 de julbo de n98 publicada a sentença a fa- Vio-se a companbia só, principiou e continuou a fazer o
vaI' do dito José Vieira que foi considerado principal pro- serviço imperfeito, incompleto e carissimo, e quasi que os
motor e diligenciador- d esta cultura. seus vapores só transportam algodão, ficando nas fazendas

Não obstante existir esta sentença, passada em julgado, perdido ou- por falta de meios de transporte, ou por cares
e com toda a força e vigor, lemos na provisão regia, com tia etrectiva de fretes o arroz, o milbo, e todas as miunças
que D. João em 28 de janeiro de 1800 proveu a Ma1]oel da lavoura.
Corrêa de Faria no cargo de escrivão da camara, « que o Já tem vindo para abastecer esta capital arroz do Pará e
fizera em attenção a ter seu pae Francisco Xavier de Faria da lndia, e consta-nos que d'esta ultima se esperam remes
dado principio á cultura e lavoura do arroz da Carolina em sas granc1Gs e regiJlares.
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Como ocima se vê, não ha muitos annos que este gene- 67 « 68' 28:826 arrobas.
1'0 fazia parte da exportação para os paizos estrangeiros, dos 68 « 69 33:723 «
quaes era Portu~ol o maior consummidor. 69 cc 70 Q..3:~40 «

Já pela falta de transporte do interior IJara a capital, e Arsenal de :marinha, INTENDENCIA DE MA,

já pela concurrencia no mercado europeu do arroz da India E\INHA A TIGA~mNTE.-A 1'nlendenfJia de l1Ja1'inha foi crea·
deixou de ser este artigo exportado cm grande escala. do em virtude do alvará de 12 de agosto de 1797.

Na apparencia e tamanho do grão o arroz da India pare- Em 24 de dezembro ue 1798, governando D. Diogo de,
ce melhor, porem o do Maranhão é superior a elle no au- Sousa, chegou á esta copitania o capitão de mar c guerra
gmento, que adquire depois de preparado para alimento, Pio Antonio dos Santos n.omeado para intendente de mario
por ser muito gommoso. nha, a quem se deram C( pelo expediente do governo, como

É uma alimentação sadia, e de que se faz uso geral, es- pelo da junta da fazenda real todas as providencias interi·
pecialmente nas fazendos situodas no centro, onde é exclu- nas, precisas para de modo passiveI formar sem perda de
siva, não porque sejam as terras para lá mais proprias pa- tempo o utilissimo estabelecimento do arsenal de marinha
ra a cultura d'elle, que parece protluzir bem em toda a pro- de que veio encarregado, e de que havia oqui uma total ca·
vincia, mas por ser habito antigo; julgando muitos lavrad9- rencia, confonne foi determinado pela carta regia de '16 de
res, que com o arroz se pMe dispensar a carne, cujo pre- outubro de 1798. »
1)0 faz a~ultar muito as despezas do custeio da fazenda. Em S de março do seguinte anno escrevendo para a côr·

A cultura do arroz é infelizmente damnilicada por diver- te D. Diogo acresce.ntou em continuação do que acima dei·
sas especies de insectos damninhos, como sejam a lagarta, xamos copiado, cc que entre as dilliculdades, que ofIe.recia
o pulgão e o voador, e pela chuva, pois quando o arroz já a falta de qL1asi tudo que era preciso para o estabelecimen·

/

está maduro, causa granue prejuizo ao lavrador tlerribando to da intendencia de marinha nesta capitania, trabalhara·se
e acamando a planta, de forma que se torna difficil a ceifa. com vigor no arranjamento d'elle. »

Ainda hoje,' como nos tempos primitivos, se colbe o ar· Em 5 de maio officiou o governador para a côrte mostran·
roz cortando-se-Ihe as vagens uma pór nma com faquinhas, do por documentos as providencias e auxilios, que a junta
que nas mãos mais dextras, diz o Almanack elo povo, ape- da fazenda prestou para este estabelecimento. •
nas dão em um dia o serviço, que daria n'uma hora o cei- N'esse mesmo dia participou em outro officio « que ten·
feiro armado de instrumentos hoje mais perfeitos e proprios do por aqui apparecido uns sonetos com atrozes injurias
pora este tra9all10, cortalldo-se com a vagem a planta toda contra o intendente, expedira logo ordens ao ouvidor da
inteira ou grande parte d'ella, que depois de limpa do grão comorca para abrir devassa não só para o desaFrontal') co°
poderia ser utilisada muito bem, não só para sustento 'dos mo tambem porque a historia ensina, que o primeiro- indi·
animaes empregodos na lavoura, como de estreme ás ter· cio das revoluções é o pouco respeito que se presta ás peso
ras, que tiye.ssem de ser auubadas, depois de haverem ser- soas encarregadas dos cargos publicas. »

"ido de cama aos mesmos animaes nas estribarias. Depois da intendencia estabelecida, lançou-se no estaleiro,
Importação: . a6m de construir-se com as madlJiras· do paiz, um Bergan·

Exercicio,. Quantidades. tim para o serviço ela armada real.
1857 a 58 02:4.72 alqueires. D. Diogo de Sonsa, quando o mandou construir foi com

aS cc nU 63:HH) cc intenção de levar d'aqui madeiras, que elle muito exaltara,
59 (C 60 53:701 cc para as janellas e portns, ornatos e enfeites do palacio real,
CO « 61 53:239 cc que er.tão se estava construindo em Lisboa, conforme com·
61 cc 62 0'1 :594 (J. municou para a côrte em seus omcios de 19 de janeiro di
62 cc 63 59:204 1802 e 16 de agosto de 1803. I

63 « 64 78:343 cc Em 7 de junl10 de '1804 D. Antonio de .Saldanha, escre
M cc 65 4,3:359 cc vendo ao \'i~conde de Anadia, disse que o Bergantim, j'
65 ~ 66 70:963« chamado Resoluto-estava prompto e entregue aos oflicia
66 « 67 05:739 cc e inferiàras mandados pelo regio conselho do almirantado
67 cc 68 08:073 cc e qne se estava aparelhando com toda a brevidade, afim d
tiS « 69 86:734 « partir. I

G9 cc 70 57:2014 POI' essa occasião fez vêr os receios do commandantee
Exportação: levar' o navio a Lisboa, e participou pal'a a côrte em seu,

Exol·cicios. Quantidaue,. oflicios de 1.9 de junho de 1802 e '16 de agosto de 180
1859 a 60 29:936 arrobas. que, não partilbando de taes receios, estava resohido a fa

60 C( 61 I3:172 cc zel·o sabir deste porto a bordejar em viagem do experie~

61 cc 62 31 :584· cc cia no barra de S. Marcos, e depois de carregado seguil
62 cc 63 36:08!(. « ao seu destino.
63 « 64 35:232 « Em ,1 de novembro communicou o governador que, cm·
G4 C( 65 12:175 « bora o comrrandante lhe tivesse representado ainda urna I'el

65 c( 66 23:030« contra a incapacillade do Bergantim, estava resolvido a fa·
66 « 67 37: 194 (C zel-o seguir na primavera.
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Em 1 de março do anno seguinte levou ao conbecimento ponfador o exacto e rigoroso cumprimento de seus-deve
do ministerio, que no dia immediato partia para a côrte o res, e já propondo varias medida:; de economia.
_dito' Bergantim, eommandado por um official, «que por Entres estas pedio que se supprimisse o escaleI', que to
ter dado pro\'as de seu zelo e actividade pelo real serviço dos os dias se prestava ao medico incumbido de visitar o
daria conta em bom exito de toda a commissão, que se lhe bospital militar, sendo mais economico dar-se-lbe annual
incumbisse, guiado por um dos mais babeis pilotos, qQe ti- mente uma certa quantia para uma cavalgadura.
nha a marinha reai, José Patricio da Silva, juntando aos co- Recommendou a extincção da ferraria, abi creada por 01"

nhecimentos de sua arte, muita pratica desta cósta, da qual dem regia, porque no ultimo semestre de 18211 tinha gas-
já deu um mappa á sociedade real da marinha. » to « a extraordinaria quantia ele 2:367af558 reis. »

« Achando-se aqui com licença o guarda marinha da ar- Julgou elesnecessarias 15 canôas, e por isso recommen-
mada real Henrique José da Silva Quintanilha, e esta se ter- dou que fossem vendidas as julgadas superQaas, afim de se
minando seguia tambem n'elle. ») evitarem despezas eliarias com carpinteiros e calafates.

Accusava o governador a « remessa d'uma caixa com a- Terminou o seu longo ameio, reC0mmendando muito que
mostras de todas as madeiras c1'esta capitania, para que no no arsenallloU\ esse sempre um depositp de boas madeir.as
caso de Sua lteza !leal manual' continuar o córte das ma- da terra, compradas quando fossem baratas.
deiras possa á vista das amostras escolher a qualidade, que No anno de 1821 a fazenda publica pagou.a quantia de
mais utilielade uzesse, e fosse mais propria par<l a obra que 9f50~000 reis por aluguel de casas para o intendente, pa
se projectasse. » trão,mór e infenc!encia. Esta casa cO;Jsistia em dois guartos

Em 15 do mesmo mez participou a arribada do Bergao- bumidos e peQuenos fóra do arsenal.
tim depois de 9 dias de viagem. A çommissão acbou eltravagan~e esta despeza ({ depais

Lamentando o preço enorme porque foi construido dis- de ba\'er o thesouro IVleional despendido uma avultada som-
se, (( que não pode navegar absolutamente fallanuo. » ma na construcção de um edificio, a que qllizeram cbamar

Dando o commandante parte da arribada, o gorernador arsenal, e que olIerecia poucas commodidades. Com algu
offleiou ao intendente da marinba e armazens 'reaes para que ma alteração de um pequeno andar no todo ou em parte,
fizessem as vistorias do costume: todas as decisões foram serviria para morada do intendente, da sua repartição e do
contra o mesmo Bergantim. patrão-mór D •

Reconbeceu então o governador a a incapacidade do na- !lecommendou que a intendencia fosse immediatamente
via, a sua pessima construcção, a muita agua que recebia á mudada para 03 dGis quartos, que se aübavam promptos na
"ella, desconOando-se que vinlJa do cada tre, donde pendia frente do arsenal.
um leme de extraordinaria granrleza, embora fosse o navio Foi esta casa mandaqa construir para servir de arsenal de
insensivel aos seus movimentos, e julgou-o por tanto ape- marinha por I1ma portaria da junta de fazenda de 7 de, fe-
n~s proprio para uma solIrivel barcaça' de C1'ena., verei1'0 de 1799, expedida ao intendente de marinha.

Na Paranduba l\1aranhense se lê, que o povo o appellidou É terrea, construída de pedra e cal, com telheiras, arma
com o nome de Pacamão por talou qual semelbança, que zens e um poço de pedra, com 37 bra.as e 8 palmos de
n'elle descobrio com este peixe, . frenle N. S., e ü4 braças de fundo E. O., comprebendcndo

Julgamos que esta repartição era mais uma fonte inexgo- o realengo e reguengo. Faz frente á nta da ,1lfandega e
tavel de despezas desneccssarias. canto com esta e a 1'UCt dtl Est'rella.

Para corroborar este nosso pensamento deparamos com Foi avaliada em Sq,:784 576 perante o juüo dos feitos
o seguinte, que copiamos da 1I1emoria de Manoel· Aqtonio ria {a;;enda em 10 ele dezembro de '1828.
Xavier, jú citada. - Depois da extincção do arsenal, foi occupada com a di-

« Ontro corpo ha no Maranhão desnecessario, inutil, e rectoria dos faróes, existentes na provincia-ltacolum.1j,
dispendioso, que é a intendel/cia da 7nctrinha. Sant'Anna, 1 lio jJiarcos, Alcantara, e da Ban'a, ou da

«NingaBm será ctlpaz de dizer, que semelhante tribunal Ponfa (l'A1reia, ele que trataremos em lugares eSl'leciaes.
tenha algum prestimo n'aquella provincia ii excepção de ser Tendo· sido creada n'esttl capital a capitanúJ, do pú1'lo
<1e utilidaclc aqaelle , que nelle se empregam: faz vergo- pelo decreto n. 4.(30 ue 28 de junho de 1846 do ministe
nha vêr a despesa men tll, que aquella repartição faz ii na- rio da marinha ahi foi installada esta repartição, onde está
Cão sem ter um só vaso em ecn trucção, e se por casllali- funccionando até boje, servindo tambem de quartel para a
dade se faz algum ligeiro reparo a alguma embarcação elo companhia de aprendizes marinheiros e de estaleiros de
Estado grande 011 pequena, é tal a despeza, que faz borro- construcção.
risar, e actualmente conserva um trem de carpintaria e fer- Foi cedido um dos seus armazens aD ministerio da fa~

raria grandioso, tão somente para fazer concertos a uma zenda por avi o de -rq. de março de 1864" com a c1au u1a
lanclla que leva os praticas aos navios fóra da barra1. e aos de ser restituido quando a marinha d'elle precisar.
escaleres da saude, intendencia e alfandega. D É tudo. quanto sabemos de sua historia.

l\. casa, onde fUDccionou esta repartição, é a que actual- Aruah.ys.-Vide algodãO.
mente serve para a capitania do lJorfo. Arvores .-Em 6 de abril de ,1693 o procurador

Acommlssão part~ular da administração e interesse pu- da camara de S. Luiz requereu, e conseguia « licença para
hlico, no seu omcio de 23 de maio de 1822, mais de uma cortar arvores inuteis, que não day::.m fructos e nem eram
vez dá a entender isto mesmo, já recommendando ao a- de_utilidade. »
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Mandou-se até correr um pregão declarando que «quem Oito dias depois respondeu dizenuo que cedia a sua casa,
não as cortasse pagaria GaOOO reis de mulcta. » porem, entrevendo talvez alguma usurpaÇão, terminou o

Que notavel contraste entre esta ordem e o pensamento seu omcio pedindo ao vigario geral que II. intercedesse para
de bomens illustrados e de povos mais cultos, desme a mais que esta occupação fosse ttlmporaria, visto ser o cabido o·
remota antiguidade I brigado pelo estatuto 53 a ter casa propria. »

Em todas as epochas foram oll~adas as arvores cama o O presidente não gostou d'este final, e por isso no dia
mais bello ornamento da natureza, e como os entes na 01'- 28 do mesmo mez dirigia-se de novo ao vigario capitular
dem geral mais necessarios á vilIa do homem. Zoroastro, ubservando-Ihe que ia fazer despezas superiores a tres con·
dogmatisadol' do Oriente, impoz a todo o homem a obri- tos -de reis, e assim lhe pedia que o reverendo cabidQ II. de·
gação de plantar uma arvore para que não se inter~ompes- clarasse muito franca e explicitamente se a sua cessão 130'
se a carIeia d'esses seres. dia ser feita sem a condição de temporaria. »

Os romanos chamavam a religião em SOCCQl'I'O das arvo- O vigario geral em 6 de julho respondeu ao presidente
res, e entregavam a defesa dos matos a Dianna, aos Faunos dizendo, que não tinha poderes para tanto, e « que esW
e Satyl'os. cessão, snpposto (emporan'a, não era taxat1'vCt, e' sim in·

Na China ainda hoje o povo conta o an'Ol'edo como um dete1'rninada. »
quinto elemento, pois sem maueira não ha agricultura, nem Passaram-se dois annos, funcionando alli o conselho, e
artes, nem commercio, nem cidades, e nem socieaade. parece que muito a seu gosto, visto não se ter lembrado

A memoria de Sully vive menos nos livros que deixou, durante todo aquelle tempo ele procurar casa para si, afim
do que nas arvores que plantou por toda a Fran~,a, onde as de restituir a dos conegos.
leis protectoras das 110restas formam um codigo separado. Estes acbaram longa demais a bospedagem, e em vez do

Na Inglate1'l'a Lord Merville, homem d'estado, apresen- usarem dos direitos marcados na lei parã um mandado de
tou-se em t8W como advogado elas arvores. despejo, foram branda e submissamente á presença do pre·

No Maranhão e em todo o Brazil tem havido rapida e sidente pedir a sua casa.
progressiva devastação de ricas e magestosas matas secu- O pre-sidente respondeu-lhes, que agora nada podia de·
lares, que se estendiam por todo o litoral. cidir por si só, pois que tendo feito despezas por con~a do

As sciencias e a humanidade faliam contra a indifferança goveruo geral só a elte pertencia attendor a esta supplica.
do governo n'este ponto. O presidente levou tuelo ao conbecimento da regencia, e

Asse:rn.bl J' a provincial.'--(Edificio onde depois em 16 de janeiro de 1832 euviou ao Rvm.o bispo
funcciona a). um oflicio da mesma, com uata ele 28 de setembt'o do aono

GQvornava esta provincia o EXID. Sr. Canelido José de proximo passado, em que elta attendendo á supplica do ca·
Araujo Vianna, boje vincande de Sapucaby. bido, « decidia que o mesmo pagasse as despezas feitas nas

A cadeira episcopal estava vaga, e regia a diocese ,o viga- salas para as sessões do conselho, feito o que se Ibe entre·
fio cllpiluIar conego Jos6 Constantino Gomes de Castro. gasse a casa. »

O pl'esidente estava cl.1elo, de cu idados por não saber on- Isto é-queria que o dono ela casa pagasse as despezas,
de accommodar os eleitos do povo, que reunidos formavam feitas pelo seu hospede pal'il a sua commodidade, e sem
o antigo conselho ge?'al da lJrovincia. autorisação do referido proprietario.

N'essa cpoclla o reverendissimo cabido ela Só havia cedi- A r'egencia sabenelo sem duvida, que o cabido era pobre,
elo á irmandade do Santissimo Sacramento a sala das suas quiz mostrar-se generosa, ou pelo menos pouco oppres i·
sessões e do seu arcbivo para servir de sachristia á mesma va, e para isto ainda decidia « que no caso de não ser poso
lrmandade. sivel 'ao cabido péJgar de urna só ,ez as despezas feitas, se

E como era nlltural precisou logo de outra casa para se- fosse descontando W)S alugueis até que a nação ficasse em·
us trabalhos. bolsada do que bavia despendido. »

Com esse fim principiou a preparar uns salões, que tinha E nunca se marcou a quantia, que por e:sse edificio de·
no andar superior, ao lad6 direito da capella-mól' da Sé. viam pagaI' os cofres provinciaes, ao passo que por toda a

Quando as obras jã estavam muito atliantadas, o presi- província se p:Jgam alugueis ele Gasas para quarteis e ca·
dente lembrou-se de pedir estas salas para os conselhei?'os deias, sendo umas nominaes, e outr;.ls-miseraveis palha·

•geraes ela provincia. ças, como já vimos em varias localidades do interior.
Sobre isto omciou em H de junho às 1829 ao revel'en- A despeza fl:lita pela pro\'incia, foi a seguinte:

elo vigario capitular, dizendo «que nesta capital não havia
um odilldo, que fosse mais apropriado para as sessões do
referido conselho do que a casa, que se estava edillcanuo
para o IlIm. Cabido, a qual com as modillcações e arrllnjos
necessarios podia bem Sel'Vil' para esse fim, e por isso in
vocando o seu patriotismo e o de seus collegas lhe rogava Desde t ele dezembro de 1829-até 1829 tem decorrido
apre tação da casa a fim de ahi se reunir o conselho em quarenta annos, que o governo está de posse deste edificio.
1 de de~embro de se anno. » Segundo as ordens da regencia, esmo pagas até com exar·

Por ordem do vigado capitular foi ouvido o cabido acer- bitante juro as despezas que o governo abi fez, e -ainda ha
ca d'este pedido. grande saldu a faval' do. cabido. que ou esmoreceu comple·
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tamente na defesa de sua casa, ou então descuidou-se total- dade, na qual se não achava senhor de engenho algum com
mente de propugnar pelos seus int'3resses. fabrica, que podesse dar augmento de assucares, e apenas

Assú.-Lagôa junto á margem direita do rio Grajaú, haviam alguns molinetes, que fabricavam más agoardentes,
com o qual se commlll'lica por um canal, em distancia de e por curiosidade algum pouco de assucar para suas casas
duas leguas acima da sua juncção com o Mearim. e algum particular seu, e por isso não é possivel a eleição

No inverno dá para cima de 2:000 arrobas de peixe. de procurador. ))
São as suas margens carregadas de maltas virgens, e ca- Replicou Manoel Sarmento no dia seguinte dizendo, que

millhando-se .para o centro encontram-se campos optimos fizessem a eleição, embora fossem eleitos esses mesmos la··
para· a criaçãd de gado. vradores, visto não haverem outros.

Assucar.-Foi ,um dos prodl1ctos da lavoura mls No dia 16 participou a carnara ter eleito, por pluralidade
primitivas epochas d'esta provincia. de votos, para o dito cargo José Bernardes Teixeira, cle-

Antonio Moniz Barreiral) foi quem, s~undo a condIção clarando logo, « que n'elle não se acbavam os predicados
com que veio nomeado procurador da fazenda do Maranhão, riecessarios, com tudo era o uoico com capacidade que a
estabel.eceu aqui em 1622 os primeiros engenhos ue assu- terra permittia. II

.car, nas margens do rio Itapecurú. Em 1722 nas ferlilissimas terras do Mearim existiam ape-
No tempo da invasão dos bollandezes já existiam na ri- nas tres engenhos, que foram abandonados pelos seus pos:

beira do mencionauo rio cinco d'esses engenhos. suidores r,:om receio dos indios bravios.
Pelos mesmos hollandezes foram alli fundados, tempos Presume-se que os Jesuítas entregaram-se muito a este

depois, mais seis, e bem assim um outro no Araçagy, obl'as genero de industria agricola.
estas mUlto imperfeita.s e apenas comegadas, como diz o Parece-nos, que esta cultura não corre:ipondeu ás espe-
commendador João Francisco Lisboa. ranças n'ella fundadas, porque na provisão de 2'1 de abril

Pela provisão regia de 3 de novembro de 1681 probibio de i088 se lê, que acbando-se desmantellada a maior .parte
o governo da Metropole, «que se levantassem engenhos de d.os engenbos dD Estado do lIfa1'anhão por falta de braços
aS~lUcar pela terra dentro a menor distancia' ue meia legoa e do commercio do assucar~ fazia el-rei mercê aos lavra
uns dos outros, visto que de sua demasiada isinbança re- dores de não poderem, por tempo de seis annos, ser exe
sultava a el:icacez de lenha para seu fabrico.» cutados por divillas nos ditos engenhos, em suas terras e'

Logo que cresceu a produeção uesta industria, as cama- escravos, e só sim nos rendimentos, salvo provindo a divi
ras taxaram-lbe o preço dauc10 i to motivo :i lei de 15 de da de escravos ainda não pagos.
dezembro de 1687, e carLa regia de 15 de fevereiro de 1689 . Não satisfeito ainda o governo com esta protecção, isen
ordenando-lhes, «(que se abstive ~em de taxar, como até eu- tO\l por alvará de 23 de março de 1688 os senhores ue en
lão tinbam feito, o [Jreço <.los assucares, que devia ficar á genhos de servirem nas camaras, attenta a necessidade da
avença das partes, pmque os "erea'dores, na qualidade de sua assistencia nos seus estabelecimentos: em 1694 a ca
laHadores interessados, o taxavam exces ivo, com o que mara da capital « prohibiD os doces, porque as doceiras atra
estava o commercio arruinado e quasi extineto. D yessa' am todo o assucar em damno commlJm D, prova de

Foram n'essa occasião tambem dadas certas providencias não haver abundancia deste genero, o que foi confirmado
sobre a qualidade das mal1eiras das caixas, marcas de fogo pela carta regia de ·10 de março de 1699 dando providen
e falSificações no peso e qualidade do assucares, e impon- cias sobro a falta, que havia -no Maranbão de mestres fabri-
do-se penas de muleta e degredo aos culpados. cadores de assucar.

Apezar de tudo isto o procurador da cnmara e os my te- D'ahi a 7 annos appareceu a carta regia de '18 de setem-
res do povo, em 22 de março do -1092, requereram a ca- bro de 006 abolindo os molinetes de aguardente de cana,
mara dizendo, que uo arcllivo <.IeUa «existiam ordens reaes, porque a camara representou que devia ser este fabrico,
inclusas em Cal'ta particular, em que S. 1\1. havia por bem como mais facil e barato, preferido ao do assucar, cujas en
a assento tomado na ca nara em junta, assi tindo o govel'- genhocas se iam arruinando, e em 13 de outubro do mes
nadar e capitão-general, que foi deste Estado, Uuy Vaz de mo anno 'foi publicada outra carta regia mandando devas
Sequeira, (1062 a 16(7) sobre o preço do a:;sucar, afim do sal' elos que fabricavam aguardente.
seu valor se estimar éomo dinbeiro em quantia certa de Por lei de 1~ e 27 de janeiro de 1751 resolveu S. M.
la200 elo br oco, e 800 ;'eis do mascavado, sem qne o dar nova forma ao « commissariaelo e navegação dos taba
dito preço se alterasse nos pagamentos ou vendas, que com cos, determinando que se estabelecessem casas de in pec
elte se llzessem, 'como por decurso ele muito annos se ob- ção para o exame das qualidades de ambos os ditos gene
servou ne~La capitania. ) neros, (tabaco e assucm') conforme o disposto no regula-

Terminavam queixando-se, de que os lavradores e senho- mento que mandou observar nas referidas casas, onde devia
res ele engenho já estavam levantando o preço a H1600, baver tres inspectores, sendo um-senhor de engenho; ou
a 'taSOO e a 2~OOO a arroba do branco, ea "$000, e '1$200 lavrader de tabaco, eleito em camara por pluralidade de vo
do mascavado, c pediam providencias « contra semelhante tos, e par:.. servir por tempo de um anno, findo o qual ele
descompostura e transgressão de lei. )) ger-se-hia outro.) Em vista disto determinou o ouvidor

A camara municipal em 14 de dezembro de 1754· om- Manoel Sarmento em '14 de dezembro de 1754 que a ca
ciando aa. ouvidor geral e corregedor da camara Manoel mara do Maranbão mandasse fazer tal eleição.
Sarmento disse :-« É publica e geral a pobreza d'estã ci- Assim foi caminbando com lentidão esta industria, até

\

Diee. VI. 1-5.
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que o fallecido senador Joaquim Franco de Sá, quando pre- Levado por curiosidade procurou sondar o fundo do po·
sidio os destinos desta provincia em 1846, animou-a de tal ço com uma vara, e não o acbando, impellio-a com toda a
sorte, que actualmente é um dos maiores ramos de sua a- sua força, e d'ahi a pouco ourio partir do mesmo um es·
gricultura. trondo horrivel, e logo em seguida-sabio e cahio ao redor

Existem hoje 'espalhados por todas as comarcas muito delle muito peixe.
bons engenhos de assucar, grande parte delles movidos a Intentou voltar com outras pessoas no dia seguinte, po·
vapor, procurando os seus possuidores com afinco estudo rem á noite cabia muita chuva, e acontecendo o mesmo no
e gosto todos os melhoramentos passiveis. seguintes dias malogrou-se assim sua intenção.

O Sr. Dr. Antonio Rego no seu Almanack do Povo, já Pelo nascente e poente do lago as suas margens dão fero
citado diz o seguinte: tilissimos pastos para o gado no tempo. de secca, mas são

II O assucar exportavel, dito bruto, que fabricam a maior ue alguma forma, inconvenientes pelas fumas dos poraqués,
parte dos lavradores, com excepção d'um ou outrb mais a- que jámais pou~am suas descargas electricas a quem vao'
diantado em conhecimentos profi sionaes, ou mais zeloso proclll'al-os em seus antros, e as vezes tão fortes que pro·
uo proprio inte'resse, -ainda é de muito inferiol' qualidade duzem a morte em muitos bois.
áquella que se poderia obter, e que produzem os outros en· Assutinga.-Pequeno povoado ao N. d'este lago.
genhos do Brazil, devido cel'tamente ao máo fabrico delie, Atanados, (SOLA, ou COURO PREPARADO. )-Hou·
e outro tanto succede com Ochamado branco, ou de primei- veram antigamente grandes fabricas para este gene1'0 de in·
ra qualidade, que tambem não pode ainda rivalisar com o dustria. Lembramo·nos de uma montada em grande escala
das outras pl'ovíncias, o qLlal para certos misteres é mais na praça do mercado, onele esteve o tbeatl'o publico, a qual
procurado que o nosso, differcnça que de certo não pode pertence_u a Lourenço Belfort, e no sitio do Physico, geral·
provil' ela planta, e sim do modo de lhe extrabir elo suco o mente conhecido na margem dil'eita do Bacanga, ainda se
assu~ar. » veem o restos ele outra, tambem espaçosa.

Importação: Tudo isto desappareceu. Com muita imperfeição são ho·
1857 a 18õ8 16:791 barricas de 8 arrobas. je os couros pela maior parte preparados na Chapada e Bar·

58 ({ 59 17:11-1 « II cc ra do COl'da, e em diminuta quantidade n'algum outro lo·
59 cc GO 18: 178 II «« gar...
60« 61 14:585 (l «(c Foi este o movimento de sua exportação durante os se·
Gl «. G2 ~3:6i2« «. cc guintes annos, ou exercicios:
6~ c( 63 29:980 (C II II .. S59 a !860 13:759 libras.
63 II 64· 30:213« « II 60« 6! 10:937 «

G4 II 65 33:91-1 « II « 61 «. '62 79:815 II

65 ({ 66 5:007 « « cc 62 II 63 9'1 :093 II

66 cc 67 38:4.15« (c « , 63 cc 64 118:599 II

67 a. 68 4'1:590 cc « ce 61 II 65 66:196 II

68 ce 69 4:273 II « « 61>« 66 131 :800 II

69 cc 70 33:104 C( q ce 66 ce 67 194:672 «
Exportação: 67 II 68 96:061 II

1859 a 60 86:,194 art'obas. 68 ce 69 160:31>6 «
60 II 6'1 54:946 cc 69« iO 49:684 «
61 II 62 147:916 « Ateiras, (AI.'\Oi'A SQUAMOSA M.)-Por varias vezes
62 II 63 184:603« foram d'aqui remettidos nlguns pés desta arvore p~ra a me·
63 II. 64· 28'1 :681 «. tropole, e pelas grandes recommendações vindas da côrte
64. ce 6õ 'I" :964« se prova claramente, que lá era de todô desconhecida.
65 II 66 223:671 II Atins.-É a ponta de lerm, que forma o extremo
66 «67 149:831 (C de nordeste da babia de Cuman, e fica ao noroeste do mar·
67 II 08 180:09« 1'0 de ltacLllumin.
68 «ü9 !50:61õ « No dia 3 de novembro de IBM perdeu-se nos báixos
69 c( 70 181:152« desta ponta a barca fraoceza ville de Boulogne, trazendo do

Assuti.n.ga.-Lago quatro leguas distante da fre- Havre 4.9 dias de viagem.
guezia de N. S. da Graça do Arary. Vinha de passagem o grande poeta dr. Antonio Gonçal-

É grande e coberto em sua ma'ior extenção de espesso ves Dias, o qual segundo relatou o commandante, tinha ha
aningal, queremos dizer de grande numero de aningas. cerca de dez dias peiorado muito, e ha dois antes do naufra·

lIa alH muito peixe proprio para alimento e grande quan- gio pouco accôrdo já dava de si.
tidade de p01'aqués, ou enguias electricas. No momento em que bateu o navio e deu sjgnaes de subo

Nos verões rigoro~os fica elte quasi secco. mergir-se, accudio o piloto á camara, e encontrando Gon·
Em 1855, conta o pescador Antonio José Lopes, que este çalves Dias morto, tractou de embarcar' com os seus com·

lago estava tão secco, que apenas baYia uma especie de po- panheiros de viagem em uma chalupa, chegando todos a
ço, cheio d'agua. salvamento na ,iUa de Guimarães.



Seu corpo dorme o somno eterno na capella de . S. da

Df. Eduardo OlY1npio 1I1achaclo, 'lJresidente da
lJl'ovincia do Uaranhão,

fl~ndado1' do Asylo de Sanla Thereza.
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Entre as supremas agonias do naufl'ago terminou sua esta lembrança, que na lei provincial n. 367 de 2q, de julho
gloriosa carreira o primeiro poeta lyrico do Brazill do mesmo anno, no 3rt. 23, concedeu-se ao presidente a

Debalde empregaram seus intimos amigos todos os es- necessaria autorisação para reformar o· recolbimento de
forços para encontrai' o corpo de tão distincto brasileiro, S. d Annunciação, de accôrdo com o reverendíssimo bispo
premiando aquelles que o trouxessem às plagas maranben- diocesano.
ses. Não poude o exm. sr. bispo D. Manoe1 Joaquim da Sil-

Por sepultllra teve o oceano tão grande como o seu ge- veira concordai' o'jsto, porque era necessario fazer uma
nio. completa conversão no recolbimento, opposta aos fins do

Gonçalves Dias era natural da cidade de Caxias, onde nas- instituidor, a qual entre muitas desvantagens trazia a de ser
(leu a 10 de agosto tle '1823, e sua vida acba-se descripta na o recolbimento transformado em um instante n'uma casa de
Revista trimensal do Instit.uto Ilistorico ~Io dr. Joaquim educação meramente civil, independente da jurisdicção do
Manoel de Macedo, e á frente de suas ({ Õbl'as Postumas » ordinario, em que estava ba mais de um seculo, desde o
pelo Dr. Antonio Henriques Leal, seu verdadeiro e nedica- bispo D. Francisco Santiago, por um termo assignado pelo
dissimo amigo até alem tumulo. - seu fundador o jesuíta Gabriel Malagrida em 21 de feverei-
Atoleiro .-Pequeno povoado perto da citlade de 1'0 de 1752, alem de achar-se literalmente cbeio de senbo

Caxias. Foi antigamente bem ílort:lscente, e hoje não é mais ras, e ameaçar ruinas.
que uma quinta bem cultivada. Perto d ahi ba um outro Concordando com estas e -outras razões, o dr. Olympio
lugar denominado Cru::. que conta presentemente mais de Macbado tomou o accôrdo de prescindir da reforma aucto
50 casas sendo uma de telha, e para onde parece que se risada, e de fundar n'esta capital, ad instar da dos edu
mudaram os habitantes d'aquelle povoado. candos artifices, uma casa de educação p'!!'a as meninas des-

Informam-nos que o dito lugar Cruz é boje a feira dos validas, e em 16 de janeiro do anno seguinte publicou o
gados vindos do \Ito Sertão. regulamento creando o fzylo de Santa Thereza, e collo-

Aurá.-Uio que nasce em terras altas, paralellas à caodo-o sob a augusta e nliosa pl'OtecçãO de Sua Magesta
margem esquerda do rio l\learim, ao N. da ciLlade de Vian- de a Imperatriz, sendo no dia I!~ de março do mesmo anno
na. inaugurado pelas 5 boras da taJ'de, em presença de grande

É navegavel quasi todo em suas cinco leguas de extensão". numero de cidadãos, em uma casa espaçosa, sit.uada no lar
A viario .-Não é nos a intenção descrever e nem go dos Remedias e pertencente ao fallecido desembargador

se quer ennumerar as difierente::. variedades de aves, que Barradas.
ha cm toda a provinda. Ba ta só dizer-se, que aqui se' en- Pelo alt. 31 da lei n. q,0-í de 27 de agosto de 1855 foi
contram todas as que exi em pelo Brasil, já pintadas e des- pela assernbléa approvada esta creação.
criptas por varios auctores nacionaes e estrangeiros. A principio constou de q·O pensionL tas da provincia na

Queremo ~penas registar o seguinte facto: forma do art. 19 do respectiro regulamento.
Por afficio de ·16 de abl'i! de 1773 l\Iartinho de Mello e Foi depois o numero d'ellas elevado a fiO pelo art. '. da

Castro, em nome de S. 1\1., ordenou a Joaquim ue Mello, lei n. 408 de 18 de julho de 1856, e afinal a 60 pela dis
que mandasse todas as qualidad s de p:l~saro , que' houves- posição do art. '! da lei n. 720 de 23 de julho ele 1864.
sem nesta capitania á secretaria de estado, para d abi serem D'abi em diante não bome mais alteração, porem o gran-
enl'iados ás quintas reaes. de numero ue supra-numerarias, que o governo mandou

.Fizeram-se muitas e repetidas remessa' n'este sentido. alli admittir, numero aliás muito inferior ao das solicita-
AX-L'\:á.-Irnportante po\'oação, situada na margem çães, provava que o de 60 pensionistas era ainda insuffi-

esquerda do rio Munim, pertencente á \ illa do Icatu. ciente.
Tem duas capella' construidas pelos hauitantes do lugar, Pela lei pl'Ovincial n. 4.07 de 3 de julho de ·1856 foi des-

uma consagrada ao culto ua Virgem Santi' ima sob a invo- tinado o predio pro\'incial da rua Formosa para a residen-
cação de N. S. da Saúde, e a outra a S. Vicente. cia do A.';,.~lo, onde ainda hoje existe.

É o sagundo districto de paz e aqui residem muitos la- A morte não permittio, que o seu fundador visse o des-
"radares e negociantes abastados. envolvimento de sua ideia, pois o arrebatou tão cedo á

Azylo do Santa Thereza.-O presi- sua patria, e à republica das lettras. Entretanto como sig
!lente dr.1fdl1'Jrdo Olympio lIIachado no relatorio, que a- nal de reconbecimento e tributo de admiração a esse "a
presentou á assembléa provincial na sessão de i85q" lem- rão distincto, foi o governo da provincia auctorêsado pelo
brou a necessidade de crear-se uma ca a de educandas, on- art. 2 da lei n. q,22 de H de agosto de '1856, a mandar
ue as meninas desvalidas encontrassem abrigo, protecção e copiar o seu retracto, que convenientemente emmoldurado
educação, especialmente as orpl1ans sem amparo e as ex- se acha na sala principal d'este estabelecimento com a se
postas da Santa Casa da Misericordia, evitando assim a pro- guinte inscripção:
vincia a morte prematura d'essa,s infelizes crianças, prove
niente cio abandono e da miseria, ou asna desmoralisação
e prostitnição, se chegam a criar-se.

Os fins pois (l'este estabelecimento, segundo as intenções
110 seu piedoso instituidor eram de elevado interesse quer
hllmanitario, quer social, e por isso foi tão bem acolhida



30 AZY AZY

Boa Morte na cathedral, sendo a sepultura coberta por úma ao citado regulamento, nTIo só tem desnaturado o fim da
lapide de marmore, convenientement~ preparada, tendo no instituiç,ão, como permittido o abuso de serem educadas a
alto aberta a buril a borla de doutor, logo abai·xo duas- pen- expensas da provinoia meneres filbas naturaes de paes abas
nas de escrever cruzadas e presas por um grande anel e tados ;
em seguida este dístico simples, porem verdadeiro e elo- ConsidernnLlo finalmente que nas circumstancias actuaes,
quente: mais do que em quaesquer outras, o governo, afim de am·

Ao Dr. Eduardo Olympío 111aclwdo parar as filbas dos "olnntarios ela patria e ~atisfazer para
a província agradecida. com elles tão sagrado compromisso, carece ele dispôr de

Lei provincial, n. 422, ele 14 de agosto de 1856. ngas n'aquelle estabelecimento;
Resol\"e, firmado 00 art. 24, elo ~ 4° ela lei de 12 de agos·

A lei provincial n. 630 de 30 ele maio de 1863 mandou to de '1834., dee,-minar que d ora em diante não sejam ad
que fossem as educandas transferidas para o Recolhimento mittidas no azylo de Snnta Tllereza senão nquellas menores
de N. S. d'Annunciação e Remedios, o que não se realisou que, alem das demais condições especificadas no regula
logo por falta de commodidades n'este-edificio, e por ter mento de 16 ele janeiro de 18no, provarem Cjue são de'·
sido depois derogada essa disposição pela de' n. G82 de 1 validas e orphãs legitimas, ou legitimadas.-Antonio Epa·
de junbo de ,1869. minondas de l\Iello. »

Pelo art. III da lei provincial n. 422 de 25 e julho de Foi esta medida, aliás tão justa como necessaria, deroga·
f8M foi a presidencia auctorisada a despender, alem dos da pela forma seguinte :-P Secção.-« Palacio cio governo
fundos, que já possue o Azylo do San.ta Tbereza, mais a do ~raraollão, 13 de março de 1869. •
quantia de 12 eontos de reis, para comprar e apropriar «- O presidente da provincia resolre em vista do regula·
uma casa nas condições de bem servi Cpara este fim. 'mento de 16 ele janeiro de 1805, reyogar a por'taria de 20

Apparecendo varias propostas resolveu o presidente dr. de abril do anno proxirno pnssado, para que no azylo da
Antonio Alves de' Sousa Carvalho nomear em 2 de abril de Santa Thereza continuem a ser ac1miLtirlas,-nos termos da·
1867 uma commissão composta do director do Azylo, do quelle regulamento, as desvalidas filhas naturaes, Cjue, se·
procurador fiscal do thesouro provincial, e de tros negoci- gllndo a doutrina do aviso ue 20 de outubro de 1859, de·
antes para dar o seu parecer sobre o modo mais convenien- vem como orpbãs ser consideradas, na conformidade da le·
te de sntisrazer essa necessidade, que embora urgente foi gislação do paiz.,-Ambrozio Leitão da Cunha. »
constantemente adiada por ordem de varios presidentes. Erlucação.-A que se dava no azylo era a determinada pe-

Crescendo muito o numeró das azyladas e estudando o lo disposto nl1) art. 1 da lei n° 787, que, alterando a disposi·
seu ·estado o dr. Antonio Epaminondas de Mello, quando ção do art. 31 do respectivo reg~lamento, reduzio o ensino
presiL1.ente d'esta provineia, resolveu expedir a seguinte unicamente: '1° á doutrina chl'istã e deveres moraes, leitu·
portaria, com a intenção de cortar muitos abusos, que ahi ra, principios geraes de grammatica, escripta, e arithme·
existiam. Lica até fracções: 2° a trabalhos cI'agulba: 3° a pratica de

« Palacio do governo do Maranhão 20 de abril de 1868.- trabalhos de economia domestica, como casinhar, lavar, en·
O presidente da provincia, ,a quem foi presente o afficio do gommar, & &.
directol' do azylo de Santa Thereza de -13 de março ultimo, Esta instrucção era dada ás desvalidas, segllud o a classi·
acompanhado de uma relação nominal das educandas exis- 6caç50 das respecti vas materias por urna professora de prj·
tentes n'aquelle estabelecimento, da qual se vê que entre meiras letras, auxiliada' por uma adjunta, por urna profes·
a sessenta pensionistas da provincia são filhas legitimas sora ele costuras e outra adjunta, sob a fiscalisação da rc·
apenas treze; gente.

Considerando que as filhas naturaes, em tão grande eles- Houve abi tambem duas aulas de ensino de desenho c
proporção admittldas no azylo, não estão comprehendidas musica, que foram suprimidas pela lei n. 787 de 1-1 de ju·
nem na letra, nem no espirito do rego lamento de 'f6 de ll10 ele 1866.
janeiro de 180ü, como claramente se vê elo art. 2° pelo As professoras adjuntas eram educandas do azylo, e neUe
qual é terminado o fim ü'aquella institoição; conservadas em virtude elo 3rt. 4 da lei n. 14.1 de 14 de

Consid~rando que, não podendo ser muito crescido, em julho de 1860. .
"ista dos demais encargos do thesouro, o numero das pro- DJanutenção.-Para a sua manutenção percebia cada uma
tegidas da provincia, não fôra razoavel suppôr que o legis- elo theSDurO provincial a subvenção mensal de f5l1000 reis,
lador em vez de limitar-se a amparar as orphãs desvalidas, o que só competia ás 60 pensionistas da provincia, comn·
quizesse estender o beneficio indistinctamente a todas as do a sustentação das supra-numerarias por conta dos rendi·
menores desv~lidas, dando assim tanto ás filhas de união mentos proprios do azylo.
legitima, como as de qualquer ontra uniãQ, igual titulo a As pensionistas particulares pagavam cada uma 16aOOO
sou favor; reis mensaes.

Considerando que com quanto para certos e.lIeitos da lei Patrirnonio.-Os fundos, que possuía o azylo, devidos
civil 03 filllos naturaes sejam equiparados aos orpbãos to- em sua maior parte a legados pios, foram na forma do art.
davia não são ol'phãos no sentido proprio e rigoroso da 46 do regulamento empregados em apolices da divida pu·
palavra; blica geral e provincial.,

Considerando que a intelligencia dada sobre este objecto Constituia o seu patrimonio 18:600#000 reis em apolices.
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Dos rendimentos destas apolices sabia o sustento, \'cstua- corrente anno apre~entou-se um projecto determinando,
rio e calçado das 2'1 supra-numerarias, e com elle se paga- que fossem entregues a seus paes, tutores e protectores as
vam as despezas do funeral das desvalidas, que morriam, azyladas, que já houvessem completado a idade de 17 ao
e as do enxoval das que casavam. nos, sendo reduziDO a 30 o numero das pensionistas da

Esfafisfica.-Do relataria do seu director o illl1:;trado provincia, inclusive as doze meninas, que já eram educadas
maranbense Sr. Francisco Sotero dos Reis, dirigido á pre- a expensas dos cofres provinciaes no recolhimento de N.
sidencia da provincia em 9 de outubro de 1869, extralli- S. d'Annunciação e Remedios, para onde todas seriam trans-
mos o seguinte: feridas. ficando assim extincto o azylo.

« Desde 14 de março de 1855, epocha da fundação 'do Lei tão iníqua não era possivel deixar de levantar contra
azylo de Santa Thereza, até 31 de dezembro de 1868, cn- si muitas vozes. Desde logo veio á imprensa o Sr. Fran"
traram para o estabelecimento 127 menores desvalidas, na cisco Sotero dos Reis, e muitos outros ci dadãos sob o ano-

•ql1aliclade de pensionistas da provi ncia. D'estas, morreram nimo, em cujo numero tambem nos acbamos.
6, casaram-se 10, e foram entregues a seus paes, tutores Da discussão havida resultou patentear-se não só a levi
e parentes 35. Das pensionistas desta especie existiam no andade como a desbumaniclade com que eram despresadas
azylo, em 31 de dezembro predito, numerarias-60, ex- tantas meninas, até alli educadas pela provincia, e assim en-
tranumerarias-16. tregues a inevi tayel desgraça."

«Entraram mais para o estabelecimento no mesmo perio- Á, ista de manifestação tão solemne arripiaram carreil'a
do de tempo 23 menores, na qualidade de pensionistas par- os auctores de semelhante projecto e discutiram outro, que
ticulal'es. D'pstas foram entregues a sells paes, tutores e boje forma a lei n. 9·18 de 20 de julho de 1870, constituida
parentes 17. Das pensionistas d'esta especie existiam no nestes tE'rmos :
azylo, cm 3'1 de dezembro pl'edito, G. Art. 1° As educandas do az)lo de Santa Tbereza serão

«Numero total das pensioni tas, quer da provincia, quer transferidas para o Recolhimento de N. S. d'Annunciação e
particulares, que tem entrado para o azylo de Santa 'flle- Remedias. O terreno e a parte do preclio pertencente ao_
reza, Llesde a sua instituição até 31 de dezembro do a[111o actual azylo serão vendidos, e o seu pl'Oducto recolhido ao
passado, inclusivea 6 que morreram, 150. tllesouro provincial.

«Numero total das pensiOnistas de uma e outra especie, Art. 2° As educandas que já tiverem attingido a idade de
ql1e no mesmo periodo de tempo, tem sahido do estabele- 17 annos serão entregues a seus.tutores, curadores, ou pro
cimento, quer casadas, quer solteira, educadas G2, mor- tectores, as demais serão confiadas à direcção elo Reveren
tas 6. dissimo Prelado Diocesano, de conformidade com o regu-

«Entraram para o azylo no anno de 1869-9 menores, lamento interno que fór organisado de eombinação com o
na qualidade de pensionistas da pl'Ovincia, e 'I na de pen- presidente da provincia.
sionista particular. Art. 3° A provincia Sll tentará trinta educandas, inclusive

«Das pensionistas da primeira especie foram entregues as qne já existirem no referido Recolhimento, de modo que
n'este anno a seus paes, tutores e parentes, 4.-; e das da as vagas que se forem dando não sel'ão preencbiuas até
segunda especie, 1. descer áquelle numero, devendo ser entregues a seus tuto

«Existem actualmente no estabelecimento, pensionistas da res, curadores ou protectores aquellas que forem comple-
provincia, numerarias 60, extranumerarias 21; pensionis- tando a maioridade legal.
tas particulares, G. Art. 4° As apolices pertencentes ao azylo actual continua-

«Numero total das pensionistas (le uma e outra especie rão a ser do patrimonio das educandas; o rendimento das
que tem entraJlo no a;l,)'lo, desde sua instituição aLe boje, ditas ~polices será applicado à sua educação, continuando
inclusive as 6 que morreram, 160. a ser aquelles titLllos inalienaveis, ficando a proYincia exo

«Numero total das pensionistas de uma e outra especie, nerada de sulwencionae qualquer empregado ou professor.
que, no mesmo periodo tem sabido elo estabelecimento, Arl. i)0 Os actLlaes empeegados do azylo terão preferen
quer casadas, quer solteiras, educadas 67, mortas G. » cias nas /lomeações para lugares equivalentes, e os que con-

Depois desta data, entraram para o asylo 8 pensionistas tar~m mais de dez annos de serviço serão aposentados, se
da provincia, morreram 2, casou 1, e foram entregues a o requererem.
seus parentes ou pl'otectores 4. Das pensionistas particu- Art. 6° Fi a o presidente da província' auctorisado a des
lares, 1 passou para a classe de pensionista da provincia, pender a quantia de quinze contos de reis para fazerem-se
i sabia casada e 1 entregue a seu protector. Addicionadas as accommodações e melhoramentos de que carecer o pre·
urnas e outeas á totalidade das meninas que entraram para dio onde se acha o Recolbimento para poder se 'efl'ectuar a
o azylo, e sabiram rlelle, até aquella data, temos o numero transferencia das educandas ouvido para isto o Reverendis
total de 168 que entl'aram, inclusive as 8 que morreram, e simo Prelado Diocesano, á cuja disposição será entregue a
onumero total 73 que sahiram, inclusive as 8 que morre- referida quantia.
ramo Art. 7° A provincia subvencionará com a quantia dp, du-

Existiam actualmente no azylo pensionistas da provincia zentos mil reis POl' anno, paga em prestações mensaes á
numerarias 60, supra-numerarias 23, pensionistas particu- pessoa paea isso auctorisada pelo Reverendisso Prelado Dio
lares 3. cesano, cada uma das educandas transferidas para o Reco

Apenas abrio-se a assembléa provincial em sua sessão do lbimento, devendo esta subvenção ser reduzida na propor-
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ção das vagas que se forem dando, até que fique o numero Este edificio, se Deus permitir que seja acabado, será o
das ditas educandas limitado ao indicado no art. 3.° primeiro de toda a provincia quer em sua extensão, quer

Art. 8° Com a transferencia das eclucandas passarao para na solidez e elegancia da obra, podendo delJois de promp·
o Recolhimento os moveis e utensilios do uso do actual a- to offerecer vastos aposentos e optimos commodos a' cres-
zylo. cido numero de meninas.

Art. 9° Emquanto não se realisar a transferencia das edu- Consta-nos, que o seu piedoso instituidor, o Exm. Rvm.
candas continuará o azylo a funccionar no predio onde se Bispo Diocesano, pretende n'elle estabelecer dois collegios,
acua, como até hoje; devendo porem a presideneia da pro- um de N. S. d'Annunciação e Remedios, e outro de Santa
vincia entregal-o á jUÍ'isdição do Prelado Diocesano, logo Tliereza, que será composto do antigo Azylo! que abi fica·
que soja publicada a' presente lei rá com toda. a sua autbonomia e com todo o seu patrimo·

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrario. nio, como em d.eposito sagrado até que a provincia, mano
Não satisfeitos nindn illguns partidarios ou protectores- dando fazer um edificio apropriado, o reclame e continue

<10 azylo, vieram de novo á imprensa, e entre elles orefe a protegeI-o.
rido Sr. Sotero, propugnando como pae extremoso e des- É para lamentar-se, que aquelles qne hoje tanto censuram
vellado pelas meninas conuadas aos seus, cpidados, e como essa transferencia, quando. no poder e ainda em epocbas
n'esse e n'ontros artigos app'arecessem expressões e, pensa- bem recentes, não cuidassem do azylo como elle merecia,
mentos depreciadol'es do Recolhimento de N. S. d'Annun- remediando suas faltas e sobre tudo dando-lhe casa com·
ciação e Remedias, nós, por amor da verdade e da justiça, moda, salubre e apropriada, conservando por esta forma mo·
voltamos ao prelo, e em discussão com esse distincto-ei- tivos para que seus adversarias, ouvindo as queixas do pu·
dadão, mostramos, que essa transferencia era muito con- blico contra as más condições d'esse estabelecimento, des·
veniente e de toda a utilidade, tanto para a provincia, como sem essas providencias, que hoje tanto_os incommoda, mas
para as azyladas. que o correr dos tempos ha-de provar, que foram boas,

É conveniente ao governo porque apenas pagava o sub- uteis e proveitosas a tantas desvalidas.
idio mensal para o sustento e educação das meninas, e u· Achamos apenas digno de muita censura ficar reduzido a

cava exonerado do alugnel de casa e de serventes, e dos 01'- trinta o numero das pensionistas, não sendo preenchidos os
denados de todo o seu pessoal composto de duas profes- lugares, que forem vagando, visto ser tal disposição iniqua,
soras, uma de costuras e bordados, e ontra de primeiras mormente quando a assembléa provincial augmentou con·
letras, de duas adjunctas, da regente, do medico, do capel- sideravelmente o nnmero dos educandos, fazendo assim nem
Ião e do almoxarife, ficando tambem livre dos cuidados in- patente a desigualdade da protecção, que a provincia preso
herentes a uma casa de educação mormente do sexo femi- ta a estes dous estabelecimentos, quando sem duvida algu·
nino, e tendo ainda mais a certeza de que não podiam as ma o do sexo feminino, por mais fraco, era digno de mais
filhas indigentes da provincia ser mais bem dirigidas do que cuidados, de maiores sacrificios, e de toda a caridade.
por S. Exc.a Rvm. a O seu primeiro director foi o cidadão ManoeI Gomes da

É conveniente ás azyladas, porque deixavam de habitar Silva Belrort, inspector aposentado da thesouraria de fazen·
uma casa pequena para o numero el'ellas, sem ventilação aI· da e barão elo Coroatá, nota\el por suas excellentes quali·
guma pelo lado do sul e norte, e com muito pouca pelos ou- liades pessoaes, e fallecentlo este foi substituido pelo Sr.
tros dois lados, vendo-se forçadas a dormirem umas conche- Francisco' Sotero dos Reis, professor publico aposentado da
gadas ás outras, quer no 'chão q[ler em redes sobrepostas lingua latina, e muito conhecido em toda a parte por sua
umas ás outras, em pequenos qnartos, mui to quentes, sem illnstração e bons serviços prestados á sua patria, quer no
renovação de ar, e por isso insalubres, e prejudiciaes mor- magisterio, quer pelos seus escriptos.
mente nas. primeiras idades da vida, para irem residir no Foram seus vice-directores o Dr. Antonio Rego, o tenen·
vasto e sumptuoso edluvio, que S. Exc.a Rvm.a esta man- te coronel Joaql1im Serapião da Serra, e o major Antonio
dando construir no Recelhimento de N. S. d'AnnLlnciação Cesar Cantanhede.
e Remedios.

"
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BacabaI.-Pequeno povoado distante tres leguas Sua população é de 2,802 almas, sendo livres 88,1 do
da villa d'Anajatuha. sexo masculino, e 73 do feminino, e escravos 1)76 do mas-

Existe no centro e quasi na linba, que divide esta fregue- culino e ~,82 uo feminino,
zia da do Itapecurú. Bahia do Arraial.-Fica entre a terra fir-

Tem 30 e tantas casas. me e o sul da ilha de S. Luiz.
BaoabaI.-Pequena povoação na margem do rio Da ponta dé' Guarapiranga á foz do rio Mosquito tem es-

Preto. ta bahia tres a quatro leguas de comprimento, e duas de
Bacanga (1110 E FREGUEZ1A DE s. JOAQUHI Do)-Com largura pouco mais uu menos.

a denominar,ão do Ibacanga, encontramo~ um requerimento Pouco mais a L. se chama DaMa do Tibiry, por causa
em que Antonio Baldez da Silva pedio á camara terrenos- do rio d'este nome, que por abi desagua.
tia margem do rio, que vae cfesta cidade 1Jara o lJorto do N'este lugar costumam transitar as igarités, que ,ão e
lbacanga. Acamara concedeu-Ibe com o mesmo nome em vem da villa do Rosario.
4 de dezembro de 1741. Babia elo Oabcllo d~ VeU>.a.-Acha-

Oalferes R. A. Corrêa de Faria disse-nos, que o Hwda- se na lato merid. de 10 18' e na longo occid. de 47° 13'.
deiro nome é lbacanga, porque iba significa braço e canga Em suas margens outr'ora habitaram I)S indios Tupinam
cabeça, isto é-cabeçct ou fim d'esse b1'(J,ÇO de mar. bás, sendo- o principal d'elles appellidado pelos portugue-

Orio é bem pequeno: nasce na ilha, onde está assenta- zes .{ Cabello de Velha. »

da a capital, duas leguas ao sul d'ella banha o seu lado oc- Apezar de ter esta babia duas leguas de comprimento e
cidental, e lança-se na bahia de S. JJiarcos entre as pontas uma de largura, duas ilhas rodeadas de bancos d'areia lhe
do Bom-fim e d'Arêa. dillicultam a entrada, que é comtudo vencida pelas canôas

, Freguezia.-Foi creada pelo § 1° do al't. 1° da lei pro· grandes.
yincial n. 13 de 8 de maio de 1835. Já neste anno de 1870 pelo almirantado de Inglaterra foi

Tem por limites o rio Bacanga desde a ponta do Bom-fim participado ao consulado da m~sma nação nesta provincia,
em frente da capital até a embocadura do seu confluente que ao nordeste desta Bahia 1° 33' de lat, merid. e 44° 0'1)'
Batatan, e por este até á cabeceira, e seguindo d'ahi pela de longo occ. de Green bateo o vapor Ambrose n'um ban
estrada do mesmo nome Batatan até o porto do rio Tibiry, co não indicado nos mappa~.

e por este até sua foz na babia Quebra-potes, e subindo por Em 9 de maio de 1781) dezanove lavradores desta loca
ella e pelo rio Mosquito até à bahia do Tauá desce .1Jor esta lidade representaram ao viga rio capitular Matabosque, que
e pelo Boqueirão até fechar na ponta do Bomfim. como viviam 10 legl1as distantes da "LHa de Guimarães, on-

Sua maior extensão em terrritorio tomada pela' estrada de s6 podiam ir ou por mar navegando por quatro perigo
é de seis leguas de norte a sul, e de cinco leguas de leste sas bahias, ou por terra « atravessando caudalosos rios e
aoeste. outros mil incommodos ;) desej:nam levantar n'estas terras

Abi existe uma povoação já em bastante decadencia (vi- em paragem propria « uma capella onde se podasse celebrar
de tirapu,lJahy.) - diariamente o santo sacrificio da missa. »

Possue uma cadeira de primeil'as letras para meninos, Diziam tambem que para a desobriga da ql1aresma iam
,creada pela lei provincial n. 1'1,1 de 28 de agosto de 184.'1. á villa de Alcantal'a, por ter em Guimarães um unico sacer

Foi abi construido um pequeno templo, para servir de dote, o 1Jal'ocho dos lndios.
matriz, em virtude da lei provincial n. 186 de 30 de julho Declararam já ter contraétado em Guimarães para capel
de 184.4. Ião por ,1608000 reis por anno, a « assistencia de todo o

Faz parte do collegio eleitoral da capital, e tem um s6 perciso e necessario para o seu sustento e estado» o padre
districto de paz. . Manoel Monteiro Teixeira, conego regular, vindo do Porto

Os babitantes desta freguezia empregam-se na lavour~ de na corveta Esp,e'rança.
cana, fumo, arroz, e algodão, porem tudo em pequena es· A este requerimento juntaram uma lista mostrando pos~

cala. suirem esses la' radares M9 escravos, sendo João Antonio
Estatistica.-Tcm algumas pequenas casas de negocio de Lisboa e Filippe Peôro Borges os que mais tinham pois

seccos e molhados, alguns engenhos de assucar, cinco ola- aquelle contava 57 e. este 1)6 captivos.
rias, cinco pedreiras em serviço activo e algnns lavradores Com vista ao promotor do juizo ecc,lesiastico, então o pa
de algodão, arroz, farinha e mais generoso dre Carlos José da Camara, opinou este que não se conce~
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desse licença para erigir-se a capella, sem os pretendentes meçaram os trabalbos, que foram com perseverança conti·
marcarem primeiro o patrimonio indispensavel. nnados de dia e de noite.

Aqui terd1inam os autos, e cremos que abriram r,não de - No dia 19 de novembro deo-se n'essas aguas, entre as
tal resoluç,ão. embarcações francezas bem trip!lladas e a fortaleza mal aca·

:Sahia de OU1nan.-Está situada na lato me- bada e guarnecida, borrivel combate.
rido de 2°, e na long. occ. de 46° e 51'. Venceram os portuguezes, retiraram-se os francezes para

É muito espaçosa pois tem tres leguas de comprimento a ilha do Maranbão em 29 d esse mesmo mez.
e menos d'uma em sua maior largura (Lago ltinemn'o) e N'esse dia celebrou-se uma missa solemne, e começou-se
fica a sua foz a L. a const~ucção d'uma igreja dedicada a N. S. d'Ajuda, a cujo

Assenlada á sua margem fica a villa de Guimarães. favor attribuiram a fortuna de suas armas.
Os rios Pericwman, Tapitininga, Raimundo-assú, Pi- Á vista do que acabamos de narrar parece-nos,. que o

1'auassú e o Pillar n'ella desaguamo mar de Guaxenduba não é senão a bahi(~ de São José, e
Bahia de Guaxenduba.-« Hoje e.m dia, sendo o foq'te de Santa 1I1aria entre os rios Mamuna e Mu·

diz um ,illustrado escriptor conlempOl:aneo o commendador nim cremos, que o sitio é o mesmo da Villa Velha do Icalu,
João Francisco Lisboa, não se sabe ao certo onde foi assen· uma das mais antigas povoações d'esta provincia. (Vide
tado o aquartelamenlo portuguez, pois que este nome de Agoas-boas.)
Guaxend'l.tba perdeu-se de todo. Confirma este nosso pensar a respeito d'este ponto obs·

« Pela leilura da Jornada do Maranhão por ordem de SlUl cnro da nossa historia um registro, qcte de.parámos na se·
magestade, feita no anno de 1614, n1anuscripto attribuido cretaria do governo (l'esta provincia, do tempo de Alexan
a Diogo de Campos Moreno, sargento-mór do Eslado do Bra- dre de Moura, em 1615, quando conGegeo á camara d esl
zil, e que foi um dos cabos da dita jornada, collige-se que capital uma legua de terra pa:'a seu patrimonio.
ficava entre os rios lI1am'una e hlun.ll, quatro leguas para Por ser curioso aqui o transcrevemos em sua integra €

lá da e.mbocadura d'esle, fronteiro e á \1ista ela i1ba de São orthograplJia propria.
Luiz em distancia de 'duas leguas e meia, não devendo po- «Francisco Duarte de Sousa, escrivão do sena elo éla CJ·

rem depositar-se muita confiança na indicação d'estas distao- mara desta cidade de S. Luiz do Maranbão etc. Certifico a01
cias, porque eram seguramente tomadas a olbo. que a presente certidão virem que revendo um caderno ano

«O coronel Lago diz na sua Estatútica, que pelas suas tigo do senado neste a fl. 2 acbey o treslado da carta ele dau
combinações a bahia de Guaxenduba é a bahia de Anajatuba e sesmaria da legoa de terra de conselho da forma e lheOl
(ou lna.ialttba) quasi norte-sul com a ponta de S50 José, por seguinte: Alexandre ele Moura, capitão-mór da conquisla d
que acha-se perlo d'ali uma ponta junto ela qual corre o rio Maranbam com os poderes de governador geral do estad
Tatuaba, anele apparecem vestigios de um forte. D do Brazil Gaspar de Sousa etç. etc. Faço saber aos que

QQs'lndo vieram de Pernambuco os portuguezes comman- presente virem, que bavendo respeito ao ser coisa muil
dados por Jeronimo de Alhuquerque, ignorantes inteiramen- necessaria povoar-se esta nova conquista, reparto as torr~

te do terreno, em que pensavam combater, depois de lon- d'ella de sesmaria a· todas as pessoas, que as quizerem ben
gas disputas e' explorações mais ou menos inuteis, Belchior fiei ar. E porque é coisa convenientissima o terem os lug
Rangel cbegou á presença de Albuquerque, e'lhe deu con- res, onde de presente se bão de fa7.el' povoações, sem S(

ta (Berredo. Annaes) formal do bom successo da sua com- rem obrigados a senbores parliculares, pellos muitos inco
missão exploradora, com a noticia de que descobrindo to: modos, que, de não as terem, temos visto que padessem
dos os canaes até junto á ilba do Maranhão, não encontrara Hey por' bem e serviço de S. M. que neobu'ma terra, q
francez algum nem embarcação sua, mas só 'sim, defronte eu ou outra qualquer pessoa, que para ísso techa poder
da mesma ilba um sitió chamado «G uaxenrttLb'l. )) - dermos ao redor desta cidade buma legoa, tenha força ne

Animados com as esperanças e descripçoes de Belcbior, vigor, e seja invalida: e toda que se della tomar não se;
resolveu-se a navegação para lá, e depois de quntro dias valiosa, y em todo o tempo se .Iue possa tirar e perdere
de trabalhosa lida, pelas 10 horas da .manhã de ,26 de ou- as bemfeitorias que tiverem feilo, por quanto bei as di!
tubro de iG14. deram fundo nesta bahia as oito embarcaç,ões, datas por invalidas e de nenbum vigor, nem força, rcssa
que formavam a a9'1nCLda milagq'osa, aqual, tendo sahido do vanclo pórem as datas dos mosteiros, e as terras que e lã

Recife em 23 de agosto do mesmo anno, vinha expellir os defronte deste porlo onele se !la de ir por mar, e as dai
francezes que se apoderaram da ilha do Maranhão. que se Llerem no ·destricto declaratlo, e n"ella havião sua d

'fractaram logo de edificai' um forte, o qual foi planHado marcação, comessarão dos confins d'elle depois de acaban
pelo engenheiro da expedição Francisco de Frias. a dita legoa, que lhe 110u para o conselho: e as terras qu

Acima deixamos dilo o lugar onde foi levantado, e ago- forem para hortas, poderá aforar a camara desta cidade
ra só acrescentaremos que linha a forma d'um perfeito i'lessoas que lhes pal'ecer em vida, e não fatióta, e não 61

sexagono, i'mplantado em uma eminencia cercada de fron- cederá a quanticJ.ade de terra que. assim afurarem de ce
do o t\['\,oredo, estendendo-se pela frente immensa praia de braças em quadrado, e outro sim, bey por bem e. serviço d
mar. mesmo senbor, digo e serviço do dito senhor, que nosp

No dia 28 d esse mesmo mez abi cJebron-se o santo sa- rél'Jouros dos portos d:esta cidade huma banda e -outra i

crificio da mis a: decidio a sorte, que a fortaleza se clJamas- não dêem nunca, a nenhuma pessoo, do salgado a dond
se « da Natividade de N. Senhora,)) e d'abi em diante co- chega a maré de preya mar a 1.5 braças, por quanto o dil
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sitio é necessario para beneficio e conserto dos navios, qatl Em 26 de abril de '1799 o governador D. Diogo de Sou
aqui vierem, que sem isso se não poderão aviai' e isto mes- 53 ofliciando para Portugal disse «ser necessario collocar
mo' se entenderá no sitio de São José e em Itapary, onde se n'esta bahia algumas b01'as' a maneira das de Bengalla,
tambem é conveniente que baja uma villa: e do proprio ou de varias portos de Inglaterra, que sir\"am de gaia para
moeTo em Santa Maria no 'porto de Gudxencluba em terra se acautellarem dos multiplicados perigos que nella encon
firme, onde tambem é convenientissimo fazer-se povoação travam. »

por muitas'razões imllortantes ao serviço de S. Magestade; Bahia do Tibery.-Vide Babia do Arraial.
e para de todo.constar para todo o ;;empre mandei passar Balsas (lUa DAs).-Nasce na Serra de l'auatinga
a presente por mim assignada e sellada com o sinete de ao N. e desagua no ParnabilJa no lugar chamado-S. 'Felix
minhas armas qae mando se ponha no principio do livro de de Balsas-mais de W leguas a E do Riachão.
registras das datas, que será numerado e assignado pelo pro- Em 18·19:era S. Fe1ix o principal lugar da ribeira d'este
vedar da fazenda desta conquista Francisco de Farias Mes- rio, e ahi n'um pequeno povoado, composto de mais de
quita pai':.! sempre so s:.!l er em como todo dito mandey em sessenta fogos, havia uma boa capella.
São Pbilipe do MaranlJam aos 12 dias do mez de dezembro A soa populnção era d'indios Acrôas e de gente civilisacJa.
de i6H;'-~1Iexanclfe de illotl1'a. li (Vide livto 20 de rogis- Nas principaes festas do anno ahi compareciam os mora-
to das provisões, leys e ordens de sua magestade etc., cujo dores d'esta ribeira e da do rio Neves.
tit,ula é-2° of1icios, ministel'io, 17)15 a 1759-na pagina Foi muito sujeita ás correrias dos indios da nação Chavan-
133 verso; linha 27.) tes, que, descendo dos sertões de Goyaz atravessavam o rio
Bahia do Gurupy.-Vide GU1'Upy. Manoel Alves -Grande, e pratica,am então n'este Cerritorio
Bahia de IS. J osé.--É formada pela ilha do ffillitas atrocidades, como aconteceo no dia 23 de fevereiro

Maranhão a O. e pela terra firme a E., tendo na sua entra- em 18lO, em que mataram trinta e uma pessoas na fasenda
da- o grapo das ilbas do Priá, das quaes a maior e a mais Olho (l'Agua.
septentrlonal é a de Santa Anna. Esta ribeira é cortada pelo insignificante rio lVIacapá, in-

É muito perigosa a babia de S. José por causa dos ami- teiramente inavega\'el, o qual vae faZ{lr barra no rio Balsas.
ndadas e val'iados baixos. A largura d'este rio é maior do que a do Itapicurú pa-

Diz a engenbeiro Lago «que tendo um navio montado II ra cima de Caxias, e tão consideravel o seu fundo, que na
ilha de Santa Anna, fica. a O. a babia de São José assás pe- maior secca não tocam no seu leito as compritlas varas das
rigosa pelos 'nnumeraveis baixos, e assim denom nada por b?lsas ou jangadas, quo o navegam.
se notar nella a ponta de São José, qlle é a ponta E. da No verão é muito trabalbosa e quasi impossível a nave
ilba do Mal'~nllão, e passada esta termina a mesma bahin gação em semelbantes embarcações, por ser o seu leito tão
no rio ~Iogquito, que dá volta á ilha do Maranhão, e esta- moatuoso, que o torna eheio de caxoeira'l.
belece a communicação ao S. d'esta entre as babias de São Foi um tal Vicente Diogo o primeiro que tentou navegar
Marcos e São José com 62 braças de largura e 4, l/r. d'agua. este rio, embarcando uma carga de couros n'uma flotit/w

«A bahia é formada a E. pela ilha tle Santa Anna e a O. de balsas.
pela do l\1aranhã'O e COl'ôa grande, de sorte que os baixos Perdendo ludo por mau govel'llo, ue tal raiva se possuio
da babia de São José podem ser considerados ramificações contra seu filbo, que o rapaz com medo fugia para as ma
da mesma corôa. E.ta dista a mais de 7 legaas ao N. da tas, sem que se soubesse notici3S d'elle.
Ponta de São José, mas não chega, a 12 como Pimentel e Aterrados todos 'com esta catastrophe, ninguem mais qniz
outros querem: :J sua face ele O. on de sotavento corre tent:Jr tal Ililvegação, continuando o algodão, os couros, e
NO. S E., o sua rebentaç.ão de O. está quase fi. S. com a o gaJo a ser conduzido por terra para o pOrlO do rio.
ponta do Arassagy, que é uma bnrreira com malba branca Em setembro de 18H> o major francisco de Paula Ribei-
na ilha do Maranhão, onde o de. embat'que não é lJom. » 1'0 intentou descer por elle embarcado em bal as.
(Vide Seio José de Riba-mar.) Para "én<:er uoze leguas desde a fazenda Ag'ua Branca

Bahia do S. JV[arcos.-Ao occidente da até á da rargillha, ga tau tres dias, passou por mais de
ilha do MaranhTIo exi te es.ta b:.!hia, qne tem :12 leguas de qllarenta caxoeiras, em algumas deltas quasi naufragado, en
comprimento desdo o morro HaClllamin até á foz do rio file- controu muitas ilhas, onde quasi que se perdeu arrastado
arim, o clllas em sua maior largura, semeada cl'ilbas, bancos pela violencia das ~orrentes nos apertados caminbos, que
d'areia e d'at'l'ecifes. (Vide forte de S. JJ1arcos,)rtigo For'- deix.avam ellas entre si e a terra firme, e ameaçado cons
(alezas.) tantcmente ae ser esmagado por muitos pãos, que das mar-

É dividida longitudinalmente por um baixo, e ilssiID for- gens se debroçavam sobre o lume cl'agua.
ma dois canaes, que pertó do forte da Barra se rBanem em No inverno desappal'_ecem as ilhas e as caxoeiras e a na·
um só até o Bacanga, ficando um ao alcance da tataria de vegação é suave e breve.
S. Marcos e o antro só pode ser dominado pelo forte de S. N este rio acha-se o peixe electl'ico, ou poraqlUj na liu-
~Iatbias de Alcantara, ponto esto ainda em conlroversia. gua indigena (Gymnotus electricus. L.)

Alex3ndre de Moura em vão intentou chamar á esta ba- B.alseiro.-Riacbo, que nasce em terras alta ao
hia de Todos os Sw'zlos, em commemoração da victoria, que sul da villa de Pastos-Bons, corre a O d'ella em distancia
sobre .os francezes obteve em ,1° de novembro de 1612, de 1:500 braças e vae ao norte juntar-se com o riacbo «Cor-
quando a igreja catllolica festeja todos os santos. ren te, D que desagua no rio It3pecurú.

Dicc. Vl. f-G.
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É povoado desde suas nascentes, e suas margens são ter- ..4eU,'O.
renas fertillissimos, e (C proprios," diz o major F. de Paula ACÇÕES: Por 8000 não emitti-
Ribeiro no ~ H> da 1Jlernoria já citada, para a plantação de das .
cebolas, alhos e mais hortaliças até para exportar em quan- ACClONISTAS: Pelas entradas
tidarle, especialmente os repolhos em salga, as cebolas e os não realisaclas de ,12000 ac-
alhos, muito mais viçosos, e reproducentes do que 0:3 me- ções .
lhol'es de Portugal. LETRAS DESCONTADAS: Sal-

a A sim mesmo os trigos, as cevadas e todos os mais do em carteira .
grãos e fructos da Em'opa vegetariam aqui se os plantas- LET~\S CAUCIONADAS: Sal·
sem, muito abundantes e em pró da Capitania, porque eer- elo em carteira .
tamente ella não tem antro bo(~ado mais analogo, nem assim CONTAS CORRENTES CAVeI-
tão interessante. » ONADAS: Saldo do diversas

13alsinha.--Rio que n:Jsco na Serra do Pellitente, contas , -
corre á N O o entra no ri0 Parnahyba entre as situações JUROS: Saldo desta conta .
cb:Jmadlls «Olho d'A!Jtta e l'aóóca. » MOVEIS: Pelos que possue o

l3aluarto.-Vide Fortalews. Danco .
Banco conl.1nercial. - Organisou-se em CASA FOUTE: Valor' della .

Maranhão um estabelecimento banc:Jrio com esta denomina- DE!:lOSiTOS: Por 000 acções
çiío. depositadas pela Directoria. 36:000~000

Os sells estatutos com dacta de 26 de abril de :184.6 es- POr titulas em ca~,ão .... 66:598/$688 1O~:5f)8a688
tão assignados pelo consellleiro Joaquim Vieira da Silva e CAIXA GEH.AL: Saldo existente··..···..·..·..····..·.... f.)l~:74'1a952

Sousa, João Gualberto da Costa, :Francisco Fructuoso Fel'- 2:'39(U:0263'85
reira, José Rodrigues Roxo e Thomílz B. Gun 'tono PUS8'i")O,

Era de desconto, deposito e emissão: seu capital podia CAPITAL: VaiaI' de'20000 ac-
ser elevado a 800:000~000 reis, divididos em 1.,000 acções ções .
de 200aOOO reis cada uma. Venderam-se somente metade CONTAS CORRENTES SIM-
d'es as acções. PLES: D.epositado por diver-

Os seus divid'endos regularam a media de '22 % ao anno sos " .
do valor nominal de cada acção, e estas chegal'am a obter o LETRAS A P~GAR: Pelo im-
agio de õ6 1/2%, pOrLe de dinheiro tomado a

Foi no meio desta prosperidade surpl'ehendido pela 01'- premio .
dem do governo para que se convertesse em Caixa filial do BANCO DO BRAZIL: Saldo de
Banco do Br:JZil, ou entrasse em liquidação emuora o praso sua cantil , _
de sua existencia fosse ainda longo. Levados os seus accio- FUI DO DE RESERV \: Perce-
nistas uns pelas intimações do governo, outros peLas v:Jnt:J- bido na venda de 200 acções 1:4.021~000

gens que viam na conversão, votaram por esta, cio que mafs 5 % dos lucros liquidos
tarde se arrependeram, termín:Jnc1o as operações deste ban- deste seme tre. . . . . . . . . .. 1:334..lI027.._-----_.._-.----_.-
co, o primeiro que a provincia possuio, em 31 de maio de DEPOSITANTES: Pelo c1cposi-
1856. (Vide-Caixa filial do Banco do Brazil.) to da Directoria 36:0006000

Banco cOIlll.uercial.-Foram os negocian- Por diversos valores em
tes ~Jar'linus lIoyer e João Pedro Ribeiro os primeiros, que canção ~.?:.~!.?~.~?.~~

tiveram a ideia da creação d'este banco: a elles depois unio- DIVERSOS CREDORES: Saldo
se com bastante dedicação o negociante Joaqui'm L farques de sua conta .... _.... , ...
Rodrigues. COMMISSÃO DA DIRECTORIA:

Foram os seus estatutos a[)[)rovados pelo governo geral, 5 % dos lucros liquidas des-
sem a menor altera.ão do que se fez na capital do l\1ara- te semestre .... '" . '" ...
llhão. DESCONTOS: Saldo do mez

Muito tempo havia que elles se acbayam -no Rio de Ja- passado 29: lü8~·14:.l

neiro, sem decisão alguma, e só á exforços, activid:lde e Dos des('ontos
dedic:Jção do Barão u'Anajatuba é que sahiram do esqueci- do mez de Junbo 6:937,$6 LO 36:135,57ti3
mento, a que parece estavam condemnados, sendo pelo de- Levado a lucl'Os e"pirdis':':--: 27:824~960
creto n. 4.390 de 15 de julbo de 1869 autborisada a SLla in- 10 DIVIDENDO: Pelo de 2/imOO-· · ..
corporacão. a cada acção em 12000 emit-

Principiou a runccionar no primeiro dia do mez de dezem- tidas .
bro de '186!.J. LUCH.OS E PEROAS: Saldo por

O seu estado em 30 de jllOLJO de 1870 demonstra-se pelo dividir que passa ao seguin-
seguinte balanço fechado nesta data, relativo ao 10 semestre te semestre .. , .
de sua existencia.
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BARBAN
o Desconto regulou a 10 %. Fizeram-se neste mez f ,1 ta conta ' .

tranferencias de 230 acções que regulou de premio 7 a.. Caixa: Dinheiro existente , ........•
8000 reis por acção.
Banco do JVI:aranhão.-Aos esforços e tra- P'.ssivo.

balhos do negociante Joaquim Màrques Rodrigues deve-se Capital: Realisado em WOOO acções.. " 1:000:000aOOO
sem duvida a origem e creação d'este'importante e uLillis- Em1'ssão: Valor em circulaç.ão... 303:425l)000
simo estabelecimento. Fundos de feserva: Realisado até esta da-

Seus estatntos dactados em Maranhão a f7 de julho de ta , .
i8~7 foram approvados pelo decreto n. 30815 de 25 de no- Setto da emissão: Vencido até esta data
vembro de ,1857. Directoria do Banco: Sua porcentagem..

Por elles se conhece, que este banco é de deposito, des- Fiscal do Banco: Seo ordenado .
conto e emissão, e que !.lurará ·1 i:> ao.nos contados de sua Diversos credores: Saldo desta conta .
installação, tendo de fundo capital dez mil acções na impor- Letras a pagar: Por dinbeiro tomado' á
tancia de mil contos de rei , podendo este fundo ser ele- premio .
vado por deliberação d'assernbléa geral dos accionistas e Depos1'tos lJara c/c simples: Saldo desta

\
autorisação do governo. conta " .

Em 15 cle março de 1858 foi a sua installação: em 12 de Descontos: Saldo desta conta .
l!!aio começilram as suas operações de desconto e emissões, f)ilJ1'dendos: Não reclamados ....•.....
e em 25 de outubro do mesmo anno deu-se principio ao 24.0 a pagar. '" .
pagamento do primeiro dividendo de falnO reis por acção. Luc?'os e ?Je'rdas: Saldo desta conta .

Os seus dividendos tem regulado 13 % ao arJOo sobre
o valor nominal de cada acção, chegando estas a obter o
premio de 50 %; hoje porem cotam-se na praça com o Barbados .-Antigo lttgar no rio ltapecurú entre
agia de 44 %. Pe?'itoró e PiTapamas.

O desenvolvimento e prosperidade d13ste estabelecimen- Dizem uns, que tomou este nome de uma aldeia de in-
to não satisfazendo ainda as necessidades da praça levaram dias, muito poputo a no tempo dos Jesuitas, (juja origem é
os accionistas a fazer-lhe importantes reformas como sejam: a seguinte, como aífirma o capitão Simão Estacio da Silvei
augmento de capital, creação de uma sessão hypothecaria e ra na sua Relação SU?n?na1'ia já citada.
solicitação aos voderes competentes para a prorogação do Com o naufl'agio da frota de João de Barros, que preten.
praso de sua existencia e da effectividade d'aquellas medi- demos descrever no artigo 1JJaranhão (provincia), algun~

das, autorisação esta que darú maior impulso a tão impor- portuguezes que se salvaram, embrenharam-se nas mattas
tante instituição. entre o rio Munim e ltapecurú, e viveram tão arredios da

Oseu estado crescente é actualmente o seguinte, segun, gente civilisaEla, que aOnal foram considerados 8. gentios em
do o balanço de 'ZS ele maio de 1870, relativo ao 2'1.0 se- tuclo di(Jerente do gentio da ten'u, porque viviam em sobra-
mestre: dos, comiam pão de zaburro, e não usavam da farinba de

"iel·vo. ~ manLlioca, n.em de arcos e frechas, e por divisa criavam bar-
Apolicas ela divida lJuól ica: Pelas 200 de ba como os portuguezes, e paI' isso os circumvisinhos os cha-

,. i:OOO~OOO que o Banco possue.. . . . .. 1Q0: 100· 000 mavam de barbados, como os de que atrilz Oca dito, e tem
Moveis: Pelos constantes dC\ im entario. .. :8155100 llmas espadas como achas, e zagaias de arremeço, com que
DeliS de raiz: Valor do predio. . . . . . . . . 2í:0001J\OOO são timidos e valentes, e dizi~m ser de~cendentes de bran-
Letras protestadas: Saldo da carteira.. . . ;j3:0~HJ5i:>7 co , a quem elles cbamavam Peras, parece por memoria cle

de h.1lpotheca : Idem.. , . . .. .. 88:HWaOOO algum Pedro notavel; de que couservavam aquelle nome:
caudol/arlas: Idem.... -, . . . . 22:76HIUOO era com tudo gentio tão barbara, ou mais que o outro: e
descontadas: Idem. . . . . . . .. -1:372:763; 386 porem não quizeram nunca paz nem tl'acto com os francezes,

litros ti'apolices ela divida lntólica: al- JizenLlo que ene, não eram verdadeiros Perós. »
do desta conta , '" , 2:000i~000 Tinha uma boa igreja, que, depois de muito arruinada,

Juros de contas correntes ra,u,ciunadas:' cahio por terra.
Saldo desta conta .. ,. . . . . . . . . . . . . . . 25:9Hn709 Possuia este templo algumas imagens de grande vulto, as

Juros de (linheiro tomado a premio: Sal- quaes foram recolbidas á igreja da villa do Ilapecurú-rni-
do desta conta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:809;)016 rim.

Cobranças por conta de Terceiros: Saldo Houve uma expt';L1ição militar ou bandeira com manda da
desta conta......... 1:7i:>!M190 pelo capitão Francisco d'Almeida, de que resultou serem

Azevedo & lrmão em liquúlaoão: Saldo pacifi('ados os G-ttallarr}s, Barbados e A'l'aca'res.
desta conta ......•.......... , . . . . . 3:3'17~600 Pouco depob parte dos Guanarés procuraram a aldeia

J)espesas Juc/-iciaes: Saldo desta conta.. . 539a69~ pequena dos Ba'rbados, que injusta e tiranamente haviam
blassa {aUida de Domingos José da Sil- morto a maior parte dos G-uanares capazes de pegar em ar-

va Leite: Saldo desta conta..•...... , :l :274-~400 mas, e lhe aprisionado as mulberes e filhos: alem da que-
Contas correntes caucionadas: Saldo des- bra da paz, mandaram os Bttl'bados diteI' ao capitão-general,



41J, BAR BAR

que se queria os filhos e filhas dos Gu.anm'és lá os fosse Os limites -desta freguezia princi[liam no ponto confluen·
bu car. te do rio Flores com o Mearim, e por este acima, uma c

Tendo necessidade o governador' de ir JO Pará em ser- outra margem até á barra do fio Engeitado, seguem o lado
viço de S, M, passou portaria pára que o ouvidor conheces- direito deste até suas vertentes, e 9'ahi por uma linha sul
se por devassa o que aCIma se Jcha referido, e remettesse encontram com a linha divisaria da fregoezia de S. Felix de
os autos ao capitão-mór D, Francisco Ximens de Aragão, Balsas, de cujo ponto vão por umJ outra linba recta em di·
que em sua ausellcia ficava governando a praça e a capita- recção ás eabeceil'as do rio AlpercJtas; tomam finalmente
nia. toda a margem esquerda deste rio até sua conOueneia com

Pelo ~ 3 do regimento de 22 d1} agosto de O~2 recom- o Itapecurá, e por este abaixo até <.\ barI'(l do rio Corl'Bnte,
mendou o governador ao padre Gabriel Malagrida e aos prin- d ahi seguindo uma linha recta á conlluencia do rio Flores
cipaes da aldeia Dranrle dos Barbaclos a que não tin~ssem com o Mearim, _
amisade e nem admiLtissem o da alde1:a pequena à vista Sua exte::Jção ele longitude é de cerCJ de sessenta legu·
da sua maldade e infidelidade, e sendo necessario se pode- as, sobre cincoenta de latitude.
ria mandar uma escolta ao I\.vm. padre missionaria para sua Possue duas r.adeil'as ele inslrncção primaria para o sexo
segurança e para o effeito referido, qUilndo elle se resolves- masculino c femininf). sendo aCJu'clla areada pela lei provin
se a ficar em compilnhia dos Ba'l'bados da Aldeia Grande» cial n. 4.09 de' 18 de julbo de 18tsô, e esta por antro acto

Pelo art. ts° mandara aprisionar a todos e matar no furor legislatiro n. ~"8 de 30 do mesmo mez e anno, e tem um
da guerra os que resistissem, e perseguir o que escapassem delegado de instrucr;ão publica e um commissario vaccina·
até se renderem, para que servisse ele exemplo e terror ás dor.
mais nações. lia dez annos pouco mais ou meno' que se principiou a

Acba-se registrado em um dos livros do archivo da ca- edificar no lal'go ela matriz uma casa para servir ele cadeia,
mara municipal da capital um oficio, participando á metro- e para as essões da camara e jury,
pole, que urna bandeira fazendo entrada na aldeia pequena Infelizmente as suas paredes chegaram apenas á altura
matára 200 a aoo indios e arrázara as suas choupanas e 1'0- de uma braça, e hoje jú estão muito deterioradas pelo tem·
ças. po, perdendo o'isto os cofres pro, inciaes mais de qnatro

As terras d'este lu'gar ou aldeia foram doadas ao ouvidor contos de reis, e ficando esta localidade com a falta essen·
(1J'. Francisco de Paula Belfort Duarte. cialissima d'este edificio.
Barra do Oajú.-Vide Cajú. Tem algumas casas ele negocio de seccos e molhados,
Barra de Oanarias.-Vidc Cana'rias. alem de regatões que negocram pelo rio, e varias tendas de
Barra do Oarrapato.--Vide 1I1elanciei- artes e officios.

1'as. Em todo este 17Htnici7J1:o, que é pertencente Li comarca
Barra do Oorda, VILLA,-FREGUEZIA, E lIJUNI- da Cbapada, encontram-se seis engenho~ para o fabrico de

CIPIO.-A villa de Santa Crnz da Barra do Corda está situa- assucar, rapadura e aguardente, alguns lauudores dQ arroz,
da na lat. merid. de 5° 3' e longo occ. de 4.7° 6'. algodãO, mandioca etc., e varias criadores de gado ..-accum,

É banbada a N O e S. pelos rios Mearim e Corda. Regada sendo calculado este em 4-:000 cabeças, que produzem mil
por um grande rio e por um ribeiro, pode m~is tarde tOl'- bizerros aonualmente.
nar·se importante e muito util; dotada d'um clima ameno, Distingue-se este municipio pela crinção do dito gado, pois
de ar puro, e da saudavel e cristallina agua do rio Corda, sua lavoura é em tão pequena escala, que calcula-se a pro·
sendo a navegação do lVIearim até abi passiveI em barcos a ducção agricola annualmenLe cm H :'100 alqueires de fari·
\'apol' de 2'> a 30 cavallos, Jogo que se destruam os obsta- aha, 2,200 cle arroz, 2:500 de milbo, 4·0 arrobas de fumo
culos existentes nas caxoeiras da Lagem Grande, do DcMa e 31 pipas de aguardente.
e da Pedreira, esta yilla está destinada a ter um prospero Em 1860 bavia 7 engenhos de madeira, s6ndo 5 para o
futuro. fabrico de rapaduras e 2 para o de agoardente, produzindo

Os fundadores deste lugar foram Manoel Rodrigues de um delles 300 arrobas de assucar e 2:tsOO frasr;os de aguar-
Mello Ucbôa e Manoel Raimundo Maciel Parente. dente.

Pela lei provincial n. 252 de 30 de novembro de 1849 Corre da villa da narra do Corda para a da Chapada uma
foi creada UfiJ capella curada aqui, então 2° districto da estrada, a qual com quanto fosse bem descortinada na oe
villa da Chapada. I casião da abertura, não tendo sido depois reparada, vai-se

Cinco annos depois pela lei provinciill n. 34,2 de 31. de tornando intransitaveJ.
maio de 1.8M foi elevada á cathegoria de vi lia. Encontra-se I)utra estrada para Caxias, principiada ha pou·

A capella foi tambem erecta em freguezia ,pela lei pro- cos aonos. A liOO braças distantes da villa, diz o engenbei·
vincial n. 368 de 24. de julho d3 1854. 1'0 visconde de Saint'Amand em seu relataria á presidencia,

Por uma correspondencia publicada no Paiz, de 2'~ de existe granue quantidade de pedra calcarea.
fevereiro do corrente anno, soubemos que ahi ha pouco Em 1.869 a villa tinha 17 casas de t31ha J sendo apenas 5
tempo se construio n um largo uma igreja com boas madei- caiadas, 98 cobertas de palha, e construidas de taipa.
ras, que disputam a duraçãl) aos muros de pedra e cal, não Constava então a população de ~Í'12 pessoas livres, sendo
estando ainda as suas paredes tapadas de barro, senão as da 278 homens, 0 2a4, mulheres, e de 72 escravos, sendo 33
capella-mór. • homens e 39 mulheres.
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No anno de 1863 possuia a villa 123 casas, das quaes só Esta ilha, como a do Sobradinho, jaz ao oriente da po-

17 eram de telha, e tinha duas praças, utrla junto á margem voação de Carnabubeiras, qo~ lhe fica ~! vista, tendo de per
da rio, chamada da Matriz, e a outra a vinte e tantas braças meio uma ilhota: a sua circomferencia é talvez ele 7 kilo
de distancia caminhando para o centro, lugar onde se pro- metros.
jectava edificar uma igreja consagrada a Santa Filomena. Barraquinhas.-Assim se chama o lugar, per-

Consta agora soa popolação de cinco mil habitantes sen- to da igreja de S. Thiago, onde se veem ainda levantadas
do: 3260 livres de ambos'os sexos, 4,00 escravos, e 131~0 as paredes mestras d'uma pequena capella, cujo bistorico
indios em Slla quasi totalidade pagãos. é o segointe :

Não possoe, o que é ele admirar, Dem um só batalhão do Loorença da C1'llZ Pinheiro, viova de João de Me1l0 Só,
, serviço activo da goarda nacional e nem companhia do da fez voto de const1'llir e dedi('al' a N, S. das Barraquinhas

reserva. ' uma 'ermida, e para isso escolheu um sitio, que tinha den-
So um dia poder ser destmida a Lc~gem-grande que se tI'O dos limites da cidade no caminho velho, qoe ia para a

acha no rio Mearim, dando logar a qoe barcos de vapor na- igreja da Madre de Deos.
vegoem até esta villa, então ella florescerá moita, bem co- Reqoereu ella ao vigario geral licença para isto, promet
mo a da Cbápada, distante 25 legoas, a de Pastos-Bons 35 tendo dar todo o necessario para o culto Divino e até pa
leguas, a ele Santa Tbereza 70 leguas, e a cidade da Ca- tl'imonio permanente. E te requerimento, sem data, foi des
rolina 80legoas. pachado em 13 de setembro de .. 779 pelo vigario Matabos-

Ficará ella sendo o centro, el'onde parLirão para as víllas que, com vista ao promotor do joizo ccclesiastico.
acima mencionadas soccorl'os e auxilias na paz e na guerra, N'esse mesmo dia, por escriptura poblica pa sada pelo
na prospericlade e na adversidade. tabellião 19nacio de Loyola Beckman, cloou para patrimonio

No çlia 22 de agosto de 1866 deu rondo na Ban'a do COT- da cnpella os alogoeis elas casas em qoe morava na rua do
d{t o "apor S. João Vencedor, depois de pessima viagem, Açougue, e na falta destes alugueis a quantia de 6,~!!00 reis
cujas difficuldades mais se agravaram pelo estado do rio, annoaes.
chegando um pouco estl'agado, já por ter batido em uma No dia -l4 o dr. Bernardo Bequimão, promotor do j,nizo
cachoeira e já pelo choque de muitas madeiras que encon- ecclesiastico, deu o seu parecer favoravel á pretenção, re
troo no rio: assim mesmo venceo elle, sendo obrigado a qoerendo porem vistoria sobre a decencia e capacidade do
parai' para cortar lenba e reparar algum desarranjo na ma- lugar onde se pretendia edificar a capella, qoe devia ser de
quina, 90 leguas em ·12 dias rio acima. pedra -e cal, ressalvando-se os direitos paroehiaes, não se

Grande foi o entbusiasmo da popu.lação, vendo pela pl'i- dizendo missa sem ser visitada, bensida e convenientemen
meira vez no rio balouçar-se um vapor, elemento de ordem, te paramentada.
de vida e de progresso, devido tudo ao genio incansavel e No dia HS mandou proceder á vistorin requerida o dr.
emprehendedor de 1\11'. Portal, que não olha para obstacu- vigario capitular conego Francisco Matabosqoe.
los quando vê adiante a gloria para si e o bem para a ter- No dia 1!) foi feita a vistoria no sitio cbamado Boa Vista
ra, que o acolbeu. na estrada velba da Madre de Deus na casa da dita viuva.
J3arra do Meio. -Braço pouco consideravel Acbado bom o logar, n'esse mesmo dia obtigou-se a viuva

do rio Parnahiba, moi proximo ao mar, entre a ilha de a fazer a capella, como reqoereu o promotor.
Cana'l'i{ts ea dos Poldr'os. Acha-se qoasi obstruido por ma- No dia 20 teve licença para a edificação, gastJndo com.
deiros e areias, de motlo qoe torna-,se difficilima, se não todos estes pnpeis a quantia de 2t;76ü reis.
impossivel, a son navegação,-ainda mesmo em lancbas. Achamos outro reqoerimento da Yiuva ped.indo que, co-
Barra N ova.-Pequeno riacho, con~uente do mo a capella se acbava prompta e decentemente paramen

rio Parnabiba. Tem a soa foz 5 kilometros acima da povoa- taLla, fosse bensida, visitada, e logo licenciada para n ella
ção de NCtJ,Iueth; ou ,2i> abaixo do porto do Bogl,~úrão. se celebral'em os officios divinos. Teve este despacbo.-
Barra da '1-"utoya.-Braço o m:Jis occiden- « Proccda- 's diligencias do estylo. Maranbão, D de se-

tal e o mais consideravel do rio Parnabiba. Conta de extt:n- tembro de 1 2. CosIa. »

são até ri bahia de &[0 Bernardo, no interior, 40 kilome- No dia '16 d'este mesmo mei foi a capella visitada pelo
tr05: a sua moior largura, de 6 kilometros, é entre a ilha dr. vigario geral e govemador do bispado João Duarte da
de 1Ilelancieirris e a terrà firme que faz parte da Camah'u- Costa, e « achou-a bem acabada., com os paramentos neces
f1tbct. sarios para n'ella se parleI' celelJ.rar O santo saC1'ificío da

Esta barra~ que é a mais franca, tem vistas mui dilatadas: 1n1'ssa e mais olficios divinos com clecencia. E sendo assún
'n'ella se encontram tartarugas e tubarões. visitada benzeo a d1'ta capella e'seu a~/ro ?la clistaneia de

Amais alta origem da Barra da Tutoya é o rio de S. Rosa tri'l~ta passos, sendo 1Jresenles o Rum. cura cla rteguez1'a
que bifurca-se em dois largos canaes, antes de lançar-se nn Be'rna1'do Bequ1'mão, ú 111'07l10to1' cio juizo lJJiguel lJ1aeiet
ballia do 1I1antible. . AJf'anha, e o conego. José Bernardo da Fonseca, escrivão
Barracôa'. -Ilha do Delta do Parnahyba, situa- diZ camara ecclesiastíca. »

da na embocadura do rio ele Santa Rosa; ao S. E. da ilba Em outros autos principiados em 7 ele outubro de 1784
do UrubU, da qual parece ser uma continoação, por estar encontra-se um requerimento sem data, em qoe a viuva diz
muito unida a ella e ap~nas separada por um insignificante que tendo erigido uma capella á N. S. das Barraqoinhas o
esteiro. fei to patrimonio em uma logea ele suas casas de sobrado,
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« que n'esta cidaue possuia, e pertencendo a dita logea a timos para a criação do gado vaccum, e plantarão da cana
sua filha Josepba Francisca de Mello casada com Francisco do aSSllcar.
Marques, o sendo tal patrimonio indebito. e por abreviar - É o 3° c1istricto de paz, pertencente á Tlltoya, e está di
duvidas, requeria remoção do dito patrimonio para terras vidido em 14 quarteirões.
que possuia junto da capell:l. » Em 22 de maio de 1784 Distingue-se o quarteirão das flan'eir'inhas por ser a
mandou Matabosque passar a dita escriptura, e em.7 de ou· séde da freguezia, e a residencia do parocho e das authori·
tubro concedeu a referida licença, dando vista ao promo- dades: o de Santo Antonio por ser nelle situada a filzenda,
tor. ,tãofallada, de S. Ignacio, pertenoente á companhia de Je-

As terras olIerecidas eram 7lJ, braças, que pertenceram sus: o do Alto·Bonito pelos grandes riachos--Estiva, Ria·
aos Jesuitas: foram avaliadas em 25,a000 reis, e arremata- chão, Bacu1'Y, l'irirwa, Seio Roque. IIJiri1n, Prata ePal
das para a viuva por 35l\008 reis em 9 de janeiro de 1774. meiras, os quaes desembocam no rio Preguiças, facilitando
por Bernardo da Silva Gatinho no palacio do governador assim o embarrJue, em pequenas canôas, de arroz. milho e
Joaquim de Mello c Povoas, perante o ouvidor, intendente farinha de mandioca, generos estes, que d ahi são expor
geral, corregedor e provedor da comarca Miguel Marcellino tados.
Velloso e Gama, o dr. juiz de fMa provedor da fazenda real N'este caso tambem estão o quarteirão de S. José pelos
Henrique Guilbon, e o procurador da camara J. Miguel de riachos Palmeiras, l'ambu.ry, Riachinho, l'abóca., Riacho
Araujo. rio meio elc.; e do BU1"it!J Amarello pelos riachos J11uriml

Em '13 de outubro de 084 pelo alfel"es JOl"dão. Clemen- Santa Cruz, CocaI e outros: o da Onça pelos riachos On·
te Pereira e Xavier FrancL CD de Queiroz, avaliadores do ça, Tabatinga e B..arra: o do Born Jes-us ti mal"gem do
conselho, foram avaliadas estas terras em 300aOOO reis, dan- riacho do mesmo nome, importante pela sua população,
do t5~OOO reis de rendimento annual. Ilberdade e extensão do tel"reno e genio laborioso dos seus

Em i 9 de novembro de 178[~ foram estes autos com vis- babitantes. Todos estes lugares são apropriados p_ara collo·(
ta a Matabosque, já com a respósta do 'promotor Carlos José cação de engenhos destinados ao fabrico de assucar e agu- ,
da Camara, julgando bom o dito patrimLJnio, e que se vin· al"dente.
culasse conforme a direito. O quarteirão do Cassó é importante por ter em seu cen·

A m~o poderosa do tempo deitol1 por terra esta ermida: tI'O uma lagôa, que fomece peixe para toda a sua popula·
houve desejo de construir-se outra, mas infelizmente não ção, que não é pequena: o do lJJorro Bt'anca pela abundan·
passou do que hoje \ emos. cia de at'\'ores de. constmcção, que ahi é optimo ramo -de

Barreirinhas.-Esta freguezia foi formada á negocio: o de Santo .1maro em sua maxima pal"te situa
custa das freguezias da Tut(lya, Brejo, Miritiba, e S. Ber- do na costa do mar, bem como o do Bun't;~sinho e do Sou!'
nardo, creada pela lei provincial n. lJ,8t de t8 de junho de rào pelos seus campos e chapadas tão boas para a criação
1808, e instituida canonicamente em 1 de outubro do mesa da gado vaccum e cav<\llar, mual' e lanigel"o, sendo notavel
mo ilDlID. que todos estes cstirões tenham mar ens frescas e apro-

Faz parte do termo da Tutoya, per'tenuente :i comal"ca do pl"iadas para a plantação de cana e do arroz.
.Brejo. Existem no centro boas mattas proprias para a planto{)ção

Tendo por limites a lagem-:j1:ande, pruxima a barra do do mi Ih..o, mandioca, algodão eoutros generoso
Preguiças no litoral, d'alli segue em linha recta :i foz do rio Fabrica-se as:mcar e aguardente, culLiva-se arroz, milbo
Lage, e por este acima até cis suas cabeceiras no Guarumã, e mandioca, o existem algum: criadol"es de gado vaccum e
d'alli pela estrada que guia de Santa Hosa a São Bernardo, ca\'allar.
até o rio Vertente indusive, deste ponto a mesma linha ao Fai'.-se alguma navegação para a capital d'esta provincia,
Facão uo capimo Uaimundo de Caldas Ferreira exclusive, e para a yilla ela Paroabyba por meio. de canô<ls grandes.
donde parte á cabeceil"as do Sllrrão, e deste lugar ao ano Tem uma cadeira publica de primeiras letrus para l1leni·
tigo sitio do mnjor Raimundo Pereira na m::Jr direita do oos, outra particular e uma de en ino da língua fl"anceza u
rio l\locambo, e por "lsto :lcima até á barra D riacho 1\1or- geographia, tambem particulal'.
ros de Joaquim Alves d:l Fonceca inclusive; da casa deste Finalmente em 1860 a população era a seguinte:
segue linha recta pela estrada <is Barrocas, que são cabe- Q'uartârüo das Barrei,rinltas. 50 casas, 530 pessoas Ii-
ceiras do rio Espigão, e por este abaixo até ás extremas da vres e 20 escravas.
fazenda Cajueiro do Salgado, incluindo Santo Amaro, e d'abi Qua·rte'irão de Santo Antonio. 320 livres e ,1 nO esm-
ao litoral na baixa da Cruz. Tem esta freguezia de norte a vaso .
sul quatorze leguas de exten ão, e de leste a oeste vinte e Quarteirào de Santa Cruz.. 380 livres e 1GO escravas.
dilas provavelmente. Quarteirão de São ./os6. 4,20 livres L 10 escravas.

E tú a sentada á margem l10 rio Preguiças, em terreno Quarteirao elo Burit.1J Amarello. ij80 livres e t50 es-
fertilíssimo, regado POl" um rio importante pOI' var~os ria- crav;as.
chos e regatos, e alguns lagos, dando assim signaes cvi- Primeiro, segundo e terceiro qllarteírão do Cas~ó. Hi05
dentes de ser lugar milito apropriado para a agr~ultura, habitantes sendo 550 DO '1°, lJ,25 no 2°, e .530 no 3°.
principalmente estando longe ela capital apenas 4·8 hOl'as de ()t~arteirào do l}/oiTO Brancô. 200 pessoas.
vii:lgem. • Qttarteil'iio de Santo Ama1'O. l~30 livres e ti) escravas.

E to lllgar é abundante de peixe, e sellS campos são Opa QtWrteirãO do OLho d'Agtw. 3lJ,8 livres e 16 escravas.
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Quartei1'ão da Onça. 3/J.0 pessoas. Bexiga.-Vide Van·ola.
Oua1'leirão do Bom Jesus. õ30 livres e õQ.. escravas. Bibliotheca.-O dr. Antonio Pedro da Costa
Quarteirão do J)u1'it.lJsinho. 360 livres. Ferreira, depois barão do Pindaré, em 8 de julho de 1826,
Quarte'i1'ão do ,Suf1'ãO. õõO livres,. não ha aqui um só perante o conselho da provincia, de que fazia parte cr lamen-

escravo. tou o avultado cebedal, que se tem gasto, desde a nossa
Quarteirão das Gampineims. 270 pessoas !ivres,-e tam- feliz independencia, em dilirios c projectos de sangue, e

bem aqui não !la escravos. admirou-se de não se ter erppregado um ceitil em livros, e
A população presentemente consta de 7,474 almas, sen- nem se quer nos· elementares para instrucção dos escola-

do 6,8/J.3 IÍ\Tes e 631 escravas. res maranbenses, pelo que indicava a creação n'esta cidade
Barro D"l."tro.-Igarapé de embocadura bastan- de uma bibliotheca publica, destinando-se uma prestação an

te larga, á margem esquerda do rio que forma a Barra ria nual da oitava parte das rendas das sobras da província pa
l'ttloya; distante do mar cerca de 18 kilometros: fica-lhe ra a compra de livros. »

defronte a illJa do Goroalá, em rumo de N. N. E. Tres annos se passaram para que esta indicação, apezar
Batatas.-(Ilba c1as)--Excellentemente situada, en- de lltil, se tornasse em realidade.

tre a ilha Grande e das Eguas, das quaes é separada por Assim pois cm 2/J. de setembro de '1829 acamara muni
dois largos braços de rio que depois se reunem, dirigindo- cipal agradeceu ao presidente a escollJa, que d'ella fez cr pa
s~ para o N. afim de formar a barra Gemarias, percorreu- ra dirigir o quanto fosse concernente á livraria .publica.»
do ainda 9 kilometros. Do seu seio a camara nomeou dois membros, os cidadãos

Acircunfercncia cresta ilha é de 22 kilometl'os: n'ellrr Manoel Raimundo Correia de Fari:l e João Gualberto da Cos
~peDas se encontra nma moradil, na sua parte meridional, ta, para promoverem uma snbscripção n'esta cidarJe, e offi
em urna varzea « aondo o vento I'c te agita os leques das ciarem aos juizes de paz do termo da comarca, fúra da ci
esbeltas carnahubeiras e meneia a longas folhas dos 'ucum- dade, afim de fazerem o rl)e mo.
zeiros. ) Foi esta a ol'igem da bibliotl1eca publica, accommodada

Quasi no meio ele ~ua co ta occirJental, um viajante co- em uma das salas do convento do Carmo, por cima elo Ly-
lueo macella indigena, em novembro de 18M. cêu, a pf'incipio poucõ procurada, e depois abandonada ás

N'e. ta ilha ha onças c cobras cascaveis. traças, que n'ella fizeram t'aes estragos a ponto de serem
A. parte occidental da ponta que olha para o sul-é ves- por "arias vezes muitos livros queimados por ordem da

tida de engaranas mui verdes. pre ·ielencia.
Baunilha.-( Vanilla aromaLica. Swartz ).-Esta Felizmente organisou-se a sociedade-Instituto Litterario

planta que espontaneamente cresce Das matas ele todo o -por ora só esperanças e /lores; que ainda produzirão
Bl'azil, mel'eceo ela parte do goremo portllguez a expedição rructos, e a ella entregou em 23 de julho de 1866 o ultimo
da carta regia de 8 de dezembro de 'J867, recommendan- bibliothecario, que foi o cidadão Antonio José Quim, cr mil
do acamara aos mor:luores d'esta ca[litania a sua cnltmt), e novecentos volumes a fÓl'a diVersos folhetos e brochuras
bem assim a do alvorá de 30 de março de 1678 isentando não mencionados na cathalogo, » por determinação da pre
em pal'te c em parte aliviando os seus direitos elo exporta- ideOljia da pro~'incia, e em obecliencia a nma elispo ição le·
ção, e finalmente a do ah-nrá de 2/J. de maio de 17/..,0 pro- gislati "a da a' emblúa provi ncial.
hibiodo que fosse cortarIa em tollo o terreno do Pará e Ma-, Esses livro fazem hoje parte da bibliotbeca do mesmo
ranhão sob graves penas. lo tituto, a qual irtfelismente ainda está occupando a mesma

Em 24· rle lIezembl'O 'de 1770 Martinho de Mello e Cas- ala, e ter~l poucos leitores pela má localidade em que se
tI'O perguntou em omcio a Joaqllim de Mello e Povoas por acha.
que no anno anterior nITo tinha ha\"ido remcssa ele bauni· Em março ue ,1865 a Exm. a viuva do infeliz poeta dr.
lha. .\ntonio Gonçalvas Dias, satisfazendo urna das suas ultimas

Em 10 de maio do anno eguinte respondeu o governa- vontade, 1 . dou entrr.gar por intermedio do dr. Antonio
dor attl'iblJindo es-a falta ti ordem positiva que da junta Henrique a ste estalJelecimento varjos retratos de
receberam os administl'adore da companhia l~al'a não C:i- alguns bi pc, e missionarios, que estiveram no Brazil, prin
por.tal'em este gcn 1'0, "isto nIlo Ila\'cr sabiua alguma em cipalmenle n'esta I l'Qvincia.
PorLLlgal. Est 's quadros são ·toscamcnte pintados a oleo e tem os

Hoje é muito rara csta planta, e pouco ou nada llrocu- egl1intes rotulos : '
l'ac\a. _ I-O Exm. e Rvm. Sr. D. lirei Antonio de S. Maria, filho

13-ebedouro de São Pedro.-Vide S. lI'e la Santa provincia, provincial, t)i po do Maranhão, dos
Pedro. pontificaes ela capella real e de Miranda. Falleceu em 1688.

Bolla-agua.-Po\"oaç,ão pequena na comarca de II-O Exm. e Rvm. Sr. D. Frei Manoel de Sauta Ignez,
Caxias. r Carmelita descalso, bispo rJ'Angola e arcebispo ela Babia.

Bella-agu.a.-Pequeno povoado na estrada do III-Frei José do Menino Jesus, indigno carmelita des-
Brejo, muito alem do BLll'ity do meio. calso, nascido em a villa da Jac.obina na America : bispo do

Bella-agua.-Antiga aldei!!, situada a tlez leguas Maranhão em 1780; tendo ele idade 4·õ annos não comple
ao S. E. da villa eto Icatú, cujos moradores, indios na maior tos; transferido depois para o bispado de Vizeu em 1683.

_pane, liulLivam algodão .em pequena quantidade. Ao Santo noveniado, ,os Remedios .de Lisboa orrerece e te
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seu veruadeiro retrato em deviua demonstração ue seu gran- provincia, varão de conhecida "irtucla, o qual morreu vindo
de aiTecto e reconhecimento.. do Brazil, e sendo lançado ao mar ficou em pé, e assim o

IV-O Exm. e Rvm. Sr. D. Frei Cypriano de São José, viram os do naviO até o perderem de vista.
natural de Lisboa, fllbo da provincia d'Arrabiua, lente de XVI-O padre Frei Martinho da Conceição, filho d'esta
Pbilosophia e Theol0gia, pregador de S. A. R., visitador da Santa provincia, missionario de 33 armos de idade, foi mar·
provincia de Santo Antonio dos Algarves e d'Arrabic1a, com- to pela fé de Jesus Cbristo ás mãos dos gentios na ilha úe
missario, delegado do Seminario de Bancanis e bispo eleito Joannes, Estado do Grão-Pará, s(~u corpo ficando exposto a
de Miranda por S. i\J. Fidellissima em 20 de junho de 1769. voracidade dos brutos no meio do sertão, passado seis me-

V-Do Frei Diogo de Jesus JaI'dim, da Ordem do Patriar- 'les, foi aohado inteiro, illeso e sem corrupção. Falleceu em
ca S. Jeronimo, bispo H. '170-1.

VI-Vera Effiigies Exmi -ac Remi D. D. Frei Antoni ab Por ora ainda não foi aberta esta bibliotheca> sendo c1il'i·
Exilio, Episcopi Fluminensis et olim Angolencis. Ex. Abba- da tal demora á grave molestia, que surprehendeu o incan·
tis Hl1jus Collegii Dominae nostrre ab Stella, et Ejus bene- savel SI'. dr. Antonio Henriques Leal, quando conjuntamen.
factoris Ann 1775. te com o sr. dr. Antonio Rego arrumavam as estantes e ar·

VII-O lI\m. e Rvtn. D. Francisco de S. Hieronimo, ln- ganisavam o catalogo. .
signe em letras e virtudes, conego d'esta comarca. Depois Á estes dous cidadãos se deve a creação d'este estabele·
dc ser duas vezes geral d'ella, foi vinte annos bispo do Rio cimento, c com prazer registamos ::!qu: seós nDmes, proce·
de Janeiro, oOlle fül(eceu em 7 de março de '1721, téndo dendo assim de conformidade com a justiça que sempre·
73 annas de idade. e muito principalmente perante a historia, a todos faze·

VIII-O padre Frei Manoel do Nascimento, filho c1'esta mos_
Santa pl'ovincia, sendo eleito bispo do Parú, renunciou. Fal- Bispaclo.-A igreja maraohense, nos tempos co,

•leceu em .f 704.. loniaes, foi ligada á prelasia de Pernambuco'pela bulia de
IX-O padre Frei Christovão de S. José, filho d'csta San- 15 de julho ele 1614, expediua pelo papa Paulo Y, no rei·

ta provincia, missionario incansavel na conversão dos gen- nado de Fellippe III de Castella. .
tios, pelos seus trabalhos e conhecida Santidade reduzia Foi eu primeil'o prelado o padre Antonio Pereira Cabral,
muitos ao gremio c\::! igreja. Fâlleceu em 1643. o qual teve por carta regia ele'8 de fevereiro de 'J6·16 a fa·

X-O padre Frei José de Santa Maria, filho d'esta ~::!nta culdade de pl'Ovêr os heneficios do seu novo districto, e
provincia, missionaria de 42 annos de idade, foi morto pela por outra carta regia de 19 do mesmo mez e anilO foi nil·
fé ele Jesus Cllisto ás mãos dos gentios da ilha de Joannes, meado prela.do da matI iz de Pernambuco. /
Estado do Grão-Pacà; seu corpo ficando no meio do ser- O territorio do Estado do Maranbão Ioi elevado a bispado
tão exposto à vorar,idade dos brutos, passados seis mezes, em virtude da bulla super ~tniversas orbís ecclesia8 do pa
foi achado inteiro, illes'o e sem corrupção. Falleceu em '170 i. pa lllnocencio XI, expeelida em Roma aos 30 dias do mez
. XI-O padl'c Boa-Ventlll'a de Santo Antonio, filho c1'esta de agosto de '1677 a instancia <l'eI-rei D. Pedro II, então

provinc.ia; missionario de singular espirito na conversão das principe regente de Portugal, durante o impedimento phy
almas c intel1igencia elas línguas dos gentios no Maranhão. sico do seu irmão, o rei D. AITonso VI. i

Fez com que um moum, que estava pertinaz na sua seita, Em falta de constituição prapl'ia 6 regid::! pela do arcebis-
se baptizassc. MorreI] na missão em que estava em -1ô97. pado da Bahin.

XII-O padre Frei Boa-Ventura de Santo .Anto·nio, filho Pela bulia Salvatoris nosfri do snmmo pontifice Benedic·
ti esta Santa pro"incia, missionario de grande espirita, e to XIV, àe '13 de dezembro de 171.·0, era sufIraganeo do UI'

SantiLlaue, como tarnbem na intelligencia elas linguas uos cebispaLlo de Lisboll, bem COUlo- a provincia ela Bahia, e o
gentios e SDü conversão, p,~lo::. séus trabalhos e pregações bispado do Grão-Par.\.
rcduzio c baptisou povoaçõe:> jnteiras no Maranbão. Falle- Depois de proclamadll a 'indcpenLlencia politica do impe-
ccu em 1691, rio, foi isenta de ser su1Irngnnea elo patriarchado d~ Lisboa,

XIII-O pa 11'0 Frei Manoel elo Anjos, O d'csta San- passando a sel-o do arc~bispado da Babia pela bulia roma-
ta provincia, missionaria ue conhecida virtude. Morreu vin- n'orum. pontificum vigi/antia de 5 de junho de 1827, expe
do do i\faranhão, c semlo lançado ao mar f1con em pé, e as- dida no pontiacado do papa Leão XlI, e as causas ecclesi·
:im o viram os LIa na"io ate o perderem ue "ista. Falleceu asticas dependem em segunda instancia da Relação Metropo·
em 161:-1. • liCana. 2

XLV-O V. padre Frei Antonio das Chagas, portugoez, ~ 'Rvd. bispo D. Marcos Antonio de Sousa por porta·
chamado o devoto da Virgem Santíssima, filho dcsta pro- ria de 19 de dezembro de I827, passada no fiio de Janeiro
vinci::! d-Arrabida, n elta IOl o primeÍfo que introduzio can- por Frei Luiz de Santa Tbeoclora, que lhe servio interina
tar-se a ladainl1a aos sal.Jbados; residio muito annos na mente de secretario, fez constar esta mudança, que soube
ITermida (la Serra llo con 'eoto de S. Genove\ a d'onde vi· por oficio cxpedido pela secretaria d'Estado dos negocios
nba li matinas toua as noit 's, gastando o mais do tempo lia justic·a em 2:> de setembro d esse mesmo nnno.
em IOll\'ol'es c coJloquios com a Virgem Santissima. Teve

, ',' , f> . R I d '1' a F II 1 Sousa. Provas clCL /1islol'ia genealogica, tom. 50, pago '111.
e~plllto pi O etlCO. esp ao eceu em mi al:,res. ~ a cceu em Dr. Canclido Mendes. Di1'eito civil ecclesia,\tico bmsilei1'o, tomo
2 de ago to de Hi!!S tendo a idade ele 90 annos. 10, 2· parte, pago 588.

XV-O ~I. R. padre Frei Manoei dos Anjos, filho d'esta 2 DI'. Candido Mendes. [bitlem, pag~ 608.
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MandQu executar essa determinação apostolica, e regis- Pelo lado do sul, passado o territorio da diocese de Per-
traI-a DOS livros da camara ecclesiastica. nambuco, confrontava a diocese do Maranhão com a do Rio

Em 21t de setembro d'esse mesmo anDO S. l\I. lhe accor- de Janeiro, pela capitania de S. Paulo, nas comarcas de
dou o seu imperial beneplacito, como foi communicado at Goyaz e Matto-Grosso: demarcação esta, que tambem nunca
bispo pelo conde de Valença. foi descriminada e confirmada por documento pontificio ou

O cabido do Maranhão mandou cumpril-a eregistral~a em real.
!~ de março de 1828, e o mesmo fez o vigario capitular, co- Mas depois <la creação da diocese do Pará, e da prelasia
mo delegado e vigario in spiritL6alib~ts'et temporalibus ar! de Goyaz, os limites da diocese permaneceram por lopga
tmiversitatem cdUsarum do bispo diocesano, ordenando tempo confusos.
que fosse tud'õ isto nutoado na camara ecclesiastica, viodo Pelo decl'eto consistorial da Santa Sé Apostolica de 20 de
os autos conclusos em 14 de, abril de 18~8. julbo de 1860 foi desligado ela diocese ele Goyaz e incorpo-

Finalmente foi a bulla executada n'essa diocese em 28 do rauo á do Maranhão o territorio em que está edificada a
mesmo mez e anno por sentença execuforial proferida nos ciualle da Carolina, segundo os limites traçados no decreto
diLos autos, e mandou-se passar edital, que tevo a data de n. 773 de 23 de agosto de 1854.
J4. de junho de 1828. Este decreto consistorial teve o beoeplacito imperial em

Imprimia-se e espalhou-se gl'ande numero destes editaes. ~õ de setembro de 'J860, e foi executado pelo internuncio
Limites.-Pela bulia da cl'eação do bispado vê-se, que os apostolico no imperio, o arcebis(Jo de ALhenas in partibus

primitivo limites da diocese do Maranhão estendiam-se pelo D. Mariano Falcinelli, por decreto de 3 de março de 1861.
sul até á cidade da Fortaleza, capital do Ce~ln\. Presentemente os limites da diocese são os mesmos das

No reinado de D. João V, como os limites do E.~tado rlo provincias do Maranhão, e do Piauhy.
jJlaranhào foram restringiJos do cabo de S. Roque á Sen'a Bispos.-A diocese maranhense tem tido os se
da llliapaba até o mar em 3° H$" de latitude austral, con- guintes bispos:
forme declara o padre José de Moraes em 'Uil histor:ja da D. Frei Antonio (re Santa Maria, religioso capucho da
companhia de Jesus, os delineamentos da diocese pelo sul provincia de Santo Antonio, tendo siuo nomeado nunca veio
acompanharam naturalmente essa alteração depois de algum ao bispado, e nem d'elle mandou tomar posse. Foi por esta
breve ponLificio, cuja data ignoramos. razão julgada seJ?1 elIeito semelbante nome~ção.

Ao norte, a in tancias d'el-rei D. João \T, foi do bispado Natural da cidade de Lisboa, nasceu na freguezia de San-
do Maranbão tirado o territorio necessario para a creação do ta Maria. Magdalena.
bispado do Grão-Pará pelá bullct Cupiosus in misel'icordia
do summo pontifice Clemente XI, as ignada em 4. de março
do 1719, e expedida em 13 de novembro de 020 pelo
mesmo papa. Era il'mão elo veneravel D. Apolinario de Almeida, que

Baena, em seu cOl71pendio das eras do Parà, cita a bulia foi da companhia de Jesus, o qual, sendo bispo de Aicea, 
do papa Bento. IV de 24, de abril ue '1746, que permitio partia para a Etbiopia com outros padres da mesma ordem
aos reis de Portugal e a seus successores na monarchia a a prégar a nossa Santa Fé. .
liberdade de poderem determinar á seu arbitrio, pela pl'i- Antes de chegar ao seu patriarchado foi apedrejado e
meil'a vez, certos e novos limites ás dioceses e prelasias jü morto por ordem ]0 imperador em Oinadegá a 9 de junho
erectas no Ultramar, com e pecialidade na America. ele H)38 -l

Encontra-se esta bull z impressa no 2° vol. pago 8tH até Sua Tiua, tOlla de abenegação e 6le virtudes, foi escripta
855, da obra direito civil eccle~ias{ico pelo dr. Candido por seu irmão o nosso prelado, a rogo do desembargador
Mendes de Almeida, Jorge Cílrdoso. 2.

Obispo do MuranhTIo D. Marcos Antonio de SOLlsa,· em of- Era Dom Gregorio dr. em theologia, conego secular da
ficio de 1 de dezembro de 1835, informando outro ele 1-1 congregação do São João Evangelista, «famoso pregador e
de junho do mesmo anno do ministro da justiça sobre a de estylo e 0fIuentissimo. ») 3

creação de uma nova diocese cto P1'a~thy, tambem se mostra Foi reitor no com'ento de sua ordem ua cidade de E-
desconhecedor d'esses limites. -l vora.

Pelo lado Lia norte e occidente os limites da diocese eram Depois de haver cxercic}o na cnria romana o emprego de
os do mesmo Estado, com os territorios do dominio bes- procurador geral da sua congregação foi nomeado bispo de
panhol. Malaca, na lndia Oriental.

Depois da creação da diocese do Pará, os limites de am- Foi trasladado para o bispado elo Mal'anuão em '1679, no
I bas foram firmados pela portaria do bispô do Pará de 2 de 'reinado (te D. Affonso 6.°, sendo porem regente do reino o

maio de 1758, em epocl!.a que a diocese do Maranbüo era
governada pelo bispo D. Frei Antonio de S. José, e como 1 Swnma1'. elCt B'iblioth. Lusit. T. 1.", Letra A. pago 228. D-ie-

I eram os verdadeiros limites nunca semelbante provisão foi tion. Univ. newvierne edit'io??, T. '1.0, pago 2G .

Gontestaua, porem não !la docume~to algum pontificio ou ii- S'/.!tmmM. ela Bibtioth. LusU. T. 2.° Letra G. pago -182.
real confirmando tal demarcação. . .

3 Conegos José Constantmo e RaImundo Alves dos Santos-Ca-
l Viele Ca1'otinc~. Memori.a tIo Dr. Cauclido Uelldcs d'Almeida tàlogo elos B-ispos elo Mamnhcio. Ecelesiast-ico, anno X. n. 217

png. '188 usquc 191. pago G. -

Diee. Vl. 1-7.
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principe D. Pedro, que foi ao depois o 2. o d'este nome, co- mitra .conbecer a Corôa das fOl'ças para remir violencias. »'
nbecidb pela denominação de «Pacifico. » No meio de seus trabalhos sorprehendeu-o uma reMe.

Depois de confirmado pelo Summo Pontifice Innocencio zinha, como disse o senaelo da camara em omcio de 16 de
XI seguio viagem para a sua nova diocese, onde fez solem- l!1arço de 1689 aO.govel'Oador Artbur de Sá Menezes, então
ne entrada na capital e cidade de S. Luiz a '11 de jnlho de no Parã.
1679 e principiou então a governar o bispado, que se es- As agonias e desgostos aggl'avaram-Ihe este padeêimeDto,
tendia a todo o Esfado do I/aranhão e Pará.. a principio tão ligeiro, a pontu de em poucos dias fallecer

No anno seguinte este pastor, dotado de « tantas virtu- Da sexta-feira, depois ele vespera, onze ele março elo àito
des, que havia muito tempo o tinham já habilitado para tão anno, no dia antecedente ao do santo ele seu nome, São
santo emprego, » procuron apascentar o rebanbo do Senhor, Gl'egorio Papa.
existente no Gram-Pará, e na cidade de Santa Maria de Be- Pelo assento do respecti"o ohito, exarado no livro com
lem fez sua entrada publica em 31 de julho do mesmo an- petente da freguezia da Sé, nos annos ele '1673 á 1705 a 11.
no i 20 v. yeriucamos ter elle fallecido com todós os sacramen-

\bi grangeou muitas antipathias, porque sendo elle,' se- tos, e feito testamento deixando por executores de sua ul
gundo as ordens então em vigor, um dos repartidores dos tima vontade em Maranhão '1. 0 o vigario da Sé conego Ma·
ínuios, houve-se, diz o commendador João Francisco Lis- noel Vieira Nen~s, e 2. 0 o capitão Duarte Rodrigues ele Ta·
boa, de um modo tTIo indecoroso, que excitou clamores ge- vara, e no Pará a Raimundo da Silva.
raes. A estes testamenleiros ordenou ql1e fossem entregues to..

Informando acerca d'isto para a côrte, o governador ac- dos os seus bens, afim de serem remetli<los aos seus bel'
cu on-o formalmente de haver deslrabido muitos inclios pa- deiros em Portugal.
ra uma expedição a negocio do cravo, a qual por sua conta Dentro do seu testamento enGontrou-se um inventario dos
mandara ao sertão. . bens pertencentes á Sé d'esta capital, « e que foram com-

Os Jesuitas não foram dos menos queixosos n'esta COD- prados com o dinheiro, que S. M. mandou dar. »

junctnra, sobretudo porque o bi po cioso da sua jLlrisrlic- Poucos dias :Jntes do seC! fallecimento, porem já acbando·
. ção, e allegando o poder directamente conferido pelo papa se doente, o bispo cbamou_ ao seu paço o padre José Gon

ao sen caracter, considerava os missionarias como simples çalves qne servia de Yigario geral, e demittinúo-o do dito
parocbos immediatamente sugeitos a ella, e em virtude d es- cargo, o provêo no de vigario foraneo.
ta pretenção travou com -elles renhidas contendas, que pro- A camara não levou a bem esta tran fereneja, e 110 ameio
longando-se depois com diversas alternativas, vieram a sú acima citado disse ao governador, « que a este regpeito,
afinal uma da~· causas determinantes da expulsão ela ordem, embora bouvessem varias opiniões, nada com tudo obl'ava
conforme se deprebende das cartas regias de 6 de junIJo e sem ordem d'elle. »

17 de no\'emuro de 168'1 e consulta do conselbo ultramari- Terminou dizendo que, durante a molestia do bispo, foi
no de 21 de ontubro do mesmo anno. \'esital-o uma só vez e que aproveitando-se da occasião lbe

Creado o Estanco levantou-se contra elle grande opposi- pedira (C que uzasse de toda a clemencia passivei com os
ção, C]ue narraremos em lLlgar proprio, e dando conta d'es- .0Jfleia@s. que foram da camara do Pará e mais pessoas de-
e lamOl' uni\'ersal o governador d então disse para a CÔI'- daradas por incursas na excommunhão da Bulia da Ceia,

te, (J, Jue os ecclesiasLicos, a exemplo do seu prelado o bis- por mandado delle e por occasião das cOlltroversias movi
po D. Gregorio dos Anjos, fallavam mui descompostamente das por caUSll do padre ManoeJ Estacio.»
contra essa in tituição, » compromettvndo-o cada vez mais Respondeu o bispo « que veria o que poderia fazer, » e
perante o governo. suspeitando algum escropulo na cons iencia do mesmo pre-

De volLa a Maranhão praticou.o mesmo prelado tão grandes lado, pedia alia ao reitor. do collegio de N. S. da Luz, o
ex essas perante a junta da Corôa, creada n'esta cidade em padre João Filippe e ao mestre José Ferreira para que con
1660 pelo cap. 22 do regimento dos onvidores da comar- versando com o enfermo (C o advertissem de algumas duvi·
ca, dado em 23 de outubro do mesmo anno, p r não que- das, e intercedessem pelos excommungados, o que uzeram.»
reI' soffrel' e nem sugeitar-se por forma alguma ás suas de- Parece que a camara bem pouco merecia do governador,
liberações. ou vivia muito desconfiada, porque até para provar isto

Por esta obstinação foi estranhado o seu procedimento juntou certidões (C com o fim, escreveo el1a, de evitar algum
por ordem regia, como refere frei Domingos Teixeira. damno ou inquietação. »

Diziam seus accusadores, que elle estendia a sua jurisdic- Teijo é de dizer, que Berredo nos seus Annaes, L. 16
Cão até onfundir-se com o governo real, resistia com perti- n. to(fo, commeLteu uma falta ou erro, quando disse C( que
nacia á execução das ordens superiores, e de forma algu- este prelado acabou sua vida na cidade de S. Luiz, no mes
ma quel'ia sujeitar-se a soffrer o juizo da Corôa, porque em mo elia do santo do seu nome (12 de março) o grande pon
consciencia julgava este tribunal erigido em beneficio dos tifice e Dr. da igreja, a quem dedicou sempre especialissi
réo contra a immunielade da Igreja, a que era obrigado a mos fervores da sua devoção. »

defender, conservando os foros eccJesiasticos « até perder O mesmo engano se nota no Catalogo dos bispos elo DJa
a vida on derramar o sangue das veias, julgando agravo da mnhão, escripto pelo conego José Constantino Gomes de

I Be1'l'eclo. Annaes hisloricos, edição de 1849' § 1238 .pag. Castro em 1827, e augmentado e reimpresso pelo conego
558. Raimundo Alves dos Santos no Ecclesiastioo, em 1861.
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1 BCl'l'cdo Annaes n, 1361.

A certidão de obito, de que já fizemos menção, desfaz Francisco de Lima desenvolveu grande zelo apostolico, ga
inteiramente o engano, mormente dizendo que foi na vespe- nbando muitas almas para o céo, e concorrendo para a re-
m de S. Gre,qorío Papa, CH de março). rorma dos costumes.

« A morte deste prelado, tão cbeio de virtudes, foi sen- Voltanuo a Lisboa, roi successivamente nomeado vigario
tida até a alma pela capitania elo lIJaranhão, e passando 10- provincial da sua ordem no Brazil, onde consta se houvera
go a do Pará as informaç7íes d'elle, se fez.geral a dôl' em to- por tal maneira, que mereceu ser chamado a Portngal para
do o Estado, demonstrações sem duvida justissimamente ser empregado em commis ões de maior ponderação, como
merecidas do exemplar zelo, com que empregou sempre as a de secretario do provincial, e prior do real convento ele
robustas forças do virtlJoso e pirito no seu apostolico mi- Lisboa, em 1686.
nisterio I» 1 Uma das qualidades que mais o recommendàva á atten-

Foi, com todas as honras e sol~mnidades devidas á sua ção dos grandes e ao respeito do povo era a de notavel ora
elõvatla cathegoria, sepultado sou o cruzeit'o da capella-mór dor sagratlo. Em uma quaresma pregou na capella-real pe
do collegio de N. S. da Luz, boje catbedral, no presbyterio, rante a côrte, e com tal successo que desde então o rei D.
junto á Séde Episcopal. Pedro II o começou a distinguir; e pOL1CO depois o nomeou

Sobre sua sepultura lê-~e o seguinte epitaphio em letras bispo do Maranllão em outubro de 1691.
já ba tante consummidas. Não quizera o modesto carmelitano aceitar o difficil en-

Sepltlfu'ra de ·n. Gre,qorio dos Anjos, conego sewlar, que cargo <.Ie reger uma diocese; mas ref:1ectindo no quanto po
(Di dct Congregação de S. João Evangelista. P·rimeiro bis- dia,aproveitar entre os indios o dom da pre<lica, que Deus
po c/'esre Estado. t lhe conceclera, resnlveu.-se a aceitar a nomeação, sendo aliás

- II preciso que lhe fosse imposta por obediencia do seu res
pecti"o prelado.

Confirmado por buna de Innocencio XlI de 22 de agosto
Para reger q cadeira episcopal foi nomeado D. Fl'ei Fran- de 169 i, foi sagrado no convento de Lisboa em abril do

cisco de Lima, Dr. em theologia pela universidade de Coim- anno seguinte, tendo por ministro sagrante o cardeal Len
bra, e religioso-carmelita calçado-dos da antiga e r guiar castre, e por assi tentes os bispos do Porto D. João de Sou-
obscrl'ancia. -' sa e do Rio de Janeiro D. José de Barros l'.Iareão.

Do Oriente, jornal catholico, politico, liLterario e noticio- l\landou tomar posse do bispado pelo patlre-mestre Frei
so, de Pernambuco-no 21 de'2 de fevereiro de 1868, re- Antonio da Piedade, que então servia de vigai'io provincial
digido pelo illustrado e talentoso Sr. dr. Raposo de Almei- da ordem carmelitana no Maranhão, e que effectivamente
da, copiamos os segnintes traços biographicos u'este prela- regeu aquella diocese como provisor e goyernador.
do, na parte s6 que diz respeito ao nos o plano, extrahido Tendo vagado a diocese de PernambucQ em ·1694, D. Pe
lia caralogo dos bispos Pernambucal1os, obra ainda inédicta. dro II propoz ao pontifice Ionocencio XII a trasladação do

«Parece que na phalange de bispos sancto , com que De- bi po D. Frei Fraoci co de. Lima para este bispado, ó que
us na sua provi<.lencia tcm dotado a igreja bra ileira, ti dio- foi cooo.rmado por bulia de 26 de agosto de 1695. »

cese de Pernambuco tem pertencido alguns, que se podem !lI
dizer cal'idosos entre os mais cariLlosos.

Ao bispo D. MaLbias, cuja caridade par cia não poder ra-
cilmente igualar-se, sueceLleu o SI'. D. Frei Francisco de Ignora-se o lugar do seu nascimento em Portugal.
Lima, em tudo e por' tudo seu digno ,emulo na virtude da Pertencia á ordem dos eremitas de S. Paulo ela Congl'ega-
caridade, e no zelo edificante da salv;lção das almas. ção da Serra d'Ossa.

Nasceu este prelado na freguezia de São Nicoláo da ci- Eleito bispo da diocese das ilhas de São Tl10mé e Princi-
dade de Lisboa, provavelmente no anno de 'J633. sendo se- pe roi depois tra ladado para a do Jaranhão em 109,1, go
us legitimos paes João de Lima e Maria das eves. vcrnando Portugal D. Pedro II, e a igreja catholica romana

A19 Lle seteml)ro de 164·9 tornou o lJabito de carmelita, o Summo Pontiôce Innocencio XII.
e a 25 do dito mez do anno immediato prorcssou o institu- Em 8 de maio do mesmo anno chegou à esta capital, e fez
to de N. S, do Carmo, cbamado da Observancia. sua solemne e.ntrada em uma das oita\as do E.pirito Saoto;

Em 31 de outubro de 16ti2 foi admittido no collegio, que Lomand.o logo posse do govel'l1o do seu bispado. Achava-se
a soa ordem tinha em Coimbra; e foi talo sen aproveita- então no Pará o governador do Estado Antonio de Albuquer
menta e e~emplar conducta, que chegou a ser rriand:l'W> pa- que viajando pelo rio Amazonas.
I'a o collegio de Evora afim de reger a cadeira de philoso- Quando recolbeu-5e á cidade de Santa Maria de Belem,
phia. embora não recebesse do bispo participação da sua posse,

A sua reconhecida capacidade, prudencia e circumspec- como era d'esperar, comtudo o mandou «visitar por um of
ção o elevaram a vesitador e refol'mador do convento, que ficial de guerra, e cumprimentar por um omcio ; não poden
asua ordem tinha na capital da ilha do Fayal, onde foi te~- do duvidar, que o bispo lhe quizesse faltar com as atteu
temanha <.Ie um dos diversos terremotos, a que são su- cões devidas ao seu alto cargo, tudo sacrificou perante um
jeitas as ilhas uos Açores. N'essa Lerrivel catastroplle, Frei príncipe da igreja, dandó-Ihe assim innegaveis provas de res

peito. »
Passatlos alguns annos, nos quaes estudava os usos e cos-



BIS BIS

tumes dos seus diocesanos, pl'inc'ipiou elle a sua visita ge- dia santo, e quando a Sé estava littel'almente cheia, pois ti·
ral em novembro de 1697. nha sido previamente convidarlõ o povo por ol'Clem d'elle,

Mui zeloso e severo em manter 00 rebanho confiado aos e sob pena d'excommunhão. Imagine-se a que grão de de.
seus cuidados a pureza dos costumes, procmou logo acabar sespel'o não chegaram os incluidos em tal relação I
com o escandalo e Iuasi geral concubinato, que então aqui O ouvidol' e os ministros adjuoctos do tribunal do juJzo
ba\~a. da corôa jlllgaram-se menosprezados com este pl'ocedimen·

Já se vê, que tenuo de lutar com a maior parte da popu- to do bispo.
lação, onde infelizmente se encontravam as pessoas mais qua- Desappareceu a prudencia, e sdrgindo '0 capricho manda·
lificadas, levantou contra si grande indisposição. I'am os juizes 30ltar todos os que se achwam presos na FoI"

Surdo aos clamores, e despresando ameaças abria pl'oces- {afe;;a ria Ponta. (Sic. No officio do senauo da camara já ci·
sos conforme as leis em rigor, e assim OCCUPOIl-Sê com es- tado). 'Immedialamente o bispo instou pela nova prisão dos
tes t1'abalhos e .com estas luctas. IJl'ocessado , comminando censuras.

O senado da camal'a, então composto dos vCl'eadores An- Passado o termo peremptOl io sem ser obedecido, D. Ti·
tonio Lopes de Sousa, Basilio Aroau Villela, Manoel Martins motheo e:commungoll o omidor geral, e o declarou incur·
da Costa, Manoel Gonçalves Pereira, João AII'os de Carra- so na bulla da ceia.
lbo e Antonio da Rocha, talvez nos interesses dos calpados, Esperando com ccrteza por este golpe, já tinba o ouvidor
em 6 de junho ue 1698 dirigio orna longa representação a appellado a tempo cln declaratoria perante o padre frei An·
S. 1\'l. onde dissc, «qlJe o bispo principiando a visita geral Lonio do Calrario, então commis ario da provincia, e capll'
e correcção de maos costume, procedeu absolutamente dei· cho de Santo Antonio.
xando de Qbseryar as disposições canonicas. » lãD esmorcceu o bispo, e fulminou a mesma pena a to·

a Asseverou que tão violento foi o seu modo de proce- dos os ministl'oS elo juizo da CorôJ.
der, que sahindo culpadas algumas pessoas no crime de con- Aggraranuo-se assi.m o estado tão lamentaYel destas ques·
cobinato, faltanuo-Ihes com outras admoestações, as pren- tões o omidor pedio o (juxilio de força militar ao capitão·
deu logo, comdemnou umas em multas pecuniarias, degra- mór João Doarte Franco, que cotão governava o Maraobão
doa, e mandou para o Aljube outras embora com privilegi- dnrante a ausencia de Antonio cl'Albuqoerque.
os, não admitindo livramentos, fazendo autos summar'ios em Satisfeita a requisição do ouridor foi tambem excommun·
cinco dias, não dando rói de te tcmunhas, e nem acceitan- gado o c3pitüo-mór João Duarte polo yigario geral, pois o
do appelJnções. )) • paço do bispo osícl'"a cercado por um cordão ele soldados

Os culpados e a cnmara deram d'isto conhecimento ao de infantaria, e o prelado achava-se cm temporalidades.
governador, ainda no Pará, e consta CJue este dirigindo-se l'res'e mo:mo dia o Lispo lançou nesta cidade excommu·
ao bispo lhe insinuaram a terminação ele taes processos.,( nhão gural e local.

Apparecendo outros novos e repelindo-se as mesmas quei- N'esse tempo, ~egulldo a tradicção, o paço episcopal era
xa' porem com expressões mais vivas, julgou-se o goyerna- no logar, onde hoje está a C[13a de sobrado do falleciuo Sal·
dor olTendido em sou melindre. gado no largo de Sant'Iogo.

N'este caso collocou-so naturalmente, aímIa quo com I'e- Passados dois dias de dolorosas agonias, o tall'ez do roo
SOI'\'a, ao lado dos queixosos, e, para cobonestar as suas in- me e de sôd , app'areceo nn porta principal do paço, o bis
tenções hostí , mandou da cidade do Belem para a de S. Luiz po tr-azondo duas quartinhas.
o'ouvidor gerall\latheus Dias da Costa, afim de conhecer Os soldados, que muito o reverenciavam, não o desaca·
imparcialmente uos factos, que ostayam se passando. taram, e antes o deixaram romper o cerco, e ir buscar agoa

A instrucç,ões, que trouxe o ouvidor, aconselhayam-no a uma das fontes desta cidade I (officio da camara já citado
«( a e'mpregar os meios urbanos, e se fossem infructn.osos duas vezes. Vide Fonte do Bis1Jl).)
os da jusLiça, recorrendo ao tribunal da Corôa, onde era Este procedimento I'e"peitoso persuadia ao ouvidor, que
juiz, comtanto que se I'ealisasse o socego dos povos. )):l ellê não podia eontar com os soldados para opprimir o bispo.

Debaixo destas impressõ()s chegou o ooridor á cidade de e assim tel'minou o cerco, porem desejando por todos o
S. Lniz, e aclJando ainda presas as possoas, que já tinham meios vêr tambem levantadas as penas fulminaJas, mandou
oblilJO provimento no juizo da Corôa a I'Cquerimento do pro- pregar tr:n'essas em todas as portas e janellas do paço, pri·
curador do mesmo tribunal, dirigio ao bispo tres olieios vando o bispo de toda a communicação exterior.
traclando d'estes e de Outl'OS assumptos iguaes. Assim coagido o bispo, c entrando em explicações com

Com todo o acatamento « pedia ao prelado, que mandas- o ou.dor concordaram, o prelado em levantar a oxcommu·
se soltar todos os criminosos do primeiro lapso, ou lbo re- nhão, e o ouvidol' as temporalidades remeltendo para Por
mettesse os processos das culpas, como dispunha o regi- tugal todos os documentos, que lhe pareceram necessarios,
mento dos ouvjdores. )) e assim submett.endo á côrte a resolução destas questões.

O mais completo silencio foi a resposta de D. Timotheo. Terminando taes luctas reinou o antigo sonego, embora
Aggrarou-se porem esta situação, por ter o bispo manda- ficassem os ressentimentos, semelhantes á centelha escondi

do lô!'" d~ alto do pulpito o rói dos condemnados, em um da debaixo da cinsa, que para ateiar chamas basta um leve
sopro.

1.B d A P 617 1399 Re!!ressou o oU"idor á cidade de Belem a dar parte deel'l'e o. nnaes. ag. n. _. v

2 Idem Idem. Idem n. 1393. sua commissão.
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Pouco tempo durou este socego, porque já em ,1 de ju- excesso, com que o dito bi3pO se haure na visita geral que
lho de 1698 acamara ofic,iava ao governador, dizendo (C que fez, pessoas que culpou e prendeu, e do que com eUe se

I
olJis~o de si demiLtia as o~rigações, ~ue devia ~xercer, e llSOU, t~do contra a :orma ~o direit? canonico, l?iS do rei
que alOda por questões capl'lcbosas bavla suspendido o pro- no, regimento do dito OUVidor e alOda da pratica vulgar,
I'i~or, conservado o vigario geral, e tirado as grades do Al- usando-se com o bispo termos mui indecorosos e esc~nda·

jabe, depois do que se retirara para a roça dos padres da losissimos, me pareceu ordenar-vos chameis ao ouvidol' e
companhia, alheio e indilIerente a todos os negocias ecc1e- adjuntos, que com elle concorreram, e lhe deis, uma muito'
siasticos. ») aspera reprehensão e IlJe declareis o grande desprazer que

Não encontramos solução alguma a esta queixa, porem à recebi do mal, que me serviram com o seu escandaloso e
~9 de fevereiro de 1699 dirigio-se a camara ao paure reitor desordenado proceclimento por os haver censurado o bispo,
ria companbia de Jesus cc confessando-se em grando aperto como no tal caso podia fazer e muito mais, porque ainda
pel;), novidade e alteração do reverendo bispo deste Estado que as censuras fossem menos justificadas nunca se devia
arespeito ue uma pastoral, publicada em 8 do corrento na proceuer por meios tão asperos contra qualquer sacerdote,
Sé, e como sabe serem eITeitos dos conselhos de sua pater- quanto mais contra um bispo sngrado, porque nem a lei das
nidaàe lhe pedia, que'socegas e e puzesse fim a este negocio temporalidades chega a tanto; e aos ministros que concor
alB re'solução de S. 1\1. declarando, que os empenhados n'es- reram nas consuras ordenareis yão á c,asa do bispoperlir
tas questões eram os padrcs Fructuoso Corrêa, Iodoc Pe- Ibe a absolrição com toda a humildade e acceitem as peni
res, Iguacio Ferreira, e 1\1anoel (la Costa. » tencias, que lhes der, e ao ou\'illor se ordena faça o mes-

Em quanto se davam em S. Luiz do Maranbão estes 1:1- mo, e porque me consta que p1ra o dito bispo mandar fa
menta\'eis acontecimentos, na cidade de Belom o ouvidor zer algumas prisões pedira ajuua de braço secular, aos of
geral Matbous Dias da Costa adoeceu gravemente, confcs- flciae do guerra, uanuo a lei forma a quem se deve pedir.
sou-se com um I'cligioso da proYincia da Piedade, o ao re- me pareceu mandar-\'os declarar quo aos cabos e officiaes
cebel' o sacramento da Eucbarestia uas mãos do vigal ia da de guerra não toca em caso algum dar ajuda ele braço se
matriz, n'osse acto tão olemnc, em que estava batendo na cul::lr aos prelados, pois ó dos ministros de justiça com co
portas ela eternidade « declarou que sobre as contl'o"crsias, nhecimento da caos~; e porqae tambem o dito bispo re·
que tinha tido no Maranhão com o bispo do Estndo, espera- meUou umas prepo ições, que diz1 se obsenoam nOesse Es
va resolução do reino mUlto a seu faval'; porem so se jul· tado, as quaes necessitam de emenda: Hei por bem de de
gasse, que obrara com exca:;so, senuo necessaria satisfação clarar, que as caasas de esponsaes sempre tocam ao juizo
particular ou publica, a desse om seu nomo como seu po- ecclesiastico; o que parn os soldados poderem casar não
racho, que era, o que Lambem recommenrlou a eu confcs- 6 neces ario licença 0.0 capitão-maior, o que quando os ec
SOl' com a mesma eficacia, acrescentando, que para a pena clesiasLicos podem .prender os soldados não necessitam de
pecuniaria, quanJo se lho impuzesse, Il,"(Jothecaya toda a licenp do goyernador nem tambem quando é preciso jurar;
ua fazenda. ))1, que o juizo da Corôa não pode usar de pôr sit~o á qualquer
Recobeu ainda do coaujntor da me ma matriz o Sacra- mini tro occlesiastico e fechar 3S 110rtas com tra\-essas ne

menta da Unção, o falleceu no dia ti de sotembro de ' 699. gnndo·lh o sustento e c.ommercio uUl11ano para que levan
Hesitaram o vigario o algumas pe~soas, se eUe devia ser se- tem as c.cnsura" nom t;;mIJem impedir as censuras senão
pultado cm lugar agrndo. pelos moias do recurso quando requerer ajuda de braço-se-

Avi ta porem do sua vida sempre religiosa e de sua mor- cular OlltãO 6 que so roquer que so vejam os autos porem
te tão cheia de contricção desyaoeCOl'am- e a duviLlas, o que o bispo não podo regularmente prender pelas suas jus
n'e se mesmo dia seu cor[>o, amortalhado no habito de ca- ,tiças senão depois do seu tempo cleOniLi\'o e sobre esta ma·
,'alleiro da oruem de Christo, em que era professo, e acom- toria o contenda, que houve no juizo da Corôa, mando es
panhado pelo coaqjuctol' o religiosos d N. S. uo 1\1onte Cal" crereI' ao bispo Dom Frei Timotbeo do Sacramento pela
mello c da Morcês, foi sepultado I1n igreja do COll\'ento do ecretaria d'C estado, o quo vos CO:lstará da copia da carta,
Carmo, se1jundo o rito ela roligião catholica romana. quo acompanha csta, do que vos aviso, para que o tenbaes

Pouco tempo dopois chegou êÍ idade de So Luiz a reso- entendido esta minha resolução mandareis registrar nos ]i

lução regia sobre as contenua ontre o bispo e o filllecido vros ela secretaria d'esso Estado.
ouvidor. Escripta em Lisboa a ü do março de 1699.-Rei. »

Ao governador dirigia o rei a seguinte carta, que fielmen- A occasião é para notar-se, que apezar ela ordem regia
te copiamos do livro dos registras da camara ecclosillstica não foi esta carta registada nos livros da secretaria do Es
do Maranhão, onde foi transcl'ipta pelo escrivão Coelbo em tado, porem não sabemos como o bispo obte\e a copia e a
2,1 de agosto de 1700, fi. 64 v. maudou registrar no li\'ro especial da repartição· a seu car-

«Antonio de Albuquerque Coelho. Amigo. Eu EI-Rei YOS go.
envio muito saudar. Mandando vêr as cartas, que o bispo Por sua vez escreveo o rei ao bispo significando-lbe o
d'esse Estado me escreveu e papeis que enviou, soure o despraser, que tinua recebido com taes noticias, por conhe
procedimento que com elle teve o juiz da Corôa e se jus- ceI' d'ellas « que prendera na cadeia publica pessoas leigas,
tificou 00 extracto, que o ouvidor geral remettell acerca do sem aies guardar o direito natural, pedindo para o mesmo

effeito auxilio de braço secular: que com igual desordem
1 Bel'l'edo. 'Annaes o. 1398. lhe fora concedido, no que não só obl'ára com notaria vio-
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leJ;lcia contra os seus vassaltos, mas tãmbem usurpando a Obedeceram os carmelitas como humildes filhos da igreja,
authoridade regia. porem recorreram ao bispo pedindo-lhe dispensa d'aquelle

« Que para amontoar os seus excessos, havenào recorri- interdicto, ou então vista do pI'ocesso da pastornl, pois se
do as partes aggravadas ao juizo da corôa, como pela lei lhes tinha n ella procedido contra o direito natural pela notoria
era permitido, negára os autos que urbanamente se lhe pe- falta de citação. j

diram, quaudo não devia, nem podia fazeI-o, pois os davam Estes reiigiosos nomeiaram seu procurador na cidade de
todos os juizes ecclesiasticos, para que examinada a verda- S. :buiz para tratar d'este recurso o rvd. o prior do seu
de d'clles se administrasse justiça: embaraçando por este convento da mesma cidade. 2

meio as disposições d'aquelle tribunal, erecto nos seus rei- Embalde o prior procurou por muitas yezes fallar com o
DOS para defezn natural dos vassalos nas vexações dos ec- prelado e tendo perdido as esperanças de vencer as sua
clesiasticos, e ainda para recurso destes, dando aqüelle seu desculpas, entregou um requerimento a um dos famulos do
menos justificatlo procedimento occasião tambem a outros bispo.
semelbantes, nos que tivera o ouvidor geral com a sua sa- Passados alguns dias o procurador obteve este despacllo
grada dignidade: e por -que sendo umas e outras acçõ,es -Façam 1Jetição em fonna, e no alto do requerimento
cheias dé erros necessitavam de remedio prompto, assim onde estavn escripto reverendissúno senhor, como era coso
para o presente como para o futuro, lhes estranbava muito tume, riscou o adjectivo, querendo assim indicar, que Linba
o ter dado motivo a perturbações tão escandalosas, encom- tratamento muito superior ao que ahl lhe era dado, ou tal·
mendando-Ihe, que d'ali em diante se abstivesse d'ellas, não vez fosse isto simples acaso.
excedendo a jurisdicção dos sagrados canones, concilios e Segunda petição até com o supremo titulo de senhor,
concordatas, e que as pes oas, que estivessem presas, as fundamentada com justificadissimas razões, foi dirigida ao
mandasse logo soltar, porque na sua retenção se continuava pI'elado sem comtudo merecer melhor despacho.
a mesma força. »1.' O procurador vendo em risco a causa dos seus constituo

Recommendou finalmente ao prelado, « que se houvesse intes, appellou para o tribunal do juizo da corôa, inimigo
tão moderado e prudentemente, que parecesse só pastor, irreconciliavel do bispo.
appUcando às suas ovelbas aquella medicina espiritual, que Apenas D. Timotheo soube disto mandou notificar o pri·
ii saude lhes fosse necessaria, e- não as penas, que podes- 01' para que dentro de tres quartos de hora desistisse d'a·
sem parecer castigos para a vingança da paixão do animo, qut)lle recurso, aliás o declararia e aos seus cO[JsLituint~

devendo sempre ter attençâo á dignidade dos magistrados, incursos em uma censura papal.
porque quanto fosse maior a sua queixa, tanto mais louva- O passo estava dado, o prior não recuou, e o prelado
vel e virtuosa ficaria sendo a sua temperança. » 2 fulminou-lhes as excumunbões de Clemente VIII, de Marli·

A copia da carta dirigida ao bispo foj por el-rei enviada nho Veda bulia da ceia.
ao goveroatlor, ainda no P~n\, d'onde partio com muit::) Recorreo immediatameotc o prior ao commissario pro·
brevitlac1e para esta capital. vincial de S. ntonio dos Capuchos FI'. l\lanoel de S. 13oa·

Logo que aqui chegou, foi seu primeiro cuidado manUal' ventura, como juiz consen'ador apostolico.
fazei-a publica para completa satisfação e correcção de to- Mandou este notificar o Bispo para que desistisse era·
dos os comprometLidos em taes scenas. quellas vexações.

O:. moradores da cidade de S. Luiz mostraram-se muito O bispo recusou-se a isto sob o pretexto de ser nuUa a
contentes com a decisão regia. eleição para o ministerio de conservador:

O pr'elado porem foi infelizmente o unico, qne se mos- Exacerbados os animas Frei Boaventura excommLlDgoo o
trol1 descontente, e ao saber, que tinlla tido sepultura ec- Bispo, e este por sua vez aquelIe com o fundamento de que
c1esiasLica o ouvidor geral por elle excommllngado, apro- lbe perturbava a sua jurisdicção ordinaria r
veitando-se d aquella parte da carta regia; que dava por va- Com estes successos apparecerilm as seguint6s qoestões
lidas as suas ccn Dras, com cleligencia muito censuravel por 1° Se o prior.<Jo convento do Carmo: 'em nome do seus
se dirigir ávida d'alem tumolo, expedia urna embarcação constituintes do Pará, devia recorrer ao jllizo dél corôa no
muito ligeira para a cidacle de BeLcm com urna pastoral ao caso presente.
vig:Jrio ela matriz. 2° Se o bispo podia excommungar Q prior e seus ('ons·

Em 26 de julho do mesmo anno de 1.699 ella foi lida tituintes por terem buscado aquelle reCLlr:.O.
por occa,'ião lia celebração do sauto sacrificio da missa, 00- 3° Se a eleição e nomeação, qDe fez o prior de seu con·
tificando·se ao revs. provincial, ao prior e mai.:; religiosos servador na pes~oa do seu commissario provincial de SaD'
do convento do Carmo « que dentro ue tres dias, que lhes to Antonio, tinha sido valida.
assignava pelas tres canonicas admoestações, se abstivessem i O Se o bispo ficou \"erdadeiramente excommungado pelo
da celebração elos om~ios divinos, fecbando a::; porta::; da sua mesmo juiz conservauor.
igreja por se achar polluta com o corpo do ouvidor geral ('i0 Se as censu:,as, que o bispo fulminou contra tal juiz
l\Iatbeus Di'lS da Costa, e as suaR ovelbas, que não entras- com o pretexto de lbe perturbar a sua jurisdicção, eram ou
sem n'ella, :Jlias procederia contra todos. » 3 não oullas.

Para esclarecei-as o mcstre frei José de Lima, religioso
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tão iIlustrado como virtuoso, vigario provincial carmelita- Alem d isto era publico e notorio « que o mesmo minis
DO escreveo uma longa e douLissima dissertação, onde mos- tI'O antes ela sua morte publicamente se submettera á obe
Irou «que o priol' de seu convento do Maranhão, em nome el iencia ela igreja, espirando não s6 sacramentado, mas resi
rio seus con tituintes do Pará, devia recorrer ao fuízo rla gnado todo na satisfação de que lhe fosse deveelor; termus
CO/'lJ(/' no presente caso, porque no reino de Portugal era em que não podia ser declarado, nem privadg ele sepultura
recurso competente para os opprimidos, assim ecclesiasti- ecclesiastica, e muito menos proceder o bispo contra os re
cos como seculares: que o bispo não podia declarar ao pri- ligiosos, que lI..1'a tinham dado, pois para se proferirem ex
01' e seus constituintes por excommungados por tal acção, commun!1ões, ainda alem ela vida, era requisito necessario
porque sendo feita esta ueclal'ação como incursos nas ex- uma final impenitencia, e como ella se não veriOcasse, mas
communhões de Clemente VIII, de Martinho Veda uttlla antes o contrario, Dcavam sendo temerarias e nullas todas
da ceia, com o fundamento de se haver buscado o mesmo a fulminadas, mayormente quando aquelle prelado havia
recurso, sendo-lhe este licito nas suas oppressões, assás levantado as mesmas censuras na forma da concordata.
jusliucadas, não podiam elles incorrer n'aquellas censuras. « Como até o tempo' da morte do ministro não ti\Tesse

« Que a eleição e nomeação, que o seu prior fizera de chegado resolução clo reino sobre a validade, não podia pro
con ervador no commissario provincial dos religiosos caplJ- ceuer por ellas, porqoe ainda que se determinasse a conten
cbos ele Santo Antonio, tinha sido valida, conforme as leis da contra o mesmo defoocto devia o bispo proceder de no
rio peino, por ser pessoa constituida em dignidade, por "O, para o EJue não achava já sugeito capaz, tendo fallecido
quanto aquelles cargos nos taes religiosos eram canonica- o ouvidor geral depois de absolvido. sem que podesse obs
mente conferidos. tal' o fundamento, que tomava, de que o tal ministro se não

« Qno o bispo estava real e verdadeiramente excommún- absolrera no fôl'o e:terno, por quanto no artigo da morte
gado pelo conservador, porqoe este era delegado do Papa, bastava, que o fizes e (como yeruadeiramente o ba,ia feito)
epor consequencia sODerior ao bispo, contt'i:t o ql1al elle 00 Sacl'amental da Penitencia. » i

podia legitimamente proceder nas matorias da sua jUl'isdic- Foi assim escudado que o referido vigario provincial man
ção desobedecendo, como e mostrava, e que ãs censuras, dou abrir, como já dissemos, a sua igreja, convicto de que
que o bispo folminát'a contra o conservador com o pretex- se não estava polluta não podia Lambem ser interdicta.
lo de que IDe pertllrbnva a jut'isuicção ordinaria, eram todas Infelizmente a razão alguma atteodeu o bispo, e no dia
nullas, porqoe o bi po, quando o declarou estava já \'er- 23 do mesmo mez mandou publicar nova Pastoral Sl'lsten
dadeil'amente excommongad0, e como tal inbabil para o ex- tando a primeira, lançando no\'o interdito, e precipitado pela
ercicio d'es a juri dicção. » 1 paixão « deu a entenuer n'ella, que el-rei se não podia in-

Cresciam e tas que tões de dia para dia, augmnntando-se tromettel' na decisão da causa, porque sendo positivamente
mais de parte a parte os odios, quando o bispo foi surpre- espiritual, lhe não competia. IJ

handido com uma caJ'tn regia, ordenando-lhe mui expressa- Ao seu encontro sOl'gio o vigario pro\7incial e para segu
mente, qoe terminnsse com todas as eensuras, e levantasse rar a consciencia ue algumas pessoas e cropo losas « fez doo-
ointel'dicto da igreja do Carmo do Pará. tissimJs annotJçôe a referida Pastoral, as quaes foram 10-

J,i n'esse tempo se tinha retirado o bispo pal'a essa cida- go publicas. »
de, ou Dara fugir Ú lucta com o conser\'ador, ou para luctal' C~nçado (1'estas Inctas, desgostoso de vêr-se muito mal
frenle a freote com os carmelitas. tratado, e sem e:ecoção as soas ordens, precipitamente re
, Embol'a porem abi chegasse a ordem regia em 25 de mar- tirou-se para Portogal nos penllltimos dias de ,1700.
ço persistio elle em sua deliberac,ão, e não a cumprio. Alem de deixar sem pastor as suas ovelhas, ficaram ellas

Esperaram os carmelitas pOI' essa decisão até o dia 20 com moitas embaraços de consciencia sobre a validade dílS
de abril, e no seguinte, sem cuidai' do bispo, abriram ao censoras, as quaes de nenhuma sorte quiz levantar, nem
publico a, soas portas, e continuaram com Ds omcios cliyi- mesmo o interelicto geral e local com que fulminou a popu-
no , laçãa, quando excommongou o ouvidor g'eral em 01698.

Não se haviam contentado os religiosos do Carmo com Em sua \'iagmn foi acompanbado pelo aggravo, qne ,Can-
aqueixa dirigida a el-rei, pois enviaram lambem _I univer- tra essa:. cenSlll'as interpoz para a côrte o referido vigarlo
sidade de Coimbl'a outra memorie, « sobre a vasta materia provincial do Carmo, constituindo por seu procurador o
d'eslas oppressões na frase de Berredo, » ainda escripta pelo reverendo padre frei Manoel da Esperança, seu antecessor,
"igario provincial frei José de Lima. e que se recolhia á soa provincia na mesma occasião.

Veio tambem n'essa occasião, approvada em soas ideias Sendo mal recebido por el-rei D. Pedro li foi residir em
pelos doutores mais celebres de direito e theologia, os qua- uma quinta nas visinhanças de Setobal, onde viveu longe
es muito estranbaram o apaixonado procedimento do bispo para assim dizer do mundo, e alheio a todos. os negocias
contra o ouvidor Matbeus Dias da Costa, já defuncto. publicos.

Fundamentava-se a opinião dos doutores na appellação Ignora-se inteiramente a epocha do seu faOecímento,po-
anterior ás censuras, feitas pelo ouvidor, por cujo acto fica- rem ainda, Í\ ia no anno de 1711, porque em 24 de abril o
valll ellas suspensas, por ser interposta antes de incorrer senado da camara do Maranhão officiou a Soa Magestade di·
n'ellas, zendo, ~ que como corria' a noticia de D. Timotbeo renuu-

I Bel'l'edo Annaes D. 1413 pago 626. I Bel'l'edo. Annaes n. H15 pago 628.
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ciar o bispado, sentlo essa a causa de sua tão longa demora, tal' com tOlIa a solemnidatle e publicitlade o interdicto gel'a1
pedia. e rogava em nome do povo, que a nomeação de bispo e local, lançudo por D. Timotheo do Sacramento em -1698,
recabisse na pessoa do padre pl'Ovincial qo Carmo Victoria- e cl'est'arte tranquillisar a consciencia dos seus lliooesaoos,
no Pimentel, » cujas virtmles muht,) exaltou. Desejantlo conhecer os seus filhos, residentes na capila·

Ainda de tão longe, depois ele tantos annos e no seu re- nia do Gram-Parú, para lá dirigia-se, e chegou á cidade uo
tiro, era o amaI' proprio do prelado olIendido pelos cama- Belem no dia 24· de dezembro elo mesmo anno, sendo aeo·
ristas, em cujo numero figurava TllolÍlaz Bequimão, sendo l!lido com « afTectosas demonstrações, e liberaes ostenta·
apresentado para substitui l-o na cadeira episcopal um dos ç.ões. » !

seus mais decididos inimigos! Ignoramos quando regressou a Maranbão, porem COlO

A morte do bispo extinguio estas questões, levantadas certeza a sua virIa entre os maranhenses correu mansa cpa·
para um fim util, qual o termo de tantos concubinatos, po- cWcn, porque nada mais encontramos nos eli\crsos archivos,
rem desviadas a principio, e a final transportadns para ter- que folheamos.
rena por demais inoonveniente. Durante o seu governo, a instnncins cl'el-rei D. JoTIo V,

Se o bispo nem sempre mostrou aquella paciencia e re- Foi .do bispado do Maranhão tirado o territol'io necessario
signação, tão recommenclada pelo divino mestre, e seguida para a creação do do Gnlln-Pará pela bulia CU1Jiosus in
por tantos principes da igreja, confessemos porem que deve misericoTClia do Summo Pontifice Clemente XI de 4· de mar·
ser desculpado em attenção aos insultos, e á falta ele respei- ço ele '1719, e expecliLla em '13 de novembro de 1720.
to empregado constantemente contra elle pelas autboridades Em 1ft de dezembro de '172!L deu a alma ao Creador,

, civis. sendo a sua morte profundamente sentida.
Felizmente' já são passados esses tempos calnmitosos, e Não sabemos por que motivo foi enterrado na sacristia

Deus não permita que voltem mais. grande, 1;>01' detraz da capella-múl', da igreja do com'enlo
das Mercês d'esta cidade.

Sobre a sua sepultura, lê-se o seguinte epitapbio.
'2l~~\\\\\\'\'U. (\~ 'D. ~'\'~\ )o;,~ 'D~\\lu.'\'~~,

D. frei José Delgarte, religioso calçado ela ordem da Siln- '\'~\\\I\O'bO u,\.\ 'i>l\\"V\'b'b\""l\ 'N\\\o.l\u.~, o \1\'b~0 0.011\\.\ 'l\\\\\ltO,

tissima Trindade da Redempção dós Captivos, e mestre da I\\l,~ \U.\\cc,~\\ \.\ '\.l~ u.c o.c'-c"\\\\1'\'o ó.~ '\.l'lA.
sagrada tbeologia, foi por suas virtl1des, seu saber e elo- t de presumir que quizesse tlescançar para sempre en·
quencia no pulpito elevado ao solio episcopal da diocese ma- tre os mortos da ordem religiosa, igual á que pertenceu.
ranl1ense. Natural da cidade de Coimbra foi reitor do colle
gio da sua ordem nessa cidade, e depois vigario geral da
sua religião.

J

Diz o erutlicto sr. dr. Candido Mendes de Almeida a pago Oriunuo da illustre e distincta familia dos FI'eires, de Por·
60,1, tomo 1°, 2a parte do seninteressnntissimo « Direito tugal, era doutor em theologia pela universidade de Caim·
civil e ecc!esiaStico, J) que é ignorada a epocha de sua apre- bra.
sentação e confirmação pelo papa Clemente XI. » Professando na ordem cisterciense dos monges de SITo

A este I'espeito encontramos arcbivada na camara muni- Bernardo, foi reitor do coll~gio da ~ua ordem, e mestre u
cipnl ela cidade de S. Luiz uma carta, estripta de Lisboa noviço no reat mosteiro de Alcobaça.
pelo proprio pnnl.lo do bispo em 26 de março de 'i 7'16, e Entre o fallecimento elo bispo.D. José Delgarte e li apro·
dirigida ao senado da camara partieipando-lhe ler sido elei- sentação e conQl'mação c1'este, mediar<lfi H. a HS anno ,em
to 1J01' decreto de 20 do mesmo mero que a diocese m~ranbense viveu acephala.

Deparamos com ontra carta com data de 4 de dezembro, A cansa d'este facto foi a interrupção das relações da côr·
ainda de Lisboa e do anno de t 7-lG, em que o prelado « pe- te ele Portugal com i:J de Roma, no pontificado de Bento XIll,
,dia á camara, que lhe mnnclasse tomar umas cazas c3pazes em consequencia de ba\'er este recusado 30 nuncio de Por
com vista üe mar e commodos suillcientes para a sua fa- tugal Uichi o chapeo ele cardeal. 11

milia, pois pretendia vir em março vinclomo. J) Deparamos com um officio escl'ipto n'essa epocha pel~

Chegou finalmente a S. Luiz, em lJ: de junho de 0'17, po- 1° bispo elo Pará D. Bartolomeu cio Pil3r, no qual se a i
rem somente fez sua entrada solemne em 12 do mesmo gnoll-bfspo do Gram-Parcí com o governo do bispado dr
mez, sendo recebido pelo seu rebanbo com toelos os signaes 1I1aranhão. '
de contentamento. Tinha a data de 30 de 'julho de 1732, e dizia ao seDado

Foi seu primeiro cuidado aplacar as questões havidns no da camara da cidade de S. Lniz « que muito desejava pôr
tempo do seu antecessor, e derramar a harmonia por entre vigario geral, que cabalmente satisfizesse a sua obrigação,
as ovel!las confiadas aos eus cuidados. mas attendendo ás parcialidades, que tem havido n'esta cio

Em 9 de outubro c['esse mesmo anno convidou acamara dade, achava que não convinba nomear sugeito d'elln e [lor
para assistir no dia seguinte i:Í procissão, que elle a tarde isso embora se privasse d'uro padre, antes de acabar omil

faria da Sé até a Ermida do Desterro « onde pretendia dar de agosto, que estava entrando, o Faria partir do Pará. D

absolviç,ão geral aos campos e ao mar. »
Não sabemos se esta ab olvição é cerimonia ou institui

ção da igreja, ou se este acto do bispo tinha por fim levan-
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Por este offieio I;'econhece-se, ql~e estere o bispado do sem razão, obrar algum excesso, que fosse em prejuízo das
Maranhão ob as ordens do bispo do Pará, porem ignora- almas e desagrado d'el-reí. J)

mos a maneira como isto se deu. A'presentado em 1738, Terminou este offieio accusando a remessa da provisão re
foi D. Frei Manoel da Cruz confirmado pelo papa Clemente gia, que o nomeou parocbo da Sé, porque rE;ceiava ser pre
XII no mesmo anno. so, pri\ando-o assim o bispo da mercê, que lhe fez S. M.

Em 23 de jclDeiro do seguinte, escreveu de Lisboa á cama- por que se julga,oa com poder de tirar-lhe o beneficio, em
ra do Maranhão partidpãodo a sua nomeação, e que como bora fosse esta graça real e pontificia.
pretendia para aqui partir em fim de março, pedia á mes- Cinl:o dias depois os juizes e misteres do POyO Julião da
ma camara para Il1e alugar casa ({ no melhor sitio que Ibe Costa Nunes e Francisco de Paiva de Veras fizeram uma re
parecesse» e terminava dizendo ({ que esperava Ler boa presentação á camara dizendo constar-lhes ter o bispo man
harmonia com ella em todos os particulares pertencentes ao dado prender o parocho, e que tambem pretendia suspan
recto regimen d'este bispado. J) dei-o do ex.ercicio de suas funcções parocbiaes, e como não

Em Hl de junho das 3 para as 4 horas da tarde saltou se tinha entregado á prisão, resolvera o prelado publicar
na praia do Desterro d esta cidade, sendo acolhido com ge- urna pastoral probibindo que as ovelhas âo cura -o obede-
ral contentamento. cessem, e deu-lhes até novo pastor.

Foi morar na casa de Antonio Alves de Brito. Mostra\am muito receio da referida pastoral « para não
No uia d(l S. Pedro fez sua entrada solemne a cavallo, andar este povo mais arrastado » e que « assim como re-

pegando-lhe no estribo o capitão general João de Abreu. medio para atalbal-a interpozeram uma appellação ante am-
A todos parecia que o seu governo correria como o de nict et post onf,/1ia ao exm. bispo e ao vigari? geral. »

D, José Delgarte. Corno nada conseguissem por este meio, recorriam ú ca-
Infelizmente não se realisoll tal vaticiniQ. mara « com quem :-ie empenhavam para que ella escrevesse
Dentro de pouco tempo tinba desapparecido a harmonia, urna carta ao nosso capitão-mór João Alvares de Carvalho»

que elle tanto desejava manter com a camara, e, ainda mais afim de demover o bispo d'este peoposito.
para lamentar, parte do clero foi alistar-se entr!? os desaf- Satisfazendo os desejos dos mysteres elo povo acamara,
fectos do prelado! II por s.er de slÍa incumbencia a conservação da paz nos vas-

De dia para dia crescia o descontentamento de parte a salos de S. M. » dirigio-se ao bispo.
parte, nunca porem manifestou-se em publico senão em 1 D. 1\1anoel da Cruz não attendeu aos pedidos dos cama-
de dezembro de 1740. ris tas, ({ por ter-lbe a experienc.ia mostrado serem elles os

Por estar impedido, ou por doente ou por capricbo, 01'- perturbadores da paz, já inquietando-o, já patrocinando as
elenou o prelado, que o santo sacrificio da missa, ({ em ac- insolencias do parocho da Sé, que o tinba descomposto em
ção de graças pela acclamação do Serenissimo sr. rei D. papeis publicos, e pelos auditorios cresta c.idade, e até des
João,» fosse celebrado na Sé pelo reverendo provi 01', e obedecido ás suas ordens. J)

cantado pelos capellães-musicos da Sé. Entrando· depois na narração elo facto já acima referido,
Receiando ser contl'ariado pelo cura, então o padre Pe- terminou dizenuo ({ que isto só succedia nn Maranhão, sen

uro Gonçalves da Cmz, que tinha por costume embaraçar do obra de quem estaya alienado de juizo, e só o approva\a
as suas determinações, mandou scientifical-õ de tal resolu- quem f6sse cego de entendimento, e suas merces alem de
ção. não extranbarem tal occurrencia, o reprebendiam, e parece

Apezar d isto o cura « não só desprezou a onlem, como até que o approvaram pois se retiraram da Sé, e ordenaram
clescompoz o secretario, o provi 01', e o bispo, fecbou os ás communidades, que fizessem o mesmo sem por isso con
ornamentos e paramentos da Sé, os missaes e os calices. » seguirem o não celebrar-se a festa, competindo-Ibes apenas

Para se celebrar a missa, e tumpl'ir-se por todas as for- o assistir á elIa, nunca porem determinar o ministro, que
mas a ordem episcopal, foi necessario vestjr-se o celebraD- havia de celebrai-a. »
te com as vestes pontiucaes do bispo, c ir-se buscar por em- Refutando varias pontos do omcio da camara disse ({ que
presLimo ao collegio dos Jesuitas dois missaes, ostia e vinho! o não ser formado o vigario geral não era novo nesta cida-

Diante cl'esta occurrencia julgou-se o bispo o[endido, e de, pois a maior parte dos que tinham sel'\'ido 88se cargo
mandou proceder a uma justificaçãO jzwidica para conbe- não tiveram tal requisito, e se de presente bavia dois cleri
cer quem era o culpado. gos formados, um o parocho da Sé e outro um clerigo fo-

Sendo °pal'ocho muito protegido conseguio protellar a rasttliro, não bastava ser bacharel para ser, igario geral, mas
acção da justiça até 6 de fevel'eiro do anno seguinte, dia cm eram necesarios outros muitos requisitos, que bavia de ave
que pressuroso officiou á camara dizendo ({ serem bem no- riguar o bi po, que fazia vigarios geraes e não os officiaes
torias as violencias e oppressões continuas, com que o bis- da camara. »

po por si e seus oaiciaes o perseguiam degde que elle de- Extranhou-Ihes aunaI «(que elles para darem este passo não
clarou o impedimento de chrislãü novo do irmão cio secI'e- se aéonselhassem com ecclesiasticos, regulares, e bomens
tario do bispado, e como não cessa",a de molesta l-o, e não nobres e principaes da cidade, pessoas doutas, desinteres
tendo a quem podesse recorrer, pediil a elles camaristas, a sadas e prudentes, que mel bar os encaminhariam do que o
quem competia a paz e quietação d'esta repuqlica, que pelas seu parocho, subdito reb~lde e contumaz, que ambiciona
chagas de Chl'isto. e por serviço d'el-rei, o não perseguis- va ter companheiros e factores para os seus desatinos. J)

se e ã esta republica, porque poderia este povo, vendo a Responsabilisou a càmal'a por qualquer perturbação no ca-
Dicc. Vl. 1-8.
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50 d'ella oppôr-se ás suas ordens, e « admoestou-lhes, co- byrn, bispado de Marianna, ao padre Jo é Ribeiro Soares,
mo seu prelaLlo e pai espiritual, pilra que elles, camaristas, coadjutol' da mesma fl'eguezia, e ao capitão Manoel de Dar·
cuiclassem da sua vida e das suas obrigações, que não lbes I'OS Rego, morador na fl'eguezia da villa de Paranaguá, para
faltaria em que cuidar e que examinar, e se desejavam de- cobrarem e arrecadilrem este legildo.
veras, as SUilS contils bem ajustadas no dia ria Qonta, não ~.e VI.
meltessem, e nem intrometessem n'ilquillo, que não estava
por sua conta. »

As im terminou a SUil carta de t 2 de dezembro de 17ft.O. Nasceu nil freguczia de São Tbingo do Sopo~ pertencente
Não sabemos como acabou-se OStil quesLão. ú villil de Caminha, termo .da comarca de Valença do Minbo,
Quando foi apresentado e conOrmado D. Manoel dil Cruz, no arcebispado de BragiJ.

estava em Lisboa, vindo ela uoirersidade de Coimbrn, o re- Professou na ordem dos religiosos mBnores de São Fl'an·
,'erendo Dr. Filippe Camello ue Brito. cisco da provincia de Portugal, e cursando -os estudos pro·

A instaneias d'elle promoveu o bispo a creação da igreja prios c\)egou ;J ser mestre jübilndo na sagrada theologia,
catbedJ'al da Sllil diocese. examinador geral das tres ordens militares, e deputado u,,

Em \~rtude da bulla da fundação do bispado foi a cathe- bulia da cnJzada.
traI erecta por el-rei D. João V pelo alvarú de '17 de abril Foi visitaúor apostolico rIa Custorlia, ou provincia de S,
de '1739, aqui executado em 18 ele noyembro de 17M), e João Evangelista das ilbas dos Açores, desmembl"lda da dos
inaugurada solemnernente aos 21 do mesmo mez e anno.:! \Igarves. {

Foi seu primeiro mestre-escola o referido Dr. Camello Eleito e conf1rmado bispo em '[7 q,fS pelo papa Bento XIV,
de Brito. cbegou i.Í cidade de S. Luiz cm 2 de julho de 174·7.

Sendo lrasladauo D. frei Manoel para a diocese de Marian- N~ la-rde desse mesmo dia das 4. para ás r'j boras desem·
na, creada bavia ponco tempo, foi conOrmado como seu pri- barcou no porlo dos frades de Sanlo Antonio, e se reco·
meiro bispo pelo. papa Bento XIV no consi:;torio secreto de Iheu ilO convcnto dos mesmos.
i5 de dezembro. A 14 d9 refcI'ido mez, dia de São Boa-Ventura, fez a sua

Expedida a bulla de sua trasladilção cm 23 do mesmo entrilda solemne, parn a qual se prt3parou. defronte da ca a
mez, deiXOU o Maranbão em 3 de agosto de 'i747, empre- do capitão-mór Domingues'Duarte Sardinba, um saccello, ri·
bendendo por terra a viagem para o seu no\'o destino. 'amente ornado, onde o esperou o cabido, todo o clero soo

Seguindo pelo rio Itapecurú enLre o Coroalá e o U1'ltbú cu lar e regular, o governador e capiLão-gr.nerill Frnncisco
na margem esquerda existe um lugar conbecido pelo nome Pedro ele ~ endonça GUl'jão, que tinha chegado na mesma
.-Remanso do 11ian·anna. rrllta com elle, e lambem o senado da camara com toda a

A~sim se cbama por ter ahi D. frei Manoel da Cruz man- uobreza, po.vo e tropa de inrantJria.
dado leyantar altar debaixo das arvores para celebraI' o in- Ao aproxim:Jr-se o bispo, um dos \'ereador s o saudou
emento sacrific.io ela missa, como é pel'mittido aos bispos por um discurso, e depois tocou uma ballda de mo ica.
do Brazil pelo breve decennal-celebrand~ bis in die . . . . nevestido de pluvial e mais \'e:sLimentas ponLif1caes mono
et sub Deo et su·ó ferra. tou a cayallo pogllOdo-lIle na e tl'il1eira o mesmo capitão·gc·

Na cidade de Caxias, onde ()ntão havia muito commercio nerRl, e assim proseguio alé chegar á c3tlledral, anue foi re·
para Minas-novas, principiou a sua jornada. cebido com tOlbs as honras inbcrcute ilO seu alto cargo.

Encontram-se os promenores d'ella no jivro, hoje l'ilris- Depois da Slla jJosse foi e te bispo morar na cas:J, onde
simo, intitulado: hoje cstú o tribunal da relaç.ão.

« A'un"o f.~1·ono episcopal, coilocado nas m'inas do G'tlro, Em soa companhia trouxe o paure Jo é Ayre , lilho de
00 lloticiCt breve da creação do novo bispa10 iJlarianense, Pernambuco, que fôra r~rcso nos ertões, remctlido para Lis·
de sua felicisSima posse e pomposa entrada do ~eu mere- boa pelos ofticiaes do s~nto omeio, onde foi sentenciado, c
tissimo bispo: e da jornada que fez do '!aranhão o exm. cumprio o castigo. -
e rvm. sr. D. frei fanoel da Croz. Com a coHecção de al- O bispo nomeou-o cura dn Sé, de que se arrependeu por
gomas obrns academicas, e ontras, que se fizeram na dita ser tão imprudente n ponto de nas praticas dos domingos
funcção.' Dado á luz por Franci,~co Ribeiro da Silva, conego da quaresma offender do pulpito a muitas pe soas, não I'CS'

da nova sé marianense. Lisboa, na officina de Miguel 1\1a- peitíll' o segredo do confe sionario, e fazer allusães a faltas,
nescal da Costil. '174-9. /) que lhe ('oram confiadas como sacerdote.

Falleceu em '17G1 e no seo testamento, lembrando ·se aio- Um dia quando incumbido por elle estaya escrevendo em
da da sua primeira esposa, deixou o legado de um conto sua casa José Pereira filho ele José Pereira Rocha, o p~dl'e

de reis á igreja catl1edral do Maranbão. deu-lhe com um chicote, depois de alguma altercação.
Cbeganelo aqui esta nolicia o rvm. arcipreste, e mais di- Ao cahiI' ela noite, logo ús trindades, o o[enrJielo, acom·

gnidades, os conegos e os beneficiados do cabido, nomea- panbado por seu irmão Bonifacio Pereira, accommeLLel'am c
ram em 15 de no\'embro ele -1755 seus procuradores o re- invadiram armados i1 casa do cura, deram-Ibe um tiro, quo
verendo mestre em artes Mano.el Ribeiro Soares, vigario cal- não o ofIencleu, porem espanc3ram-no á cacetildas.
lado da freguezia de Nossa Senhora da Boa Viagem ele Itil- O governo Llo bispo correo mansamente, porem a·chando·

1 Tabella Historica e ch1'onalo[Jica'l & pelo concgo João Igllacio 1 CaLhalogo cIos bispos do Maranhão pelos conegos Constantino
de Momes R.ego, edição de 184f1, pago 6. e Santos, jú ciLados.
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VII.

O coadjutor-Francisco Matabosque. »
Marca a seu jazigo uma lousa com a inscripção seguinte:

S~~\\\hWl\ o.~ D. ~\'~\ y"'o.\\ci...."c,o \\~ 'i)ito 'Y\Úo.I,\O,
\\l\, O~O.C\'" 0.0'0 \,\,u,o.c'O "'\C\\O\t'O o.l\ ~"\'o\)\\\ci\ll. o.~ \'o~\'\I.~l\\,

\).0 \\\"'\10 \\0 \í.LwM\\\iio,
t\\\~ \ll.\\~ ·C\\ ~'I\\ 'I.?> \\c \\~·l'.C'I\\\l\'0 o.c \1'5'2 Ul\\\\Q.

/

se atacado ue asthma sahio d'esta capital em H ele novem
bro de O~2 para a fazenda .são LfJu1'enço, em Cajapió, per
tencente ao mestre de campo Lourenço Belfort « afim de
mudar do ares e usar de sôro de lei te. »

Foi em sua companllia o dr. em medicina Joüo Domin
gue AlI)crti.

Não melhorando, intenton regressar ii capital, p, j~1 em via
gem fallecell lias dez para as onze bor~is da noite de 18 de
dezembl'O ue 17tí2, na boca uo igarapé Cajapió, que, \'in·
do do centro da freguei'ia de São Vicente Ferrer, desem- Nasceu em Vianna do Minbo, no arcebispado .de Braga.
boca na vahia de AlIaja[núa cm frente á 'illla dos G'al'an- Professou na ordem dos eremitas calçados de Santo Agos-
gueijos. tinho, doutorou-so na faculdade de theologia dg uni\'ersida-

AssisLiram li dnloro a pà, sagem do prelado para a etor- do de Coimbra, e leccionou em diversos conventos de sua
nidade o seu medico, o coacljuetol' da ft'eguezia da sé dr. ordem como mestre jubilado e provincial.
Francisco Matabosque, que Ille administrou o sagrado viati- Eleito o confirmado bispo desta diocese pelo papa Bento
co e o beneficiado AlexiJudre Ewerton. XIV, nomeou procurador para tomar posse do seu bispado

Seus companheiros desejosos de sepultar o seu corpo na o rvm. bis(lo do Pará O. Frei Miguel de Bulbões, sendo a
caLhcdral, e temendo os estragos da corrupção, se dirigiram procuraç,ão feita no convento da Graça em 9 de novemhro
aos campo" ele Anajatuba, onde cbegaram ao amanbecer do de 175ft
dia segllinte. Foi sob tabelecida para elJeito unicamente de tomar pos-

Ahi foi pelo mesmo medico embalsamado o corpo, segun- se do bispado no rvd. dr. João Rodrigues CO\ ette, arcipl'es
do se lê 'no cathal0,ljo elos bisJloS pelos conegos Constantino te ela c.athedral, e em sua falta no chantre Basilio de Almei
eSantos de sOI'Le que às 8 horas dá manhã do dia 20 che- da e 1\10I'aes.
gou incolTupto á capital. O di'. Rodrigncs Covette tomou posse em H de abril de

Con 'istio ésLa operação, conforme a tradicção, em tirar- 057.
: se·lhe a entranha, que vieram n'um póte para a capital. De embarcou na cidade de S. Luiz em 8 de setembl'O do

Foram em seguiLla salgadas as cavidades tboraxica e ab- mesmo anno, sendo conduzido em uma canôa da babia de
dominaI (peito e ventre). São l\J3rcos, em que tinba dado fundo no dia anteeedeute o

Sem presLiLo algulll, e ató occulLamente foi lElvado em um navio N. . da Madre Deu~.

foreIro conlligno para o paço episeoral onde revestido da Na dita canôa pelos religiosos capuchos foi conduzido á
vesLes ponlifieéws, e depois do praticados touos os ac.tos 1'0- praia do Santo Antonio pelas 10 bOI'as da manhIl depois de
ligio os re(jommencJados no cerimonial [Jara o enterramento o saudarem a fortalezas com salvas reaes.
dos bispo, foi anoal sepultado no fim da tarde de2 e mes- Ogovernador foi esperal-o na praia com LI camara, religio-'
mo dia na capclla-mór d;} çathedral, no presbyterio junto à sos, e povo, e o conduziram para a a/amaria do convento
élle episcopal. de S. Antonio, oO(le tinba formndo o regimento d esta praça.

Do livro de obiLo da freguezia d;} Sé de '1739 a Oõfi.- Recebido no COl)\'eoto com touas as solemnidade', alli e -
an, '130-ex.trahimos 'a eguinte certidão: te\e até domingo 18 do dito mez, dia de S. Tbomaz de Vil-

«Aos 18 dias elo mez de dezembro de I7~2 annos ne"ta la-oov:1, no qual fez a sua entrada solemne.
freguezia de Nossa cnbor'a da Victori;} do :l\'laranbão na boca Sahio pelas !~ bora. da tarde, montado em nm brioso
do igarapé chamado-Cajapió-vindo ela fazenda São Lou- cavano, acompanhado pelo governador, e seu filbo Gonçalo
renço do capit1ío Lourenço Belrort aonúe tinba ido tomar os José Pcreil'a, capitão de infantaria, de sua família, e omci
soros e para mudar de ares e melhorai' da grande queixa :les de justiça.
asmalic3 que padecia, fallecoll o oxm. e rvm. sr. Dom Frei Chegando ás portas da cidade, que s fOrmaI:alll acima
Francisco de Santiago da ordem do frades menoros da pro- das casas de Hylario Pereira, foi abi recobido pelo poro, e
vineia de Portugal e bispo tl'este bispado, achando-me eu nobreza.
presente Dn hora da sua morte, pelo ter ::ll;ompanh"Udo na di· Apeando-se, foi· comprimentado pelo vereador· Ignacio
la viagem, e o revercndo bcneflciado Alexandre hwerton e Henrique.
o doutor João Domingos Alberty, medico qne tamliem foi na O bispo p,aramentoll-se em um famoso atrio, que ali se
sua companbia: admini trei ao dito sr. o Sagrado Viatico tinha preparado, e revesti nua-se montou de novo em O'lttro

que o recebeu com sigoaes de prede:stiDado, o da mesma famoso cavrt{{o, bem ajaseado, que estara de reserva, pe
sorLe espirou com os mesmos signaes; e IlIe não adminis- gando-ll1e na redeu o governatlor, na e tribeiras o dezem
trei o Saneto S::JcramenLo da Uncção pelo não haveI' 00 lu· bargador ouvidor geral Diogo da Costa e Silva, e o dezern
gal'. Foi logo tran portado a e ta ci.dade onde no dia 20 de bargador juiz de fóra Ga par Gonçalves dos Reis, e 00 pa
manhã cbegou o corpo, ° qual foi sepultado no lllesmo dia lia os cidadãos, e assim seguio para a Sé.
20 de tarde defronte do altar-mór tia sé COlD toda a funeral Nas ruas havia 7 arcos vistoso, qoe nas mesmas arma-
pompa que dispõem os o tatotos d'el\a, não dispoz na ho- ram pai' ordem do senado os officiaes mecanicos.
ra da sua morte por não ter faculdade para isso; do qoe As janellas e paredes estavam ricamente cubertas de «vi-
ludo fir. este assento para constar. çosas tapAçarias.»
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€>\-\..\ N~ sé ap u-se; pegou-lhe na cauda o filho do governa- Foi o pI'imeiro bispo do Maranhão, que visitou toda I

dor, e depois omou posse havendo um Te-Deum cantado diocese indo até ao mais remoto sertão.
pelo cabido outro pelos fl'ades das Mercês. Para este fim aproveitou-se eJle da provis50 regia de ii

Foi m v nas c~sas da viuva He~ena Correia, onde já ,ti- de jnlbo de 1757, que dá oos bispo, OLl aos seus delegados,
IS'~NAOO do o seu antecessor. quando forem fazer visitas pela diocese-canôas e Ulaotirnen·

Eram cbegados infelizmente os máos dias para a igreja tos para a sua viagem.
catbolica romana. Não se confunda com outra provis50, de igual data, con·

Derrámavam-se falsas crencas por todas' as part~ com o cedendo aos bispos d'esta tl iocese licença para o Meirinho
fim de enfraquecer a religião do Cl'Ucificado; os sons sa- da camara ecclesia t.ica poder usar la vara braúca.
cerdotes soliriam, e entre elles merecem especial menr,ão Em quanto se davam e tes facto, D. Frei Miguel de nu·
os respeitaveis filhos de Santo Ignacio de Loyola. Ihões mostrou-se 'digno em tudo de sua missão: não fOI

A cOmpanlJia de Jesns, mui notavel atbleta, não podia juiz, o sim I'Jcr eguillor da ',ompanbia de Jesus, notaval pell
ser despresada: orf recer-Ihe comtudo combate em campo erudicção de muitos ue seus membros, pela tledicação, peb
aberto era il' en1 busca de derrota cerLa. virtude, e pelos trnl1alhos apostoliL:os de qLla i todos.

Lan~,ava-se.ió n'esse tempo mão da intriga e da perfidia, O governador Gonçalo Percira Lobato c Sousa não era
"3rmas terriveis, e sempre brandidas por mãos indignas c imliIIerente, pelo t:ootral'io a lJava-se muito empenbado em
criminosas. c.oadjuY3r D. Frei ligueI na de truição dos je nitas..

Procurava· se alem d'isto desanimar e oITender, destruir Não tractando D. Frei Antonio com as aLLenções devidas,
e des::mnar os sens amigos dedicados. ferjndo-o assim em seu amor proprio, o ar.aso deparQu-lh!

Entre estes cnotuva-se D. Frei Antonio de S. José. occasião de entral' cm lucta com elIe.
Conbecido por seus talentos, vcnerado por suas virtudes, Apparecendo-lIle em fevereiro de '1759 uma denuncia, da·

e respeitado por sua posição, era comtuc\o temido e até da pelo desembargador ouvidor gorai da capit::Joia, de que
odialio pela pertinacia com que soube semprq re istil' aos o havia descuuerto rios sertões do Iguan\ minas de ouro 03

inimigos da igreja romana. (azen1la dos J1l1.qicos, e entrando cm inuagações soube, que
, Desejando oITender-se o melindre do prelado e. até des- esta noticia com muitas exagerações era dada pelo clerigo
consideral-o, foi pelo governo da l\letropole nomoado para in 1nino1'1'bus José Vivardo c pelo padre José de nu a)la·
,isítador da ordem de Jesus no Maranhão o bispo do ParGÍ chado.
D. Frei Miguel de Bulhões, mui conhecido pela sua derfica- Acbando-se assim complicados tlois sacerdotes, o gover·
ção ao partido domioante em Portugal, capitaneado pelo mi- nadar olJkiou ao bispo l'eC]uisitaodo a presença d'elles epc·
nistro marquez de Pombal. dindo-Ibes poderes para a ambos deferir juramento.

Apresentou-so em Maranbão o bispo visitador em 9 de A este pedido, ali[ts justo, nüo respondeu o bi po o ~pe·

maio de 171)9~ nas mandou-lhe a capa do olli io, e « com 8st·) procedimen·
Diz o el'Udito sr. dr. Candic10 Mendes na sua obra « Di- to, pela primeira vez. havido para com elle, como coofe ou

reito civil e eccleshlslico,» tomo 10
, 2a parte, pago 602, que o proprio goyemador., mostrou-se muito amUo pela fallJ

« n'esse mesmo dia partio para o interior D. FI'oi 1 otooio, de attenção no seu caracter, pessoa, e annos. »

enfastiado pela desmor21lisação li que o punham em pro\,:]. » E peculando com os r'esentimentos d'e tas duas autho·
Cremos haver n'isto engano, porque na pa ..236 do livro ridades o padre Machado queixou-se do governador ao bis·

3. 0
, 1759 a 60, manqscrjpto da secretaria do governo do [la, porque estava instaura!ldo um processo summario coo·

Maranhãu, encontramos exarado um omcio elo governador tra elle e o padre Vi\'ardo.
Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, dirigido ao governo elo rei- Maodou-o o bispo á prcsene,a de Gonçalo Lobato, sem
no, no qual dava parte, que o bispo II\aranhense tinha sabi- com tudo lhe dar li ença d~ prestar juramento.
do em 4 de y'ltlho d'osse mesmo anno da capital em visita Finalmente em 13 do mesmo mez resolveu-se D. Frei An·
pastoral. tania dar ao go\ernadol' a licença pedIda « por lhe asse·

.Subio o rio Itapecl1l'ú até Caxias e d'abi se dirigio á vil- vel'ar um ministro elo Sua Iagestade, o desembargado!' ou·
la de Paranaguá, no Piauby, por caminbos desertos, cheio vidor geral, de muito credito o liU 'ratura, que es es jura·
de privações tendo a vitla constantemente ,ameaçada pelos mentos não se dirigiam para criminal' ou infama!' pessO]
gentios, que então infestavam aquelles lugares. Regressou alguma. ) •
á sua residencia em 24. de outubl'O de 1760, e depois ele Com estas palarras e explicações romperam-se as f'elaçõe1
poucos dias de descanço publicou urna pastoral, conyídando entre o prelado e o goyemador.
o povo a um tridoo de festas na sua catbedral em acção de Seguio-se depois uma serie de falsidades sobre essas in·
gl'aças, celebrando pontifical em todos os tres dias. No pri- tituladas minas, de que resnlton ser illudida a boa fé dogo·
meiro dia pregou, exortand-o os fieis vassallos a rendei' no- vernador.
"amente graças ao Omoipotente, por ter livrado a precio- Dando credito aos referidos padres lá. andou pelo Icalu
sissima vida de sua magestade na infausta noite de 3 de se- o desembargado!' ouvidor geral, acompanbado de um pra·
tembro de {75S: no segundo recitou outra oração em lou- tico, de pretos mineiros, de uma escolta militar e de mui·
vaI' do consorcio da serenissima princeza dos ÍJrazis cO,m tas pessoas ele sua comitiva I
seu Lia o infante D. Pedro, e no ultimo bouve procissão á Nada emam descubriram, e apenas consumiram o tempo,
'tarde muito concorrida pelas religiões, nobreza e povo. gastaram o dinbeiro da fazenda publica, que é sempre quem
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,pnga as especulações, e expozerarn-se 'as auLboridades á ir- pole, foi expedido pela secretaria de estado em 19 (le ja
risão do povo. (Vide El doul'Ct'!o ?1w1·anhensa.). neiro de 1760 um officio, assignado por Francisco Xavier

Despeitado por isto o governador quiz punir logo os cul- de Mendonça Furtado ao governador d esta capitania varti
pndos, sendo mais compromettido o padre Machado, que cipando, que Sua Magestade probilJia expressamente que
nsseverava tirar-se das minas ouro :is arrobas e com muita cr aqui se fizesse o menor descubrimento de minas, orde
facilidnfle I nando, que fossem presos e castigados como embusteiros

Receiando porem questões com o prelado, mormente na todos os que se applicassem a Laes descubrimentos.)) ,
presente occasião e no estndo em que paravam as suas re- Admirando- e, que .José lIachado fosse tractado como
lações, o governador officiou ao bispo pedindo-Ibe permis- clel'lgo, não o sendo, foi extranhado o procedimento do bis
são para recolhei-os a uma pri ão cr por parte de Sua Ma- po cr por baver rompido com o governador e os ministros do
gestade, e por importantissiàlOS respeitos de seu real ser- estado. »
viço. » Assim tel'minou-se esta farça, que tendo principio em i '1

Por cautela mandou lavrar pelo es(;rivão Francisco Igna- de janeiro lle 1759 motivou J prisão de algumas pessoas,
cio d'Aragão, em falta de notaria publico, um protesto pe- a inquirição de muitas testemunhas, o conllicto de jurisdic
rante o padre vigario frei José da Nactjyidade, do convento ção entre o bispo e o governador, a censura da côrte ao
do Cnl'mo, assignado por elle governador, pelo juiz de fóra procedimento d'estes funcciooal'ios publicas, as despezas e
desembargador Ignacio Barbosa Cannes de Abreu e ootras trabalhos, perigo e desespero do ouvidor geral, a demis
pessoas, no qual dizia, « que tendo de mandaI' prender al- são do go\'cmador, e até a morte cm H) de fevereiro do de
guns ecc.lesiasticos, e receiando que o bi:spo me fulminasse sembargador, juiz de rôra e pro"edor da fazenda real, Igna
censul'a , desde j~1 appellava peranLe o dito prior ante om- eio Barbosa Canae d'Abreu, cheio Qe desgostos, por ser iI
lIia et 110st omllia para o exm. e nmd. capellão-múr de ludido tão gro'seiramentc!
Sua .11ge ta le ou para a Santa Sé Apostolica, a que presta- Diz o dr. Candido Mende em sua interressante õbra, j~

ya toua a obcdiencia e Ol1elil1ade. » citada, que pelas extravagancias tlo desembargador Canaes,
El'am [lermittidas essas cautelas, chamadas cartas tuiti- conselheiro do governador e executor de suas ordens, vio

t'a para cvitar-se pelo juizes seculares a execução da seo- se o bispo for .ado :l fulminai-o com excommunbão, da qual
lença ecclcsiastica, tendo sido appellada para Roma, ou para não foi absol\'ido, fallecendo poucos dias depois repentioa-
o tl'ibunaes da mesma jurisdicção no reino. mente (U) de fevereiro de 059.)

Fcli'l.mente concordou o bispo: I\bchado foi preso pelo Julgamos, qLle o sr. dr. Candido Ilendes está mal infor-
juiz do fóra, e entregue á sua jurisdição como clerigo, res- mado, qnando a severa ter o prelado lançado mão da maior
pon abilisando-se por ello a sua magesLade. pena da igreja contra Canaes.

Com tudo isto o govel'Oauor o mandou recolbel' Ú cadeia O govel'Oador e o ouvidor pre"cniram as excommunbões
publica até que fo se para Li 'boa na t'rúta, prestes a sabir. com o pl'otesto, de que acima fallamos, lavrado pelo escri

Partiram os navios, de que se compunha a fl'óta, cm i" vão Francisco de AfagTIo, perante frei José da Nactividade.
de mal'ço, porem o clorigo aqui ficon. Em 1I0ssas investigações nos arcbivos da camara ecclesias-

De tal falta desculpou-se o bispo uizendo, que c!le não tica e da secrelaria do governo não deparamos com tal ex-
podia partir sem primeiro aqui ser julgado o seu estado sn- eommunhão. _
cerdotal, posto cm duvida de de·o principio destas ques- Finalmente a seguinte ce1'lic1ão ue obito do referido Ca-
lõe . naes, prol'a com todn a e\'illencia, que morrendo elle de re-

Ofl.lciando p()I'a a côrte, danuo parte d'esta occorreocia, pente e sendo sepultado em lugar sagrado não podia e tal'
lamenta o govcrnador que o hi 'po guardasse esta lIiligen- ainda sub o peso de tão terrivel pena. '
cia para a nltima hora insinuando d'est'arte que o prela- Eis a ccrtiuão es-trabida do te livro dos assentos da fregue~

lia protegia esse homem, por clle cla siilcado como revol- zia da Sé, folhas 88 verso até 89 do anno de 17M a i 779. 'II

loso, sidicioso, perturbador e pharisaico. cr Aos Hi dias do mez de feyoreiro de 7ü9 annos nesta
Demorando-se a frúta por molestia do mestre hoU\:e Lem- cidade ,de São Luiz do Maranhão, freguezia de N. S. da Vic

po para que !lo Pará ameias e ao 1.>is[lo o capitão genern] elo toria, nclla falleceu da' ida pre ente, em receber Sacramen
ESlado Manoel Bemardo de 1ello e·Castro em 19 ue abril, to algum da Santa Igreja por fallecer apressadamente, o Dr.
recornmenda'Odo a remcssa quaoto antes do padre para Lis: juiz de fóra, 19nacio Barbo a Canaes de Abreu, natural da
boa. villa de Sousa, comarca do bi pado de Coimhra, filbo legi-

Em quanto se passavam estes factos o doutor Oll\'idor ge- timo de llemique Barhosa Canaes de Abreu, casado com D.
1'al Gn par Gonçalves dos Reis, que tinha ido para o Icatu, Brites Angelina Violante, e era morador em VidigueJ, ter~

officiou em 26 de fevereiro ao governador, dizendo-lhe ter, mo de São Jóão da Pesqueyra~ bispado de Lamego, e tinha
durante 30 dias de trabalbos, ele perigos e de sustos, explo- dous filhos, um bomem e outro mulber' e por fallecer a
rndo os sertões entre os rios 19ttará e Parna.hiba e os ria- pressadamente não fez testamento. Foi sepultado na igreja
chos lIfangabeú'as e lUoq~tens, e crnão tendo descuberto UIIL'l do con lenLo de Santo Antonio e amortalhado em o habito
só fnisca de ouro julgava o padre Macbado homem diaholi- (le São Francisco das Cbagas: e de que para constar fiz este
co, e digno d'um exemplarissimo castigo pela grandissima assento, que ê\ssignei.-Era ut. supra. O cura, Ballhazaf'
perturbação, em que pôz toda esta capitania. » Fernandes de Ba?J1'ros Homem. "TI

Cbegadas estas occufl'encias ao conbecimento ela metro- Em qnanto se passavam aqui estas scanas, Portugal des-
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pertou assustado em 3 de dezembro de 17iJ8 ao estampido peso dos anuas, e da gl'avidade das mo!estias do SS. Papn
dos tiros empregados contra el·rei D. José, o reformador, Clemente XIV, obteve a reparação d'ella com o breve Do·
junto á calçada d'Aj uda. minus ac Redemptol' de 21 de j nlho rle '1773, que exLinguio

Dizem uns bistoriilrlores, que foi isto o resultado d uma a companbia de Jesus.
conspiração entre varios fidalgos e os jesuitas. Lament:HTIOS Yer-nos, perante a lJistoria, obrigado a apre·

O CJue se sabe com certeza é, que esta sceDa de sangue sentar o marquez de Pombal com estas. cores.
proporcionou ao marqlJez de Pombal bella occasião ele "in- Como filho, porem, da igreja caLbolica romana, nTIo po·
gar-se da nobreza da antiga linl agem, que o despresava, e demos deixar de o censurar pelos muitos males, que cau·
dos jesuitas, a quem elle temia e perseguia. sou a religião, em cujo seio temos vivido.

O ministro não perdeu o ensejo, e em '12 de janeiro de Continúamos a narrativa da expulsão dos jesuitas e suas
,1759 a ,junta da inconfidenáa condemnou ú morte com in- consequenci"as.
criveis torturas e tormentos ao duqne d'Aveiro, aos mar- Foram to los os eU3 bens confiscados, e em sua maior
queze' do Tavora (Francisco d'Assis e Luiz Bernardo) a mar- parte "eotlidos por preços inferiores ao lieu "alo!'.
queza de Tavor:l, ao conde de Atouguia, e a muitos outros Felizmente em 29 de oLltobro de 1761. foi entregue a este
seus parentes, amigos intimas e até criados dedicados. pl'l31ado, em virtude tlas cartas regias de 11 de junho do

No dia seguinte o marquez de Pombal, na praça de Belem, mesmo almo, o collegio dos jesuíta,:;, sua igl'eja sob a invo·
assistio ao seu tJ'iumpho presenciando o supplicio de suas caçTIo de N. S. da Luz, a sacristia, os ornamentos, a alfaias
victimas, ouvindo o gemido arrancado pelas dore , e o cre- e livraria para servir de palacio dos bi po , de seminaria e
pitar da fogoeira qHeimando os corpos cl'esse infelizes I de cathedral.

Dir-se-hia e com razão, ql1e o orgulboso e barbara mi- N\:sse tempo já se bavia retirado o governador Gonçalo
nistro tinha medo até dos cadaveres de sms rictimas! Pereira Lobato e Sousa, passando o bastão do governo a

Queria' Yêl-os reduzidos a cinz~ para seu descanso, o que JO::lLjuim de Mello e Povoas em 16 de julbo de 176-1.
não conseguio sem tluvida, porque alh estava a consciencia 'frocar:lm-st unicamente os homens, a situação porem coo·
a aOligil-o constantemente como juiz inexoravel. tiouou da mesma maneira.

Fnltavam ainda os jesuítas, facil foi o triumpbo porque O governadol' queria fazer retirar de cert:lS localidades,
eram elIes frades inoffensivos. como elo Tury-assli, vigarios, que elIe consicleeava maus e

Calumniados e perseguidos, pessos e deportados de Por- escandalo os.
togaI, os seos irmãos, qoe antla\'am pelo Brazil, embrB11ba- O bispo dizia-se melhor informado, e não julgando ogo·
dos pelos matos, sofJrendo os rigores da fome' e da sede, vernaLlor com razão, sustentava ahi esses vigarios.
aLTrontando perigos sem conta, e catbequisando o gentio O govel'Oador julgava-se :.lggravado com essa insistencia,
bravio, não foram esquecidos pelo orgulboso ministro. . e o bispo oITendic1o com (J usurpação de suas altl'ibuições,

Parà Maranbão foi expedida a oúu de guerra A.1Tabida, O·gorernaclor om dia intentou prender, por faILas de SOl"

commandada pelo capitão de mar e guerra JOcé Sanches de viço militar, o ermiLIío de S. !osé de Iliba-mar.
Brito, e o navio da companhia Llo commercio do Gram-Pará Oppoz-se a isto o bispo dizendo, que esse empregado gQ'
e Maranbão ilJarl'l'e de Deos, ue que era mestre João de Deos zaya de previlegio ecclesiastico.
Monteiro, com ordens e inctrncções mui cautellosas e mina- Replicou o govemador lembrando ao prelaclo, que o Cl"

ciosas para a prisão dos jesuitas, remessa d't:lles para o Pa- mitão era um mulato, casado, sem habito, sem tonsura e
rú, e conusc<lção de seus bens. nem proyjsão do or-dinario.

A náu fundeou na_bahia de S. Marcos na manhã de 7 de Cortou o bispo a que tão asseverando, que não obstante
janeiro de 1760; o commandante veio a terra em um escal- tudo isto, era_ certo o sen previlogio ji! dito.
ler, o qual se poz ao largo apenas elle saltou para não ter - Não arrefeciam estas pendencias.
_communicaç.ão com pessoa alguma, conforme mandayam <lS Qnando descançaya o bispo, apparecia o vigario geral com·
instrucções, c d'ahi em t.1iante calculem os nossos leitores o batentlo em lugar d'elte.
que não soiTreram os jesuitas, o que não fez Gonçalo Pc- N'uma d'essas occasiões o promotol' da .iu tiça ecclesias·

\ feira Lobato e Sou a para agradar ao poderoso marquez ! tica clr. J< ranci co Matabosque, servindo (le vigario geral,
A esta lucta não ficou impassivel o bi po, embora proce- teve grave contestaçãO' com o governador, porque dando por

desse com muita moderação, e somente nascesse a sua op- penitencia a um soldado, que deixou de se confessar no Lem·
posição da falta de consulta preyia ao SS. Ponlifice, e e1'or- po proprio, o pagamento de duas libras de cêra para a fa·
dem posith'a do Santo Padre para a expulsão d'esta ordem brica tla Sé, a isso se oppoz o govemador.
do reino de Portugal e seus dominios. O vigario sustentou a penitencia imposta, JoaLjuim de Mel·

A nada attendell o governador, porque o marquez de Pom- lo resistia e afinal appellou para o prelalJo, e as te decidia
bal, cego d'ira e sedento de yjngança, não consultou senão a questão a favor do seu vigario ger;)1. Joaquim de Mello
suas paixões, e af'l'ebatado por ellas, dispondo, como é f:lc- resignou-se apparentemente, porem para P~rtogal dirigio o
to sabido, da vontade do rei, o que queria era realisar seus sego,inte oficio:
desejos, e de todos, infelizmente, fazia doceis instrnmentos « Illm. exm. sr.-Como nesta occasião ponbo na presen·,
de seus caprichos. ça ele V. exc. as bistorias, que tem havido entre mim e es·

Passados tempos, reconhecendo esta falta apontatla pelo tes ecclesiasticos, não quero deixar de pô!' tambem a sem
bispo do Maranbão, abnsando da fraqueza de espirito, do razão com que Q conego Francisco de Matabosque, promo·
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lor de justic"a ecclesiastica, e que agora sen"e de yigario ge- Desde tempos immemoriaes foi elle empregado em Por
ral, por molestia, que este tem,' quer que um soldado, o tugal, tornando-se porem excessivo, quando as doutrinas
mais lJobre cfeste 9"egimento pague 2 libras de cêra para a jansenico-gallicanas do seculo XVIII alJi appareceram, sobre
fabrica, e isto por demorar-se em ir cumpril" o preceito tudo no reinado de D. Jo é I, de que é sullic.iente d~mons

quaresmal no dia de N. S. dos Prazeres, fazendo-o assim tração, diz o illustre sr. dr. Candido Mendes de Almeida
por causa de molcstia, como se vê da informação do paro- em sua excellente obra citada, o al\arà de 18 de janeiro de
cho no requel'imento, que junto a esta por copia, e eu pre- 1766, expel!ido em odio da auctoriuade ecclesiastica, com
senciei mandando cbamar o soluado, que ainda não está in· quo não poucos arbitrios se praticaram no Brazil, e n'outras
teiramente são. colonias portllguezas.

Eu mando pagar a condemnação por não experimentar o A pratica d'estes recurSOS era a expedição de taes cartas
dissabor de me excorumungarem o soldado, que estou cer- rogatorias; se o bispo ou o vigario geral não a cumpria era
to o farão só paI" me desgostarem. Maranhão 19 de abril de logo emprasado para se embarcar no prilJ.leiro navio para
065. Joaquim de l\fello. e Povoas. » Portugal e comparecer no desembargo do Paço.

11 te mesmo go\"eroador om ameio de 8 de janeiro do anno Assim determinava o alvar{t de 31 de janeiro 4e 1612.
seguinte participou ao governo da metropole, «que não Ibe Quando pelo regimento de 13 de outubro de 17iH, ~ 9'i
foi possil'el de sorte alguma conservar a boa paz, que tanto foi creada a relação do Rio ue Janeiro, este soffrimento mi
desejou manter com este prel3do, por ter este ultimamente norou para as capitanias do sul do Brazil, porque para es
rompido com elte com o maior excesso, a ponto de assentar t3S fica a sendo a relação da l.3ahia outro desembargo do
não dever mais communical-o, porque nem sempre poderia Paço. "
ser assistido de tanIa prudencia como na occasião do rom- As capitanias do norte (Maranhão e Pará) continuaram po
pimento. » rem sujeitas aos tribunaes de Portugal. O marquez de Pom-

Disse elle, que a causa fui ter vindo do Mearim, por 01" !lal simplificou este processo.
dem do vigario, um Meiriobo d'aquella igreja, n'uma canôa Creou jltllta de justiça oos lugares, onde havia ouvidores
remada por dois indios fugidos da villa de Vianna, e corno pam se deferir logo aos 'reCU7'SOS com a precisa celeridade.
chega e ai) ou conbecimento acbarem-se elles n'um porto Era presidida pelo ou\"idor, tendo por adjuntos o juiz de
tia ilha da capital, lá mandou um sargento e dois soldados fóra, e qualqner jurista ou advogado, escolhido pelo ouvi-
para prendei-os. dor.

Não foram encontrado, porem desconfiando o sargento, Montada é1 'sim esta maquin3, recorria logo ás"ternporali-
que o meirinho os tinha mandado avisar por outro indio, daries por qllalquer questão, e sem a mertOr prudencia.
oum eSCl'aYo, que' comsigo tl'azia, trouxe presos. todos tres Embora fosse n'essa epocha a jltnfa de justiça a compe
ti sua presença, e como chegassem á noite mandou elte re- tente para conhecer d'esta e d'outl'as pendencias, receiando
colbel-os ao calabouço, e indo no dia seguinte á sua presen- talvez o governo a repetição das scenas escandalosas do tem
ça, depois d3S indagações, a que procedeu, os m30dou 01- po de D. Timotheo do Sat:ramento, lançou mão da faculda
(ar por innocente . de concedida pelo alvará de 31 de janeiro de 16'12 manclan·

D'al1i 3 dias recebendo carIas de Lisboa do conde de A- do clJarnar o prelado a Lisboa pela carla regia de 18 de ju
zambuja, entre ellas vC'io uma para o bispo, a qual mandou lho de 1766.

Ile entl"gar com um recado informando-se de ua sallde. Obedeceu o bi po, seguindo pnra a côrte 11:l galera Santo
Re.pondeu.lbe o prelado que estava padecendo algumas. ntonio em H de fevereiro do aono seguinte.

molesLias, o por isso elle foi vi it31-0 na manbã do dia se- Em q~lanto D. frei Antonio vinjava para a l\Ietropole, a
guinte, e quando lhe de~IDrava o seu pezar pelos incommo- igreja maranheuse continuou em luta e desgosto::..
do ue sua sóllde, re.pondeu-lhe logo, « que era elle a cau- Para reger D diocese foi nomeado rigario capitular o co
sa d'ellas, e que se continu3 e havia ser o seu homicida. " nego dr. Pedro Barbosa Canaes, vindo de Lisboa expressa-

Desculpou-se o gorcrllndor, dizendo, que era impossivel mente para oecnpnr este cargo, pois em carta regi3 ele 25
ser elle a 'aU$a das suas molestias, ao que respontleu o bi - de nbril de 1767 dizia o IDonarcba" ao deão e ao cabido da
po com estas palavras « quando v. s. veio, cuidei que ti- Sé «que era mui do seu real agrado que na aus8ncia elo bis
nbamos um governador pio, agora vejo que é um persegui- po, fosse nomeado o referido dr. vigario geral, vi to ter
doI' ela igreja. » confiança nas suas letr:ls e virtudes. »

V. exc. diz-me isto, replicou Joaquim de Mello: «Sim, Apenas empossado de eu elevado cargo, mo Irou-se logo
continuou o bispo, que posso-Ibe dizer, porque sou seu pre- incap3z para elle.
lado, e não se me dá de morrer martyr para defender a Imprudente e arrebatado de tudo faz"3 questão, e sem res
igreja. V. s. estú erq pecado mortal, estú excommungado e peitar-se ~ si proprio proyoca\"a attrabTr a att~nção publica.
jlOSSCSso do diabo. » Par3 nos ju tiLical'mos da énrlOnciação tl'este juizo, citare-

Ogovernador muito perturbado retiroU'S0 logo, cortan- mos apegas o seguinte facto, que revela um espirita sempre
do assim esta conversação por demais inconveniente, e to- prompto a aproveitar-se de todas as occasiões para lllctar.
mOll a resolução ele nllnca mais encontrar-se com elle. Em 3 de março de ,1778 Joaquim de Mello participou pa

N'esse tempo o recurso ou.aggravo ~l corôa ora um ex- l'a Lisboa, que achando-se elle na igreja das Mercês, a con
pedieote muito commum, e de que lançava mão o poder vite do prelado da ordem, para as istir á festa do seu pa·
tempol'al para iufluir e dominar o poder ecrlesiastico. triarcha, encontrou-se nO côro com o vigario capitular, e que
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1 David GOl1falves ele Azeveelo. Epitome historico pago 428.

este offerecendo-lhe uma cadeira ao seu lado esquerdo, elIe Por ordem de el-rei D. José foi em Leiria expiar o seu
não a aceitou « paI' entender lhe pertencia o melhor togar crime de ser amigo dos jesuitas. em um dos conventos da
como governador d esta capitania, onde lbe parecia niogoem ordem ele Santo Agostinho a que pertencia, sendo tambem
o dev,?sse preferir, e como o dito vigario lhe chegou a di- obrigado a renoncial' a sna esposa maranbeose!
zer que o primeil'O lugar em toda. a parte lhe pertencia a Fallecendo porem D. José em 24 de fevereiro de '1777
elle, o que fez, e pal'ticalarmente em a sua propria casa, cahio tambem o poder do marquez de Pombal.
então lhe protestou que dava conta de tudo a soa magesta- Sobindo ao throno D. Maria 'I a, os bons sef\7 iços, as vir·
de, e que até á sua deoisão não teria encontl'o algum com tudes, e os soITrimentos do bispo recluso, ou para melhor
elIe, em que p0desse haver semelhante disputa. I) dizer, preso nos estreitos limites d'um pequeno coovenlo

Continuando ainda esta questão o governador em omcio de aldeia 0~1 villa, uesde '1767 até 078, foram recompeD'
de 31 de agosto de 1769 deu conta a sua magestade « que sados afmal com a nomeação de arcebispo da Bahia.
senão costume em toda a parte estar a cadeira do governa- Como são mal seguras as grandezas d'este mundo I Nes,e
dor debaixo da capella-mór, era pal'a estranbar-se aqui tal tempo o marquez de Pombal era pelos tribunaes do paiz de·
falta, mormente agora quando se acrescentou a dita capella- clarado cl'iminoso e digno d'exemplar castigo, era perdoa·
mór ficando esta com muita grandeza, e o arco do cruzeiro do das penas affiictiv:Js em consideração a sua avançada ida·
-desembaraçado para poder estar a cadeira cl'este governo, de e enfermidades, e ap enas destel'rado para 20 leguas róra
como advertio ao cabido d'esta Sé, ao que se 0ppoz dizen- da côrte. 1

do, que era contra os seus estatutos, e ü vi ta d'isto punha Suas victimas iam sendo aliviadas' dos tormentos porque
esta duvida na presença de sua magestade para determinar tinham passado, e a justiça para ellas jú era uma realidade.
sobre esta materia o que fôsse do seu real agrado. » ão pouue porem O. frei Antonio de São José assentar·

Ao ler-se este pequeno facto disperta-se-nos logo a lem- se na cadeira vaga por morte de D. Joaquim Borges de Fi·
brança do poema Lulr'in de Boileau, ou do Ifissope deDi- gueirôa, porque foi, ainda em Lisboa, por Deus chamado à

uiz I SU:l presença, ii 9 de agosto de '1779, no convento de N. S.
Ainda esta ques~ão não estava terminada, surgio logo ou- da Graça, onde residia.

tra. Diante do jZtsto fuiz sem duvida já recebeu elle o premio
Não podendo ser pago de seus vencimentos Logo nos pri- de seos trab:llhos e martyrios n'este mundo, e a historia imo

meiros dias do mez, levou o mesmo -vigario capitular ao parcial não pMe deixar d'inscrever com letras d'ouro oseu
conhecimento do governador uma queixa a tal respeito. nome no catbalogo dos incansaveis e benemeritos defenso·

Não satisfazendo Joaquim de Mello pontualmente seus de- res da igreja catl101ica apostolica romana.
sejas, mandou elle affixar na porta principal da Sé um edi{u,l,' « Este bispo, lemos n'um manuscripto contemporaneo por
aviso ou lJasloml, em que narrava ao povo em linguagem Francisco Xavier Camello, natural da cidade de S. Luiz, era
lamentavel o seu estado de privação, de necessidades e até excellontissimo pregador, que 4eixanl saudades quando aca·
de miseria, por fa1t~ d um mez de seu ordenado. bava a predic:l. Pregava no MaranIJão todas as domingas de

Terminava declarando, que tinba algumas obras de prata, quaresma, nos dias de S. Luiz Rei de França, ele ossa Se·
que c-edia ou empenhava, e que a isto se via obrigado para nhora da Boa Morto, e de todos os santos.
não morrer de fome! « Estes sermões eram infalliveis, alem de mais algnns par·

Parti convencer-se das intençÕes do vigario geral, m:lndou ticulares, o tambem no dia de Reis, Ú 6 de janeiro, c nú anno
o governador por interposta pessoa comprar os objectos of- em que partia para Lisboa, n'esse dia pregou,' e se despe·
ferecidos. dia de todos os seus ouvintes, que ficaram com os olhos

O vig:lrio geral por preço algum quiz dispôr d'elles, pa- cheios d'agua. »

tenteando assim a ft'ivolidade ou a imprudencia do seu pro
cedimento.

O governador aproveitou-se de tudo para levar a. presen
ça do ministro dos negocios de ultramar um longo e minu- Nasceu na cidaue d'Evora, sCJa voca0ão o impeUia a abra·
cioso relatol'ro contra 0 vigario geral. çar o estado ecclesiastico.

Em consequencia (l'isto foi tambem chamado á côrte, por Oeséjoso c1'ampliar seus conhecimentos foi na universida·
carta regia de 9 de agosto de -1769, e para lá embarcou no de de Coimbra matricu!<Jl'-se na faculdaLle de theologia, onde
navio São Luiz em 20 de agosto de '1770, vendo-se assim recebeu o griÍo ue licenciado.
Joaquim de 1\1ello livre de um inimigo, que muito o incom- Jei' clerigo ,secula:, foi nomeado vigario geral do distl'iolo
modava. da villa de Montoito, nullius d'iocesis, da ordem militat' de

Foi determinado tambem por essa carta regia, que o ca- São João de Jerusalem.
bido se encarregasse interinamente do goremo cIo bispado, Aproveitauo depois para .visitado!' das igrejas de todo o
o que se cumpria sendo tudo participado a el·rei.por carta priorado da dita ordem do reino de Portugal, foi sUl'prc·
do CJbido com data de 21 de agosto de 1770. hendído com a nomeação de bispo para esta diocese.

E tempo de dizermos o que foi feito de D. frei Antonio Apresentado, e depois confirmado pelo papa Pio VI em
de São José. março de -1178, tomou posse em 21 cIe setembro de i779

Chegando á Lisbo~ foi mal recebido, como era d'esperar,
pelo governo.
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X.
D. Fl'ei Alntenio fIe P""UfI e Bell"s.

por seu procurador o chantre da Se João Duarte ua Costa. Tardou muito em vir para a sua diocese, e receiando-se
Por motivos on circul1lstancias, de todo encobertas pelo algum desast.re no mar, ordenou o go\'ernador do bispado,

,,60 do passado, renunciou o seu bispado em 1780. que por occasião do saneto e incruento acrificio da missa, e
Apeiado expontaoeamente de tão alto encargo, este prin- no côro, depois das completa;;, se entoassem precês, rogan

cipe da igreja não se julgon humilhado indo occupar os car- do a Deus pela prosperidade da viagem.
gos de provisor e vignrio geral do arcebispado d'Evora. Felizmente no dia 18 de outubro de 1784 fundeou na

Com taes occup.aç7íes terminou sua existencia este bispo, Bahia de S. Uarcos, ao occidente da ilha de S. Lui'[, do
para o Maranhão inteiramente iOllillerente, pois nunca "eio Uam/l/1ui0, o nayio Santa Anna, em que vinba este pre-
ii SU:l diocese. lado .

•penas divulgou-se tal noticia, o goyernador e capitãoIX.
general José Telles da Silva enviou Jogo para bordo um pra-
t?'co (ia bCl7'1'a, e no dia 20 entrou o na"io sem risco algum.'

Nasceu na vil1a da Jacobina, no arcebispado da Bahia. José TeLles com a inten.ão de receber o bispo da melbor
Professou na ordem dos carmelitas descalços da reforma maneira, que l11e fosse possiyel ({ mandou preparar todas as

de Santa Thereza. lanchas e escaleres, que se achavam no porto, bem como as
Pelos seus estudos foi mestre da sagrada' tlleologia, pelo canôas de sua magestade, » e foram postas á disposição de

seu talento pregador regia, e pelo seu espirito justiceiro foi tão illustre pas ageiro.
nomeado examinador synodal. Logo que fundeou o navio o governaàor foi á bordo na

Os seus hons serviços e as suas reconhecidas virtude~ o canôa tapltya comprimentar o bispo, e <lvistando-o dirigjo
fizeram lembrado ao rei para occupar a séde episcopal do lbe' e_la saudação lalina-1Jr.nedictus, qui venit in ?lomine
Jlaranhão. Domini-do Evangelbo S. Matheus, cap. 2[, (louvado seja

A apr~sentação regia foi oonfirmada pelo papa Pio VI em o que vem em nome do Senhor.)
etembro de 1780. Replicou-lhe logo o bispo-o lJOnlo é qLte depois nao cli-

Tomou posse po!' procuração o reverendo chantre João gam-relle, tolle, crucifige. eU7n. (Telles, agarra-o, crucifi-
Duarte da Costa em 5 de junbo de 1781. ca-o.)

Venceu uma questão, que te\"e com o cabido da Babia, Po!' estas palavras conheceu logo José Telles, que D. frei
que se julgava com direito a cobrar para si trinta e tantos Antonio "jnba muito prevenitlo contra. elle e os b,abjlantes
cru ados, ac11atlos no espolio de D. f!'ei Antonio de São José, do l\Ia!'anhão.
que foi bispo do Maranbão, morrendo a!'cebispo d'aquelLa Com tudo dissimulando suas desconfian'ças acompanhou-o
pro\'incia. para tura.

Fundon·se em não ter D. f!'ei Antonio tomado conta do No lugar uo desembarque, no caes da Praia-grande, e no
aroebispado, embom bouvesse renunciado o seu alto cargo trapixe de José da Costa e perara-o para lhe tributar as hon
no Mat'anhão. ra do estylo um regimento da guamição, e « granue molti

Não veio a Iaranhão, e parece-no, que só se lembrava dão de poro, que o recebeu com moita alegria, como quem
do seu bispado, quando mandava annualmenle buscar os havia -l7 annos não tinha e;:; e go to. »
rendimentos, que lhe pertenciam. Medite·se 11m ponca obre o que acabamos d'ascreve!'.

A 1.7 de maio de 1783 cbegou a cidade de S. Luiz a no- Não de\'e cau aI' e tranl1esa a prevenção do prelado, em-
licia de ter elle renunciado este bispado, sendo transferido bora não fosse a ocea iãÇ) propriiJ, recordando-se os nossos

'para o de Vizeu, onde terminou soa existen 'ia. leitores da con tantos luctas, que tiveram, e desgostos pOi'
que passaram D. Timotheo do acramento, D". frei ManoeI
da Cruz, e D. frei Antonio de S. José, as quaes já largamen
te uescrevemos em seus competentes lugares.

Nasceu em Bellas, nos soburbios ue Lisboa, a 20 de ou- :Foram esta sem dl1\;ida as razões, pelas quaes não "ie-
tubro de ·1732. . ram tomur conta de ua diocese D. Jacintbo Carlos da Si!-

Professou na ordem dos menores observantes reformados veira e D. frei Jo é do ~Ienino Jesus.
da Arrabida, i to é, frane.iscano da provincia da Arrabida, e Assim esteve a igreja maranben e sem prelado desde U.
foi mestre jubilado na sagraua theologia. de fevereiro de 1767: em que para a côrte partio D. frei An

Eleito bispo ua diocese uo Maranbão no reinado de D. tonio de S. José, até 20 de outubro de '178q., em que sal-
\ Maria I, a lJiedosct, foi conurmauo Relo papa Pio VI em 18 tou D. fl'ei Antonio de Padua.

de julho de '1783, e sagratlo no dia 'lá de dezembro do N'esse longo espaço de 17 annos, 8 mezes e 5 dias o go
nlesmo anno, na terceira dominga do aeh ento, na igreja do vemo da igreja foi interino, e por tanto sugeito a todas. as
convento das religiosaS' francesinbas de Lisboa. contrariedades e fraquezas, inberentes a ama posição tran-

N'este acto religioso funccíonaram D. frei Alexandre da sitoria.
Sagrada Família, bispo de Malaca, com assistencia de D. frei Continúemos.
José da Ave-Maria Leite da Costa e SeI, bispo de Angra, e Desem\}arcou « entre repetidos tiros de artilbaria do ba-
D. frei Domingos do Rosario, bispo de São Tbomé, confor- \uarte, e dos navios, que se achavam ancorados no porto,
me a certidão, que vimos, passada pelo padre José da Silva que -não cessaram em quanto não cbegou ao couvento dos
Coitinbo, otario Apbstolico em Lisboa. capuchos (de Sancto Antonio), onde pessoalmente o condu-

Diec. Vl. 1-9. ,
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zio o gO\'ernador em uma das sua carruagens, e mandou Solemnisara-se a festa de Corpu Cbristi.
pôr as duas que tinha, á disposição do bispo, junto á al- O bispo marcou o giro da procissão pela parte mais nlla
fanclega. J) da cidade, sem consultar a C::lmara, e' apenas mandanLIo dar-

Em seguida foi peja corporação religiosa de S. Francisco lhe couhecimento desta sua resoluç::io, yocalmente, por ín·
entoarIa um solem ue Te-Deum. termedio de um conego, contra o costume até alli seguido.

Ahi de:icançou o bispo até domingo 3l do mesmo mez, O governador e o senado da camara resolveram o con· '
em que fez a sua entrada solemne, indo « á porta principal trario, 011 para não alterar o costlJme ou para contrariar o
da cidade o governador, a camara, a nobreza e o poro para bispo.
acompanhar o prelado. » Força é dizer, que no tempo d'o Joaquim de i\1111/0, sendo

Ésta porta principal era representada por um arco no can- juiz ele fóra o dr. Henrique GLlilhon, determinou a camal'a,
to da rua do 80!, onde esta se encontra c m a ele São João. « que esta procissão não passa e mais, como era costume,

Foi feito a expensCls do senallo da cnmara, e de tal forma, por umas ruas indecen'tes, sem casas, e povoadas de gentes,
que n"clle se via competir a « pompa da riqueza com a mu- que por sua indigencia não tinham com que as aclamassem
nificencia ela archilectura. » com nquella decencia conveniente, e sim pela P'l'aia-!]ran.

Debaixo do arco e tava o sacel/o perfeitamente ornado. rie e adjacentes, cheias ,de eclificios nobre, e pO\'oadas de
Chegando ahi o bispo montado em um soberbo cavaI/o, mercadores e homen opulentos.»

foi immediatamente andado por meio d'uma oTaçaO ,q1'a!1l- D'ahi em diante ficou isto por costume, mamlando a ca·
- !cbtoria pelo sargento-mór Ricarúo Antonio da Silva Leitão. fiara com antccedencia afixai' editaes.

Revestio-se ahi, montou em outro cavallo, ricamente aj;)- N'cste anno o mesmo ella fez, nTIo cnidando cla resolucão
ezaLlo, e Cjuantlo estava prestes a partir, desejanclo o goYer- cio bi~po, porque reunida ella sob a presidencia do ouvidor
nadol' destruir-lhe as prevenções, como confessou, pegou na interino Antonio Pereira dos Santos decidio, «( que sendo
l'erlea do cavallo em que v!nba montado D. frei Antonio de esta procissão da cidade, era ácamara e nua ao bispo, a qncm
Pac1113, o assim o conduzio até a catbedral, declaranêlo po- pertencia a iGspecção d·eIla. l)

rem ao proprio prelado, que este acto toelo seu não pocle- Preparando-se os contendores para levar ayante a sua in·
ria ser tomado como norma para prejudicar as prerogatiyas tenção, o bispo na propria bora da sahida da procissão, não
cle seus sucessores. recuando diante de consideração alguma, mandou ler do alto

Os o[ficiaes militares João Francisco Ribeiro e Marioel Go- do [.'lüpito, e depois affixar na porta prinr:ipal cla Sé, a se·
mes YianDn, ajudantes ele orden do goyernador, vinham se- guinte pastoral, que extrahimos Jo livro dos ?'e[Jisfl'os ua
gmando nos estribos. camara episcopnl fi. 55 v. até 50-annos de 178~{ á 1788.

Esta excessiva delicadesa ainda mais apreciaelD devia ser, « Dom frei Antonio de PadL13, da orelem dos frades me·
porque no dia 29 elo mesmo mez o ouvirlor geral do Pinuhy, nores reformados, por mere ~ elo Deus, o da santa sé apos
dr. .To é Poreira da Silva Manoel, officiou c\ camnra agrade- tolica, bispo elo l\larnnhão, do conselho de soa mage"tade

.cendo à honra que ella lhe fizera de· o nomear caudalario fidelissima etc.
do bispo na sua entrada. Para colorir a recusa disse, que A todos os nossos subditos saude e rnz.
assim praticou « por não querer privar d'este lugar um elos Pel'tencenuo a nós pelo corneter e ameio episcopal, qne
homens de bem clesta cidade, que por si e seus successo- exercemos nesta diocese, o direito de ordenar, publicaI' e
res linha servido a mesma na governança, sendo este o uoi; dirigir, para onde qnizermos, as publicas procissões, sem
co premio elos seus traball10s e dos disvellos no exercício mais dependencia, que do conselho e não do consenso do
da republica. » nosso reverenelo cabirto, cuja obrigação sati fizemos por se·

Assim tão cercaclo de aLtenções e de festas desceu elle, rem para nós sagraelos os direitos alheios: em yirtnde des
debaixo elo pallio, a rua do Sol ao som elos canticos dos sn- te poder inherente ao nos"o Cilracter e POI' alguma razõe
cerdotes entoando a aotifona-Ecce Sacerdos ma.r;nus. justa e attendiveis, ordenamos, qne no oLlital, que o nosso

N'essa me"ma rua haviam mais dons arcos, um feito á reverendo dr. provisor e vignrio geral passasse para a ceie-
espensas (lo~ commcrciantes, e outro dos artistns. bração da procissão do Corpo de Deus, que boje !la de sa-

As janel/as e as portas estavam esconàidas debaixo de hir desta cathedral, se annllnciasse, que ella iria pelas rnas,
muitos enfeites. - onele fazin, ba alguns annos antes, o seu giro. Chegando,

A rua cobria-se de murta a de fiores em nbunclancia. pais, agora á nossa noticin, que não obstante ter o senado
Apeiando-se perto da p0rta principal da Sé-foi conrlu- da camara d'esta cidade, a quem demos parte da nossa de·

zielo ainda debaíxo de pallio até o presbiterio da catbeural. terminação, a fim de que manelasse preparar as roas, tel'
Por ordem da camara a cidade illuminou-se por tres noi- ordenado e feito executar os necessarios preparos, 11a quem

tos. esteja na resolução ele impedir, qne a ditn procissfio vá pe-
Com todas as solemnidades tomou posse ela sua diocese. Ias ruas indicadas n'nquelle edítal. O que parecendo-nos in·
Já muito pl'evenido infelizmente den elle começo ás suas criveI por ser um attentado formal e injuriosissimo á nossa

fadigas episcopaes. pessoa sobre .sagrada, revestida dos habitas pontificaes, e
Appareceram pequenas' intrigas, que somente serviram le' ando em nossas mãos o mais Augusto dos nossos Sacra-

pal'3 exacerbar os animas do governauor e do bispo. mentos, em cujo estado somos dignos de todos os exeogi-
Foram desta sorte correndo os acontecimentos, até que taveis respeitos: com tudo se o .inimigo da paz ba sllggeri.

chegou-se ao dia 26 de maio do anoo de 178õ. do tão execrando projecto, que só do inrerno podera ter
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sahi<lo, somos ourigaJo a advertir úquelle, 00 úquelles, de Deparamos com um olicio do bispo de 30 do mesmo mez,
quem o demonio e qoel' servir para o pôr por obra, que em (loe elle diz á camara, « que por causa dos barulbos pela
ficam ineursos na excommunhão maior reservada á santa sé [Jrocissão de Corpus Cbristi foram presos na cadeia por 01'
ilpostolica, que o concilio Jateranense terceiro fulminou no dem d'elle o mystcr do povo, os juizos e mais officiaes de
bem trivial eanon-Si fruis sfL'Iulenle iliabolo,-em cnja ex- olieios. mcc:Jnicos, que carregaram o andores e bandeiras
oommunllão incorrem tambem todos os que manJam, acon- da referida procissão, e o myster, por mais rebelde e con
selham e dão auxilio para que eUe se execute. Lida depois tumaz, esteve a ferro'. »
uc prima, e tornando-se a lêr antes da proci sTIo se [ixe no D'aqui seguia-se uma serie não interrompida de desgos~

lugar publico. Dada no palacio episcopal da cidade de São tos e de intrigas, de aClOtes e de insultos entre o governa
Luiz do Mal'anhão aos 26 de maio dt.: '785, Eu o pallre doi' e a eamara, o ouvidor e o bispo.
Jose João Bekrnan, e cri vão da camara episcopal, a subs- As tres primeiras authol'idades despunham do elemento
crevi-Frei Anlonio, bispo. )) omeial contra o bispo, porem cO.!.TI rcsena apparente, re-

O povo assustou-se r]1uito: gritus, alaridos e discussões ceianLlo compromettimentos perante o governo do reino.
agitadas perturbaram as solemnidalles 1I0 dia. O bispo a turJo oppunha a sua ten:lGidade, e o povo, que

Diante de tal confusão e desol' lem, motivarias pelo receio o :Jpoia\'a com todas as forças, a ponto do governador re-
lias pen:Js d'excommnnlJão, o go\eroarlor, o ouvidor, e o ceiar uma re\'olução. ~

'enaLlo da camn!'a r8s01"eram prudentemente ceder o trium- De tudo do deram conta para Lisboa ambos os conten
pho ao bispo. dores, porem o bi po julgou mui acertado mandar, como

De posse do campo sal1io a pro 'issão, e foi pelas ruas por seu procurador pel'Unte os mini tros uo reino, o conego An-
clle mar~adas, tonio Cordeiro Roxas.

Depoi:> de terminada, e.ia recolbiLlo D. frei Antonio ao Desejando illudir o goverríauol' deu a este sacerdote Jicen-
Paço de sua re idenc:ia, entendeu acamara, le\'ando á sua ça simples, permittindo-Ihe, que aceitasse o cargo de capel-
frente o ou"idor, ir á presença do bispo, como foram, « pro- Ião do navio Nossa Senho1'1t ela Penha de França. -
testar cootr3 a usurpação, que de seus direitos lhe fizera Não se fizeram estas c.ousas tão em segredo, como espe-
eUe. » ra\a o bispo, porque cbegara~ ao conhecimento de José

nInI os ouyio D. frei Antonio \'ir,)U-lb(~s as cOSttls, e' se Tclles, que em 21 de jullJO do mesmo anno officiou para
I rctirou dizenLlo, que não (azia caso de ouvidores. Lisboa, dando conta de tudo, e declarando, que para evitar

Acamara resenLitla, e com justo moti\ o, de tal I'ecépção, questões não e 0ppoz a esta licença, mas jaliou acertado
rcunio-se logo nesse mesmo llia, as 3 horas da ta'rele, man- suspender a congl'ua do dito conego, de conformidade com
dando convocar a nohresa e o poro. Oalvarü de 15 de janeiro de 1784, o que sem dovida éxa

Por conv'tte do procurwlor da corja rio Estado, '0l11l1a- cerbaria as iras do prelallo e do seu procorador.
I'cceu a esta junLa o gu"ernaLlor José Telles da Sih'u. Ainda esta quest~o e~tava E'm seu auge, quando Antonio

Aberla i1 ses 'ão, o procorador rcg'o declarou ao povo, Pereira dos Santos, °ouvidor, que tanto figoroa nas occor
dqlle a jurisuiç.ão regia se aGlm'a u urpada pelo hi:>po, di- r(,mcias da proGi ão de Corpus Christi, tcnLlo de partir para
lacerada a regia autllOridnde acamara oITenLlida pelo insu!- a Parnahiba, se foi de pedir do prelado.
\[l, desatenção e de 'preso, ljUe d'elle recebera nas cada. E ta de-pedida não foi sincera, e sim; parece-nos, que
lia sen paç,o,» e concluio pedindo ao governado!' justas pro- astucia armada por olle, e cone rtada com José Telles, coo-
yideocias para acabar tão triste estado. tra as iras do bispo,

José Telles cm longo u pedante discur:>o tractou de PI'O- Inl'dizmente a cilada produz.iu o eIToito desejauo, como
vaI' pela Ordenaçno, livro 1" n. 66 :li 4,7, e pelo alvará de melhor se "era fi'este oficio, dirigido por José Telles da
20 de jnnho (te '1608, (C que o bispo nada tiulla com e ta Sil\';), a S" Magestade, pela secretaria de estaLlo.
procissão, que mal empregara as al'ma mais tel'l'iveis, que II\m, e exm. sr.-E taudo para partir para Parnabiba á
possuia a igreja, pois e sas 'xcommunhões não pouiam re- deligeocia do real scrl'iço o juiz de fóra, que está actual.men
cahir em pessoa alguma, confurme o determinado pelas pro- te servindo de ou"idol' cle~ta comarca Antonio Pereira dos
visões regias de 18 Je jnoeiro de J7Go e W de mnrço úe Santos, e indo este despellil'-se do bispo desta diocese por
1i64, e que só para evitn!' desgostos aS. M. n50 tinha ollEl um effeito de enrão e de respeito devido á sua dignida
jogd se 0r posto na igreja a os,a pastoral, )) de. foi tão mal pago deste olLequio, que na presença de um

Fallaram ainda algumas pessoas desculpanllo o bi'po, e grande numero de pessoas eccle ia 'ticas e seculares, que se
attl'ibuindo este' e outros procedimento d'e.lIe a alguns co- achavam presentes, foi descomposto pelo dito prelado, que
negas, e á iuQuencia de José LIa Silva, eSL:ri"ão da fazenda publicamente lhe disse, que não sa.bia nada de leis, nem sci
real. encia alguma, que era um ignorante, e que apezar de engo-

De tudo lavrou-se aCioal um termo, declaranJo-se« a])u- lir encommuuhão estaya excommungado, com outras expres-
ivt1 e repugnante a preteoção elo bispo. )) sões tão descomedidas e insultantes, que o dito ministro,

esse mesmo dia o gove1'Oador requ,ereu ao bispo a cer- não perdendo a presença de espirito, tão necessaria em um
tidão da sua ~lastoral, e o bispo á camara a certidüo elo ter- encoI)tro semelhante, pro"ou a maior prudencia em não rom
mo ela junta, de que acabamos ue fallar. per em algum excesso. A pressa com que este ministro es

Acamara esperou pela 1Jastoral, e o bispo pelo termo tava para embarcar, não lhe dando lugar para pôr na real
e assim não se pas,aram as certidões pedicJas. presença de S. Magestade este acontecimento, vindo dar par-
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te delle, me pedio o participasse logo li mesma senhora por que occupo nesta (jualidade, pois ele outro modo ficarei cm
todas as respectivas repartições, para que não bouves~e de- circumstancias taes, que não poderei ir ú fesia ela igreja,
mora em chegar ao seu real conhecimento o gl'o~seiro, des- em que o bispo vá omcia!' com os seus conegos, para que
attento e atrevido tractamento, qlle lbe fez o referido bispo, me não façam uma desfeita publica, como me pretenderam
que com incrível imprudencia e inconsideração no mesmo fazer no dia do patriareba Santo Elias na igreja do Carmo, u
dia, em que nesta cidade se celebrava a festa do aDjo Cus- onde foi fazer pontiücal, o que eu preyeni como consta da
todio do reino, em que bouve procissão que acompanharam co~ia da carta D, 1, que sobre esta·materia me escreveu o
a camara e cidadãos, ajuntou á descompostura, qne fez a- prior do Carmo, qlle eu ponho na presença de v. exc. para
quell~ mencionado ministro, os destemperas seguintes, quo Ibe mostrar que o bi po e o cabido estão dispostos a apre·
parer.em effeitos de quem teve a desgraça de per'del' o ra- sentarem, e se servirem de toLlos os meios de me desauto·
ciocinio. risal'em, e de me fazerem ter duvitlils em competencias de

Estando para sallir a dita procis:ão lIa igreja da Sé, a jurisdicção para conservarem viVi] e abrasada sempre il dis·
camara, c mais cilladãos promptos para a seguil'em, faltava cordia, que infelizmente 11a em seus animos, e que tem pro·
um tlcste p:Jril (legilr CI11 uma das varus do pallio por qnem cluzido, e produzir~:scmpre fl1nestos etIeito , se sua mnges·
se esperava, mas o bispo voltando-se para um vereador, qne tade não der uma prompta e terminante providencia.
se achava perto delle, lhe disse que pegasse na dita vara, ao Bem \'6 v. exc. quanto ella se faz necessaria, llepoi do
que este, replicando-lhe que esta lhe não competia, e .qne que no meu omcio de 22 de junho deste presente anno ex·
lba podiam tirar da mão, lhe milndou o bispo que pegasse plJZ a v. exc. pilra o fazer presente a sua magestatle, a que
nella, que elle o manilal'a, e que não a lal'gasse á ninguem. accresce o que acima lue refiro, cm cujos termos 6 ele crer

Sahio finalmente a procissão, que I sendo real o bispo a- que acontera o bispo pôr-me em precipicio de l.1esagradar'
companbou sem habitas prelaticios, a qual dando volta ao a rainha, rompendo em ex.cessos a que elle me drl motivos,
red{)r da praça, e pilssando ao pé de umas casas, em que mas eu que o percebo, tenbo dissimulado todas as offcnsns,
moravam uns ofl1ciacs de navio, que indiscretamento tinham que me tem feito, tão grandes que indo \"isital-o me tomou
posto a porta tl'es ou qual.l'o couros a seccar, voltou-se para satisfação por havor milndado prendei' o promotor Cario
a camara, e publicamente começou a increpal-a de que não José da Camara, a que respondendo eu, que só á SUil mages·
fazia a sua obrigação de modo tal, que eecolhida a peoeis- tade dava contas dos meos peocedimcntos, me respondeu
são, e acompnnbando o escriyão da camara a primeira sala que elle tinba Llado tambem conta fi mesma senhoril, na qual
das casas de Slla residencia o reprebendeu duramente por é niltu;al que elle havia de occnllar, que o dito clerigo é
elle e pelos mais oficiaes da dita camara terem sido tão reyolLoso, sedicioso, fanalico, impostor, como a \'. exc. dei
negligentes em consentirem em uma tal indecen ia, c' neste parte em oficio da mesma data acima mencionado, al~m do"
momento é que o juiz de fóra o foi encontrar, e foi descamo crimes cm que se acha culpaJo de falsidades, que o faziam
posto e insultado do modo porque acimil já referi, o qual indigno de receber as ordens, que o bispo lbe deu illdeyj·
para neste particular dar llma satisfação publica mandou uamente.
prenuer um piloto proprietario dos ditos couros, pelos nÚo O modo de. obrai" deste prelado é tão alheio do bom seno
haver feito recolher antes que passasse a procissão. so corno da decenciél: tem oscal dalisauo esta terra de mo·

Nestas offensas publicas tive eu tambem no mesmo di:J uo tal, qne muitos do seus moradores dizem, que melhor
uma grande parte, porque tendo na igreja da Sé ~emprc urna era qne esta igreja e ti\'esse ainda sem prelado, demasian·
cadeit'a destinada para o meu assento, quando vou as festi- do-se nlguns delles tanto em rTItlemurações contra elle, que
"idades, que ali se cerebram, e junto della dois bancos ril o fui obrigado a prender um tenente do regimcnto, por me
para os meu~ ajudantes de ordens se sental"amjunto a mim, constar tinba discorrido a este respeito com alguma liberda·
os mandou o bispo tirar d'ali' e passou orl.1ens para que de, o llue o bispo me não ngl'aeleccu .. nem so fez salJedor
d aqui em diante nil ceremonia de incensar, como é estilo e- que eu, por honra da sua dignidade, pertendia reprimir os
gundo o ceremonial, me não deem mais do qne l,lois c!ucfos insnltos, com que o tratavam, e clesatteudiam, procedondo
de insenso, quando até o presente sempre se me deram tres, elle a meu respeito bem de llifferente modo, PQis que ale
e- aos meus antecessores, que foram gellel'aeS deste E~tado, nos seus discnrsos publicos, e da' igrcja me tem ferido
o que em taes circumstancias eu devo tom como 'uma des- qlla 1to pode, não só reprehendendo quasi todas as minhas
feita publica, que {) bispo me quer fazer, da qual eu me acçõe~, más excitando e movendo os animos do povo CaD'

queixo li s. magestade com tanta mais razão que, estando tra mim, como se prova da attestllção n. 2, passada por um
nesta posse e tendo ávista o ceremonial romano d.e aulclJ"Y, seu proprio parente então seu famiJiú.
o mais seguido em as prmcipaes igrejas de Portugal, e dessa Não devo aqui tambem omittil' á v. exc. que tendo·lbe
côrte, por elle se vê que me são "devidos como goveroador pedido ba mais' de oito mezes um vigario para a igreja, que
e capitão-general deste estado tres ductos, de que o bispo, novamente mandei fazer na nova povoação de indios gameI·
com mais tres conegos da Sé que o lisongeam c aconselham las ele S. José do Cajary, até ?gora me não te,m dado, de
mal, injustamente me quer privar, causandQ-me um(l morti- sorte que estão aquelles iJ1llios sem tercm quem os instrua
ficação publica para o meu desdouro, 00 que peço a v. exc. na doutrina, e Ibes administre os SacramenLos, talvez fazen·
represente a s. magcstacle quanto se faz preciso, que a mes- do isto damno aquelles infelizes por me fazer 1"ebénulita, ao
ma senhora ordene ao cabido desta diocese e ao bispo del- que espero sua mag(~stade tambem bade elar providencias.
la respeite este seu governador, conforme merece o lugar lt certo que achando-se esta igreja elo Maranhão sem pre·
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lado, bavia desoito ann08, esperayam todos achar no primei- Deus guarde a ,-o exc.-Maranbão 21 de julho de 1785.
ro, qne sua magestade aqui mandasse, aquella consolação -José Telles da Silva-Sr. Mal'tinho de 113110 e Caslro.
espiritual, e aquelles exemplos de yirtudes e de boas acções, Não dando inteiro credito ao que diz José Telles, não se
que estes habitantes tanto precisam para entre elles se in- p'ode com tudo deixar de ,,-31' que grandes desgostos então
troduzirem os bons costumes e a pratica e obsen'ancia das reinavam nesta· capital.
regras de piedade e caritlade Cbristã Infelizmente não lem Note-se no final desta carta como o go, ernador deixa en
esta igreja sentIdo utiliuade alguma em ler pastor, antes tre"er o seu pensamento de perseguir o bi po, e como bus
pelo contrario me atrevo a dizer, que com as suas paixões, ca predispôr a rainha desde logo á seu favor, apresentan
com asua parcialidade e com os seus. proceuimentos·e sem do-se como innocente em tudo isto, e só o bispo o culpado!
justiça tem dado muito evidentes sign~.es de Dão ter inten- Com que frnes antecipadamente lamenta, caso lJasse os
ções proprias do sen estado, mas somente de um homem limites da lJntrlencia, se cair no real desagrado!
do mundo, que olha para o interesse, e para a ambição e Não tinha ainda tlesapparBcido a má estrella deste infe-
cobiça, \'icios que sendo reprebensiveis na vida civil o são liz bispado.
incomparavelmente mais na vida eccleslastíca e em uma Leyantaram-se novas qucsLões por causa do padre Dio-
pessoa de Sl1a digniJade, a quem e .Lú muito mal andar pe- niz'o José de Aguiar, Yigario da villa da jJ1Jchct, hoje cida-.
dinclo, que IlJe deem tenções do missas presento, e outros de de Oeiras, na pt'o\'incia do Piauby.
mais ioteress!3s, ter negros de Cacheu em fabricas de arroz Ou pelo mão procedimento deste sacerdote, como asse-o
IpJbalhando por sua conta e fJZer outra::; mais cousas, que vem frei Francisco ue . S. das Dores na sua obra, aindá
escandalisam a todas estas gentes, e mais que tlldo o rom- inedicta,-Pomndubl.l lIlui'anhense, ou por suggesLões elo
per comigo, com o ouvidor, fazer tlesfeilas e desatenç,ões a njudante de cayallaria auxiliar Antonio do Rego Castello
UIll e outl'O só para saciar sua Yiogança, e satisfnzer a José Branco, com quem trazia ha muitos annos diversas l:ontes
da Silva, o homem mais indigno, que passou á America, e tações, '.os habitantes de Oeiras fizeram subir até o throno
que é' o seu mais intimo amigo. queixas contra o seu pastor.
Avista do que este preiado me h)m feito, c ainda farú por D. l\Jaria I, em deferimento à supplica~ fez baixal"pelo

Coi' gro seiro c mal criado, yeio-me na tri te precisão de fa- conselho ultramarino uma- proyisão ordenando ao bispo to
7.01' presente a sua magestade, por tO&J as respe~ti\'as 1'13- masse (j{)nhecimento ue taes occurrencias.
partições, todas as suas más qualidade, e que estando elte De ejando dar cumprimento a esta ordem regia o prela
detel'minado e resoluto a romper em demasias contra mim, do nomeG'u dous commissarios para tal fim, que foram o
]lode acontecer que tendo cu soITrido até agora todos os conego João llaria da Luz e o padl'e Henrique Jo é da Silva.
seus despresos, scm que em pnga delles tenha recelJido da Tudo isto foi feito em segredo, porque o vigario era mui
minha mão mais do que attenções, vcnha alguma occasião to protegido pelo governador, e o bi po receia"a vêr frus
em ql1e passe os limite- da prudencia, que até agora me to- tradas suas deligeocias.
nba prescl'ipto; e neste caso parece de r3z~0 que sua ma- Depois da [nrtitla do r,ommissario sabendo José Tel1es
ge tado evite todo °Dcontecimenlo que me possa procura' o fim, que os leva\'a a tão remolo sertão, não poude dissi
ndesgnça de cahir no sea roal desagratlo, ii qu:.ll elle me mular o seu resentimento, e escreyeu para a côrte em 20
quer encaminhar por meios, que são tão improprios ao seu de ngosto àe 1781) narrando e le facto, e até confessando
estado, e incompatí"eis com os principio da verdadeira 1'13· ~om notayelle\'iand3de «qne quando concedeu licença para
Iig iTIo, de CJue ~lle é roinistl'o, e 'perando da real atlenção este padres p3 sarem a {orlale-:,ct do re,qistro do ItapeCl1
rIa mesma senbora que não pel'mitta que um sea governa- I'U, foi por que lhe occullaram o destino, que levavam, e
d0r e capilflo-generai s ja ultrajado, e desattendido em um Ibe Ozeram a desattenção de não se despedirem uelle, nem
governo para onrle o mandon gOyerU31' em seu real nome, lhe participarem o objecto, ~ que iam úquella capitania, nem
por uma corporação tão podel'Osa no nosso reino como a tão pouco o bispo lhe scieutificou, como pedia a politica,
eccle ia tica, que o SeU chefe tem conspirado toda contra pois que nào devia manrlar (a:er esla diligencia, e 1J1'a
mim.. sem ouLl'o motivo que não seja adquiril' cu 'e su'ten- ficar aclos dct sua flwüdi~ãf), sem ler a allcnção de lhe'
lar as prerogativas e au!!lol'il1atles, que é inherente ao lu- comtll'imicar. )
gar que aqui c tou occupando. .1ui ele propo ~to gripbamos ~stas ultimas pala\'fas para

Y. eIC.. pode 'onsiJerar toda a amiç,ão em que me deyo conhecer-se ou a ignorancia ou a arrogante maneira ele pro
Yêl' nesta terra, c lambem qu os inimigo de quo estou cer- ceder de Jo é Tellcs para com D. frei Antonio de Padua, de
cada hão de proclll'ar clencgrir todas as minhas intenções, em quem queria ser tutor á força!
cujo supposto tenho já pedillo a sua magestade monde co- \.lé em actos de jurisdicção ecclesiastica, toda especial e
nbecer de mim, do bi po, e dos mais que ·tão consicleravel- privati\'a do bispo, José Telles queria ter ingerencia previa!
menle cooperam para tantas desor'dens, o o peço noyamcn- De sorte que o prelado nada por si podia fazer, era ape
le agora com tanta mais certeza e confiança do que a coose- Das o cbanceller do go"crnador I
guirei, quanto este e o unico meio, qne sua magestnde po- Ora, se Josó Telles em um omcio dirigitlo 3 ·rainha não
de ter, de conhecer quaes, c quem são os ))ons ou máos se continha a pouto de dizer isto, e estender-se largamente
yassallos, que o yi01'am sen'ir nesla capitaoia, e aquelles que em desabafo, as vezes pouco correspondentes à sua alta
lbe tem feito mais serviços, e tendo mnis hem olJservado as posição, imagine-se o que não praticaria elle aqui contra o
suas leis e deterlninaroes reae::;. bispo '?
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Finalmente cLJogaram os commissarias ao seu destino, e É claro que o manto real não bavia de cnbl'ir um crimi.
constituiram-se em tribunal, sendo juiz o conego Josó Milriil noso, pilra enchel-o de estima e de honril.
e escri\"iío o padre seu companbeiro. Ayre:> Caroeiro não nos parece ter sido esse homem, com

Instaurou,se o processo coptra o vigario, depozerill11 mLli- abi foi descripto, porque em 3 de agosto de '17!)!), já n
tas testemunhas, foi .elte pronunciado, e c]@pois preso, sus- governo de D. Diogo de Sousa, o ex-capitão general D. Fer·
penso elo omcio e beneficio de sua igreja, sendo alem <.1e nanuo Antonio ele NOl'onLJa C;]sou-se com umil das fill13
tudo isto multado em 20G~OOO reis. d'eJle.

Annal foi removido para esta cidade, como pro o á 01'- Um fidalgo d'ilntiga linhagem, como eraD, Femando, cbeio
uem e disposição do bispo, ficando encommendaelo ua fre- por tailto ue todas e:>sas vilidades e imposturils propriasde
guezia o commissario escrivão, em virtude de uma provi- tal classe e de tal tempo, não ii ia por certo unir-se á fami·
siío, que levou. de um homem dê semelbante jaez, inela mais, sendo D. Fer·

O vigario, não se conformando com estils penas, recor- nando tão estupido como ignorante, porque mais fannlieo
reu para o tribwwl da cOl-ôa. seria pelos seus brazõcs.

Prolegido pelo ouvidor, e talvez com justiça, foi atten- Note-se tambem, que A)'re. Carneiro era descentlente de
dido em seu l'bCUrSO, e « julgados nultos, incuriaes, e op- muito boa familia em Portugal, era abastado de bens de for·
pressivos todos os procedimentos praticados pelo bispo e tnna, e aqui tractilva-se com luxo e ostenti1~,TIo.

seus delegados contra elle. » Do dr, Jo-é Tbom:lz sal)emo apenas, lllJe era magistrndo
D. frei Antonio não se sugeitou a e, ta sentença, c man- intelligente e elado ao cultivo da mnsa, senuo paril lamol!'

dou prender o vigtlrio nos carceres dos religio os elo con- tar-se o extravio, que ti\'erarn as suas composições poeticli
yento elas Mercês. em grande numero, e que foram entregues. a sua filba D.

Apenas soube d'isto o governtldor immeditltamente oili- Anna QLliotanilba, que ba pOIJCO tempo morren na rua dI
c.iou a todos os superiore5 dos conventos da capiral, para ESf1'elLa, na caSil quasi defronte da gerencia da compnnhil
que não <lcceittlssem como preso este vigario, j ligado inno- UUl/ial ele navegação a vapor.
cente pelo juizo dCL corôa, que nesta capitania representava José da Sil\a el'a na verdade bomem activo, intelligenle.
o poder retlJ. porem amotinador.

Não encontramos a SOlL1Ção desta grave p9ndencia, porem A estes ~hcfes é injustiça não reunir o prelado ('om,o~

em dezembro desse mesmo anno deu-se o seguinte factO. immensos recursos de que c1ispLlDl.la .
• Havia nesta capitill um grande partido contra o go\'~rna- Juntavam-se todas as tilrdes, no largo de paJacio, ondeá

dor. farta conversavam até á noite na porta de José ua Silvn.
Isto mesmo elle participou, para a côrte em '13 de setem- Dizem que elle morava n'esse largo, casa de canto, frofr

bro do mesmo anno, dizendo que delle eram cbefes o mes- teira á lJabitação l10 governador, defronto tle palacio.
tre de campo do terço de Alcantara Vir,ente Ferreira Gue- É bem prOVil\ el que so occupassem das questões do dia,
eles, a quem chamou mulato, filho ue escra...,;] e criminoso onde eram elles, ora autores, ora pllrtes.
em Pernambuco, l\lanoel Ignacio Monteiro, a quem :Jccn ali É bem pos jvel, que por imprudencia d'alguns fosse ni
de ter sido expulso com inuignidade da admini tração da poucas vezes maltractadu com palavras o governador, equ
comp'lOllia do commercio, o coronel Ayres- Carneiro Homem elle t6uo ouvisse por mOrdI' ue1'rolJte.

, Santo-Maior, a quem classilicou como orgulboso, altivo, sc- ~ milito natu~al, que t:om a governadol' 1'0 sem lambo
cJicioso, e insGlente, o dr. juiz de fóra Josó Tl10maz da Sih';) inl'olvidos os seus purtitlario" em cujo numero entravam:
Quintanilha, miJgistrado al1i descripto com palavras infaman- militares, sendo alguus d'cllt~S muito precipitados em suai
tes e negrils côres, e finalmente o escrivão dil fazenda José palavl'as c acções.
da 'Silva, a quem reputava o nlais habil de toclus, e o ente O que é certo é, que na noite de 2 ue dezembro ue (7St
mais perigoso, por ser quem dava os planos, e dirigia o par- quando se acbava só José .da Silva~ depois LIa palestra dn I

tido a elte hostil. costume, foi espancado a ponto de sol' lleixatlo por marIo
Filllava de seels inimigos, e por isso QU nUa teve iJ preci- Correu logo o boato de ser este crime perpetrado po.

sa calma pilril bem julgaI-os, ou quiz ueprimil-os a todo o soldados Uil guarda de palacio.
transe, calumniando:.os como. infelizmente ainda boje lLa Exaltaram-se os animas, e a intriga subia ao seu mairn
muila gente sem cOllsciencia, sem bonra e sem uignidade. auge.

Ainda mais nos confirmamos neste juizo, quando dep;]ra- O:; partidarios do oITcndido não abandonaram o seu lei!.
mos com um omcio de D. Francisco de Mello Manoel da Ca- ele c1ôr, por temerem que alli mesmo fosse a sassinacla.
mara, dizendo a D. Caetano de Noronlla, em -I4 ue julho de Na manbã do ·dia seguinte indo o bispo 1'azer-Ibe uma I'i·
'ISOn « que havia recebido a soa carta de HS de janeiro do sita, o levou em sua companhia para o seu pilÇO, afim de 3ui

dito anno, em que lbe participava, que a princesa nossa se- trilctar-se.
nbora mamlára l'ccommendar-Ibe, que attendesse como seu N'essa mesma noite pareceu ao dr. José Tbomaz, que lu!
afilbado ao coronel de milícias Vicente Ferreira Guedes, e quizeram forçar' a porta tia rua, e tanto assustou-se, que r~

que lhe seria muito do seu real agrado, que elle o contem- lambem abrigar-se no paço do bispo.
pIasse para que lhe fosse pl'oficua a· sua real protecção, » e O coronel Guedes, que se achava no Hapecurú por ordom
terminava asseverando qoe haria de dar cumprimento a esta de José Telles, e « por supplíca da camara» fortiflc.ou UI

ordem. fazenda como um presidio, e armou seus escravos.
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Manoel, minha cnnceira,
Um pouco estás emendado,
Jú tl'aze o penteado
Pouco acima da moleira.
Mas ainda tens' uma asneira,
E asneira do diabo!
Ella de ti dará cabo,

e a núo deixas de repen te.
Sel'á pois acção de gente
Trazer o chapéo no rUDo ?

72 BIS

tes as cartas e representações, CJue v. exc. tem dirigido a sua Qualquer esquina 11183 servia de estatua de Paschino.
real presença, sobre as desagradaveis dispntas e clissenções, Ainda não bavia entre nós typographia alguma, e por i"
que se tem suscitado n'essa capitania, a respeito das quaes não sahiam dos prelos essas gnetas miseraveis, que serve
foi a mesma senhora servida ouvir os ministros do seu COl1- de peloUl'inho, e de carra cos os escrevinhadora::>, qua
selho, e em particular a mesa do desembargo do puço, com sempre entes .perdidos para Deus e para o mundo.
cujos pareceres houve por bem conformar-se: E não caben- Em lugar cl'esses postes-porem b5viam ãs gazelàs man
à9 no tempo, antes da pal'tid" deste navio, que transporta criptas, que appareciam a todos os momentos sem se sab
o novo governadoL e capitão-general Fernanüo Pereira Lei- d'onde.
te de Faias, que se expeçam todas as ordens, relativas a Infelizmente o palado uo goyernador e o paço elo bi p
este importante objecto, sendo um dos pontos mais essen- com alguma probabilidade, julgavam-se a fonte. d'onde n~

ciaes delle o não ter v. exc. cumpl'ido as cartas rogatorias ciam as eli[famações.
da junta da corôa: Manda sua magestaLle declarar a v. esc., Dizem tambem, que o prelado, homem talentoso e 3m
que lbe foi muito desagradil\'el este sou modo de proceder, go de lutas, por veze empunhava a penn;) d'escriptol'.
e não menos estranbas as razões, de que \". exc. se servia Muito propenso à satYl'a, não poucas \'ezes corriam ob
para o sustentar; e que sendo v. exc. vassalto da mesma suas u'este genero. i

senhora, e como tal obrigado, até em consciencia, a obede- Estabelece-se agora um grande claro na vida aliciaI d:
cer ás suas leis, e cumpl'Ír as 'sentenças elos Q1inistros a te bi"po, porque somente acbamos em 2G de abril de li
quem sua magestade confiou a parte nece 'saria rlo seu real um officio ua camara pedinuo a elle, que mandasse t
podeL' para a administração (la justiça, e protecção dos seu preces para a extinção da bexiga, que então lavrava comi'
vassallos coutra as violencias dos juizes ecclesiasticos, deve tensidade.
v. exc. nesta inteltigencia cumprir e sua rnagestaele lhe 01'- Terminava dizendo, que cc era ela intenção d'ella levai'[
dena, que cumpra effectivamente, sem mais replica nem de- ultimo dia das preces em solemne procissão a imagem·
mora, as ditas sentenças, ou cartas rogatorias da junta da S. Sebastião, que existe na cathedral. »

corôa, assim as que jú estiverem passadas, e que v. exc. Passados quatro dias, em 30 do mesmo mez respànu
ainda não cumprio, como as que se lbe apresentarem para o bispo dizendo iÍ camara, que condescendendo com ass
o futuro; ucando salvo a v. exc. O· direito ele procurar a justas supplicas ordenára, qne se fIzessem as preces nosili
reformação dos provimentos da junta da corôa dessa capi- as 2, 3 e 1J, de maio, publicando elle no dia 1° uma Pml:
tania pelos meios competentes na conformidade do alvará ral «para que a Di\'im\ Clemencia faça cessar o contagio
com força de lei de 18 de janeil'o de 06J.-Deus guarde bexigas, com que ha tantos tempos opprime esta cidade.
a v. exc.-Palacio ele Cintra em 29 de outubro de '1787.- cc Não pode deixaI' de fazer-me, continúa elle, admil'3(
jJla1'tinho de lIJello e Casf1·O. °modo, com que se explicam a l'espeito da procissão: I

.A.viso de 30 do mesmo mez e anno para o dr. ouvirlo~' rece-me, que vivem persuadillos, que podem orden3r im
ria comarca.-C( TenlJo recebido e levado :í real presença, riosameote procissões sem outra depenc1encia do ordinan
as cartas que vmc. me tem dirigido, muito principalmente que não seja da natureza da que o Sr. tcm do seu eSCI'UI
as que tratam das dissenções com o bispo dessa diocese, de que nem todos os membros desse illustre senado segu
sobre as quaes brevemente participarei a' vmc. o que Sua semelhantes sentimentos, no que obram com acerto.
l\Iagestade foi servida resolver, não cabendo presentemente «Mando com tuLlo ql1e se faça a dita procissão. »

no tempo, mais que dizer-lhe sobre í1 repugnancia d'aquelle Conber-e-se por este extracto, que ainda o anjo da paZ[
prelado para cumprir as seutenças, ou cartas rogatorias da adejava paI' esta cidade.
:iunta da corôa, que em omeio dirigiuo por esta secretaria Nova obscurIdade Il~v:\nta-se diante da bistoria, devolw
de estado ao dito bispo lhe ordena sua magestade, que cum- se quasi seis anoos, e não se encontra nos al'c~i\'os do,
pra elIectivamente, e sem demora, as ditas sentenças, assim verno e ela eamara ecclesiaslica e municipal um só escrip
as que já estiverem passadas, e que ainda não cumpriu, eo- que derrame alguma luz I
mo as que lhe apl'esêntar para o futuro: -e, no caso não es-
perado, em que as preoccupacões insolitas do mesmo bis- 1 O . D L' A t . V" d S'l II'. - _ no so amigo r. UIZ n 0/]10 lell'a a I va nos ouer
po, e uma tenaCidade sem exemplo, que tambem se nao de- a seguinte dcci171a feita pelo hi5pO ao OUl'idol' J\[anoel Aotooio
YQ esperar, o determinem a persistir na sua obstinação, vmc. tão Bandeira, CJ..ue tinha o costume de passeill' com ~ cabeça~

em tal caso prosicra na bxecuç'ío (lue ,lhe dotermina a lei cuberta, e as n~aos aLra~ das costas pegando ~o cb.apeo .
. '. o l , oJ O Sr. DI'. LUlZ Antomo assevera-nos sabor Isto de seus anlel

de 18 de janeiro de 1765-; e dê conta sem perda de tem- sados, em cujo numero está seu avó, que viveu nessa era.
po do que ti ver obrado. Deus guarde a "me. Palacio ele Lis- Eis a decima :
boa em 30 de outubro de 1.787.-Martinho de Mello e Cas
tro-senhor Manoel Antonio Leitão Bandeira. J)

Não é passiveI imaginar-se o desespero em que antiga
mente viviam os habitantes d e ta capital.

DiviLlidos em dous pal'tidos magoaYam-se dolorosamente,
insultavam-se publicamente, e chegada a noite longe de irem
no somno procl1l'ar alivio ao seus desgostos d.iarios, ainda
hiam afixar calumnias ahi por essas rllas e praças.
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Tudo são trevas diante de tanta incuria, de tanto desma- que foi do seu proprio cabido, que sahio a primeira pedra
zelo! para feri l-o pelas costas, quando o venerando prelado, cheio

Oanctor da Porand'uba AJaml1hense diz, e com alguma sem duvida de saudosas recordações, rodeado de sustos e
probabilidade, ter o bispo con&inuado a negar cumprimento de perigos, de trabalhos e de necessidades, ia peregrinan
ils decisões da jnn&a da corôa, e oppos&o resistencia ás 01'- do por caminhos desertos!
deus regias decidindo a favor da junta as questões havidas N"um dos livros do cabido le-se tl'llOscripta por ordem
entre elle e ella. d'elIe a carta de despedida de D. frei Antonio de Padua, e

Aoccasião da vingança havia chegado, a junta apro\'eitou-a logo abaixo esta declaração.
desculpando o seu procedimento como prova de respeito e « O tractarnento de senhoria aos cabid"os, tanto em sé ple-.
zelo pela auctoridade regia, não acatada pelo bispo. na corno vaga, é mandado a todos pelo alvarâ de 29 de ja

Foi D. frei Antonio de Padua posto segunda vez em Lem- neiro de 1739, e S. exc. rvm.:l transgredia esta lei, quandú
poralielades, seu proprio paço cercado pôr uma linha de sol- trata este cabido de um roodo' impessoal e escandaloso. J)

dndos e afinal declarado incommunicavel. Mão ingrata traçou estas linhas, dictadas sem duvida por
Redozido quasi á morte pela fome, intentou fugir do po- mente estllpida e perversa I

der dos seus algozes, e ameaçaOllo a um soldado com a pe- Onde está o escandalo no tractamento impessoal?
IJJ ela excommunbão, este o deixou sabir alta noite. Ainda quando houvesse alguma falta, o cabido não de\'ia

Ilecolbeu-se ao convento de Santo Antonio, e d'abi partio ser-o primeiro a desculpar o seu prelado?
para Vianna, onde abrigou-se em Maracú, fazenda do mestre As angustias de sen coração davam-Ibe tempo para esqua-
ue campo José Nunes Sociro. drinbar disposições de alvarás?

Ogovernador, o ouvidor e a junta da corôa, desespera- As desgraças do prelado não deviam causar desgosto ao
do por verem salva pelo poder divino a illostre victima de cabido?
BUS rancoroso adios, voltaram suas iras contra os amigos Onde urna palavra de consolação, onde urna demonstra-

do infeliz prelado. ção de pesar da parte do cabido?
Ome tre de campo José Nunes Soeiro, por ordem da Apenas censura mui rude, selvagem e até pueril!

junta, foi !1reso pelo escrivão da mesma \.ntonio Caetano Este procedimento do cabido ainda se torna mais negro
Rorges, ó porque deu hospedagem ao bispo I diante do que fez Nunes Soeiro. ",

Embora todo esse çortejo de inauditas perseguiçõ~s, que Com seuS' escravos mandou abrir pelos maltas uma pica
noutros se estenderam, o bispo, escondido nas mattas de da, por onde caminhou D. frei Antonio de Padua até o Pará.
Pericoman d'abi dirigio esta carla ao Rvm. cabido. Buscaram os vestigios ora da que foi aberta em 1768 por

«Il1m. e rvm. cabido da santa igreja catbedral do l\Jara- esfo['\:os do gu\'ernador do Pará, D. Fernando d Atbayde, ora
nbão.-Razões forçosas me obrigam a passar ao reino. Con- da que foi feita pelos incansaveis padres da companhia de
sitlero esta viagem tão indispensavel como a que fizeram Jesus.
muitos santos bi po sabindo das sua dioceses qllando as Trabalhava-se com dedicação a todas as horas e sem de'
neces idades de tas as im o pediam. Quanto a mim é via- canso.
gcm de consciencia e por tanto om consciencia a davo em- Parece-nos que Deus dava forças superiores aos trabalha
prebender. ão julgne o illm. e rvm. cabido, que ella é dores. e abençoando tantos fadigas conseguia o bispo, em
um arbitrio temerariamente concebido. N'ella medito ba maL poucos dia', cbegar livre de molestias, embora muito con
de'om anno, e tão longe estive de mudar de sentimentos a summido, :í capital da provincia do PartI, d'onde seguio via
seu re peito, que cada dia enco tra"~ nO\'08 motivos para gem para Lisboa, muito tempo antes que aqui a junta da
efIectual..a. Inda que efIectuando-a fisicamente me ausente eorôa soubesse do eu destino.
desta diocese, fictione juris nclla me conservo presente. E "É tradicQão, que nIio foi bem acolhido pelo governo, e
portanlo !lO men \'igario geral tenbo depo itado todo o po- que a rainlla admirando-se de ter elle deixado a sua dioee
der uecessario para o seu governo. Quando este falhe no se sem licença, se recusara a recebel-o em audiencia.
tempo da minha aosencia, o illm. ' e rvm. caLJido elegera su- D. Antonio de Padua voltando-se para o ministro, que
jeito digno de occupar o mesmo cargo, e a este, desde ago- lbe intimou esta resolução regia, pediu-lhe, que dissesse á
1'0 para então, lhe confiro o mesmo poder sem dilIerença rainha « que com este seu procedimento não tinha olIendi
alguma. Recommende-me nas soas oraç.5es e sacl'illcios pa- do a Deus quanto mais a ella ».

l'a que mereçam attenção o gemidos desta attribulada igre- Nunca mais procurou relações com o goremo e cbeio de
ja.-Deus guarde ao illm. e rvm. cabido ele quem sou-ve- desgostos recolheu-se ao seu convento em Setuba1. .
oerador e amigo-Frei Antonio, bispo-Tbomajussára 22 Voltou outra \'ez a rida monastica, empregando os seus
de nbril de 1780. » dias, então mais placidos, entre os deveres do altar e as

Apresentada ao cabido esta carta pelo r"m. conr.go dr. 31'- obrigações do magisterio ahi mesmo dentro do comento.
cediago, foi aberta e lida em sessão no dia 22 do mez se- Alterou-se porem essa paz pelo seguinte facto.
guinte. Já muito \'ell1o, doente, e até cego, achando-se em Lis-

Eram cheg~dos os máos dias para o principe da igreja boa apparecqu-Ibe um clerigo chamado Joaquim de Sousa
maranhense, o sól do seu govemo ia mergulbando-se no oc- Ribeiro .

. caso, e por conseguinte appareceram o Abbyssinios, doen- 'Era dr. em tl.1eologia c tinha sido ttesoureiro mór da Babia
do-nos dizer, que foi d'aquelles, que formaram a sua côrte, e missionaria apostolico, não 'com muito bom era-dito.

Dicc, Vt.I-.10
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. Captando a sympathia do bispo, e abusando das SLlas fa- cesanos por' santa obedieocia e em virtude do Espirito San.
culdades- intellectuaes, já então muito decadentes denotém- to honrem, e obedeçam a v. mc. em tuclo que lues mandar
do o termo da vida, conseguia ser nomeado governador do em razão elos omcios que lhe commettemos e acima refe!'i·
bispado do Maranhão, por meio da seguinte provisão. mos: C ordeoamo's que todo aquelle ql1e o não conhecer

« D. frei Antonio de Padua, da ordem dos menores refor- por instituido nos ditos ameias, ou lbe impedir o exerci cio
m::)dos, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostolica, bispo tanto el'elles como dos poderes que por delegação lhe com·
do :l\'Iaranhão e do conselho de sua magestade fidelissima. mettemos, sendo pessoa ecclesiastica fique ipso facto uso

Ao reverendo doutor Joaquim de Sousa Ribeiro, mi sio- penso do exercicio da suas ordens, e sendo leiga inco!'ra
DíJrio apostolico, commissario do santo otrrdo etc. s;;ude e ipso facfo em excommnnhão maior' c ambas estas cenSLlra
paz em Nosso Senhor Jesus Christo, que de todos é verda- reservamos a vmc. Antes que tome p6 'se dos ditos om·
deira remedia e salvação. cios dará em nossas mãos juramento do bem c llelmonte o

Como para o bom desempenho dos deveres ínberentes ao exercer pelo tempo que nos agradar Cünserral-o nelles, obri
nosso oficio, ainda quando assistissemos pessoalmente na gando-se pelo me mo jl1l'amento a ciJmprir quanto lhes rÔl'

nossa diocese, era forçoso elegermos sugeito de leUras e rir- por nós ordenado, dizendo respeito.aos actos e offidos, c
tudes que nas qualidades ele provisor, juiz clasjustificações, não eoncorrendo o/)ice justo que dera suspender o "en CLlm·
de genere, de casamento, de capellas e/residuos e de viga- [Jrimento, de que nos dará parte na primeira occasião Ol~

rio geral Nos ajudasse a fazer e a cumprir o nosso ministe· portuna, e deste jl1ramento se la\Tará termo :liJaixo desla
rio, o fica sendo llluito mais no tempo cl3 nossa ausencia, o que serà l'egislTnr]a no liwo ue registro na nossa cnmara
qual por isso mesmo deve a nossa eleição CaiJil' em suguito ecclesiastica. Dada om Li 'boa debaixo do nosso signal e sei·
que, alem das virtudes, possua as luzes indispensavelmente lo menol' d3s nossas armas ex·causa aos 13 de agosto de
necessarias para a reda administração da justiça e graças ,1793. E eu José Ignacio Pt:reira que de lTIand'Hlo ele sua
que em nosso nome é obrigado conferir ao rebanbo que o exm. rvm.a escrevi.-Frei A,/lfonio, !li po do Mal'anhão.~

enhor foi servido confiar-nos, E porque presentemente nos (Lugar do sello com a rulJrica <.le s. exc. r"m. a)

vemos necessitados a fazer uma tal eleição e para que esta Provisno pela qual Y. exc. rvm. a !Ia por bem nomear c
não fosse temeraria recorremos 80 uso do" meios que po- instituir 'provisor, juiz das ju 'tincaçães, de gel/Bfe, de ca·
diam fazer que Delta não entrasse a temeridade. samentos, de capella e residuos, de vigario geral E\ de de·

As boas informações que temos a sim ela SU;} condncta legado do bispado do Maranhão ao I'I'IU. doutor Joaquim(/e
exem13lar Q.omo elo credito que adql1irira pelos seus act,os Sousa Ribeiro, missionaria ;}postolico c Lommissario do san·
JiLterarios na universidade dOe Coimbra, pela qual se acha to officio.-Para Y. exc. nm. a ver'.

, formado nos sagrados canones, fizeram que as nossas vis- Aos 28 do mez de ago to deu o revcl.o dr. Joaquim de
tas electivas cahissem sobre sua pessoa. E portanto por esta Sousa Ribeiro nas mãos de s. exc. rvm.a o júramento arde'
nossa presente proYi ão in tituimos a v. mc. provisor, juiz nado nesta pf'OYisã~, de qlle se laworl este termo em que
das justificações, de genere, de casamentos, de capellas e assignou sua exc. rvm.a e o dito revd. dOLltor e en Jose
resíduos e de vigario geral. E para -que legal e legilimamen- Jgollcio Pereira, que de mar.dado ele s. exc. o fi;!. em Lis·
te possa exercer estes oflleios em a nossa dita diocese lbe boa aos 28 de agosto de 179~~.

concedemos todos os poderes em direito necessarios, como Fl'. Antonio, f]isJio do lllaranhc7o,
tambem instituímos nosso delegallo nos casos de qLle to- Joaquim de Sousa Ribei1·o.
mariamos providencia, se nos acbassemos residindo pesso- E não Se continlJa mais em a provisão aqui fielmente coo
almente dentro ela nGssn diocese, e nesta materia se regula- piada da propria, a qLle me reporto, e vai sem cousa, que
rá pelas instrucções ql]e lbe temos dado, não excecJel1l]o já- faça durida, <.lC\[lois ele conferida por mim.-~Maranhão 13
mais os seus limites, nem estendendo esta delegação a ca- ele janeiro de 179q.~
sos, qne sendo da nossa competencia não podemos delegar O escrivão da camara episcopal,
a outro o seLl coõhecimento. E para que v. mc. só ahi pos- Parh'e José Joào lJelrman.
sa exercer de um modo legitimo todos estes poderes e of- SE 'uonA.-Diz o bacbarel formado Joaquim de Sousa Ui·
ficios, queremo e ordenamos que não os exercite o rvm. beiro, pre~bytero seeular, missionaria apostolico, notario do
conego João Maria da Luz Costa, que por nós os ba exerci- santo alicio e advogado dos auditorias desta côrte, que elle
tado, nem outro qualquer eleito pelo nosso rVITI. cabido, ao obtere do exm. e r"ill. bispo do Ma 'anhão D. frei Antonio
qual por carta do anno 1789 concedemos a faculdade de de PadLlu as cartas de (lelegação do governo do bispado em
eleger sugeito que os exercitasse em falta do dito rvm. co- sua ausencia, e a lle propriedade p:Jra servir os ernpnlgos
nego, c damos pai' nullo tudo quanto em contrario se fizer; de provisor, vigario geral, chanceller, juiz d:Js justificaçõe I

e -assim em quanto não manJarmos o contrario, exercitará de gener'e, dos residuos, capellas 'e dispensas matrimoniae,
v. me. os ditos officios bem c fielmente cm Deus e por ao que tudo interveio o consenso e agrado de vossa mages·
Deus, no que lhe encanegamos mnito a sua consciencia pa- tade, do qual para constaI' a todo o tempo, o reqLlCI' por
)'a descargo da nos a. Durante o tempo deste cxel'cicio ha- escripto.-Pede a ,assa magestade fiuelissima "e sirva con'
verá todos os emolumeutos que por direito lhe pertence ceder-lbe a dita graça para a todo o tempo constaI' e tirar
assim e do mesmo modo que os houveram os seus anteces- toda e qualquer duvida qne possa haver. E recebel'á mcl'cc.
sores, e gozará de todas as honras e pl'oeminencias que de -Joaquim de Sousa Ribeiro.
jure lhe são devidas. E mandamos a todos os nossos dio- DEsPAcHo.-A rainha Nossa Senhora ha por bem accoI"
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dar o seu real beneplacito e :Jpprovação uas c~rtas' provi- J'csta dioeese com a carta regia de '12 de fevereiro de 1796.
.ionaes de que se tracta.-;-Palacio de Qoeluz em 30 de agos- D. frei Anton.io de Padua descaoça\'a de suas fadigas es-
ta de i793.-José de Seabr:J da Silva. crevendo obras litterarias boje raras.

Chegando a Maranhão foi-lhe dada a respectiva posse pelo Publicou as seguintes:
conego João Maria da Luz Costa, que então.g"O\·eroa\'a o bis- l11"le de Vlvm' em PCh:' com os homens. Lisboa na real 01'-
pado, a qual teve lugar no paço episcopal em '10 ele janei- ficina typograpbica 1783-8P de 11>5 pago
1'0 de ·179ã.. -Thesouro ele lJregadores, dividido em 'varios se'rmões

Diz o termo de posse «·que o nomeado trouxe avisos di- tt1úversaes, d'onrfe se tÍ1"am sermões 7Jarticula1'es, assim
rigidos ao cabiLlo, e ao capitão-general e governador D. Fer- para muitos swntos jttntos, como lJarct cada um, em parti
nando Antonio ele Noronha, elir'igiclos pelo confessor cio prin· cular. Lisboa, typographia Rollandiana n .... 2 tomos, em
cipe nosso senhor, frei Mathias da Conceição, e escriptos oita\ o francez.
no palacio de Queluz cm 29 de agosto e 2 de outubro de -Defensor do homem catholico, Olt com.munito'l'1·o de
i79 li. )) l'icenle Lerúwnse traduziLlo do latim. Lisboa, 1798. 8° de

Lê-se na Poranclltba iJict((tlt1tense, que este padre era co- 1.02 pago Sahio com as iniciaes D. F. A. P. B. ~I. R. A., que
nbecido pela antonomasi:l-Pequei, e qUI:) não el'a por cer- significam Dom Frei Antonio de Padua, bispo do Maranbão,
to nem ornais proprio nem o mais digno de reger esta dio- religioso arrabido.
cese em circumstancia tão melindrosas. -Religião elo C01''aÇilO, exposta nos sentimentos, que il1s-

Divulgado o facto em Li boa, baixou logo o seguinte oili- pirct a te1'lw lJiedcufe, com breves elevações a Deus etc.
cio, 00 alvará de prisão. Traduzido do francez por frei A. de P. e B. Lisboa, na

« Pela sumaca de Domingos Dias pa sou para es a capi- R, OJI. Typ. 1778. 8' de XXX. 368 pago
tania um clerigo chamado Joaquim de Sousa Ribeiro, e ahi Foi elle quem corrigio e augmentou a trilducção do livro
se ha de t~r apresentado para occupar o logar de vig,lI'io ge- bnitação de Christo, ou COl1te1nlJtus mltl1di, escripto em
ral e pode ser que tambem e enuncie governador do bis· latim, como ~nsam muitos, pelo \ eneravel Tbomaz de Kem
pado do J\f:1ranh:io: Este clel'igo é um famoso impostor, pis, conego regrante de S. Agostinbo, e traduzida pelo pa
que com fingidas h)"pocrisias soube iIIudir o bispo, que foi dre Diogo Vaz Carrilho.
tio Maranbão, o qual depois de ter renunciado aquelle bis- Era já tempo de descançar... grande foi o estadio per
pado, e acceita a ua renuncia assim em Roma corno nesta corrido, amargas as decepções, e penosa a existencia, aca
côrte, te e o dito clerigo astucia para persuallir [\ provecta brunhada pelos annos e molestias.
idade do dito bispo a fazer a referida incompetente e nuUa Deus condoeo-se do infeliz prelado, e em 21 de janeiro
nomeação: sendo alom desta, outras difTerentes e tão gra- de 1808 ~ Setnbal terminou-se a sua vida, trocando assim
ves pre\'al'icaçõe~, que aqui se lhe de cobriram depois da pela bema\'enturança celeste a corôa de espinhos e a palma
I'eforiua sabida, ou qua i fuga que fez para essa capitania, do martyrio, que tão immerecidameute colbeu D. frei Án
sabendo-se entl'e elias a do seu pessimo comportamento na tonio na terra.
Bahia como consta da copia junta: Nestas cifCIlmstancias
ordena o principe nos o senbol', que vossa senhoria man
tle logo pl'enller o sobredito clerigo Joaquim de Sousa Ri-
beiro e que pelo primeiro navio, que sahir desse porto, o Teve o seu berço na Atbenas portugueza.
faça l'emeller a esta cÔI'te com a Llecencia devida ao seu es- Abi fez sens estndo regulares até ser clerigo ecular.
tado sacerdotal, mas ao me mo tempo com toda a seguran- Cursando na universidade de soa terra natal a faculdade
ça, para que se não e3cape, como praticou na Babia; ol{Lle- de theologia, conseguio ser n'ella oppositor.
nanelo ao capitão do navio, em que vier, que com toda a Foi depoi vigario da freguezia de São Romão ele Coro-
cautela o c.onserve a bordo até que desttl secretaria de Es- oaelo no bispado do Porto.
lado se lhe mande ordem para o entregar. Deus {luarcle a Ahi mostrando o "brilho ue suas "irtudes, e desenvol\'en
\" S. Pal:Jcio de Nossa Senhora da Ajoda em 30 de janei- do o seu espirito oe caridade foi surprebendido com a no
I'Q de 179'J... -illartinho c'e .Melto e Caslro.-Sr. D. Fer- meação de bispo elo Maranhão.
nando de Noronha. Esta escolha ele D. Maria L.1 em 13 de maio de 094.foi

Apenas soube distal abrigou- e o padre Sousa Ribeiro no depois confirmada em junllo de -179;$ pelo papa Pio VI.
convento deSanto Antonio, d aDi evadio-se para o TLlfy-as li Sagrado em 13 de setembro desse mesmo anno, não po
e finalmente buscou o Pará como lugal' dr, mais segLlfança. dendo vir logo apascentar o seu rebanho, cOmtlldo mandou
. Causa por certo mnita admiração ver-se o governo üa tomar posse por sen procurador o reverendo arcipreste José
metropole aprovar a nomeação do bi3po, o recommenuar o Maciel Ar:Jnlla, o que teve lugar em 17 ue fevereiro de ·1790.
nomeado, sem lembrar-se ela ;'onuncia do bispado por D. frei Existindo a igreja maranhense cm sede vacante o gover-
J\ntonio I . . nadar e capitão-general D. Fernando Antonio de Noronha

Ii; facto na verdade inexplicavúl. em 20 Lle dezembro de 1797 offiuiou {I rainha dizr,ndo, que
Ql1ando fogio o padre dr. Sou a Riheiro levou os estatu- era de costume em todos os tempos dar- e 80~OOO reis de

los da eatbedral, os quaes foram acl1ados entre os papeis, subsidio pelos cofres publicos aos bispos em acto de isil:l
que se lhe apprehenderam, bem como dois sinetes, e a cha- pOI' mar e terra, tendo mais de 80 leguas tanto pela cosia
\'0 do cofre, o que tudo foi mandado de Lisboá ao cabido como pelo interior.
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Nessa occasião propoz que á "ista de' certos emolumen- senado da camara do Maranhão participando a sua nomea·
tos ecclesiasticos, e recebendo o bispo sen1pre geral hospi- Cão, e terminou pedindo para ser contado CI. como um do
talidade (I era justo não se onerar a fazenda real com outro seus concidadãos, » asseverando que brevemente vinha to·
algum excesso de despeza. » mar conta do seu novo rebanho.

Chegando o bispo a esta cidade em 8 de julbo de 1799 Em quanto estas cousas se passavam, D. Diogo de Sou·
dirigio á camara municipal um ofllcio, escripto por sua pro- sa, governador e capitão-general do Maranbão, participou
pria letra, dizendo « que no domingo, qne se ha"ia de· con- para Lisboa em 2 de setembro de 1803 ao visconde de Ana·
tal' 28 do corrente, pretendia fazer a sua entrada solemne pa- dia, que «tendo chegado aqui ba dias passados as hllllas de
ra o que a convidava. » confirrrlação do bispo eleito d'esta diocese, constava-lhe qllC,

Parece que a sua vida episcopal foi illuito placida, pois a empenhos el'um partido intrigante, resolvera m:Jndar lo·
nad-a encontramos digno de menção. mar posse do bispado por meio "de procuração passada ao

Fallec,eu' em 26 de abril de 1801, e foi sepultado na ca- arcediago da cathedral Antonio Coelho Zuzarte, transFeriu·
pella-mór da cathedral, no presbyterio, junto <Í sed.e episco- do-lhe todo o go\eroo até chegar de Angoln. »

paI. ~ . Para conjul'al' os males provenientes d'est.a I'esolocão c
Sobre a lapida, que cobre os sens restos mortaes lê-se o « o apparecimento de algumas desordens na adlllioistl'ação

seguinte: ecclesiastica pedia uma resoluç,ão regia determinando ao ca·
bido e ao mestre-escola, actual governador do bispado no·
meado por sua alteza I'enl, que não convies em no ereeilo
da posse, nem transmissão do governo sem que cIJegossc
o mesmo 11relado, cuja resolução parecia-lhe muito confor·
me a direito. »

Felizmente em 24. dejaneiro de 18.iH, de bordo do·ber·
gantin Flor do 112ar, D. Luiz escreveu <Í eamara participan·
do-lhe a sua chegada.

Em 18 de fevereiro do mesmo anno dirigiu·Ne de noyo
Em H de maio de 180'1 o capitão-general D. Diogo de á camé1ra scientiUcando-lbe, que na qUill'ta-feira 22 do cor·

Sousa escrevendo para Portugal ao ministerio disse If. que rente, pelas /.j, horas ua tarde, t.owava posse do sou ti pa·
entre as victimas c1'uma especie de chole'fa-morbus, quo ba- do na' Só.
via pel'to de mez e meio se tinha feito epidemica n'esta ca- Viveu sempre cm sua companhia, como fiJmulo, o padre,
pitania, e da quàl elte ficava atacado pela segunda yez, o de côr pl'eta, Bernal'do Clemente da Crnz e Oliveira .

. fora tambem o bispo desta diocese, faltecido no dia 26 cip. Era muito doente, reconcenl.rado e tímido, e pO\' isso sem
abril proximo passado, tern;lÍnando a sua moleslia na mais cousa alguma digna de menção correu o seu goremo ale
exaspel'ada colica ventoSCt com volvo, sem lhe permittir tem- que na sexta-feira 10 de dezembro de 1813, ás /.j, horas e
po de fazer disposição alguma e nem .receber outro Sacra- meia da tarde, passou desta para a "ida eterna.
mento, que n;;o fosse o da extrema un ção. » Seus restos mortaes foram sepultado no dia seguinte, ao

Disse que « o espolio do bispo não chegava para pagar meio dia, na capella-mór da cathedral, no prcsbrLel'io, JOD

metade de suas dividas, e por isso recommendava á pieda- to :1 sede episcopal.
de de sua alteza real o estado de pobreza ele seus paes, e Lê-se sobl'e a lousa do seu tumulo o seguinte epitapbio:
uma irmã, residentes em Coimbl'a. »

O cabielo celebrou as exequ'Ías por alma d'este bispo na
qual'ta-fllircr 20 de maio ele 1801, sendo os convites assig
nados pelo arcediago Antonio Cados Züzarte e o mestre-es
cola João de Bastos d'Oliveira.

asccu na fregl1ezia de Fundão, no bispado da Guarua:
foi clerigo secLllar, e formon-se em canones na universida
de de Coimbl'a.

Foi depois nomeado prior da collegiada e freguezia de
São Bartholomeu da mesma cidade, e adjunto da mesa epis
copal.

D'abi sahio para tomaI' conta do bispado de Angola por
nomeação de ~ de maio de 1791, d onde foi trasladado para Nascen a 12 ele maio ele 1776 em Nazareth, lugar no ter-

. o do Maranhão em 17 L1e dezembro de 1801, sendo princi- mo da vill1\ da Pederneira, comarca da cidade de Leiria, na
pe regente de Portugal, e depois rei, D. João VI, no ponti- provincia da Extremadl1ra, no reino de Portugal.
ficado do papa Pio VII. Foi fmcto do consorcio de Joaquim Antonio ~e 01il"eil'a

Em 8 d~ agosto de 1803 D. Luiz escreveu de Loanda ao e D. Maria Joaquina de Abreu.
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Religioso da ordem dos menores reformados ela provin- junta, sou pena d'incorrer 1'1)SO (acto em suspensão á divi
cia de Santa Maria da Al'I'abida, entrou para o noviciado no ni5 e cxcomml1ohão maior. »

real convento de Mafra no dia '13 de maio de 1.793, e ubi Em 27 de outubro participou ao cabido que, tendo de ir
fez os seus estl1llos regulares, sendo depois eleito lente su- á Lisb_oa, (( nomeou seu delegado e governador do bispado
llstit1Jto de theologia, cujo magisterio exerceu com rp.uito o arcipreste Luiz Maria da Luz e Sá, commettendo-lbe ple
proyeito dos seus alumnos. namente o cuidlldo, regimen e administração da diocese, sem

Em setembro de 1.811 por ordem do seu prelado deixou reserva e nem limitação'. »

avida maDsa e pacifica do claustro, e foi ao Wo de Janeiro a Se alguem considerar vago o bispado, declarou D. frei
comprimentar D. João' I. Joaquim, incorrerá i,)80 (acto em exeommunlJão maior, sen

Omonarcha, que sempre o estimou, recebeu-o com tooas de excommungados todos, e cada um de pér si como se se
as demonstrações de apreço, e em 17 de dezembro do mes- fizesse menção de seus nomes. »
mo anno o nomeou prelado de Mooambique. No dia 7 de no\'embro retirou-se para Lisboa.

,Em 3 de dezembro de 18,16 foi sagrado bispo de Leon- Os conegos julgaram esta nomeação illegal e imprudente,
polis in lJàrlibus il1fidclium. irrita (3 nuHa, e por isso no dia segu'nLe o c<1bido deliberou

Foi depois trasladado para a diocese do Maranbão, re- reunir-se.
gendo a igreja catholica romana o papa Pio Vil, e o reino Quando celebl'aya-se esLa sessão, o conego Luiz Maria
de Portugal D. João VI. mandou dissol 'ol-a, probibio que os conegos se congregas

Apresentado a 13 de maio de 1819, foi conurmado pelo som outra vez, exçommungou o mestre-escola José João llek-
referido papa a 23 de agosto do mesmo anno. mao e Caldas, que a presidio, bem como muitos conegos

Em 10 de outubro do Rio de JaneitO escreveu ao cabi- que foram pt'esos por uma escolta de soldados armados, e
do agradecendo-lbe a carta do felicitações, que recebeu, e detidos em varias prisões e fortalezas.
assegurando vir para a sua diocese, logo que cbegassem as "ão conteo"le o governador do bispado r,om estas medi
bulias de sua confirmação. das de- tantO' rigor, com geral escandalo mandou por carta

No dia 3 de maio do anno seguinte aqui chegou, e a ,1 I de participantes declarai' todos os conegos excommungados,
do mesmo mez tomou posse pe soalmente. e corno taes foram assim denunciados em todas as parochias.

Em 20 de setemhro de 182l nomeou o arcipreste Luiz / O cabido a 1.1 do mesmo mez recorreu i:Í junta governa
Maria da Luz e S:í seu delegâdo, durante o tem110 que foi tira representarldo contra taes excessos.
visitar alguns lugares de sua diocese. A junta governativa em omcio de 4. de dezembro de 1823

S1JrprehendiLlo com as tentativas, que tinham por fim a participou ao Sr. D. Pedro i, que a Sé estam por muito
adhesão do Maranhão á independencia politica do imperlo, tempo sem conegos; deste uns foram pronunciados, outros
D. frei Joaquim tomou parte muito activa rússas luctas e presos, e muitos excommungados, declarando (( que nuo se
contra essa causa, como memuro mui proeminente da junta, invoh'ia nestas materi:Js espirituaes, por serem todas da
qne foi aqui creaeln pelo decreto das curtes portugueza de competencia da igrej:], »

29 de setembro, e carta de lei de 1. ele outubro de '1821. Com tal modo de pensar o conego Luiz i\Jaria gosou por
Depois ue proclamada a independencia politica, D. fl'ei algum tempo de suas arbitrariedades, c finalmente crescen

Joaquim, adslricto e dedicado á familia real de Portugal, e do e augmenLando-se essas questãe , foi clle preso por 01'

somo em seus principios politicos, não quiz adberir ao no- dem da junta, e em olivio de 23 de junho de i821, nomeou
\'0 y'tema ele governo. o conego José Constantino Gomes de Castro para substituil-o

Não tenuo jurado no praso da lei obediencia e fidelidade no governo do bispado.
a D, Pedro J, como imperador do Brazil, li junta govel'Da· Este conego DUO aceitou tal nomeação por julgai-a illegal,
tiva intimon-Ihe ordem para sahir da provincia, no termo porem reunielo o cabido no dia 2 de julho, foi elle oomea
mal'cada pelo dücreto imperial de '18 de setembro de -1822. cio vigario capitular, tomando posse no dia seguinte do sen

Não cumprindo logo tal determinação, estabeleceu-se luc- no\'o cargo, segnindo, poucos dias depois, e ainda preso
ta entre elle e a junta governativa, sendo esta coadjuvada para o Rio de Janeiro o seu anteceSSOI:.
pela maior parte do cabido. Chegando todas estas occuri-encias ao conhecimeoto do

Ajunta em Hj de setembro de 1823 omciou ao cabido governo de D. Pedro l, por aviso de 23 de agosto de 182ft.
rl,eclarando a haver cessado a jurisdicçuo e piritual do bispo declarou improcedente por illegitima a nomeação do cooe

I para com seus L1iocesanos, visto ter incorrido na commina- go Luiz Maria, a vi to não poLler existir ella \alidamente,
.ão das penas marcadas no jú referido decreto imperial. » por ser feita pelo bispo, que se ausentou para fora d'este

Dois dias depois omcioo o bispo ao cabido dizendo-Ibe imperio, por não querer ser seu subdito, quando só basta
saber d'esta resolução da junta, toma LIa ( por abuso de au- \'a a anseocia sem ser licenciado para ficar li Sé \'aga, e de
tboridade nunca ouvido e ainda mesmo praticado entre po- voh'er-se ao cabido toda a jurisdição pertencente ao bispo,
vos verdadeiramente christãos», e como lbe constava ( que como se deri\ a da provisão regia de 23 de janeiro de '1807,
alguns membros do cabido, aturdidos com uma participação seudo portanto excessivo, irrito e estranhavel o procedirnen
de semelhante natureza, baviam determinado tocar quanto to do dito bi po até. em juntar a excommunhão .para fazeI'
antes Se va,grz, para ser desapossado da sua jurisdicção, exequivel a illegal nomeação do governador dó bispado. »
por isso mandava, que nada ousassem emquaoto elle não Acabaram-se todas estas questões, quando D. frei Joa
declarasse terminada a contestação official, que ia ter com a quim, de Lisboa, no dia 4, de julho d'esse mesmo anno «( com
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a lagrimas nos olhos, e com o cor{lção retal1.Jado de me- e desde a par'tida, d'e te para Pernambuco em 14· de julho
morias s3udosag», fez suas despedidas ao cabiJo Jo Mara- de 1847-pode uizer-se, que foi eUe o verdadeiro bispo,
nbão, por ser nomeaclo bispo de Coimbra, e conOrmado em «Comeu o pão do exilio, porem jamais foi abandonado
:~ ele maio do mesmo anno. pelo amor o caridade, não tanto dos portuguezes generosos

PaI' ol:casião dos movimentos politicas e revolucional'ios, para com o illustre compatriota, como dos maranheoses em
([ue trOuxeram a quéda de D. Miguel de Bragança do throno geral. »
de Portugal, o bispo ue Coimbra não quiz prestar obedien- Publicou uma tradl1cclio ela biblia, a cujo trabalho se eu·
cia ao governo ue D. Maria II. tregou.

Foi preso no castello de S. Jorge por cinco mezes, som'eu Era excel!cnte cantor e babilissimo compositol' de callfo-
com muita resignação não poucos insultos, e depois que fal- chão: ainda hoje encoutram-se na Sé composioões suas n'es·
leceu o Sr. D. Pedro I abril'am-se-lhe as portas do carcere, te genero de musica. I

e ell\:) sahio sem um só real para viver! Vi\'eu entre nós por meio de uma subscripção, que pro·
Reduzido a extrema miseria, porem sempre cbeio de no- duzia a congrua annual ele um bispo, e recebendo d'uns o

bre resignação, continuou a propugnar pejo direito, que jul· abulo (la caridade immediatamonte distribu~ pelos pobl'e~

gava ter à sua igreja. não cuidando de si, e nem guardando com que no dia :C'

Perseguillo por isto, via-se obrigado a andar em continuo guinte accudisse ás suas necessidades diarias.
homisio por diversas partes, sendo varejadas algumas casas Accommetido por grave molestia, impossivel.de ser ven·
de seus parentes e amigos, oode desconuavam, que elle es- cida pela medicina porque Deus já tinha marcado a hora du
tava. premiar suas virtudes, conhecendo avisinbar-se a morte, co~·

Da qltinta da Afoita, da outra banda do Tejo, escapou fessou-se no dia 30 de agosto com o püdre João de S. Tbo·
elle milagrosamente l1'uma d essas escoltas, que o perse- maz Carreira, e minist1'Ou-Ihe o Sacramento da Eucbare til
guiam, anuando enaote pelos montes tres dias sem comer. o conego arcipreste, vigario capitular do bispado, Jose João

Afinal metido n'um bote: e disfarç.ado c.om t1'ajes secula- áos Sllntos.
res salvou-se para casa l1'um ministro estrangeiro, d'onde Resignado e sempre cercauõ por muitos amigos, comer·
ahio ye tido como se fosse um marinheiro inglez, e em- sou até ú meia noite de 1 de setembro de 1851: cioco mi·

barcando-se a bordo d'um navio d'essa naç~o, deixou Lis- nutos depois sua alma candida e pura voou aos c60s, sendo
boa em outubro de 1839, com direcção a Liverpool. assistido em scus ultimas instantes pelo guardião do con·

Em terra protestante foi acolhido com toda a benignida- vento ele Santo \.ntonio frei Vicente de Jesu , e pelos parlre~

ue, respeito, e honras Ú sua alta posiç,ão. Estevão Alves dos Heis e José Silvestre Serpa.
Pela segunda vez deixou a sua diocese, e fugitivo foi abri- Apenas sabida a sua morte, foi muito pranteada geral.

gar-se em terra estranha das .perseguições, que lbe moviam mente, e sobre tudo pela pobreza desvalida, de quem era
os seu adversarias em sua patria. pae extremoso.

Depois de demorar-se abi por algum tempo, lembrou-se As fortalezas e as casas dos consules conservaram em ru·
das suas antigas ovelhas, e na certeza de que seria bem aco- neral as bandeiras de suas nações, e de quarto em quarlo

I lhldo por ell:ls buscou o Maranll'ão para descançal' ele sua de bora alivia-se o estampido dos canhões, denunciando o
vida tão aLtribulada, vindo a bordo ela galera ingleza Wil- passamento d'e te priocipe ela igreja na idade ele 70 anoos,
berforce. 3 mezes, e i9 dias.

Não se 'enganoLl, porque ao saltar nas praias da cidacl~ de Durante a manhã quasi todos os acerdotes \'oJuntal'ia·
~. Luiz na tarde de 3 de março de 18q·O «foi o illu tre ex- mente celebraram missas de corpo presente.
patriado reccbido nos braços do exm. sr. D. Marcos Anto- Morreu no exilio, porem foi em terra ele ilibas, d'irmãos,
oio de Sousa, que o acolheu em sen palacio, e cercado por e de amigos.
Loc1as as :lLtenções, e demonstrações de estima dos seus an- Todos como que á porfia cuidavam em que nad:l fallass~

tigos filhos. » ao seu enterro.
D. Marcos foi I'ecebel-o n:J rampa, ajoelhou-se pal'a bei- Amortalhado com os habitas pl'Oprios da elevada missão,

jar-llJe o anel, D. Joaquim ajudou-o a le\'antar-se, ajoelba-se que te\'o na terra, com mitra branca e casula preta, foi eu
por sua vez, beija o anel do pastor maranheose, e assim con- cbrpo depositado em riquissimo caixão, e [IS Ü e meia hora;
"lena-se 'üé qne oste lhe tire debaixo da baLína a cruz pen- da tarde foi trtlnsportado á catbedral.
dente, depoi ergue-se e abraljam-se bastante commovidos. Grande foi o concnrso, que o acompanhon ê.Í sua ultima

Poucos dias depois recolheu-se ao convento ele Santo An- morad:l.
tania dos Franciscanos, que pertence ií familia de sua ordem, Entre· o immenso povo, notava-se o rrm. cabido, todo o
onde 1'13 idio a.lé 0- um da \'iela, prestando-se, diz uma tés- clero regular e secular existeute na capital, o pl'osidenteda
temunha occular, o conego Raimundo Alves dos Santos, a provincia, ontão o Dr. Eduardo Olimpio Machado, todas a
todos os actos s91emnes da igreja, quer dentro da capital autlJoridades civis e militares, muitos outros empregados
pontiOcando e chrismando, quer fóra d'ella baptisílndo, con- publicas, e cidadãos (le todas as classes.
fessando e ordenando os aspirantes ao sacerdocio, e assis- O cnixão foi aberto, e seis curas ou vigarios pegaram n3

tindo ás procissões e aos demais actos, para os quaes era snas- alças, servindo de capitnlante o rvm. conego chantl'6
rogado. lanoel Pedro Soares.

Desde a morte de D. Marcos até a chegada ele D. Carlos, No largo de Santo Antonio as honras funebres foram foi·
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tas por uma brigarJa da guarda nacional, pelo corpo elos Colllendo assim novos louros, mai:,; c1il'eitos adquirio êi es
educandos artiOces, e pelo parque de artilharia, que eleu tima dos seus concidadãos, que o enviaram ao Rio de Ja
-19 tiros e a brigada tres descargas, neiro como seu deputado a primeira legi latur3 ordinaria,

Quando a primeira irmandade chegou ii porIa dn Sé, prin- quo se abrio com grande pompa e solemnidade no dia :.J
cipiou a mover-se no largo de Santo Antonio o parque cl"at'- de maio de.1826,
tilharia, que caminhava na frento da infantaria, tanto era o Ahi di se o ~alJio e "írtuoso arcebispo da Babia, o mar
povo, tantas ns irmandades, e tão crescido o numero dos quez de Santa Cruz «sempl'e te\'e a seu lado um reforça
sacerdotes e dos semiuaristas, que faziam alas I do campeão o salJio padre Marcos Antonio de Sousa, depois

Na catheclral celebraram-se todl)s os actos funebres pres- bispo elo l\Iaranllão, que com suas luzes e eloquencia pres-
criptas pelo cerimonial. tou "al.iosos serviços ii causn da religião e do imperia. »)

Ás 8 horas e meia oa noite seu corpo baixou á te.rra do Heeonllccida pela côrte de Roma a indepentlencia do Bra
sepulcro, regado com as saudosas lagrimas dos habitantes zil, sua magestatle o imperador o Sr, D. Pedro I foi na ca
da cidRclc de S. Luiz, que muito o amaram, principalmente mar;] dos senhorc~ depu lados escolher dois pJdres para oc
depois que fo~ victima da udl'ersidafle, cUjJarcm a cadeira episcopal da Bahia e do Maranhão, e por

Sobre sua epullura no pr.e hytcrio da cathedral, 30 lallo decreto de 12 de outubro de 1826, anni\'ersario natalicio
de tantos outros bispos que uDi dormem o somno eterno, da primeira Imperatriz, foi o padre Marcos 1l0mGado bispo
COllocoll-se uma lapida com esta inscl'ipção : do Iaranbão.

Confirmntlo DO dia 2õ de junho de 1827 por letras apos
tolicas do papa Leão XTI, foi em 28 ue outubro do mesmo
anDO sagrado na capella imperial da igl'cja de N. S. do Car
mo, que sen-c de cathedl'al.

Em presenra de todo o cabido foi sagrante o bispo do
Uio de Janeiro o capellão-mór de sua mag "tade D, JO,sé
Caetano do.Sill'a Coitinho, sel'vindo de :r istentcs os Mon
senhores ,\ntouio José da Cunha e 'asconcellos, e João da
Purifica(ão Mal'ques Perdigão, e sendo nota rio . \0 sagrante
c primei"ü mestre de ceremonia o ronego prebendado Fran
cisco <los Santos l\Joreira.

Do Rio ele Janeiro em 22 ele dezembro d'esse mesmo an
no participou a sua sagração ao cahido do l\Jara[]h~o, c no
meou para S9l1' procuradores os conegos Jo, é Constantino,
o ;]f'cipreste e o mestre-escol la enviando n'e s;] mesma 01.:

ca ião a bulias dê sua conUrmação, e a da ugeir.ão ti este
bispad ao :1rcelJi pado da Rabia, e o <luto da sua sagrar.ão.

No cathalogo dos bispos do Jial'an hei°, impresso no n.O
231 do Ef'clesiastico lê-se o seguinte, quo traoscreyemos
por nJo termos ontra, informaç7íes,

Extremamente caridoso, mandou logo liberalizar algumas
quantias aos moços do éôro da cathedral, ao Recolhimento

Natural da pro\'incía da Bahia desde seus primeiros aonos rle ,S. d'Annunciação c Remedio , (\ a doze orfá::> ou viu
deu pI'ovas do grande engenho, de que era dotado nas au· vas pobres da freguezia da Victoria, e a outras lantas da da
las do ensino primario e secundaria, que abi frequentou de- Conceíção.
dicando-se com tal afinco ao estudo da 'latinidade, que ebe- Este actos àe summa caridade não podiam deixar d'abrir
gou a conhecei-a profundamente a ponto de fallar e escre- franca entrada ao pastor 00 coração d suas o,elhas.
ver tão perfeitamcnt , como o melhores ela sicos, que tlo- E com effeito, concluidos os trabalbos do parlamento e
resceram em Roma. assistindo por e se. tempo ás exequias do SS, Padre 'Leão

QlJ,ílnLlo contava 3 anuos de illad ,recebeu a sagrada 01'- XII, nas quae pregou em presença elo monarcha, o senbOl~

uem de presbytero, e foi pouco tempo depois instituido pa- O. Pedro I, em cllja occa iao mo:,Lroll o muito talento e a
rocha collado nn freguczia de N, S. da Victoria, em cuja pia sublime eloquencia, que poss9ia, patenteando o respeito e
fôra elle mesmo regenerado pelas santas agoas do baptismo. a gratidão, em que se achava para com o I1nado Pontifice,

Seus talentos e "irtudes lhe grangearam as sympathias dos que o havia preconi ado, encaminbou-se o esmo e rrm. Sr.
eus compl'ovincianos, que o elugeram deputado ás ôrtes D. Marcos pnra sua dioce'e, onde aportou no dia 1'1 de

portuguezas em 1820, tendo antes exercido o cargo de se- março de 1830., .
cl'e!ario do governo em sua provincin. Recebido nos braços deste bom povo mal'anheuse, foi con-

Entre tantos sabios, que tomaram notavel essa legisla- duzido ao seu L)alacio, onde recebeu as felicitações de seos
tura,'distinguio-se o padre Marcos na defesa, que fez com o filhos em Je 'us Christo.
maior zelo dos interesses mais vitaes ela igreja e do estado, Encetou sua feliz aLlmini tração, e recommendando aos
pelo que foi nomeado commendador da ordem de Christo. parocbos u cumprimento dos derel'es de seu ministerio, a
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XV.

Aqui jaz
D. Marco:; Antonio de Sou fi ;

XllI bispo do Iaranhão,
Commenc1ador da Ordem de Cbl'ÍSlo,

e dignatario ela ela Rosa.
Nasceu em São Salvador da Ballia,

ao j Ode fevereil'O ele 1771,
foi vigario da Victoria na sua palria;
deputado ús curles de Lisboa em 18200,

e ús do Rio de Jaueiro até 1828 :
Sagrado bispo

em 28 de outubro d 1827;
FalJeceu em 29 ele novembro ele 1842.
Solicitus Pastor fuit; Ac Scminarium

Ul'bis Tnstituit ~Iagl)is Opibus, rel'e uo.

firmeza da fé para resistirem aos ataques do leão rugidor, deixou sua grande li\Taria, e quatro contos ue reis, pede,
bem como exbortando a todos os fieis á pratica ela virtude, 1I1e administrem o Sacramento da Extrema-Unção, e lhe re·
e á fuga do vicio (lar meio de cartas pastoraes, anue trans- zem o omeio da agonia, que elle. mesmo vai recitando com
luzia a pureza da doutrina evangelica. . o. sacerdotes, que de continl1o lho assistiam. Assim prepi·

Logo no mez de outubro clesse anno encetou a visita do rado e disposto para a morte, elle a espera de momento I

bispado, seguindo assim as prescripções do santo concilio momento; mas em quanto não chega, elle se occnpa em di,
trideotioo, e percorreu grande pa'rte das freguezias do inte- rigir ao Senhor esta muitas vezes repetida supplica:-San,
rior; alquebrado porem dos annos e das moles tias, com- gne de Jesus Christo, salvai-me-Ah I Que amorosos (;0110·

metteu a sacerdotes id()l1eos o cuidado de visitar as ros- quios dirige para a imagem do glorioso S. José, colloca~!

tantes. em um altar defronte de seu leito, para que o amparasse
Eleito membro da asseinbléa legislativa provincial, onde na ultima hora com o seu efficaz patrocinio I »

exerceu sempre o lugar de presiclente, fez abi ouvir sua Terminou emfim sua carreira neste mundo aos 29 de no
eloquente voz, e por tal modo defendeu os direitos da igre- vembro de '18~,2, pela uma hora da tarde com setenta eum
.ia, e dos respectivos ministros, que concorreu para se crea- annos de idade.
rem diversas missões, com cODgnia sufficiente para os mis- Sua morte foi chorada pelo clero em geral, que o ama,
. ionarios, no sentitlo de chamar para a igreja e para a so- va, e que era por elle muito amado, por todos os maranl\en,
ciedade esses infelices errantes, que povoam nossas matas; ses, que sabiam aprecIar as virtudes e a piedade do illustra
assim como fez, que se elevassem as l:ongruas dos paro- prelado, e ainda mais pelas vi uvas, arfãos e pobres, qUI

chos e dos ministros da catbedral. nelle haviam perdido um pao 'solicito.
Sempre attento ao melhoramento e ú instrucção do clero Feitas as honras devidas ~\ sua elevada jerarchia no pa~J

maraohense, determinou estabelecer' o seminario, que inau- episcopal, foi seu cadaver levado em procissão á catbedl'al,
gurou na tarde de 17 de abril de 01838, recitando um bri- onde foi Eepultaclo no presbyterio. Sobre sua sepultura lê·.
lhante discurso perante o exm. presiliente da provincia V. o epitapIJio seguinte:
.T. P. de F. Camargo, e muitas autoridades civis i ecclesiasti
cas; e fazendo ver no seio do parlamento, que da instruc
ção do clero depende a mOl'igeração dos costumes lios po
vos, obteve a prestação annual de um conto de reis para a
manutenção do mesmo seminario, bem como a creação das
cadeiras de,latim, pbilosopbia e historia, rethorica e geo
graphia, tbeologia moral e dogmatira, com gratificações pa
ra os lentes, pagas pelo thesouro; obtondo finalmente quan
tias para reparos d'algumas igrejas arrtlÍ"nada,s.

Summamente caridoso sabia muitas vezes, acompanhado
de seu mestre de eeremonias, e com mão generosa distri
buia esmola aos pobres, e encbugava dest'arte as lagrimas
aos infelices.

Innumer3S vezes, tocando os sinos ua cathec1ral para le
var-se o sagrado Viatico :í noite aos enfermos, apresentava
se o exm. pastor, levava o cordeiro immaculado para con
solação ao moribundo, o não se retirava sem deixar urna
esmola ao necessi tado; alem do mnitos outros soccorros,
que enviava do fundo de sua residencia. Em falta d'outros apontamentos a respeito u'este prelau

Luctando dosdo tempos com uma grcrve enfermiuado, e transcrevemos este artigo do J01'nal elo Recife, com Iigei
vendo approximar-se-Ihe o dia sl1premo, reconcilioll-se com ras alterações.
o Sacramento da Penitencia, e recebeu depois o Santissimo D. frei Carlos do S. José e Sou:>a, natural do Recife, ea
Viatico com a contricção e piedade de Um sacerdote. Pernambuco, Glho legitimo elo Carlos José de Sousa c )11'

«Deitado no leito de dores (diz o oradol' sagrado no dia rianna Macbado Freire, irm~o do exm. snr. bispo de Chi,!'
lle suas exequias) ali mesmo se reco rua dos pobres e inc1i- sopolis.
gentes, pelos quacs manda rçpartir, ainda em sua vida, a Nada poupanuo seus paes na puericia para preparar·lh'
quantia de cinco mil cfLlzados em prata do "alar antigo; o a natureza o dirigir:lbo a indole, conseguiram, que, o joren
seu palacio, que n'outros dias se via frequentado de muitos Carlos se compenetrasse da altma do sacerdocio, e se pre'
pobres, foi então, que se vio cheio de indigentes, que ali parasse para assumir tão grande honra. '
corriam para receber as avultadas esmolas, que tão caritati- De facto, em 110 de dezembro do '1797 recebeu o habil~

\'0 prelado lhes mandava lil.>eralisar, uns para matarem a sua carmelita, e um anno depois professava a rogra da ordelll,
fome, outros para cobrirem sua nudez, e todos em altas vo- que por predilecção liuba abraçado.
z~s bemdiziam a mão generosa de tão santo pastor. Amante das lettras, e n;:(o se contontando com a insll'u·

« Depois do feitas outras pias disposições pecuniarias a ção, que se dava em seu convento, -frequentou as aulas dn
fa\OI' da fabrica da igreja catbedral e do seminario, aquem seminario episcopal de Olinda, onde so mostrou tão robusto
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de intelligencia e tão applir;ado aos e:>tudos, que foi enco· uo o seu merito, e por isso foi, pouco uupois de ser nLre
miauo petos seus mais auaUsauos mestre. A sua docilidade gue o rebanho á seu legitimo guarda, nomeado pelo gorer
e amabilidaue natUl'aes prendiam a sympaLlüa dos que o no provincial director do collegio dos orpbãos dói cidade de
conhociam, qUl) so aumil'avam da copia de conhecimentos, Olinda. /
ql1e possuia cm tão pouca idade. Senuo-l!w assim contiadas infelizes crianças, para qnem a

Escolhido para leccionar em seu convenLo pbilosopbia e sorte Linha siJo madrasta, arrancando um ou ambos os pro
Ibeologia, fazia gosto ouvil-o com voz doce e insinuativa genitores, constituio-se frei Carlos um vCI'dadeiro pae para
descortinai' os alLos mysterios dessas sciencias,- infiltl:ando etlas, dispensando-lhes disvellos e caricias, que pudessem
no animo do discipulo a verdade da doutrina, que explica- mitigar-Ibes a dÓI' da ol'pl1andacle. Lastirnnndo-os pela sua
ya; e tal era ti lJiLiJez ue seu fallar, que faceis parecium as infeliciuucltJ, que não estuyu em sous mãos remediar, elle se
mais complicauas questõcs psychologicas, depois que se esforçaya em tnrnar-IlJes a yida menos amargosa, e em ro-
o ol1yja. . bustccer-Illes o animo com a fé, de qoe Deus é o protector

Então as rdGns regularas ainrla nIío tinham som'ido tao- e o amparo de todos os que sorfrem.
los bote da inveja, e nos seus claustros se dilIundia a ins- Teve, porem, de largar a dirocção dos pobres orphão ,
ll'ucção; fl a rnocídade, avida tle porvir e de saber, corria para ler na cadeira de pbilcsoplJia do Jyceo do Recife, para
pressurosa a ouvir o philosopllO carmelitano, que espargia o que foi chamado ln 18ld pelo mesmo governo, assomin
!lores oa cadeira magistrtll. dã logo depois a directoria deste e tabelecimento de in··

Assim apreciado por cstranhos, não o foi menos por seus trocção publica.
companheiros 1I0 habito, entre os quaes foi eleito lI1estre de Se a sciencia ganhou ~om este facto, se á mocidade estu
'uoviços, secretario, def1nidOl', e por doas Yezes provincial. diosa se alegl'ou por Quvir suas soccolentas prelecções, os
'aheodo conciliar °manuo com a obediencia, o' imperio com orphãos perderam, e perderam mnito, porque alem de nm
a submissão, portou- e nes es c1ir'rsos empregos como su- pae, perderam um mestre e um mestre c!Jristão.
perio!' o como igoal, e mais do uma \'ez como pae bonela- Por diversas vezes chamauo para examioador synodal,
iloso. mostroll quão versado era na sagrada tbeologia, pelo que

ASU;] palavra, porem, não era só imponente na cadeira eram suas decisões ollYida com rc peito, e consult..adas
philosopllica, porque da tribona s:lgraua costun ,r\"a tambem semprc com proveito.
arrebatar os ueis cbJ'istãos oa explicação do texto do o\'an- Depois de tantos e tão relevantes servil/OS prestados a
gclho. Deu. e á patria, foi encarregado pelo governo imperial de

Ainda se lembram seus conlemporaneos da myslicidade e apascenta! o rebanho do l\laranbão no dia t3 de maio de
unção de seus sermões quaresmac~, em que sabia tão bem 1843, o que foi confirmado pela Santa Sé em 2[~ de janeiro
casar li Golera de um Deus j u-ticeiro com a bonda(10 de um de t 84·4.
pae misericordioso' c ainda se não esqueceram do sens ar- TO dia 2 ue junbo do mesmo auno, granue e luzido era
roubos, quando tecia o panegyrico de sua excelsa padroei- o concurso das pes oas, que :se reuniam na espaçosa igreja
ra-3 ViI'g m do enrroeHo cm cuja occasião, nadando-lhe os elos c31'melitas do Redfe, para a-si til' li um acto solemne e
011l0s cm l:Jgl'imas, Gom :1 voz tremnla e o corpo ngitado dos mai::: :lugusto, de no<:sa religião-a sagraç.ão de um bis
pelo enthu iasmo, enchia de firmo crença ao seu auditorio, po. Sl)ando a 1101'n, apresenta- e om varão itlu tre por sua
que se extasia V'} com a narracão elas :mblime IualirJades instrucção e soas. virtudes, \'erdadeiro Ungido do Senl1oI'
ria mãi de Deus e dos homens. -para receber o <:lnnel do pe~cador (1 o baculo do pastpr.

Então era a slln linguagem, ele ordinal'io, pausalla e 01<1- E o nosso bi po diocesano, o exm. sr.r. D. João da Purill
cia fluida, fel'vida e brilhante, o seu aGcento imponente, o cação Marques Perdigão, sendo aS-Ístido pelo exm. bi po
eu todo in-Ínuante. resign:1tario de Olinua, D. TllOmaz de Joronha, e pelo rvrn.

Corre a fama do seu alto sabei' e ue sua virtude, e o ar- provincial do con 'ento do Carmo, frei JoTIo de Santa 1sa·
cebispo do l\is ibi, . TnlJcio \postolico do Summo PontilJco bel Pa 'ão, lhe conferia a alta jUl'isdicç.ão, :::grando·o bi po
na cÔI'te brasil'ira, informado ele JUs frei Carlos cra um dos tio l\13l'3nhão.
caracteres mais proeminente lla ordem carmelita de )cr- Foi um dia uo prazer c de jubilo para a igl'eja, para o
nambllco, o escolheu, por bre\'e de 6 de noyembro de 1"09, c1Jri tãos, c principalmente_pnra os carmelitas, que viam sa·
para o !Jonl'OSO cargo de vísitaLlor geral d'aquella ordem. hir (Àe seu gremio mais um apostolo' mas a :-tlegl'ia era

A,llll intelligeoGia e inLeireza no desempenho deste ar- mescladn pela saudade de sua partida para o Maranhão, llon
duo emprego ainda mais saliente tornaram o Cjuilate Lle sou de fez D. f'ei Cal'los a sua entrada epi copal em 28 do me 
merecimento, e tanto que por diversas yezes mereeou lo· il10 mez c anno.
gios d'aquelle arcebispo, Clue.llflo Cl'a prodigo cm tecei-os. Foi, porem, sua estaua n'aque'la pro i,lcia ae curta du-

Tendo as 'Ím cm soa ordem attingido ás maiorc:> dignida- ração, porcjl.lc no fim de tres :)[100 , gastos em 'ncurados
lles, principiou a ser considcrado fól'u do clanstro, o é o trab:ühos, II bem d~s orelhas <.lo eu aprisco, foi forç,ado a
que con. tituc a egl111l1a pllase de sua viua. voltar ii provincia nat'll para corar-se cle gra\'es padecimen-

Acl1anuo-se a diocese de Pernambuco sem o seu pastor, tos cllronit:os, do qUI} foi assaltado. C')n eguinLlo licença im
~l1e tinha ido ao nio de Janeiro, foram escolhidos lres .QC- perial, T,'eio morrer cm ,eu Pernambuco, por qoe era clle
clesiasticos para regei-a, e um (los tl'OS foi o illnstl'c f'ei gado o termo de sua per grinac·ão. LIa morte foi' rctr to
Cal"!os. Já então-em fS32-81'a bem conhecido e nprecia- perfeito de tOlla SlH! \'ida, porque rOl10ado de carmelilas, c

Dice. n. l- .'1'1
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invocando o auxilio da Virgem de Elias, rendeu a alma ao episcopal de S. José da cidade do Rio de Janeiro, e par~

CreadOI' no dia 3 de ahril de f8DO, contando 73 annos de na aulas publicas da mesma cidade, e os tbcologicos no rc·
idade, pouco mais ou menos, ~,7 dos quaos passou no claus- ferido seminnrio.
tro, e seis no episcopado. Por occasião de retirar-se da côrte o bispo do Rio de

Em sllas disposiç,ões testamentarias deix.ou ao seminario Janeiro, o exm. e ",·m. snr. D. Josó Cnctano da Silva Cou·
de sua dioce-se toda sua livraria e tres Gontos de reis para tinha, para visitai' a diocese, lennL10 comsigo o' secretario
patrimonio do mesmo. da camara episcopal, o encarregou, 5endo então diacono,

Nota-se uma coincidencia em sua vida, em relação á Cíl- do expediente un mesma, e da economia de sua ca~a, con·
pella-mór da igreja do Carmo desta êidade, pois foi onde servando-o desue então junto ue si até seu fallecimenlo,
tomou o habito, onde professou a regra da ordem, onde que teve lugar em 1833, tendo-Ibe conf.eriLlo a sagrada 01·

caotou missa, onde se s::lgrou bispo, onde conferia as sa- dem de presbytero aos 2 de maio de "830. .
gradas ordens de presbytero a nm esperançoso cnrmelitn, Em 27 ele junho de '183-1 fez appo. ição 'j freguezia de
muito seu aITeicoado, d.e nome frei João da Encarnação, on- Nossa Senhora da C6nceição da Candel/aria, la ciLladc do
de se Ibe fizeram as ultimas exequias, sendo orador fune- Rio de Janeiro, e, sendo npfH'OV::lr]O com a noLa ue quareoll
bre o rvm. p::ldre frei João da Assumpção Moura, e anele fi- c quatro pontos, fili 'proposto pelo vigaria capitular, Mon·
na\mellte se acba inhumadó no lado do evangelho. seobor FrancisGO Cor'réa Vit.ligal, em primeiro lugar, mas 3

Censúra-se, porem, quo sua familia importante e abasta- regencia em nome .uo imperador o não apresentou na frc·
da, e que delle Jerdou não pouco, não tenba mandado e1e- gllezia I •
vaI' um mauso.léo em sua memoria, ou séqllcr, pôr uma pe- Em 14 de novembro de 1836 fez ainda opposição á fre,
queIJa pedra em sua sepultura, para que todos conher,am o guezia de Santa Rita ela mesma ciLlado. em a qual nascc~
lugar, onde repousam as cinzas de um tão importante per· e !l::lbitavtl, e, sendo aPPl'ovado com a nota de setenta () UID

sonagem: o. nome de D. frei Carlos ennobrece uma provin- pontos, foi aioda proposto em primeiro lugar para esta igl'c,
cia, quanto mais uma familia. .ia, mas o regente Feijó apre eotou nella o terceiro pro,

Ontro tanto não se dá com os religiosos carmelitas, que posto, que apenas merecera no exame é\ nota ele sete pon·
dão a ~ell modo provas, de que ainda d'eUe não se esque- tos I
ceram, porque entoam todos os annos no dia 16 de julho, Em '13 de fevereiro de 1837 foi nomeado lente da el·

dia da festa de Nossa SenllOra do Carmo, um 1I1emenfo SI)- de'ira de tlJeologia moral do seminario episcopal do S. Jo~

lcmne ao descanço de sua alma: justiça lbos seja foi ta. do Rio de Janeiro, e em 28 de junbo do dito anno foi no·
Acrescentaremos apenas o seguinte: , meado ex.nrninador synodal, sede vacante, conti.nuando I

D. F:-ei Carlos, na tarde de 28 de julho de 18!~4" pelas reger sua cadeira at~ o ultimo de dezembro de '185L
/1: horas pal'amentou·se ponLifica)mente na igreja da Concei- Em 10 de setembro de '1838 foi nomeado reitor elo se,
ção, e segnin em procissI:o debaixo do palio até á catbe- mio::lrio episcopal ele São José do Rio de Janeiro, o qual
dl'al, onde tomou posse da sua diocese. emprego occupou até o dia 31 de dezembro de 1851. Esem

No fim deste acto concedeo 40 dias cl'inllnlgencia. .iámais yexar a pessoa alguma, angmentou consideravelmen·
Em '12 de julho de 181~7. obteve do governo imperial li- te a renrla deste estabelecimento, qu<!si no duplo, reparou

cença de 'eis meses afim ele tractar de sna saude fóra da todo o edificio e a capelln, e fez um novo dormitaria.
diocese, e por isso seguia para Pernambuco. Em 2 de dezembro de '1839 foi nomeado pelo regente

Nomeou go\'el'Oadores do bispado ,lO o mestre-escola dr. do imperio, Pedro de Araujo Lima, hoje marquez de ülin
Antonio Bernardo ela Encarnação e Silva, 2° o arcipreste da, conego da capella imperial; sendo em 7 do novembro
Joaquim José LIa Silva Sardinba, e 3° o conego José João ele '18iO confirmado no lugar' de examinador synodal pel~

dos Santos. exrn.O e revm.O sr. bispo, conde de Ir:.ljt.i, e capellão-mul
Por fallecimentp do mesmo Sr. bispo o re"ffi.O cabido em de S. M.·o Imperador, D. Manoel do !\lonte Rodl'igues dt

20 ele abril de -lSiJO nomeou vigario capitular o conego José Araujo.
João dos Santo. Em 16 de fevereiro seguinLe recebeu inespemldamenll

.XVI. ordem de S. !VI. o Imperadol' o sr. D. Pedro II afim de se,
guir para Napo1es, a bordo da fragata Constitztição, ql1ecom
as COl'\'etas Vaus de Julho e Eule'fiJe fOl'am buscaI' S. M

Ahabil penna uo rvm. sllr. conego Raimundo Alves <.los a Imperatriz, occupando na esquadra o eminente lugar df
Santos devemos o presente al'tigo, que vai bonrar no sas pa- capellão da mesma augusta senbora; e em remuneração rl~

ginas, transct'evendo-o do Ecclesiastico n. 333 pago 138 por tão distinta commissão foi por decreto ue 28 ele maio d1
diante. I81~3 condecorado em Napoles por s. m. o rei das OU3!

D. Manoel Joaquim da Silveira, natural da cidade do Rio SiGilias, D. Fernando II, com a crllZ de cavalleiro ele Frnn·
de Janeiro, nnsceu aos H de abril de 1807, na freguezia de cisco 1.
Santa Rita, onde foi bnptisaclo aos 20 do me mo mez e anno, De volta de Napoles entrou no exercicio de seus emprc·
filho legitimo de Antonio Joaquim da Silveira, empregado gos em 1° de outubro de '18~3.

vitalicio da antiga casa da moeda, e D. Maria Rosa da Con- .Por decreto de H, de março de 1.84.fi, foi condecoradO
ciliçãu, casados na mesma igreja. por S. M. o Imperador o senbor D. Pedro II com a com'

Fez os sens estudos de bnmí.1nidades parte no seminario menela da ardem de Christo; e por portaria de 20 de Se·
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tembro de i.84ti foi nomeado promotor fiscal do Juizo cc- fossem insuDicientes os paramentos, que <i catheural mandá
clesiastieo LIa bispado do Hio de Janeiro. ra dai' o governo imperial, doou elle mesmo à cathedral

Por decreto de 15 de novembro de ·1846 foi nomeado um rico pilllio de tela de ouro; e posteriormente um para
monsenhor da capella imperial, c aos '!ti de novembro do menta rôxo completo de galões e franjas de ouro fino para
anno seguinte obtevc a carta do tit~lo elo conselho de S. as missas ele maior solemnidade, e mais os qUH são preci
)1. o Imperador. sos para o domingo de ramos e sahbado de alleluia, de que

Por decreto de H) de outubro de ·j84.9 foi nomeado ios- havia a maior necessidade, havendo-lhe já anteriormente
pector da cilpella imperial, e fabriqueiro da cathedral do doaGo um relogio para a sacristia, e feito outros donativos,
bispado do Rio de Janeiro, senelo elle quem reparou o tem- em diversos tcmpos, taes como: urna imagem do Senbor
pio arrllinado, o o fez dourar ue novo. Cmcificado com rosplendo!' e cravos de prata que se aeha

Por deere'to de ti de maio de 1850 foi eleito bispo da collocada no altar da virgem da Conceição e Boa-mort.'}, um
dioceso do Maranhão. coxim rico para o missal, um Pontificnl romano, tres mis-

Conul'mado em ü de setembro do -mesmo anno pelo SS, saes de encadernação rica, um Epistolario, um jogo de bre
Padre Pio IX foi sagrado na capella imperial aos 25 de ja- viarios, em 2 volumes para uzo da estante do coro, um ce·
neiro de 1852 pelo exm.o e revm.° sr. bispo do Rio de Ja- remonial dos bispos, e muitos tapetes.
nciro, conde de Trajá, D. Manoel do ~Ionte Rodrigues de A educação intellectual e moral dos aspirantes ao sacer
Aranjo, sendo assistentes os i1lm.os monsenllOrés, Dec:mo, docio foi sempre o objedo de sua maior sollicitude; e ten
~arci o da Silva Nepomuceno, e arcipreste Antonio Fernan- do conseguido do governo im.perial a creacão de dez cadei
des da Si" eira. ras para o ensino do humanidades, curso theologico e can-

Tomou posse do bispado por seu procurador, o revm,O to-cbã!) para o seminario, e por ser este muito acanhado,
conego mestre escola Luiz Raymunuo da Costa Leite, em obteve do revm.O padre guardião do convento de Santo An
30 de janeiro de 1852. ' tanio, em o qual fundára o seminario o digno bispo, eXlIl,O

Em 25 de março do dito anno partiu do porto do Rio e revm.O sr, D, Marcos Antonio de Souza, a cessão de um
uo Janeiro éis 8 horas da manbã, e chegou á capital de S. bello dormitorio, mediante uma pequena indemnisação de
Lniz do Maranhão a ü eh.: abl'il, ás 6 boras da tarde, (sexta outras obras no convento' e não sendo ainda este accresci
feira da paixão) e de embarcou no seguinte dia 10, ás 1t mo st.:fficiente para conter os alumnos, edificou a funda
horas da manllã. menl1's um novo dOl'mitorio, para o qual lhe foram minis-

Omagestoso templo consagrado a Nossa Senhora da Vic- trados os fundos na maxima parte pelo governo imperial,
toria quo scn'C de cathedral, e fÔl'a crecto pelos jesuítas, bem como para concertar o antigo seminaria, e o referido
tinba sil10 muito tlamnificado pOl' um raio, e achava-se em rlol'mitorio que lhe fora cedido. Actualmente, se não tem o
reparos, quando chegou o exm,O prelado ii <.1iocese: um ou- seminario urna casa para funccionar tão ampla, como con·
tro raio ainda no dia 20 de abril desse anno veio comple- vinha, a possue ao menos espaçosa, bem arejada, e com um
tal' a obra da destruição! Achando-se então exgotada :l vor- grande quintal para recreio dos a\umnos,
ba do cerca de 4:000~OOO reis que fôra 'taLada para o coo- Em 2f/. de novembro de 1'854 recebeu convite, juntamen
cerlo da mesma cutbcdr'al, e coagido o prelado a funccionar te com o ja fallecido arcebispo da Babia, o exm,O e rev.O
l1a pequeM capell:J de Tossa Senhora do Rosario, para on- sr. Marquez de Santa Cruz, para ir assistir em Roma ao con
de rÓra mudado o côro da me ma, mandou elle proseg'uir Gilio, que para e-sa cidade convocára o SS. Padre Pio IX,
as obra~; e o templo rest<lurado foi aberto, e bavendo-o para definir e declarar dogma ele fé a Conceição Immacula·
benzido solemnemente, já poude neHe celebrar as solemni- da de Maria Santlssima, com recommendação da parte de
dades da qUilresma do anno de ·18i'S't., Informado disto pela ~. Santidade de seguir para aquella capital do mundo chris·
pregidencia, mandou o governo geral pagar pelos eofres tão embora já fosse achar o concilio terminado; o governo
publicas a Llespezas das obl'as, que elle mandára fazer. imperial porem Jlle mandou declarar, que, vi o não ser
Mas a decora(:ão interior da igreja não condizia com a bel- passivei ir a tempo de assistir ao conGilio, que tinha de ce
Jeza elo edificio, 3chava-se deteriorada, e attendendo a isto lebrar-se no dia 8 de dezembro d'e se anno, convinha que
o primeiro vice-presidelJtc da pro\'iocia, o ex'm.O SI'. dr. se deixasse ficar na diocese.

I ,João Pedro Dias Vieira, paz ii sua disposição a somma de _lão teve elle assim a satisfação de ir a Roma assistir 3
6:000~OOO reis para ser restaurada, mas não comportando este santo concilio, sentio porem a de publicar na sua Dio
os cofro provillciaes e ta de peza mandou o exm.O SI', con- cese o dogma, que nelle definira o SS. Padre Pio XI, da
selbeiro João Lustosa da Cunha Paranaguá, cntão pre iden- Conceição Immac.ulada de Maria Santissima com uma pom
te da provincia, fazer eITcctiva a orllem do vice-presidente, pa, como nunca o Maranbão prescnc.iál'a, correndo por sua
e dar o dinheiro pelo cofre elas loterias c')ncedidas para re- conta todas as clespezas desta :lugusta solemnidadc religio
paro das igreja mnlrizes, e assim se restaurou a impor- a,
tante e milgestosa pintara do tecto da vasta capella-mór, das Desdjando, como lhe cumpria, só servir a Deos e á sua
snas paredes laterae.', e do anjO cruzeiro, e se dourou de causa, não quiz tomar assento como membro da a'sembléa
novo todo o retabulo. legislativa provincial, para que fora expontaneamente eleito,

. Não menor cuidado lhe mereceram sempre as igrejas do nem aceitar a administração da provincia como sou primeiro
interior; muitas foram reparadas, outras reedificadas, sendo vic0-presidcntc, para cujo lagar fora nomeado por carta im
todas dotadas dos paramentos ma~ necessal'ios, E por que perial, deixando de anl1uir <is instantes recommenela0ões do
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gO\'Cl'no, no sentido somente de se não illYoh'er em nego- nha parn não aceitar tão nobre posição eml.Jor;)~se achasse
cios politicos e albeios ú súa sagrada missão. muito penllOraclo pela cspontaneillarle da cscolba de Sua ~Ia·

Ourante o espaço ele no\'e annos completos cm quo 1'0- gl~st:JcJe.

gen a diocese, fez ú mesma seis visitas, estel1l1endo a uHi- Prll(:!m1\l. o mini'lro a principio destruil' tão inju tas apre·
ma á cidade de Theresina, capital da provincia <lo Piauhy, ciaçõt,\:', qne fazia s. (!Xc. do seu merecimento, e :J5nallbe
para onde foi do Maranhão por terra. Apreciando os servi- rlissLJ que SU(\ l\1agestade estara disposto a não aceilal' asna
ços que fizera nestas visitas, disse um chronista recente do recusa.
Pará, que se lbe podiam applicar estas palavras, attriboidas Retirou-se ainda o sr. D. Luiz indeciso se devia ou não
ti Jesus Chl'isto nos actos dos Apostolas :-Perf'Y'(ll1sht be- aceitar a nomeação, com CJne o bonrou o nosso monal'cha.
ne(aàendo. No seu convento apenas se soube d'esto acontecimento

Por: decreto de ~ de janeiro dc 186l foi nomead·() por pre surosos correram seus companheiros a felicitaI-o, e a ani·
S. M. o Imperarlor o senhor O. Pedro II. para o cargo de mal-o a aceitar a subida confiança da COl'Ô::l, e quando cahio
arcebispo da Bahia . e sendo confirmaào em Roma no con- a uoticia no dominio do publico, a imprensa de todos os ma·
sistorio secreto de 18 de março, recebeu as bulias de sua ti os po!i1ir'os, sem clistincç.J\o de cures, sanuolJ o novo pre·
preconisação a <3 de junho deste anno, e entregou nesse lado com todas as t1emon trasõcs do alto apreço em que-eram
mesmo dia o goverilO da diocese ao illm. o c renn.o Cabido, tidas as suas acrisoladas virtudes e os seus importante,
e na tarde deH de jnubo, a bordo do vapor Paraná se- serviç.os.
~mio para a capital do seu al'çebispado. Nada porem o demoreu do seu proposito, mas a oLedi·

XVII eneia, que é grande derer no claustro, obtilve com que II

ordem Benecliclina conta,se no mundo catholico, que muilo
Ib deve, -mais uma mitra entre Lautas outrn , vel'daueiro,

No dia 29 de dezembro de '1860, na capital da proYincia padrões ue glorin, e o l\laranbão m is um bispo, tão noltl·
da Bahia, ao meio di:J est~lou o ultimo estame ela vid:J tão "cl pelos $CU precedentes.
prec.iosa de O. Romualdo Antonio de Scixas, arcebispo e CUI'\'ando-se assim á escolha imperial, sem duvida in PI'
metropolitano do imperio. raela polo l!.spirito Santo, trocou o eXIIl. sr. D. frei Luiz da

Deixando de pensar aql1clla cabe!)a, onde l.wbiLa\'a o ge- Conceir:ão 3.rair<l a cruz :Jbbacial pela c[Jhopal, occupando
nio, c do palpitar aquelle coração, qne'ardiLl conSLanten ente d'abi em diante, e mui distinctament , o decimo setimo lo·
no sLlgrado fogo da caridade, subia ao Ceu sna nlma Wo gnr no cathalofJo dos bispos do JJlarallllilo.
canrlida, e seu corpo Ilai:ando ~ sepultura no dia seguinte Cumpre-nos pois, executando o plano d'este imperfeill'
deixou Y;lga a cadeirtl, que sempre honrou com sublimes tr:Jbalilo, e cl'ercr a sun hiographia, o que fazemos lamcn·

. "j.rtlldcs, e i.lInstrou com profundo e variado snber. l:Jodo só, que crassa tarefa Dão fo e incumbirIa penna ba·
Cheg:Jndo tão tl'iste noticia ao Rio de Janeiro S. M. o Im- iJii, que fizesse bem salientes os 1"leY:Jnto: serviços e °ue·

perador transfel'iu para o arcebispado o ex:m. O sr. D. I\1?noel curado cuidado, qlle tem s. exc. nm." sempre ernpregallo
Joaquim da Sil\'eira, ficando assim vaga a Sé do Maranhão. p ra felicitar o r banbo, com tanto acerto conGaLlo ao Cl.

Pilra occupar o solio maranbenso o ImperadO!' lançou Slla~ baculo. .
vistas sobre o claustro àa venerave'l ordem de ão Bento, Todos comprt~bendem, já o disse um contemporaneo, a
onde felizmente encontrou um monge, ainda com pou~os grlll1dc eliffiwldatle do cscriptoe, cujo sentimento intimo 51

Llnnos Ll.'ex.i Leneia, mas já sohrecarrcgado d'importantes ser- acha em frente do contemporilneos, que elle julga, e qUI

viços prestados a igreja e ao estado na educaç.ão da moei- por sua vez o julgr:ram. t

Gode. Foi isto, que fez dizer él Guiznt, que « se as memori(lss~

Achava-se o SI'. D. Luiz da Conceição Saraira 110 engenho publicam moi cerlo são indi.'cretas ou insignificantes, fallo·
Camarim ete leguas distante ela côrte, qaando racebeu uma se o que conviria ainda cnlar, ou cala-se o quo seria otil di·
carta do e: m. sr. conselheiro João Lustosa lia Cunha Par:J- Z(W; so muito t:Jrtlc pel'dem de seu interesse o 0PP0l'luní·
naguá, então ministro da jusLiça, dizendo já o houvel' [>1'0- darle, não tem senfto om \'alor moral c litterario, e excitam
curado no seu con\'ento para fallal'-llw por parte de Sua Ma- somente uma ocio a curiosidade. l) -

gestade o Imporauol'. Sentimos verdacieir:Jmente a diíTicoldaue do presente lra·
Deu-se pressa o sr. D. Luiz 8m recolher-se á cÔ'rte, e in- billho; mas embora tudo isto e a falta ele luzes intellectunes

do á casa do SI'. conselheiro Pal'ann t1 uü, flJi surpl'ehellLlido e;pernmos venc.er todos os obstaculo ,apena escudado n!

com a noticin de sua cloração ao bispauo do Maranlüío por veruade, que sempre aprBscntarllo em nossos escriptoR, cm·
decreto de H de janeiro de 1861. bara obscuros, não nos oJIuscando a mente nem a amisad~

Conhecendo 'quão di[ficil e espinhosa é a missão uo su- e gratidão, que dercmos a este, e muito menos ati injusli·
blil1le omcio pastoral, que, diz São João (~hrysostol11o, ser ças c calumoias, com que por Ycntur<l outros no tenham ma·
mais agitado de cLiidados e borrascas, do qne o mal' açoita- goado.
do pelos vento .e pelas tempestades, immedintamente quiz Na fregnezfa do lJom-.Janim, no arcebispado da Bahio,
subtrah ir-se a tão penoso encargo, jolgando-se fraco piloto viriam no Engenbo Quitnl1gá o I'. José Antonio Saraiva c
para dirigir tão grande náu, na frase do S' Dto agora cit-ado. 1 C T.' J' P 1

N'. ,.'.,.. ., 'lh', P onego l'onSCCil ,lma. I'oogo das Nemol'ias do Mnl'quezd,
essa mesm-a OljcaSI<1O expoz ao SI. couse ell o nrana- Sanla Cruz, :lrcclJispo lla Rahia.

gmi o escl'llpulos do soa conscienda, c os moti\ os qlle ti- 2 llIcn:orias l torrio 1."
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ua esposa D. Milria ua Silva Mendt:s, felizes em sua união, PilS ailo o anno de noviciado, n,l.1a llJo ê:IlTafeceu o entuu-
I) ainda mais cercados' pela. amisado e estima de todos os siasmo de suas creDç3S, nem a \'ida tri te e melancolica do
eus parentcs e conhecidos. clau tro, encerrado entre ,1:> muralhas d'um convento, nem.
}'oi o sr. Sarai\'a filllO d'um al.>astauo proprietario da ci- os soffrimentos fl'e::sa exi tuneia tão cheia de pri\"açües e de

dade de S. Salvador, capital dil Halli3, e desccndia sua con- maft)Tios, de fal:;;1:; apreciações e elc inju Uças, embora seja
sorte d'um rico negociante e proprietario ua mesma cidade. graDuo, nobre c sulJlime a sua missão na terra!

l'nidos esses corações por n~utua rmpathia, que a igreja Chegada a bora da profissão perante o altar proferiu o ju-
:anclificou pOl' laços indissolu\'cis, foram eUes residir no ramento sagrado, e no (jatbalogo dos monges henedictino::
refcriJo Engenho, outr'ora propriedade dos paes de D, 1\la- apparcceu o nome de frei Luiz da Conceição Sarai\'a.
ria da Silva l\lende . Decorridos mais quatro <lonas teye a forttlna de receber

Ahi na \"ida do campo, embora I'uue porem cheia d'en- das mão. do venerando sr. D. Rom~~aldo Antonio de Seixas,
cantos para o lanaLlol', que sabe :J\'alial-o, corria a existen- como nrcclJispo da Bahia, as sagralla onlens de diacono .
da d'estes consortes ele tal modo, que pareciam (jonst.antc- subdiacono.
mente coac1jl1vauus pel:J mão invisiYúl, mas sempre beneflca, Por ol'f1em superior foi re idil' no com'ento do Hio de Ja·
da Pro\'idoncia. neil'o, onue continnou a ~studar o curso de thcologia.

Entre os ben qu recebiam do cGo, 110 dia 2'} de setem- Tão notaveis foram os progres I)~, que fez ll'e~la sciencia,
lJro de ,1823, tiYel'am a felicidade do po uir mais um filho, tão IJrilhante oslentou-se o seu talento, tão Yigorosa a sua
cujo nascimen~o moti\'ou grande [1'(lZ r em lodil a familia. intell'igencia, tão \"al'iado e prorundo o seu aber, que DO fim
, Purificado do peccélclo original na pia baptismal recebeu cio seu primeiro anno o bispo diocesano do Rio <.Ie Janeiro,
onome de LLliz, ontinuando a ser, como todos os sens ir- entTIo o sr. D. Manoel do _.lonte RodrigLles d',\raujo, conde
m50s o oujeeto do estremecid.o amor d seus Yirtuosos pro- de Irajá, conferiu-II e a_ ordens de prc ·bytero.
'lenitores. No segundo al!l1o celebrou a sua primeira mh;a, e d'abi

Contando apena tre annos de idalle, na companhia de em diante contou a igreja mais um sa~erdote exemplar,
'eu pae' \'cio para a cidade de Santo. rDélro, e ahi em tem- Dotado de índole altamente pacifica, alTarel e benigno para
po proprio começOll a estudar primeiras letl'as. com todos, grangearam-I,le eslas e:cellentes qualidades a

Tendo a iufelic.idadc de renler seu honrado pae, na idalle ami -ade e consideraão de setIS companheiros, e tão eleva
de dez annos, recolheu-se ao Engenbo, onde Yio a luz do do cr. o conceito, que d'olle faziam, que, Joi mezes de
dia, acompallbauuo ua Vil'.UO a mãe. pois de sacerdote, foi eleito prior do comento do Rio de

Embora cel'cada de dores, e ma rroat1a de profundas sau- Janeiro.
dade pela [lerda (lo esposo, que tanto ama a, nTIo e::.more- Mo o arredou esta noya po~ição dos seus e-tulios, con
ceu D. Maria ~leI1Lles; cnc!lngumlo .uas lagrima e in 'ocan- tinuou a froquentar o curso, e quando o terminou, fez acto:
110 o auxilio d'l Pl'o\'iLlencía continuou ua nobre mi. são na publicos e solemnes para obter o gr<\o de mestre no vasto
terra. cuidando na educação de ~CL1S filhos. templo de sua ünlem, sendo arguido perante numeroso e

Abi mesmo no ~ngenlJo pl'incipiou e te s u filho u estu- illustl'ado auditoria, pelo monsenhor D. Manoel Joaquim da
llar latim e francez e :10S 13 annos regressou a Santo Ama- Silveira, hoje conele de São Sal\"ador \ arcebispo da Dnhia.
ro, onde continuLlu a applicar..se n'esta matel'ias, até que pelo hispo D. Manoel do ?\lonte, pelo bispo de Cl1rysopolis,
aos l6 annos foi re. idir na capilal, pro urandú assim suciar pelo DI'. João P dro <la Sil'a Cnma:\O, distincto prof~ssor

as'de do 'aber, que o abrasa\";), o que entl'o os sous con- de dogma e direito ccde iastko, pelo monsenllor Nnr iso
discipulos já lhe havia gl'angeado nome invcja\'el pula soa da SiI\"a 'epomucono e pelo me tres de ua ordem,
apphcação, e lucid z de intelligencia. Grando foi a lucta, valentos e vigoro o~ os seu 'canten-

Levado por LI 'ciuit1a vocação para a vida a'cetica, dese- uores, gl'ap- pOl'em a vig r de sua intellig ncia, ao seu
joso de arredal'- e do LUf'\'elinh da ocjedado para entl'ccrar- estudo e applicação, retiraram-se todo admiruuos de tanto
se inteiramente :10 e tudo, à invc tigaçiies da sciencia, e ,is alJer em tão pouco annos, e d';!li em diante ficou para
cogilacõe' propl'i:1 e inrli pen'a\'e' de tão l'1I'l1tla, f:Il.ligas, ~empre estabelecido e sobl'e base mui fortes o seu credito
escolheu o mo:;teil'o de .... Dento paraabrigar-.e di! iHu õe lilterario. •
uo mundo. Como prior ( esca,np\'a de sua- lidas de lodos os dias lec-

Não obstaute as I'etlexões de eus paes, par ntes, c am.i- eionando no eu cOlH'en o, por espaço de doi- annos pbilo
gos, que n'est acto uspeitavam a existencia ll'um mgano, 'llplJiél racional e mOra. e sub tituimlo outra cadeiras do
mui nator:.!1 em tão pouca idade nada o demoveu do seo ante o impell'I. cnlo elo- l'es.pecti\'o profe~sores.

proposito, e dentro em pouco tempo recolbeo- e ao silen- De tal forma Llil'igiu sua admini tração, que. filldo o tem-
eio do claustro, contando apenas 17 primaveras, deixando o po, foi reconduzido em dois triennio no priorado.
mundo n essa quadril da vidil tão cheia d'encantos e de se- Nes a epoclla foi pelo gOYeI'no imperial nomeado profes-
dur.cões, como de prazeres e d'illusões. SOl' da aula de rcligião e reitor do collegio do Pedro II, es-

Tudo despresou, e recolhido ao cODyenLo ele S. Bento (ln tabelecimento fundado po' ua l\Iagc.:tade para educação da
capital, entre os espinhos do noriciallo e a severi{la1le dis- mocidade.
cip1inar da orucm Benedictina, alli estudou os cursos cotn- )olos seus esforços tl dCl1icação, pelo longo f?, paço de cin
pletos de hurnanidaue e de tlleologia, e sempre com muita co annos pouco mais ou meno,., de L1ia para di~ foram ap
distiucção gl'L1ç,as ao cu notarel talento, parecendo no\'os mell1oramrnto~, ú ponto de tornar-so essa
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inslitllição digna do aHo patrocínio do seu augusto funda- denados; prega nos pulpitas as verdades, da religião, e a·
dor, e da conúança publica. ponta a estrad3 pratica da virtude, saccorre ao pobre com

Tendo necessidade de regressar á Bahia, s6 com muito a esmola, e por fim encarrega-se de educal"~ sociedade, en·
custo e depois de repelidas instancias conseguiu sna demis- sinando a mocrdade gratuitnmente, prep::m:mdo os coraçõe,
são, e recolhido á sua patria, longe de obter ° c1escanço e e abrindo-lhe as intelligencias, e tudo isto fazendo a congl'e·
o retiro, que procuraya, foram de novo aproveitadas as soas gação Benedictina, merecia ser protegida por Sua Magesta·
luzes e experiencia com a honrosa escolha, que delie fizeram ele a Imperador, como aman.te das lettras, pae dos pobreg,
:>eus companheiros para occLlpar o importante lugar de prior e filho muito dedicado da santa igreja. lJ

-presidente, por occasião da visita do D. Abbade Geral aos Não sabemos porque gl'aves interesses religiosos e pro·
conventos, situados ao norte do Imperio. fundas razões do Estado deixarum de el' altendidas pelo go·

Chegado o tempo da reunião do capitulo da ordem Be- vemo esta ou outras representações no mesmo sentido.
nedictina sob a presiclencia do exm. snl'. D. RomualLlo An- Embora vendo a Hla Ordem ameaçada d'uma dissolução,
tania Seixas, e sendo avaliados os relevantes serviços, que não muito remota, longe d'esmol'ecer o SOl'. D. Luiz por
já havia prestado o SI'. D. Luiz, foi eleito para °importan- moia de avultadas clespezas reparou os claustros, pl'eparoU'
tissimo cargo-de abbade do Rio de Janeiro. todo.o edificio do comento, sub titLlinào-lhe as madeiras

Collocado em posição mais elevada e vantajosa, a Provi- dos ares, já apodrecidas pelo tempo, pl'eparanua novas ac·
deneia otlerecen-Ihe eampo mais vasto, e seara mais abon- commodações por meio de salas mais vastas, novas varan·
dante, para dar expan -50 ao seu genio creador, e 30 seu co- das, e aformoseando o seu interior de man,eira a torna'/,
ração tão caritativo. este edificio sadio e agradavel, e com accommodações pal'a

Achou inf'elizmente esse mosteiro em abatimento, por cau- receber crescido numero de habitantes: foi este o pl'imeil'o
sas e circumstaucias de \longa data, a ruina por toda a par- passo para a fundação do collegio de São Bento, .de qlle
te, e o. abandono corno que já conc!nzinclt-o ti plena deca- mais adiante tractaremos, que clle creou logo no principio
dencia, senão complet:I extincção. do seu governo.

Pesava'sobre sua Ordem, bem como sobl'e todas as mai, Estes cuidados estendeu a diversos pontos, como ja dis·
o anathema fulminado pela secretaria de estado dos nego· semos, e no interior ás fazendas e engenhos, que de tod'l
cios da justiça no aviso de 19 de maio de ·18v~, suspen- necessitavam.
dendo a admissão á prnfissão reHgiosa. Pelo lado materi- Collocando por esta fOl'ma os bens do patrimonio, qne
ai, do sen patrimonio, constante de considera\"eis riquezas, adnlinistl'ava, em estado de produzirem maiores rendimen·
apenas rendiam â quantia de W4:000~)OOO reis annoalmente tos, via elevar-se a receita dos alugueis dos predios 3

os seus predios, que são em grandellumer,o, devido isto ou 04:000aOOO reis annualmente, s'lmdo ainda muito modico'
;i má administração, ou ao pessilllo estado dos me~mos, que em relação a outras casas com menores commodidades.
d'esta forma não podiam obter bons alugueis. Calculando assim dispôr em breve de avultadas r!.3l1das não

Alem d'isto a opi~ião publica mostrava-se hostil Oll pelo quiz el1tbe~oural-as, pelo contl'ario apl'oveitou-se d elIas sem
menos pouco sympathiea a esta Ordem, porque dispondo demora fazendo um acto de ·transcendente caridade e de in·
ella de muitos cabec1aes quasi nenhuns empregava em beng~ ealculavel beneúcio para a sociedade.
tieio publico, limitando-se apena- a pequenas esmolas, que Vasta é a população do Rio de Janeiro, cres.cido o nume·
somente satisfaziam llS necessidades diarias, não removiam 1'0 dos seus habitantes, e infelizmente a maior parte é de
graves di11lculdades, e nem preparavam melhor futuro. pobres, que desejando dar a seus filhos educação litLeraria

Para remediar estes males reuniu elle os fl'ac1es capitula- não o pODem fazer, por não ser pequeno o estipendio, que
res e expoz-Ihes a necessidade que havia de solicitar-se do se paga aos professores e aos collegios.
governo a suspensão de tal anathema. Para remoyer este inconveniente, ideiou o sr. D. Luiz la·

Assim concordado e decidido dirigiu-se ao governo im- vantar mais um templo, onde o fogo da caridade alentasse
perial, e por mei.o d'uma bem elaborada I'epresentação fez- as luzes do saber, c no seu propl'io convento, já compe·
1h,e ver, « Que a morte todos os dias r,eifava a viua dê mui- tentemente preparado, como dissemos, fundou elle um coi·
tos religiosos, e que o impedimento indifinitlo de adquirir (egio com todas as cadQiras do curso c.ompleto de humani·
substitutos para o desempenho das obrigações monachaes, dade, regidas pelos ml3lbores pl'Ofe sares d'essas disciplina,
conduziam lentamente a congregação ii impossibilidade de cabendo-lhe a gloria..de ser o primeiro, que ahi paz em pra·
executar os encargos, que a piedade dos legatarios deixou Lica o methado de Castilho no ensino de primeiras letras,
na boa fé, e na intenção de S3rem cumpridos pela congre- para o que, não olbando a despezíls, mandou até vir da Da·
ga~~ão, descendo a, sepultura em paz, e na persuasão firme hia um dos mais habeis professores o SOl" Filippe Jos~

de que as ,uas ulLimas vontades seriam respeitadas pelas Alberto.
leis do estado.» Deus abençoou as fadigas do incansavel D. Abbade, cem

Disse ([ que o monge não só tl'acta de si, como todos os breve tempo via elle as aulas freqnentadas por grande TlU'

ouLros homens da sociedade, como tambem tracta ainda mais mero de alnmnos, presenciou o progresso do ensino, nolou
dos outros, por quanto cumpre o que foi expresso nas ulti- o empenho com que era o collegio procurado por todas as
mas, ontacles da almas pias, ora por todos os homens, e classes desde as mais altas regiões, visitaclo por muitos ci'
ainda pelos seus inimigos, sustenLa_o culto publico da divin- da.dãos notaveis pm' seu sabeI' ou posição social, e finalmen·
dad , flue civIli:3a as indoles ferozos e os cosLumes clesor- te honrado com a augusta l1l'esen~a de Sua Magestnc!e Impe·
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ri31, que assim :.lIJi foi dar mais alento com sua :.llta intel- 1'0 de 1861, foi prcconísado em Homa no consistorio de 23
ligencia a esta creação, tão QLil como necessari(J. de julho d'esse mesmo anno.

Abrindo o D. Abuade a toelos as portas d'este collegio, No mosteiro de São Bento foi sagrado no dia 20 de ou
'onde a mocidad6 rec,ebia solida iostrllcção, a par de pura tubro do mesmo anDo pelo oxm.O e rov.O sr. Nuncio e le
educação nas maximas sanctas da vcrdadeil'a religião, pre- gado apostolico Mal'iani Antoniani Fall.:ineli, hispo diocesa
p3rava d est'arte cidadãos uteis para o futuro, e assim re- no de Fourli, arcebispo de Athonas, c bojc'Nuocio Da Aus
gencrava a sociedade, não tendo ootl'O estipendio ou graU- tria, tendo por assistentes monsenhor tlecano arciso da
ficação alem do contentamento de baver feito tão notavel be- Silva Nepomuceno, e frei Luiz de Santa Tbeodora França,
acficio á humanidade cm geral, e cspedalmentc â sua pa- abbade in parlibus de ~nta Maria Eboracensis, perante
tl'ia, pois que os alumnos nem se qoer pagavam rnatl'icula. Soas Magestades Jmperiaes, soa côrte, e grande numero de

Segundo determina o instituto de sua Ordem foi este mos- cidadãos de todas as jeràrchias sociaes.
leiro vj itado no anno de 18tl8 pelo rvm. frei Saturnino de Achava-se a igreja por essa occasião reve;;tida de suas

, Santa Clara Antunes (l'Abreu e.ua acta n. 13 de 20 de abril mais pomposas decorações, dentro e fóra do etlificio a mu
do referido anuo, para robustecer o que já dis3emos á I'es- zica era escolhida, aos ares fendiam de espaço em espaço
peito da admini'tração do sr. D. Luiz, copiamos o seguinte: muitas giranLlolas de foguetes, e os sinos derramavamc.ons
c Observando o empenho e grande zelo do muito reveren- Lantamente seus fe'stivoll sons: tudo isto em demostração
do padre mestre D. Abbade em pJ'Omo\'er o bem temporal lia grande contentamento, que reinara na Ordem do prio
() espiritual u m0steiro repal'anuo suas ruina e restaQe- ipo dos patl'iarchns e pae do monachismo no occidente.
lecendo as fazendn não sem grand" dispenLlio, deixando Depois d'esta sublime e augusta t'uncção religiosa per
alias um saldo de mais de 12:000aOOO rei no e paço de correram S. S. M. 1\1. o convento, e dignaram-se acceitar
sete mezes de sua administração, as im corno abrindo e BD- um copo d'agua, notavel pelo seu esplendor e grandeza.
11'etendo aulas publica com tanto c"redito do mesmo mos- Em seguida om~receu a Communidade um profuso e de
loiro, não podemos deix.ar de elogiaI-o, e espel'amos que liuado jantar a moitos dos pl'incipaes pe~SOn:lgeDs da ('arte,
wnlinutlrá a pr'estar ootros e relevantes erviços tornando- mini:;tro' d'estac!o, numerosos senadore , deputados, titu
se cada vez mai digno do nossos elogios. » lares, e outréls pessoas, entre as quaes muitas do crera re-

Acabado o primeiro triennio de sua abbadia, reuniu-se o guiar e sl'cular.
cnpitulo, como é costume, para se proceder á eleição de Foi o primeiro brinde levantado pelo ministro da justiça,
quem havia de substituil-o no governo, e foi elle reeleito por o sr. conselbeiro Paranaguá, ao noyo PI'elado prognosti
unnnimidatle, e como se ainda não fosse bastante esta tão so- c~mdo-lhe \'entoroso episcopado á vista das sympatbias que
lemne prova de c.on(}ança c d'estima de seu companbeiros, o roueiaram, das provas significativas e evidentes de esti
deram·lhe mais a seguinte que se l(~ na acta 52 d'esse ca- ma, qoe geralmente recebia pela acertada escolba do l\Io
pitllla, lavrada em 3 de maio de 1860. narcha, dos seus precedentes tão \1onrosos, de suas virtu..

. «Propoz- e uma men agem bonrosa ao muito reverendo des, e do seu genio incansavel e creatlor.
padre m(nre frei Luii: tia Conceição Saraiv:.l, D. Abbade do O ultimo brinde coobe ao sr. Nuncio, e foi dirigido a S.
Rio de Janeiro, cm virtude do grande erviço por elle pres- M. o Imperador, por ter norneiado pela inspiração do Es
13do á congregação com a creação do externato no referido pirito Santo um monge tão distincto [Jara uma diocese tão
mosteiro, e o presente capitulo acolheu com :.lfago esta pro- importante, qual a do Maranhão.
posta por unanime appro\'aÓão. » As-irn investido com todas ti formalidades legaes de sua

Animado por e ta~ e ootras demon trações de subido a· ardua missão apostolicil, mandou, por procnração, tomar
pl'eço continuou D.. frei Luiz o seo gOV81'00, e depois de posse de sua diocese, o que foi cumprido pelo revm.o sr.
nono e meio de cuiuado em toda as horas, de fadigas, conego mestr'e e cola Loiz Raimunclo da Co ta Leite, então
que lhe roubavam o descanço do corpo e o socego do es- vigario capitolar do bi pado, na mnnhã de r.; ele fevereiro de
pil'ita, via crescer c 1101'e ceI' o seu collegio ql1e contava U;69, pa 'sanuo logo a gorernal-a em nome do ex.m.° sr. D.
mais de 900 menjnos. Neste tempo Deus chamou á sua Lniz, ti vista da faculdades concedida.
presença para gozar da bemaventurança celeste o snr. D. Demorando-se ainda algLlm tempo no Rio de Janeiro, 1'e
Romualdo Antonio de Seixa , canonisado pelo povo pouca tirou-se atinai para a Bahia, onde foi recebido não só com
horas depois da soa morte. as, honras inherentes a seu alto cargo, como tambem cotP

Querendo tambem o Omnipotente proteger o Maranhão todas as demonstrações de estima e amisado dos seus con·
concedeu-Ibe para reger a sua diocese um monge d'illtelli- terraneos.
gencia vigorosa, fervoroso no estudo, apostolo incansave! Abi esteve por alguns mezes, como qne despedindo-se
da euncação ela mocidnde, dedicado ao ensino, perfeito nas dos ens parentes e amigos, e depois partiu em busca de
lettras sagradas, mui versado nas profanas, pratico nos ne- suas ovelhas, que já anciosas o esperavam.
gocios publicos, habituado ao governo de uma grande 01;- Em 'H, de março fundeou em nosso porto o vapor Oya~

dem, de caracter grave, de tracto ameno, sempre propen- pock, trazendo a seu bordo o exm. sr. D. Luiz.
80 a fazer o bem, e constantemente satisfeito em repetir ac- Ac.hando-se, porem, estabelecido na Ponta cl areia um
los de caridade, qne somente são sabidos qoando as vozes laz3reto preventivo contra a invasão do colera-morbus, que
da gl'alid.ão os toroam p,Ublicos. estava devastnndo a pl'Ovincia de Pernambuco, foi nece~sa-

Nomeado, como já dissomos, por decreto do H de janei- rio, que S. Exc. a, obedecendo ús disposições do regulamen-
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tO da inspectul'ia ue saL1de do porto, uesembal'casse e fos- brando S. Exc. a Ú rospecti\'as iJ'man lades a L1rgeneia qll
se abi residir por nlgmn t.ompo, o que fez sem "acillar, o hayia de sere.m reparados os telIl[Jlos, o pro"idos dos pa·

depois sujeitou-se a todas as medidas hygienicas mandadas ramontos necessal'i.os, afim de evitar' qoe subis em ao alia
adoptar. os sacerdotes com vostes rotas, snjas o indecente'.

Ahi foi olle comprimentado por pal'te do goyeroador do As palarras elo Prelado, ditas com tanta bondade, achar':J1J
bispado, por uma commissUo do l'evm.O cabido, polo go- ccho no coru(:ão d08 fiois, c em pOlll:O tompo ilS igrejas di
verno pl'ovincial, e por muitas outras pessoas. desejosas Rosario; de São João, da Conceir,ão, de S. P,l\)taleão, odo
de tribl1tíll'-ll1c seus respeitos. nemedio , o convento do Carmo, e as capellas do Senhrn

Anoite fOI'3m illuminadas as'Trentes das ca as do lazal'eto Bom Jesus dos Passos, o do Senhor dos Navegantes pas .
e do toela a capital, e~pontaneameote e sem convite previa. ram por grandes concerlos, de que resultou ficarem ess~

Decorreram lenLamente os dias, contados com impar..ien- templos muito aceiélclo-:, mais ilrejaclos, e elegantes.
cia pelo povo, marcados para a quarentena, 0 ao raiar do Entre todas essas obras avulta, paI' certo, a reeclificaçJ
dia 21 do mosmo mez, desde o romper da aurora, prioci- da unica igr jil bistoriea e sagraelll, qLle possuia e la pro
piarilm os sioos a repil:ar em todas as igre.ia~, ol1vir.-se °'vincia, e cle(licac\a a São José do Deslerro, a qual ha rnUf

estalaI' dos foguetes em varias partes da capital, a ciuac1e tos anno - estava por terra.
cubria-se de galas, o povo dirigia-se 'ú rampa, as irmanc1a- Observando quaoto :Jodava elo cniL1arl:.J e mal encaminha·
des caminhavam de cruz alçada, a tropa de linlJa, o corpo ela a o lucação da mocidade, e profnnd:.J01ente com'enGidu
dos eeluc:.Jndos :.l1'Lifices o a comp:mhia ele aprendizes mari- ele qno é ella a fonte do pro peridatle indi idual e collei·
nbeiros faziam alas desde o desembarque, o assim-era ar~ci- tiva do qualquer paiz, pensou logo S. Exc. a em fllndt
osamento esperado o !JOvo Prelildo, que nesse dia recolhia- um estabelecimento de eclucação e instrucção, destinado
se á capi.taL dar á mocidade o conhecimeoL dos estudos [)l' pal'atol'io~

R.eali ou-se esle acto ús 10 boras da manbã, sendo S. Rico o S'Ll espirito 'já pelo sen saber, o jü pela longa Ci·

Exc.a recebido logo ao pisar em terril pel.os seus ilibas, que pel'ieocia dos collegios ele Pedro li, onde restabeleceu
pressurosos bnscavam beijar-Ibe o annel, e só com muito JisciplinJ, que foi esquecida logo que de lli salJiu cança~:

custo pemde chegar a um pavilbão, convenientemente pro- pelos seus longos annos e molestias o reverendo froi Re

parado no alto da rampa defronte da thesouraria da fazeo- drigo de São José, monge d'alto sabor e muitas \'irtndci,
da, ondu cm frente do altar portatil ahi levantado tomuu ado collegio de- São Bento, que fundou, S. Exc.a não,
soas vestes episl'.opaes, e debaixo de pallio, cujas ruras 1'0· demoroo reflectinclo sobre ilS difficnldatles, quo se lhe an·
ram empunlJadas pelos vereadores da camara municival, talharam, e procurou reali~ar esta ideia.
foi cooduzido processionalm6nte até li Sé, onde a gründe Sciente ele que o prog.amma do cosi no deve adaptm....
instrument;,ll celebron- e um solemne Te-Deu!U em acção ás condições da 10caliL1aclo da escola, ao numero e circun:·
ue graças. lanci:1s especiaes (la população, procul'oU S Exc.:! um ediff

Depois de terminado este acto religioso, o 5° batalhão de cio apropriado para a reali 'açUo do sen "asto plano.
infantaria e o IJatall1ão de gUilroição vieram esperal-o DO Felizmente Deus gu.iou-liJe os passos, r<Jzer.do com qu
lar!Jo do Carmo, onde estava a casa convenientemente pre- a sua es ollla saLisfizesse o seu fim, e salvasse das rllim
parada para a sua residencia, a qual confronta ao lado com um eLlitlcio, cbeio ele tantas reconlnções hi loricas, com
o com'ento, e por entre estes dois edHlcios Pl'iD,jpia a rua \'amos nal'l't.ll'.
cla pa~. Corria o anno de -163U, qU<Jndo em 16 de fc\'creiro <Ir'

Nesse dia memorando, cli<:se a Fé, jornal religioso, apon- dnde dH l30lem do Gram Pará regre soo da cidaele ele Qui!
ta o calcnt1ai'io chrislão o nome do grande São Beuto, \'e (I expedição commandac1a pelo capitão PeL1ro Teixeira.
oeravel fondador e patriarclJa ela egregia religião benec1icti- Com cl:c vieram entre os incansa\'eis religiosos da com
na. l~ admira\'el, que pola mais singular: coincidencin no panhia de Jesus, <.lois frades lia ordem de N. S. das MCl'ci
dia d 'tiDado pela liturgia ramaDa á 110DI';) do excelso [uzo'- -frei Pedro tle la. Rua Cime u fi i João das I;Jcr~és.

1'0 cle ohlaco, Ricovaro, e Cassino, so registrasse nos aD- No ilnno seguinto, instilclos [leIo povo, Cju, muito aprt
naes religiosos da igreja maranhcnse um acontecimeílto no- d~u suas yirtudes, alli adiucaram mais uma igr'l'ja e CaL

tayel, Cjlle perdurando oa memoria de no'so caLholico po\'o, vento de sua ordem, e com intenção de dil~llar os borison
concorre~se p'nra maior ysncração ele um dia já tão respei- ttlS da mesma, 14 annos depoi , frei Marcos da NilLiyidml
tavel pelo Santo, que o illu'tra. e frei João Cerveira Yíei'am aqui na c;'lpital do Maranbãl1

Dc1.Jaixo de tão bons auspicias comecon o sr. D. Loíz a run'dar outrJ.igreja e convento.
gorcrnar a sna diocese, sendo seu primeiro acto o confil'- _Por muitos anDaS 110receu entre nós e til Oi'l!f}m, já pl'~

ma!' expressamente todos os empregados, que enc.ontrou no pOl'CÍonal1l1o ;1 stmcção gratuita iÍ mocidndu, já indo lTIllilQ'

raro, assim como as graçils e fa uluades jà concedidas. dos seus confrades am'onlar (JS iras dos indios 11I';]\'i08 pOI

O primeiros mezes de seu episcopado empregou S. Exa es 'cs matos, com o fim de levar-lhes a lu% da religião, I

em e tudar os llSO~, os co lume::;, e as necessidades de sua onde muitos acbaranl a terminação, om/)ora gloriosa, de SUl

diocese, allm de proycl-a de remedias adequados a cxtir- viuil, já derramando flores ue carillade pelos necessitadoS,
par o mal, onde fosse encontrado. e j;,i com seus e,'emplos e "irtndes fortalecendo a fé Ut

Acllanc10 em mí.Íu estado ql1ase to~las a::.. igrejns, al~umas uns, e advogando s mpre a caUSil dos 0pPl'itnidos.
até nmea~ando rl1ina~, e todas sem o menor al;eio, foi lem- f)csapal'eceram infeli7.llJente essas gloria' dos frades mel'
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cenarios: o trabalho foi substituido pela desidia, a activida- solidas alicerces, um templo edificado por mãos habeis de
de pela inercia, a instrucção. pela ignorancia, a luz pelas tre- grande artista e dedicado ás lettras, e uma arvore frondosa,
vas, a caridade pela indi1:ferença, o altar ficou deserto, o que tractada com paternal solicitude, ba de produzir sem
pulpito mudo, o claustro silencioso, e o tempo foi poúco pre fructos sasonados.
a pouw exercendo a sua acção destruidora sobre esse edi- Pouco depois d'esta fundação foi S. Exc. Rvm.a surpre
ficio. hendido com uma lembrança, que muito penbol'ou seu co-

Ali um muro abatido, acolá urna columna c3hiua, aqui ração.
uma parede IJreste~ a desabar, a bibliotbeca abandonada, Os alumnos do collegio 'de S. Bento do Rio de Janeiro,
as aulas sem mestres e sem alumnos, a igreja deserta, e sauuosos pela ausen~ia do instituidor da casa, onde elles re

.por toda a parte a cubiça e a avareza ue tudo se apoderan- cebiam o pão da intelligencia, e desejando m3nifestar-Ibe a
do e tudo perdendo. . . sua gratidão oIl'ereeeram-lbe uma linda medalba de ouro de

N'e te estado tão lamentayel como desanimador tomou lei, pesando vinte e cincl) oitavas, tenelo de diametro quatro
conta d'esse convento Sua Exc.a Revm.a, e por meio de 0- centimetros e meio, e de espessura quatro millimetros.
bras grandes e despendiosas fez surgir, como por encanto, De um lado vê-se em alto relevo a effigie cio nosso Yenc-
do meio do abandono e do silencio das l'llina:;, um edificio rando Prelado, e lê-se ao redor estas palavras-
sumptuoso, vasto, c aduptado ao uso d uma verdadeira casa 1)0\\\ L\\'" Q.l\ C.O\\C~'~G.O l\\'(l'~l\, 1I\0\\Çj~ 1\~\\C\\, \,\'\\()
do edocação. . ~ 1\\,,~0 \\0 N.tv\'M\\\l\O.

Looge um pouco do bulicio da ciuade, situauo em posi- l!: na face opposta tambem lê-se em Cllto relevo o seguinte:
ção magniuca, e offerecendo todas as condições de salubri- AO '\",.,\.:\\,\\,\\01' i.\,o to\\~~\O (\0 110,,\.~;""o Q.~ .. 1)~\\\0,
dade, julgou S. Ex.c. a satisfeita a sua "ont<ide, e no dia 3 o" 0.\\1,\\\\\0" 1.\0 \\\~",,\O to\\.~~'o ~m, "t\,\'''l\\ ô.~ \,\\'l\t,\\(io',

do fevereiro de 18G3' inaugurou ahi o pequeno Scminario ?> ô.~ ,,~\~\\"\n'o ô.~ \'blH,

de N. 8. das lJfel'cês, pelas H horas da manhã, em pre- Antes d'jsto os membros da Associação philosophiw e
scnça do clero regular e secular, do presidente da provin- histon'ca, formada pelos alumnos mais adiantados d'esse
cia, de muitos magi trados fuí1ccionarios publicos, e de eollegio, haviam mandado tirar o seu retrato em busto, e
muitos cidadãos importantes ele tod3s as classes sociaes, es- em ponto grande, o qual acha-se ainda boje collocado n'um
tando no lal'go ela igreja em gUílt'lla de honrn uma pnrtidíl dos principaes salõe d'esse estabelecimento.
do 5° batalbão d infantaria e o corpo dos educandos artifi- Parece que ainda lá está velando pelo collegio, que com
coso t3nto amor creou.

Em broye pUYOOll-Se esse edificio de jovens ávillos ue sa- Este proceuimeüto dos collegiaes é tão nobre, que basta
boI', e mnitos paes ele familia, cheios ue conuança, vieram só ser narrado para e lbes tecer o mais bem merecido elo
entregai' sens filhos aos cuiú3dos do Seminario. gio, que é possivel, visto ser a gratidão o sentimento que

Tinham então, e hoje aindu mais, razão para isto, quer mais eleva e engranuece o homem na sociedade culta.
pelo lado material, quer pelo moral. Ainda bem não tinha desclluçado de tão grande commct-

Pelo lado m1terial o cdificio está clÍ\'idido em quatro 1\ io , timento, voltou elle suas \"istas para acamara ecclesiastica.
ecomo ó de sobrado orrerece n sim commodid:ldes chi pias. Parece-nos que desde sua fundação nnnca se observou

No pavimento inferior funct:ionam as aulas, a rouparia, n'ella muita ordem e regularidade, conservando-se grande
rereitorio. dispença, co inha & &. ' parte das documentos originacs ou copiados, por mais im-

No sobrado estão as salas dos actos, das, isita , de estu- portantes que fossem, avulsos e mistnraclos uns com outros,
do, a secretaria. os tres espaço o dormitol'ios para os me- sem uisLingnil'-se a classe, a que pertenciam.
ninas maiores, medias e menores, sendo e tas classe com- Quanuo executon-se n'esta provincia a ordem da extioc
pletamonLe separada, e independentes lJmas das outras. ção da companbi:l ele. Jesus, sendo presos e remettidos para

No paLoo interno, ou circlluscripto entre os quatro raios, Lisboa os padre' je uitas, foram todos os li\TOS do collegio
existo um jardim para recreio, 'alem LIa Yélsto quintal com- de Jesas qoe lbes pertenceu conDados por carta regia de
prehomlioo enlre dois rqios e os muros, que fecham a cer- H de junho de 1761 aos enidados do bispo diocesano.
ca do com' nto. Segundo a opinião do govematlor Gonçalo Pereira Loba-

Pelo lado moral nada ba que uesejar, pois a pai' ela disci- to e Sousa era esta Jirraria -.;omposta de grande numero de
pUna, ordem, aceio, c zelo, com que são tractauos os alum- livros raros e preciosos.
no" gr3ças a incessante solicitude c c.onst·\I)tes des\"elos do Todos estes, bem como os do collcgLo ue Nossa Senllora
exm. sr. D. Luiz, encontra-se um pessoal com as competcn- da Madre DOá, «escolhidos e espul'io ,» e Dperiores a
les habilitações para satisfazer as istas tIo seu piedoso ins- ·oisr.enLos \"olume~, solIrerarn mnitas ex.travios, e quando
titoidor, que não poupa e. forços e nem sacrificios para ele- em Hi de ogosto de 1831 o presidente Ja pro\'incia, então
val-o ao maior auge de perfeição. o sr.. Candillo José d'Maujo Vianna, boje visconde de Sa-

Actoalmente floresce este eminario de dia pal'a dia; edu- pucah), incumbiu o padre Dr. Antonio Bernardo da Encal'
cada nhi a mocidade com solida instrucção, no omor e temor nação e Sil\'a, como bibliothecario publico, « de inn'stigar
do Deus, baso do tOfla a felicidade, no futuro dirú ella ús o montão ue livl'Os arruinados) pertencentes à li\Taria dos
gerações \'indouras, que esta instituição não é um artificio jesDitas» respondeu este em 2ü do mesmo mez «lastiman
fraudulento armado peja ambição de lucro para illudir os do-se qDO entre mil volnmes ponco mais oa menos, qne
paes de família, e sim um edilicio sumptuoso assen~ado em então existiam, apezar dos grandes extravios, não encontras-

Diee. Vl. [-.12
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se uma unica obra completa, que merer,esse ser aproyeita- QLlando o Brazil via-se obrigado a em[)unhar al'mas con·
da, yisto o destroço total em que se achavam, não só occa- tra o Paraguay, nIlo foi S. Exc. Rvm. a ioc1irrereote ás desgra·
sionado pelo cupim e traça, corno [)elo abandono, em que ças da sua patria, e pOl' isso em -l4 ele março de 1863 fun·
sempre se conservaram, resulLando de tudo, que sendo a dou a Sociedarle ecclesiasticc,' de soccon'os às familias dos
sobredita livraria, cm sen principio de um valor estimavelmililares, que partiram pal'a a guerra do Paraguay, e que
pelas selectas obras dos santos padres, expositores, bisto- abí fallecclram ou ficaram mutilados.
riadores e classicos, que a ornaram, n'aqaella occasião des- Esta sociedade floresceu, e com toda a caridade coadju·
gra~adamente, o qne restava só prestaria para alimento das vou muitas familias de militares com a qlJantía (le cinco a
chammas. » seis contos de reis, que poude alcançar, e que sempre este·

Aestes males vier::lm juntar-se cmco mudanças desde 18õ9 ve vencendo juros no banco do Maranbão.
a 18G3, as quaes acarretaram ao seu archivo tanta desordem Dissolveu-se no fim de 1869.
e confusão, que para encontrar-se qualquer papel eram ne- Por esta forma enchugou s. exc. as lagrimas de muitas
cessarios mGitos dias e até mezes de assiduo trabalbo. pessoas, que alem de cborarem a ausencia, a morte, ou o

Desejando o exm. SI'. D. Luiz da Conceição Saraiva levar aleijamento de muitos entes, qae Ibe eram caros, expcri,
luz a este cabos, nomeou um empregado para especiulmen- meotavam o rigor de muitas necessidades.
te incumbir-se ele levantar o arcbivo, que estav" amontoa- Notando a confusão que bavia na arrecadação das taxas c
do no cbão, e dividir os seus papeis conforme os objectos, emolumentos nos auditorios da cliocesc, reformou a respen·
de que tractavam, observando n isto ordem cbronologica. tiva tabella, por meio da portaria de 3 de julho de 1863.

Feito isto ordenou S. Exc. [{vm. a em 1867, que se pro- Desejando visitar o tumulo dos apostolos, e assim satis·
cedesse, sob a direcção do respectivo secretario o conego fazer um dos d.everes do seu alto cargo, elepois de obtida a
magistral Manoel Tavares da Silva, a nrrumação dos liHos, necessaria licença, em 14- de agosto de -1867 embarcou-s9,
autos e- mais papeis existentes,. cujo trabalho foi concluido com destino a Europa, no vapor inglez Jerome, levando em
em '1868. sua companhia os conegos magistral Dr. Manoel Tarares da

Actualmente conserva-se o archivo dividido em tres gran- Silva, e Raimundo da Purificação dos Santos Lemos, reitor
des secções, distrlbuidas em onze estantes de cedro polido, do seminario de N. S. das Mercês.
a saber: na primeira estão os livros de assentos de baptis- Deixou por seus procuradores no governo do bbpado o
mos, casamentos e obitos, conhecidos pelas côres encarna- arcediago Antonio Lobato d'Araujo, o chantre Manoel Pedro
da, verde e roxa, tendo no rotulo o titulo ue freguezia e a Soares, e o conego Francisco José d0s Reis.
epocha dos registros: na segunda acha-se a corresponden- Numeroso foi o concurso de cidadãos de todas as elas·
cia, o expedien.te ordin::lrio, as v'lsitas episcopaes, a legis- ses, qne acompanharam S, Exc. Rvm. a desde sua residcncia
lação, e mnitas outras materias: nas outras encontram.-se até a bordo de nlpor, sendo assim bem evidente o gl'3U d'es·
autos, divididos em turmas pela numeração das estantes e tima, em que era tido por todos os seus diocesanos, e o
dos maços, segundo as Inaterias, pOl' ordem alphDbetica e pezar, que lbes c;:msava a sua ausencia.
nominal. I Com prospera viagem chegou a Lisboa, onde demorou·

De tudo isto existem indices, de forma que em menos de se alguns dié.is, qlle aproveitou vendo os objectos mai digo
cinco minutos encontra-se qualqLler auto ou documento pro- nos de menção; e Yisitando o cardeal patriareba D. Manoel
curado, o que proya a ordem com que estão classiucado& Barreto teve 'larga conrerencia com elle sobre o estado da
todos os papeis alli archi\'ados. igrejas brasileira e luzitana.

O mesmo acontece relativamente aos livros de bapti adas, Pelo caminho de rerro atravessou Por~ugal e seguiu para
casamentos, c obitos, que acham-se inventariados por fre- Hespanha.
guezias, materias, c epochas. .Deteve-se alguns dias em Ma(lrid, os qllaes empregou vi·

Consta o archivo de 397 livros, em bom estado e todos en- sitando diversos estabelecimentos e monumentos, e depoi
cadernados: d'estes são de assentamento de baptismo 22Q, ainda por via ferrea dirigio'-se até BordeaLlx, onde perma

. do casamentos 58, de obitos 58, e de registros diver os 56. necou por tres dias examinando \'arias instituirões.e monu·
Está collocado no pavimento ten'eo da casa particular, mentos. .

que serve de resiclencia episcopal, ao lado esquerdo, n'um Partiu p31'U Pariz, onde demorou-se seis mezes resir1índo
espaçoso sal::io, e qnando este ediucio passou por concertos em companbia ele seu ir'mão o Exm. Sr. Conselbeiro Jose
em 1867 fizeram-se accommodações pl'oprias, de modo qne Antonio Saraiv;" senador do irnperio, que alli então se a·
hoje pode chamar-se uma verdadeira repartição, onde e.xis- chava gravemente doente.
te ordem e methodo, aceio e facilidade, graças ao regula- Pensando sempre nos m~ios de melhorar a instrucção da
mento expedido porS. Exc, R"m.a em '15 de junho de -1867, mocidadt: da sua diocese e de ele'var o seu seminario ao mais
e a intelligencia e zelo do rvm. conego magistral, qne o di- alto gráo de perfeição, visitou por muitas vezes os diversos
rige com cuidado e gosto. institutos, pensionatos e asylos d'educação, qner d um quer

Em qunnto se tractavu de executar as suas orden~ quan- (1' outro sexo.
to acamara ecclesiastica, S. Exc. fundou a Bibliotheca ca- 'Percorreu a cidade de Lyão e de Marselba, e seus mais
tholica em 25 ele maio de 1863, porem esta ideia como que importantes estabelecimentos, por ocoasião de encaminhar·
ficou amol'tecida por outras, que pareceram então mais ur- se a Roma, onde chegou no dia 28 de março de 1868.
gentes. No dia 2 do mez seguinte foi, recebido pelo Papa Pio lX
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d'uma maneira muito pal'ticular, e por isso muito significa- teou-o com um piano-harmonium, e com uma abundante e
tiva da estima, que merece d.o venerando e virtuoso Chefe escolhida bibliotheca de livros de theologia e de sciencias
da 19l'eja catholic3. sociaes, a qual será accornmodada n'um dos salões ainda em

Achando-se proxima a semana santa, foi designado pelo construcção.
Papa para funccionar em todos esses actos solemnes até do- Apenas descançou de suas fadigas, continuou S. Exc. a
mingo de Paschoa, na capella papal, e sob a presidencia do cuidar na sua diocese, já reformando as comarcas ecclesias
Summo Pontifice. ticas, e ja procurando adaptar ao seu seminario o que de

Á convite do cardeal secretari~ AntoneIli foi um dos bis- util e proveitoso mostrou-lhe a experiencia na Europa.
pos, que no dia de quinta-f-lira maior jantou no Vaticano. Notando, e com bem pezar, o extravio que se ObSel'ya-

Deixou Roma no dia 16 cl'esse mesmo mez, passou por va nos bens de alguns patrimonios e nas administrações de
Pariz, derigiu-se a Borde:1Ux, e alJi embarcou no vapor Cay- varias fabricas de diversas freguezias, e querendo tornar se
mue, da companl1ia Transathlantica, para Pernambuco, onde rias providencias a este respeito, dirigiu circulares aos re
cbegou a f2 de maio. verendos parochos, exigindo-Ibes informações, e expediu as

No vapor brasileiro Guetl'á encaminhou-se à sua diocese, ordens, que lhe pareceram adequadas para semelhante fim.
ecbegou á capital desta provincia no dia 28 do mesmo mez N'este tempo a cathedral do Maranhão, outl,'ora collegio
eaono. de N. S. da Luz dos padres da companhia de Jesus, acha

É impossivel descrever-se a geral satisfação, que se ma- va-se muito deteriorada, e não orrerecia aos fieis, especial-
nifestou na cidade de S. Luiz, logo qne fundeou o vapor. mente ao sexo femenino, ~ commodidade necessaria n'um

Immediatamente viu-se S. Exc. cercado á bordo mesmo templo, onde tem de se celebrar actos divinos muito de
por cidadãos de todas as classes, que o foram saudar, dis- morados, pois que todo o corpo da igreja era revestido de
línguipdo-se entre elle. o presidente da provincia, o chefe pedras de cantaria, sempre fria, e portanto sempre prompta
de policia, o r'i'm. cabido, o clero regular e secular, os of- a provocar molestias mais ou menos graves e principalmen
ficiaes do exercito, da armaua, da guarda naci.onal, do cor- te quando, por occasião de certas festividades, era avulta
po de policia, alguns lentes do Iyceu, dos seminarios, va- da a concorrencia.
rios negociantes, a commissão da praça, deputados provin- . Em 1869 conseguindo do exm.O sr. dr. Manoel Jansem
ciaes &&. Ferreira, então presidente da provincia, que de si deixou

Desembarcando na rampa, onde foi recebido com todas recordações uteis e proveitosas durante as sua~ duas admi
as honras, que lhe são de\idas, dispenson S. Exc. Rvm.:l ser nistraçDes, a quantia de oito contos de reis pouco mais ou
conduzido proce sionalmente, como fôra deliberado pelo menos, os qua·es foram mandados pagar promptamente pelo
go"ernador do bispado, e entre incalculavel multidão de po- exm.O sr. dr. José da SlIva Maia apenas a snmio a adminis
1'0 dirigin-se S. Exc, a igreja cathedral, ahi os istiu ao Te- tração da provincia, deu S. Exc. a Hev.:l principio aos con
Oellm, que mandou celebrar o rvm. cabido. certos indispensaveis, mandou assoalhar todo o pavimento,

Acompanhado por numeroso concurso encaminhon-se S. encanar gaz, eollocar candelabros apropriados em todo o e
Exc. R\'m.:l á sua residenci6, e por isso teve de percorrer elificio, e assim pouele fazer esta egreja mais alegre e bygie
as ruas do Nazoreth, do largo do Carmo, do Sol, e parte nica, alem de segura.
tia dos Remedios, todas embandeiradas, com vistosos ar- Antes d isto, na Europa, não e esqueceu da sua Sé e
cos, alguns emblemas e enfeite. trouxe-lhe alguns paramentos, uma rica bangueta para o al-

Ao pa sal' o R\ m. Prelado de muitas janello Gahi:.'lm 0- tal' mór e dois grandes ca tiçaes de prata, custando aquel
bre elle- mimosas e odoriferas 11ores, e de todos os cantos la 800."000 reis e estes 600~000 reis.
ubiam aos ares mui tos fóguetes. J:J que e tomos fallando deste templo o assnmpto nos le-
Oestrangeiro, que não soubesse o objecto de tão gronde \'a a dizer ainda o saguinte.

ovação, e qne a vi se simple mente, diria que ha\'ia apor- Tendo a assembléa provincial sobre propo ta do revm.O
lado ;Is nossas praias um d'usses felizes vencodores, que no conego José Gonçalves da Silra, vigaria collado da freguesia
campo da batalha ceifara muitas palmas de \'ictoria e gloria ele . S. da Conceição e São José de Caxiéls, concedido ver
para si e sua patria. ba para a compra d'nm orgão, tão neces ario na catbedral,

Nada d'isto era, e im a nlegria do povo maranbense, que leu- e pressa . Exc.:l Revm.:l em mandar buscai-o da Eu
festejava o regre o do seu pastor, do seu poe espiritual, ropa, providenciando tambem para que alli fosse 'contrac
cllja ausencia t,lnto eutia, e em quem tinha bem fundadas tado um organista habi!.
esperanças de um melhor futuro paro a sua patria. Assentado o orgão, foram pela primeira vez ouviuos

Os dias, que se segllÍtram, foram qua i todos empregados os seus melodiosos accorde em 2L de março de 18G6,
em receber visitas 0\1 em assistir a 'fe-Deum mandados ce- quando os capcllãe:, ua Sé mandaram celebrar um Te-Deum
Jebrar por varias irmanelades, ou-á missas votivas pl'omet- em memoria annual da entrada pontific 1 de S, Exc.:l Rvm"
tidas por algumas pessoas, em atLenção á sua viagem. no seu Li pado,

No dia '1° de junbo oseminario de N. S. das Mercês, que A antipllOna Eece Sacerdas iJlagl116S, e o Te-DeZllm foram
nunca se esqueceu do sen jncansa\'el instituidor, mandou acompanhados pelo orgão, senelo a muzica, tambem nova,
celebrar uma missa cantada, cm signal de soa alegria. composta e executada pelo destinto maranben e Libanio Co

Como .itt dissemos, viajando pela Europa nunca S. Exc. lás.
perdeu de vistas o seu seminario e como lembranço presen- V ndo e com grande dor, que os capellães ela Sé eram
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em sua maioria moços sem a menor instrucção e nem eles- Sendo impossi\ el reediucal-o, continuanuo a ser habitado
ciplina, não se pejando alguns até de commetterem actos re- dl1ranl.e os concertos, resolven o sr. D. Luiz levantar com os
provados e á ln~ do dia, pelo que tinbam provocado con- auxilios da mitra, dentro do pilteo interno do Recolbimenlo,
tra si a indisposição e anLipathia geral, com o intuito de um magestoso e magnifico edificio, com a intenção não só d'a·
vêr se era passivei salVaI' alguns do meio de tanta perdi- brigar as senhorLls e educandas pobres, que ja Irí residem,
ção, creo'u S. Exc.a Revm. a pela portaria de 9 de julbo de como tambem cl 'estabelecer um collegio ele educação perfei.
18u9, no seminario de Santo Antonio, aulas de latim e de ta para o sexo feminino, especialmente para as orphans po.
francez, afim de serem frequentadas por clles, nas horas li- bres e desvalidqs, amparando-as assim na sua infelicidade,
"res das obrigações da catbedral. li\Tando-as da perdição, e ensinando-lhes meios de viyerem

Em pouco tempo convenceu-se S. Exc,a da inefficacia des- honradamente, e com os reco!' os de seu honesto trabalho.
te meio, e via-se obrigado a expedir a portaria de 9 de fe- Emprebenden o sr. D. Luiz esta obra, apenas confiado DO

.... ereiro de 1869, pela qual mandou recolhei-os no mesmo se- auxilio da Providencia, sem meditar nas enormes despesas,
minaria, marcaodo paril isso um praso, sendo despedido a- que lhe custaria a coo tmcção ue um edifício com tão vastas
quelle que não quizesse sujeitar-se a esta ord(lm. proporções, edillcado cm grnnde quadrado e constante de

Esta medida, sem duvida muito bem meditada, prodnziu dois andares, não contando com o pavimeoto terreo, reparo
o desejado effeito.. e sendo assim separado o joio do trigo tido em vastos salões, e com accommodações para casas de
da seara do SENllOR, e decepados os membros gangrenados, estudo, de cnsino, de diversos trabalhos de :lgulba, gomma,
principiou uma nora era para o corpo de capellães. laragem de ronpa, confeitaria, C0sinha, rouparia, dispença,

Sugeitos a boa ordem e a dis(~iplina d'llm collegio muito dormitorios, e quartos para as professoras.
regular d'educação em breve foram esquecidos os desvari- Subirá de valor este edificio, ~ue a concluir-se sorá o pri·
os de outras eras, desappareceo a antipathia, e hoje os ca- meiro de toda a provincia, e tahez não conte outro iglla\
pellães são apontados como jovens estudiosos, muito bem em todo o imperio, por que fica n'nm bairro da capital pou·
morigerados, e futuras esperanças do clero Maranbense. co frequentado o 'proximo ao mar, avist:lOdo-se d'alli toda a

Destribuielos por turmas e acompanhados pelo r~itor o.u barra e a grnnde bahia de Suo Marcos.
por antro sacerdote de plena conflanca, vão á Sé satisfazer Pela sua forma em quadrado contando c~ada lado nm raio,
o cumprimento dos seus deveres, e ao seminario de Nossa está elle constantemente exposto a acção dos guntra renlos
Senhora das Mercês, cujas aulas frequenta'm; e tanto é o e portanto muito arejado, correndo sempre livre e puro o
credito e a estima, que já merecem, que estão sendo mui- ar, que aIJi se respira.
to desejados, e ainda mais procurados esses lugares por Vão ser coUocados Yarios lubos, por onde a agua d'um
mancebos, que se destinam ao sacel'docio. l1elto poço subirá aos andares superiores, iml:\ellida l}OI'

Depois ue ter despendido muitos cuidados, fadigas e c1i- uma bomba de alta pressã.o.
nheíro na educação do sexo mascnlino, voltou Sua Ex. a Uma obra d'esta natureza, emprcrhendida com fim tão u·
Revm.a sua attenção para o sexo por sua natureza fraco, til, e construída tão solida e elegantemente, não podia dei
mas em quem muitos pllblicistas dizem e com ~'azão, que xal' de merecer a attenção e a sympathia publica, que não
está a fúrça necessaria para regenerar-se a sociedade. se fizeram esperaI' por muito tempo.

Profundamente convencido de queformaodo-se o cora.cão O Azylo de , anta l'heresa, fundado pelo dr. Eduardo
e a mente das meninas com solida educação, é só corno se ülympío Macbado, quando presidente da provincia, existia
obtem a prosperidade d'um paiz, clliclou S. Exc. a em met- n'UlIla casa pequena e sem proporções para accommodol' o
ter hombros a essa empresa, c não podendo leval-a ao cabo numero das asyladas, sem ventilação do laelo do S. e N. c
sem casa apropriada ao desenvolvimento de suas ideias, lao- com muito ponca pelos outros dois, sem commoLlidades
çou em bora inspirada as suas vistas para o Recolbimento nem para dormitarias, sendo as meninas obrigadas a dor·
de N. S. d'Annunciação e Remedios. mirem conchegadas umas as outras em pequenos quartos,

Entre os annos de 1751 a 1752 o padre Gabriel MalagfÍ- sem ventililção, e nem renovação de ar, etc:
da, em virtude do alvará de 2 de março de '11tH, fundou A Assembléa Provinl~ial não podendo ver impassÍyel e de
uma pequena igreja dedicada a N. S. d'Annunciação e Reme- braços crusaelos este estabelecimento p,m tão más condições,
dios, e junto a ella uma cãsa destinada ao r.ec6lhimento de até de-salubridade, e na impossibilidade de levantar a cus·
muitas mulheres desvalidas, que sem profissão religiosa n'el- ta da provincia um edificio apropriado e que satisfizesse os
le quisessem Yiver e entregar-se ao serviço de Deus. fins de sua instituição, lançou em boa bora suas vistas para

Pelo seu fundador foi posta sob a juriselicção do Prelado o que estava S. Exc.a constl'Uindo no Recolhimento de N. S.
diocesano, e de seus successores, por um termo assignado da Annunciação e Remeuios e notando que tinha capacida·

_por seu proprio punho na camara ecclesiastica em 2'1 de ja- cle ba tante para receber as filbas ela província, resolveu,
neiro de 1752. pela lei provincial n° 918 de 20 de julho de 1870, tl'ansfe·
, De de essa epoca esteve a cargo dos Bispos, e floresceu rir para ali i o asylo, medida que foi de bom grado aceita
com algumas alternações. por S. Exc. a Revm.a já porque se lhe ofIerecia mais esta oe·

Com o correr dos aunos a mão do tempo, que nada res- casião de fazer bem, e já porque o seu omcio pastora'l as·,
peita, foi deteriorando pouco a pouco esse eclificio. sim lhe aconselhava, não havendo nisto o menor interesse

Fizeram-se nelle varias conoortos, e ultimamente chegou para· o Recolbimento.
a tal ponto de destruição, que ameaçava c.ompleta ruina. Na madrugada de segunda-feira 19 de setembro do pre·
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sente anno. as asylauas deixaram o predio, que habitavam, e Aqui encerramos a biogl'aphia dos Bispos, que tem tido
foram residir no Recolbimento, I1canclo desele cntão abriga- esta diocese.
das com o manto ele N. S. d'Annunciação e Remedias, e Acabamos de descrever os seus feitos, e o leitor justo e
sob a protecção, cuidados e direcção do ExmO. sr. D. Luiz tlesprevenido confessarü com nosco, que entre tantos varões
da Conceição Saraiva, n'mna repartição especial para esse veoerandos pelo se·u saber, virtudes, e bons serviços, des
fim instituida sobre a denominação de Col/egio de Santa tingue-se por certo o Exm.° r. D. Luiz da Conceição Sa-
Tltereza. raiva.

Consta-nos, que protende tambem S. Exc. a fundar outro Os seus serviços, já descri ptos, a grandeza de suas insti-
collegio sob a invocação lIe N. S. cl'rlnnwTJ,cíaçlio e Reme- tuições, a utilidade de seus estabelecimentos, a tenacidade
dias com estudos mais elevados. com que os emprehendeu e realisou, o amor ao estuélo e á

Este collegio, aberto á concurrencia publica, será mais educação da mocidade, dão-lhe sem duviêla direito a um
um meio seguro de dar'-se solida e verdadeira educação a lugar muito nobre na historia do Maranhão, e um dia, tá
tantas meninas, boje tenros arburtos, mas que amanhã se- no futuro, a posteridade com a fria calma da justiça, e com
rão arvore frondosas e fructiferas tratadas com cuidado, toda a imparcialidad~., ha·de chamaI-o o --Bispo regenera
no principio de sua exi:5tencia. dor e educador,- e o seu nome cercado da \'erlladeira glo-

Sera Lambem mais um meio, pelo qual receberão educa- ria, que não JJ;lorre, ba-de transmiUir-se á memoria dos ma
ção muitas meninas pobres, desvalidas, e orpbans, que fi- ranhenses de anno para anno, pois a lembrança dos povos
carão sem duvida amparadas e protegidas por S..Exc. a é o verdadeiro Pantbeon elos grandes homens, e é a melbor
Rel'm. a recompen a, a que elles podem aspirar, como bem disse

OSeminario de No sa Senhora das Icrcês e de Santo um escriptor francez.
Antonio, bem como os collcgios de Santa Tbercza e de Nos- ---~

sa Senhora d Annonciaç.ão o Remedias, são viçosas palmas, REsmlO.-A igreja maranhense tem tido 17 bispos: d'es-
que enlaçam a coroa de gloria, qlle desde ja cinge a fronte t.es falleceram e foram aqoi sepultados 6, a saber 5 na Sé
de S. Exca Revma, palmas, que não murcham, antes se re- e um no convento das Mercês: morreram fóra da diocese
p,'odnzem annualmente e por moitas gerações, á proporção 4.; foram removidos í, a saber dois para íl Bahia como ar
que as meninas ahi educaclas se forem constituindo perante cebispos, um para Pernambuco e um para a diocese de Ma-
asociedade mães ele familia. I'ianna : renunciaram dois.

Com estes estabelecimentos moralisa S. Exc,a o clero, e CONGflUAS. Não sabemos qual foi a congrua dos tres pri-
da·lbe inslrucção, educa a mocidade de ambos os sexos nos meiros l)ispo , porem a de D. frei ManoeI da Cruz foi de
solidos principias da religião e elo aber, e a im por mei- 1:0001~ÜOO, a de D. frei Francisco de São Tl1iago, D. frei
os faceis e seguros rigenera S. Exc.a, pouco a pouco e io- Francisco de São Jo é, ·D. Jacintbo Carlos rl;.l Silveira, D.
sensivelmente ii sociedade, fazendo d·es.L arte beneficias, que froi Jo~6 do Menino Jesu , e D. frei Antonjo de Padlla foi
lendo origem no presente estendem- e até {IS gorações fll- de LlOO "000, a de D. Joaquim Ferreira àe Carvalbo, D.
turas. Luiz ele Britto Homem, e D. frei Joaquim de I . S. ue Na-

Para completaI' este tosco traball10 parece-nos :.linda dever zaretb foi de ,1 :GOO~OOO
dizer, qne dUJ'ilnte a ansencia ele S. Exc. a foi o bispado go- D. lHareos Antonio ele Souza em virtude elo derreto' de
vernado pelo conego Arcediago Antonio Lobato cl'Araujo: 10 de novembro de 1798 vencia :lOnllalmente tambem ....
por grave doenra cl'este passou o governo ao cbantre i\lil- l:OOOh:OOO, porem pela lei de 20 de outubro de '1838 pas
1I0el Pedro SO<Jres, que por alguns incommodos de saude sou a ter 2:íOOrOOO; o mesmo acooteceo a D. frei Carlos
teve Lambem de passaI-o ao conego Francisco Josó dos Rei, de São Jo é, e a D. Manoel Joaquim da Silveira é.1tó que
que o entregou a d. Exc. a Henn.a pelo art. 12 da lei n° 7Hl de 28 de setembro de 18<.)3 pas-

No dia ~3 de junho de 'J860, pelas dez horas da manhã, sou a "oO(;er 3:600~OOO, cQl;jgrua que ainda percebe o ac
de embarcaram de bordo do vapor Paran:l os Revm.OS Bis- tual bispo.
pos de Pernanbuco D. Manoel de fedeiro" e do Ceará D. NOTA-BENE.-Talvez algnem comparando a numeração dos
Luiz Antonio 110s Santos, cm viagem para o Pari:!, ari01 de Bi pos, que aqui damos, com o epitapbio das suas sepultu
sagrarem o Revm.O bis[Jo eleito de Goyaz D. Joaquim Gon- I'as, nos julgue em erro pllr um algarismo de mais.
call'es d'Azevcdo, natural lia TUl'y-Assú. Não ha tal: pro\'eio o eugano de não se haver contado co-

Foi a primeira vez, que aqui se reuniram tl'e bi poso Re- mo bispo D. frei Francisco de Lima, quando eUe tomou pos
gressaram do Pará, conjnnctamente com °de Goyaz, no "a- &e 1]0 bispado, egundo narl'amos a pago 50: este engano
por Guara, desembarcaram, na tarde de 1i de junho pela nota-se no Catalogo dos bispos do 1I1aranhào, no ?na1Jpa n°
Qhoras, na praia das Hemedios, e no seguinte as ·J·l hOl'as 8 annexo à Estatistica do coronel Lago, e no Di?'eito ec
da manhã pal'tiram com destino aos portos do SuL Iraram r!eúastl:co do dr. Candido Mendes, obras já citadas.
sempre hospedes do Exm.O o sr. D. Luiz. Boca do rio.-Pequena povoação na margem

OBispo de Pernambuco, já fallecicJo, quando foi para o esquerda do rio Mllnim, na S.Uil C'on:tluencia com o Munim-
Parú cclebl'ou o saoto sacrificio da missa na igreja de São merim. I

João, e 'na oa volta na igreja de N. S. dos Remedias. Tem uma capella dedicada a N. S. da Loz.
Por esta occasião estiveram congregados nesta capital É a residencia d'alguns Javradores e negociantes.

qualro Bispos. Born-:fi.nl..-Cabo fronteiro á capital do :Maranhão,

. .

(
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na margem esquerda do rio Bacaoga, cercado por um ban- um 320 rs. diariamente, importando esta renda desde 180t
co .d'areia, que é coberto inteiramente pela enchente da ma- a '180 em Q-:2ltOt!OOO, correspondente a 13:250 escravos,
ré. que alli estiveram recolhidos. .

Fica a 2° 2D lato mel'id. 'e a õ6° 31' longo occ. Em 9 de fevereiro de 18 W resolveu-se o seu concerlo
Está situado defronte da capital, e sobre o dorso da pe ou venda.

quena montanha, que o constitue. Em 17 ,18 foi leva ntado Em 183õ fez-se nelle alguns concertos para recebei' Ol

alli peto ex-provincial frei Antonio de Sá, um bospicio, per- emigrados do Pará, o que não foi preciso.
tencente Ü ordeú1 carmelitana d'esta provincia, o qual acha- Nada mais se encontra a tal respeito. Desmorono\l-se por
se hoje, e é pena, em completa ruina. fim o tecto, perdendo-se a quantia de 1:063~895, que com

Foi em seu principio governado por um presidente vita- elle se gastou.
licio, sem sujeição ao convento da cidade e com suas ren- Ainda se acham levantadas as paredes mestras, enegre-
das separadas. cidas pelo tempo, e cobertas de hervas.

Jeronimo d'Albuquerque, já nomeado capitão-mór do Ma- O governador D. Francisco de Mello Manoel da Camara,
ranhão, pela portaria de 20 de fevereiro de 1616 concedeu em 26 de setembro de 1806, dirigiu-se il camara enviando
duas leguas de terras n este cabo para a edificação d'este as condições, com que José da Costa e Oliveira se propu·
hospieio. nba a arrematar o contracto das cames verdes.

Em distancia de poucas braças arredado do lado esqnerdo N'uma dessas condições dizia e1'le, « que sendo neces a·
do hospic.io encontl' m-se as paredes mestras de um edificio rio cultivar-se um logradouro n'esta ilha para deposito sul·
principiado, mas não acabado. No alto da porta principal ficiente d'UIll certo numero de gado, onde se nutrisse e e~·

acha-se em letras romanas, embutidas em pedra marmore, tivesse prompto par:! dar sufficiente alimento á cidade, qUI

e avivadas com tinta preta, esta inscripção: nas {erras de N. S. do Carmo entre o Rom,-fim e fio dor
l\'\\II\M\O 't>n.\'WÕ\\'b l\~~n.'\'\\to'\\j Caxot1'O,S se achava um sufficiente campo com os predic.1'
lloc lIl;\"'l\'b'bn.'\\~ "'~~ CO,,\tn.l;\\O dos necessarios, o qual sendo pedido por D. Antonio de Sal·

llo'b~\tn.\~ t\\ H~;"W\'\. danha ao padre provincial, este cedera logo para heneucio
(',0"\,\\\\\\\\\)\\" \"wQ~\\'b\'" do publico D.

\'\\\)\'C.n. (',\wút\\'b Nesta ponta de terra outr'ora se descobriram alguns ve·
'B~~'N\t l\,c. U.M1\C.l\ ,\, tigios de fortificação, indicado:; por urnas pedras de canta·

J\\\"\ 1)0"\ \\\)(',(',1...'11:, 'I. ria que se acharam, e que aqui não haviam iguaes, o que
O conego RaimuÍ1do Alves dos Santos assim a traduzio nos induz a crer terem vindo de Lisuoa para construcção

livremente. d'algum Forte.
1\. c.M'\I1\\u.~ ~\\\)\'\C.U" Quando fomos copiar a inscripção .supra, fizemos bom

COO O'b 'bOc.co'\'~o'" \\M ~"'''\0\l\5 \\c. \'0\\0'b O'b \\~''''' exforços para descobrir esses vestigios, mas infelizmente
c'\'~~\\O e'b\c. h\(,\l\\' ~l\,'\'n. "'~~ :w u.e \\O'b'\l\tn.\' nada achamos.

\\M ,,\\\\tll'b occ\\'b\Cie'b, e,,\ I\\\~ ~"·l\'b'bn.'\' o c.o",tn.~\O, Encontramos tambem em outra pedra de cantaria, colio·
e o u.eu.· c.o'\\ cada no centro da arcada superior da porta principal eslt

\\O "·c.~M'n.u.0'\' u.n. ",(,\\'\')n.Cjuo \\\\\'\M\n.. distico, gravado em caractel'es romanos.
1.'\\\\0 U.o 't>e'\\\\o'\' 'l'i~;).

ahes já u jnvocação
O governador José Telles da Silva offidou ao senado da Destc santo hospicio? im.

E' o SenLor do Bom-fim,camara em 8 de maio de 178/Í dizendo, que havia remet- Espe.Jbo do M1ll'ólUbão,
tido pal'a o Bom-um alguns presos, CJue na cadeia estavam Pois já vês, povo cbl'is!ão,
acommettidos de bexigas, aOm de não propagarem o con- Quc se bom fim qucres lcl',

. . 1 E u Deus bcm pal'CeCI',tagio e determll10n a camara que a este respeito cesse as Te deves semlJ!'C compól',
providencias do costumEi. A' vi ta destc Scnuor

Não sabemos como este ediOcio passou para o dominio E dellc cspelho fuzel'.
lla irmandade da mizericordia. Publicando esta inscripção no nosso u Almanak de lem·

Podemos com tudo assegnrar que no anno de 01794· gas- branças brasileiras para o anno de 1863» despertamos o
tou ella a quantia de 134.,H20 rs. com o clll'aLivo dos po- zelo da jrman.elade do Senhor Bom Jesus dos Passos, qu.
lJres n'elle ahrigados. pediu esta pedra ao ar,tLlal provincial do convento de N. &

Em 1804- estando em completa ruina deliberou a meza do Carmo t'rei Caetano de Santa Rita Serejo, quo conceden·
em /Í de no\"embro d'esse anno, que fosse descoberto o e- do-a foi logo encravada em uma das paredes elo corredor
UiJ1cio, arrecadando-se a telha, sendo de tudo isto incumbido do lado esquerdo da capelta dessa irmandade, onde d'ahil
o irt'não mordomo dos presos. poucos mezes levantou-se um altar ao Seuhor do Bom-um.

Em 1806 mandou a meza construir um armazem no si- Até o anno de 1827 n'este hospi~io se celebrava, anoua!'
tio elas bal'9'aqltinllCts para ahi fazerem quarentena os lJre- mente cm Ü. ele agosto, a festa do Santo com grande pomo
tos novos, isto é, recem chegados ela Costa d'Africa. pa.

Não se reali.:,ou porem esta ideia, e foram os escravos Da cidade concorrtam muitas pessoas, umas por elevoção,
enviados para este lazareto, fazendo a Santa Casa grandes e muitas por mero recreio e passatempo. Armavam-se bM'
obras sobre a ruina delle. Recebia a Santa Ca::.a por cada racas, dançava-se e cantava-se muito ao som le \'arios ins,
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tromentos. O convento dava lauto e explendido jantar, po- de Moraes, «que pezou mais o jus, ou a justiça das armas
rem n'esse anno apparecendoaJli muitos africanos com dan- de Portugal, que o vis ou a forç.a das de França e Hollan
çns escandalosas, algnmas pessoas embl'iagadas, grande tu- da, com immortal desempenho do valor portuguez, e não
molto nG embarque, havendo até uma canoa perdida, e menor gloria da valentia d'aqueJles illustres moradores do
nlgoos inglezes, que muito insultaram a frei José de Santa MaranlJão. J)

Rittn, presidente npostolico e perpetuo do mesmo hospicio, Foram descobertas estas armas pelo jesuíta BelJto da
resoll'eo este não dar mais jantares, e foi a festividade a Fonseca, procurador geral em côrte, e com bastante traba
pouco e pouco se acabando até extinguir-se de todo. lho, pols estavam cm livros, e difficil foi encontrar aquelle,

Encontramos estes promenores em um .papel avulso so- que as guardava.
bre o titulO...LAnnullcio que vae ?Jalentiar a verdadeira Nilo era melhor, que estivessem gravadas em marmore,
devOfl7o do Senhor do Bom-fim.- impresso em 1829 na ti- para eterna lembrança dos vinqouros?
pograpbia nacional. - Não seriam muito proprias para corôarem a porta prin-

Foi Lambem ccmiterio dos ingleses, e ainda por lá exis- cipal do edificio, onde a camnra municipal, pelo menos da
tem sobre sepultur:1::> algumas lapidas, muito gastas pelo cidade de São Luiz, faz as suas sessões?
tempo. Brejo dos anapurús.--Fregl~e.:;ia,vil/a,
Boqueirão.-Povoação situada á margem es- cidade, rnu1Z1'ci111'O e comarca.

qoerda do Paroahib;J, do lado convexo de uma curva do rio CoÍnarca.-·Comprehende os municipios do Brejo, e o da
~oe logo se dirige pal'a LE. por panca espaço. villa de S. Bernardo do Parnabiba, e o da Tutoya.

Oporto do Boqueirão, fronteiro ao ponto em que come- Tl'Iunicipio.-Abrange as fregnezias de N. S. da Conceição
çn o municipio d3. barras (Piauhy)-jaz i8 kilometros a- do Brejo e Sant'Anna do Burity.
bnixo da yilla da União (Piauhy) c 30 kilometros acima da Freguesia de N. S. da Conceição do Brejo. A noticia a
po"oação de NCLzarelh. mais 311tiga, que encontramos sobre esta loc~lidade, conbe-

Fica distante da villa tio Brejo 012 leguas e 4 da povoa- cicia em tempos remotos pelo nome de aidei r; dos Anapu-
ção do Burit)'. rus, acha-se ua seguinte carta de data e se marias.
Boqueirão .-Forma-se de uma ponta de terra, « D. Fernando Antonio de Noronba, do concelho de Sua

nque chamam Bom-fim, e da Ilha do !\fedo, a Oeste da bar- l\I~ge5tade Fidelissima, tenente coronel de seus exercitas,
ra da cidade de S. Luiz. governador e c3pitão general das capit3nias do Maranhão e

,Alli tem se perdillo muitas fortunas nos I'epetidos nau- Piauby etc.-Faço saber aos que esta minha carta de data
fragios, que se davam, quando a navegação pal'a o interior e sesmarins virem, que o director e principal dos indios do
era feita em canoas, mal consLruidas, fracaS,'e ninda em ci- lagar do Brejo dos Ana[)lJt'Ú , me represenf.nram que achan
ma dirigida, com r"as excepções, por bomens ignorantes, do-se os indios d'aquella povoação sem a concessão da
não poncas vczes escravo impl'l1dentes e ebrio . terra em que se acham lavl'ando (e que segundo o p3ra-
Brasão ou AflMAS DA PnovLNcIA.- Diz o illustrado grtlpho d~seno\'e do seu dil'ectorio Ibes devem ser conce

nr. arobagem, que o principe Mauricio de Nassau, quan- cedidas com preferencia por serem adjacentes a sua respe
do senhor, por invn ão, d'algnma partes do Brazil, fiel fI liva povoação) Me pediam lhes conr,ede se por este moti
ll'adicções da Europa, em que tinl1am tomado taota pnrte se- VO, em Domo de Sua LIagestade por data e sesmaria, tres
us autepassado dera brasões d' al'1nas a todas as provinci- legoas do terI'tI em quadro, fazendo pião no templo da mes
n dependentos do seu governo. ma poroação correndo os seus lados norte e sul, leste oes-

E las Goucessões, cujo alcançe não I óde ser por "eotura te, e compl'ehendendo-se no acto de sua demarcação tudo
apreciado pclo vulgo, tinham origem em pensamentos mui o qu-e e <Jchar dentro das ditas tros legoa::>.-Ao que aUen
elmdos, de repr eotar tamhem o paiz n'arte beraldica, a tiendo bei por 110m conceder-lhes em nome de sua mages
qual para sermo coherente de\ emos admíLLir da Europa tade, pai' dat3s e sesmaria , as referida tres legoas de ter
com as outras iosLiLuições, que herdamos de sLla civilisação, 1'<1 em quadro na forma e parte que pedem, e com a coo
e que nos garantem pa7., justiça e dignidade nacio03!. [rootações c1"eclal'adas, e como 3 mesma enl10ra determina

Obra ües, quando estabelecidos por lei, e sanccionados no referido paragrapho, e condicões expressadas nas reaes
devem apresentar á imaginação a historia do paiz. ordeos; e com as de não fazerem traspasso por meio algum,

Os brasões das provincias devem principalmente tCl' rela- em nenhum tempo, a pessoa alguma, religião ou commu
ção com algum feitÇl ou circumstancia mais. saliente d'ellas, nidade, sem que primeiro deem parte ao Ouvidol' juiz das
e se' forem heroicoS' tanlo melbor. . sesmarias para se me fazer pre ente, e ver se ~e deve ou

Neste caso pois está o emblema desta província. não consentir no tal trasp<lsso sob pena de ficar nulla esta
E' um escudo corõac1o, em clujo cam·po se vê armado de data, e so poder conceder no\amente a outrem' e nesta

orna espada um braço, de cuja mão, como de Astréa, pen- forma se lbe passe carta para que o directo!' principal e
dem umas balanças a que servem de concbas dois escudos mais indios hajam, logrem, e possllam as ditas terras como
menores; em um que pesa menos se vê as fi01'es de liz e cou a sua propria para elles e seus herdeiros, ascendentes
(IS armas de Hollanda com estas letras: vis-no outro, que e descendentes sem pensão, nem .tributo algum. mas o di
peza mais se vê as armas de Portugal com as letl'as ittS, e zimo a Deus dós fructos que nellas tiver e lavrar' a qual
logo por baixo a epigraphe-pra'lJOnderat. concessão Ibes faço não prejudicando a terceiro, nem a Sua

Nas 111emon'as do Estado do 1Jlar.anhão diz o padre José.Magestade, se nas dita terras quizer mandaI' fundar algu-
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ma vilJa, reservando os paus reaes que nellas houver para formam os termos das sobreditas vil!as, sejam uivididos em
embart:ações, com cleclal'ação, que mandarão registrar esta cinco freguezias, tendo cada uma o seu parocbo para admi·
como anta de posse das ditas terras na contadoria da jUl1- nistrar 08 sacramentos e mais pasto espiritual aos povo!,
ta da real fazenda, em observancia do alvar5 de 3 de março que habitarem nos seus respectivos distnctos, que serão:
de 1.770, requerendo depois a confirmação a Sua Magesta- ,l° O· de San Felix, que terá 'por limites da parte meridi·
de, e 'Cultivan\ ílS ditas terras de maneira que deem fl'llCtos, anal as ribeiras de Balsas, Neves, Grajahú, Farinba, e La·
e darão caminlJUs publicas e particuLares aonde forem ue- pa; e da parte do norte ou de Pastos-bons deverá ser oseu
cessarias para pontes, fontes, portos, pedreiras; e haven- limite divisaria junto da povoação de San 'feliz, . onde o rio
do no sitio pedido rio navegavel, que necessite de canôa ele Balsas faz barra no da Pamabiba, o atravessando aquel·
ou barco para a sua passagem, fil:ará li re de uma das mar- le, anue nelle faz barra o riacbo fundo acima da fazenda
gens que tocar as t~rras d1:ls supplicantüs, meia legoa de Maravilba seguirá pela Serra vermelha até aos ultimos mo·
terra para o uzo publico, que se demarcará ao tempo da radares naquella uireC{lão, e nos outros lados serão marca·
posse por rLllllO 'de cordas e' braças craveiras, como é es- dos o seus limites de maneira, quo mais conveniente mr,
tilo, e Sua l\Iagestade manda; outro sim. não poderão suc- para que as povoações, que por alli se acham estabelecidas
ceder nas referiuas terras religiões, nem pessoas eclesia3ti- e as que para o futuro só formarem, possam ser prompta·
cas por nem um titulo qne seja e acontecendo possuil-os, mente socconidas.
terá com 9 encargo de pagarem dellas dizimas como se 2.° O de Pastos-bons-limitado pela fazenda Maravilha e
fossem possuídas paI' seculares, e faltando a qualquer des- Serra "ermelba, correndo á beira do rio Pamabiba abaixo
sas clausulas se baverão as ditas terras por uevolutas, e se até a fazenda Boa-esperança exclusivamente, o d'abi dirigin·
darão a quem as denunciar como a mesma senbora ordena. do-se ao centro em rumo direito á procurar a extrema da
Pelo CJue mando ao juiz das sesmarias, ministros e pesso- fazenda Inbuã de Francisco Pereira franco e na mesma di·
as a quem tocar, qoe na forma requerida, e condições ex- recção seguirá ao rio Itapec.urú até acima da nova povoa·
pressadas cumpram e guardem esta minha carta do data ção denominada-Almeida c1'Elrei-pelas estremas superio·
tão inteiramente como nella se contem, a qual lbe manda res da sesmaria demarcada ao alferes Raymundo de Mora·
passar por mim assignada, com o sinete de minhas armas, es Bandeira.
que se registrará aonde tocar, e passou-se pGr duas vias. 3.° O de Almeida d'EI-Rei, que principiará desde a fa·
Dado na cidade de S. Luiz do Maranbão aos dezenove dias zenda Boa-esperanç.a na beira do rio Parnahiba, cerrendo
do mez de setembro, anno do nascimento de Nosso Senhor para o centro pelo mesmo rumo di"isorio, que por estala·
Jesus Cbristo de mil setecentos e noventa e cinco. José Ma- uo serve para o de Pastos-bons, e correndo rio Parnahiba
ria Pereira 'de Castro, alferes.-E cu José Maria Trene{', abaixo até a fazenda denQminada-Val'zea-de Anna Paschoa
secretario do Estado por Sua Magestade a fiz oscrever.- exclusivamente, e d'ahi cortando o cenlfo em direcção áSer·
Dom Fernando Antonio de Noronba.-Logar do Sello.- ra do Valentim, pela qual deve seguir e no fLm d'ella pro·
Carta de data e sesmaria porque V. Ex.cD. ba por bem con- curará o rio Itapecuru, que. será atravessado onde Goda a
ceder em nome de Sua Magestade ao director, principal e demarcação da sesmaria San' Zacharias pela parte de cima.
inclios do lagar do Brejo dos Anapurús tros lcguas de ter· 4.° O tIo Brejo dos Anapurús, qne comprehenderá o ter·
ra em qt.:adro, segundo as reaes ordens, na paragem e com rena que ha desde a feitoria Olbo d'Agua-Grande inclusil'a·
as eonfrontações que nesta se ueclararn. Para V. ExcD. ver. mente, sita na beira do rio Parnalliba correndo por este abal'
-Conforme. No impedimento do secretario.- » xo até o sitio e mono Arrodeio, que são as estrema dal

Pela provisão regia de t8 de abril de '1820, que não se fazendas Santa Qniteria e Santo Eugenio, e a sua !al'gUl~

encontra na collecção de leis, mas que podemos obter do devera ser desde a beira do rio, onde a mencionada fcito·
secretaria dos nllgocios do imperio, foram os territorios das ria faz estremas com a fazenda San' Luiz e de Jofto Lopo I

viUas de Pastos-bons e S. Bernardo do Brejo. «por sua correndo para o centro pelas estremas das sesmarias de·
vasta ex tenção ali desmedida distancia de muitas leglJas das marcadas Jacú e ue 1 ntonio José Martins com a do Tl'a·
igrejas matrizes» divididos em n freguesias :~a de S. Fe- ria, seguindo relas estremas das sesmarias ele Joaquim AI·
lix de Balsas, a de Pastos-bon , a de Almeida d'EI-rei, a de ves Co.sta e conego Bekman até a fazenda da Cbapada de
S. Bernar(Jo elo Parnahiba, e a do Brejo dos Anapurús, oh- Antonio de Souza exclosivamente, e u'abi seguirü o ramo,
jecto deste artigo. que corresponder á corrente do rio Parnal1iba, proclll'ando

Julgamos muito interessante este alvará, e por isso o im- sempre os limites naturaes de rios e morros até chegm
primimos em sua integra, achertindo desde já a necessida- Darag~m, que ficar em frente ao sitio e mOITa Arrodeio.
ue, que ba;:le ser consultado quando se lerem os artigos 5.° Finalmente o de S:lll'Dernarc1o da Parnahiba, qU1

S. Felix e Pastos-bons, Almeida e S. Bernardo. constará do resto do terreno uos mencionados termo cSé'

«-Sendo informado da grande falta ue socorros espiri- rá limitada a malriz de San' Dernaruo pelo norte -pelo mar
tllaes, que expel'irnentam os povos residentes nos territori· Oceano, pelo nascente pelo rio Parnailiba, pelo poente pelo
os da villa de Pastos-bous e S. Bernardo ua P~rn;)biba da Julgado ela feHori:l, cujas estremas principiam onde o riacho
provincia do Maranl1ão, por se acharem dispersDs em uma Buritizinho faz barra, e pelo sul pelo distl'icto do Brejo
vasta extensão e scparallos por llma desmedida distancia dos Anapurus.-A mesa ela consciencia o ordens o tanhJ
de muita lagoas das igrejas matrizes, creadas em tempQ assim entendido e faça B:\ecutar com os de.paohos noceu
de menor popolaç,ão: Hei por bem, que os territorios, que rios.
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Pela lei pro\'. n. O ,121 de 4 ele outubro de lSq,·l foi esta Pelo lado opposto da rua das Areias, acha-se a rua cba-
freguesia dividida em duas p~ra formar-se a de S. Bemar- mada Grande, pOl' sua extensão, a qual recebe as aguas do
do, continuando a villa do Brejo a sêr a séde da de N. S. lado de cima dos riachos do Buril.lj grande e Cabeça que-
da Conceição. (Vide S. Bernardo.) b?'adct, e do lado debaixo cio n'acho de Santa Anna.

Villa e cidade.-« O lugar de N. S. da Conceição do Bre- A edificação em geral é bôa, o clima sadio, e o terreno
jo dos Anapurús o .acbei mui pouco adiantado e pai' isso prodllctivo. Mantem muito commercio entre as cidades da
Ibe puz novo director. São estes índios excellentes solda- Paroahiba e Tl1eresina.
dos e a maior parte d'eltes andaram em toda a guerra na Encontram-se abi muitas plantas medicinaes, como sejam
capitania do Piauhy. As terras produzem bem todos os elTei- ipecacuanba, fedegoso, paulista, berva cedreira, etc. etc.,
tos, porem não ha ali genero algum de commercio, e V6- fructas em tal abondaocia, que podem ser exportadas com
remos o que faz o novo director, que parece capaz de dar destino as duas cidades ultimamente referidas, e muitas
algnm adiantamento :iCJuella povoação. qualidades de madeira, proprias para construcção de casas

«Deixei-lhes uma olaria estabelecida ue que necessitavam e marcenaria.
pela não haver por todos ilCJuelles aneuares, e só com a dita Na cidade residem as autoridades dã comarca.
olaria poderá ter a,quella povoação muito bom rendimento.» A sua matriz acha-se muito deteriorada, e a irmandade
(Conta.a sua magesLade pela secretaria de estado da "isita de N. S. do Rosario, composta, em sua maioria, de pre
que tez o governador Joaquim de lUello e Povoas á esta tos, estú le\'antando a sua Gusta uma pequena Igreja, ,otada
capitania no aono de 1767.) . a Senbora de sua particular devoção.

Depois que pela provo regia de 29 de janeiro de f820, E' a parada do batalhão d'infantaria n. O 32, e do batalhão
ocapítão general Bernardo da Silveira. Pinto da-Foncecacre- n,o 2 da Jeserva. E' aqui que se acba o commando supel'i
ou a villa de S. Bernardo em 20 de dezembro de f82J, ar da guarda nacional.
principiou esta fregoezia a Oorecer mai , entregue para as- Tem um districto de paz, uma delegacia de policia, uma
sim dizer aos seus proprios recursos. collectoria de rendas geraes e provinciaes, uma agencia do

Dista da capital 54 leguas. correio, um commissario vacinador, um delegado de ins-
O EngenIJei1'O José Joaquim Rourigues Lopes, em J84,6, trucção publica, duas cadeiras de jnstrucção primaria para

quando andou pelo interior, disse CJue o nrejo distava do ambos os sexos, e uma particular para meninas.
Ik1pecurú e da Parnahiba q.O leguas para cada uma d'essas Já teve uma cadeira de grammatica da lingua latina, que
localid~des, bem (',amo 30 leguas de Caxias, 39 da Tutoya, foi extincta quando pedio a sua aposentadoria o respectivo
cM da Capital. professor o tenente-coronel Antonio Luiz de Lavor Paes, a

Limita-se ao Norte, como freguesia, com a de S. Bernal'- qual lbe foi concedida em virtude da lei provincial n.° 529
tio, a Leste com o I<iO Parnabiba, ao Sul com a freguesia de 30 de julho de ,1859, que alltorisou o governo a apo
de Sant' Anna do Bllrity, e a Oeste com a Chapadinha. sentar com o ordenado correspondente ao tempo de servi-
a recinto onde est;'\ fllndaLla a villa, j;i elevada ú catbego- ço os professores de latim das villas, qne o requeressem.

ria da cidade pela lei provincial nO 899 de H. de julho de Possue "arias casas de commercio e alguns artistas de
18iO, é cercado por uma orla de montanhas entre as qua- diversas profi~sões.

es desliogue se o Alto da Carneira, em que está edificada Pela lei provo n. O 158 de 20 de outobro de ·j8q,3, foi a
acapella de Santo Antonio. Em frente da rua Grande acha- comarca do Brejo dividida em dous termos-Brejo e Tu-
eoutra montanha, onde ha uma esplanada, porem sem ca- toia.

5a alguma, tendo h.avido ontr'ora abi um quartel. A industria do municipio limita-se ao fabrico de assucar
Esta montanha é Lastante alta e tem no seu cume uma vas- e aguardente, criação de g~do "accum e cavallar, a planta

ta explanada, onde se podem con truir importantes edificios. ção de algodão, cuja exporJação anDual Ó para cima de duas
De uma e outra parte observa- (j um magnifico paôoruma mil saccas, da mamODa, al'fOZ, milbo, e ao fabrico de fari

olhando-se ao longe, porem abaixando-se os olhos \' >·se a nha, e do azeite de carrapato, que tambem exporta para as
cidade como que sepultada n'um extenso valle. cidades da Parnahiba e da Therezina.

Éatravessada a cidade de Sul a Norte. por uma lctgôa, co- Avalia-se a snil criação de gado cm 5:000 cabeça.
mo impropriamente lhe chamam, pois só em tempos mUi A sua colheita annual compõe-se, calculo aproximado, de
remotos lhe convinha este nome: actualmente é um riacho, UOO saccas d'algoelão, 29:000 alqueires d'arroz, q.~.:OOO ele
corrente: ele Oeste a Norte pelo denominado ?'iacho de San- farinba, 3ü:000 de milbo, 950 quartas de feijão, 2: 100 ele
ta Alma, qoe se vae reonil' Ú lagoa no sitio chamauo ln- tapioca ou gomma, q·:300 arrobas d'aSSOCéll', 400 arrobas
garana, que olTerece excellentes banhos, e depois ele rece- de fumo, 14·0 pipas de aguardente, 5:000 frascos de azei
bel' varias regatos, e unir-se com o riaé.ha .'Í?Taial lança-se te ele cõco, e~ 2: WO de azei te de carrapato etc. etc.
no rio Parnahiba, duas legLlas, pouco mais ou monos, abai- O numero ele seu habitantes é de 8:000, sendo livre
xo do 1Jo1'lo da RepartiçãO. . perto de fJ:OOO.

Na rua de Santa Ânna existe uma ponte sobre a lagôa, 10L'oados.-Do lado do norte, a um CJuarto de legua de
feita á expensas da camal'a municip31. distancia, está o Riacho do meio, notaval pela quantidade de

Na rua das A1'eias encontram-se circnlados de matos os abão, que ahi e fabrica, alem de produzir muito boa cana
paredões da cadeia, que com grandes proporções abi inten- d'assL1cal'.
taram fazer. po lado do sul, a um quarto de legua, está a Povoaçao

Dioo. Vl.1-.1:3

I
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das areias, que tem de 25 a 30 casas pe palba, junto ~ encontra-se com a freguezia de S. Benedicto de Caxias: a
barra dos riachos Cabeça quebrada e Burit;1j grande, os leste desce pela margem do rio Parnabiba até confinar'com
quaes, alem de serem muito ferteis em snas margens, for- a de N. S da Conceição do Brejo, no lugar Barra da pouca·
mam a Lagoa da cúlade. vel'gon~a, e n'este espaço vão dez leguas de extenção; d'aui

Existe tambem em distancia de legua e meia o P01'lo da partindo ao centro passa pelos lugares Barra, Santa Cruz,
repartição, assim chamado desde que abi estiverão os des- Santo Antonio, Quebra Côco até confinal' com a ü'eguezia do
tribuidores das aldeias, e as repartirão entre as tropas, que N. S. das Dores da Cbapadinha: ao Oe te desta freguezia
trouxeram comsigo. toca nos lugares Conceição, Riacho feio, Drejinbo, que aes·

E' ponto d'escala dos vapores da companbia iluvial do trema da fregnezia da Chapadinbn' e entrando mais parao
Piauby, e por isso abi tem os negociantes da ciclade arma- centro do lado do sul, vae subindo pelos lugares Criolis,
zen para guarda ele mercadorias. Ananaz, Bom-Om, Oiteiro, Lagoa-vermelba, fazenda de S,

Tem tez casas de telha e 40 de palha. Francisco, de Manoel Antonio do Rego, desce ao Deserlo,
O lugar é pouco sadio, mui principalmente nas vasantes dirige-se d'abi para Juçara, e termina no sobredito lugal'

do rio Parnahiba, por causa das febres intermitentes. denominado Pimenteiras; sendo que deste lugar á Lagoa·
- ·iJtocam~bo.-Distante 20 leguas da cidade para o lado de vermelha ó onde mais se alonga do Parnahiba no espaço de
nõroeste. doze leguas ao cenLm.

Tem algumas casa~ de negocio e 40 de palba. Foi auLhorisad.a a despeza para a construcção da igreja
Em resumo compre}1ende a comarca do Brejo uma cida- matriz pela lei pro\'incial n.o, 5-l3 de 29 de julho de '1858,

de é duas illas, tres povoações, sédes das fregoezias, e qUfl nunca teve execução.
nove povoados. Faz parte do município do Brejo na comarca do mesmo

TeJIl a cidade do Brejo H6 casas ue telha, inclusive 4 nome' tem um di tricto de paz e uma subdelegacia, e dá
sobrados, muitas casas de parede de barro, e cobel'tas de 22 eleitores.
palha, e muitas outras todas de palha. Existe abi uma cadeira d'instrucção primaria para o sexo

Consome diariamente o seu açougue tres rezes. masculino, creada em 18~2, e ontra para o feminino pela
Brigadeiro Falcão.-Por aviso de 9 de lei provincialn. Q 686 de 2 de junho de f864.

agosto de 1813 se mandou assentar praça de cadetes no re- Tinha em 1863 a séde da matriz 6 casa.' de telha, !.lO do
gimento de linha d'esta cidade a Felicianno Antonio Falcão palha, e 4·:000 habitantes, senelo 3:000 livres.
e José Antonio Falcão, filbos de Manoel Antonio Falcão, co- Esta povoação está situada no centro da freguezia, cm
ronel elo sobreelito regimento, dispensando S. Alteza Real lugar muito salubre, e onde ha sempre abuodancia de ge·
a sua menoridade. neros alimenticios. Cultiva-se na freguezia o algodão, a

Foi eumprido pelo governador Paulo José da Silva Gama. mandioca, o milho, o arroz e a cana de-assucar : tem pouco
Felicianno morreu brigadeiro, legando á sua patria um Dome gado..
invejavel, e seu irmão ligou seu nome ú historia cl'esta pro- Ha nesta povoação um casebre, que serve de capella;
vineia, por ter sido o organisador da casa dos Educandos aos seus habitantes e ao governo provincial cumpre pro·
Artifices, e o futuro cl'este uti! estabelecimento por certo mover a edificação abi d'uma igreja decente para o cullo di·
que dependeu da direcção dos primeiros annos. vino.

Buenos-Ayres.-Antiga fazenda do finado Em certo tempo do anuo, ba tanta abundancia, que essa
cidadão João Constancio Fernandes Lima. freguezia exporta para as cidades da Therezina e de S. João

Hoje é um pequeno povoado, com differentes criadores da Parnahiba arroz, milbo, farinha e' azeite de carrapato,
de gado, moradores na villa de Anajatuoa. alem elo algodão, que vem pará a cidade de S. Luiz por e·

Burity. (freguezia de Santa Anna do)-Existe uma cala pela Parnahiba, e do que \'ae em costas de cavallos pa·
povoação com o nome de Burity situada na estrada, que ra Caxias.
vae da villa da Manga para a do Brejo, distante desta 8 Burity do Padre.-Pequeno povoado lo·
leguas, e 3 e meia elo rio Parnabiba. Está em 11,0 6' la1. gua e meia distante de Cáxias.
merid. e 4't.o 33' longo oec. Seus moradores empregam-se na layonra e na cl'iação do

Sob a iovocnção da Senhora Santa, Arma foi elevada li varios animaes.
catbegoria de freguezia pela lei provo n. o oHS7 de 20 de ou- Bus .-Nação indígena qne habita na parte meridio·
tubro de 184.3. nal da provincia. Pouco tratavel, ~limeDta-se esta t.ribu so

Os limites estão assim marcaelos: no lugal' Pimenteiras de pesca e caça.
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CabeQa de porco.-Canal que fica ao occi.~ esta obra tanto do serviço de Deus, a quem devemos fen
dente da ilha de S. lJe1'lwrrlo, e que desemboca defrrjnte der as graças por tão e p'ecial beneficio, e rogar quotidia
da ponta mais oriental da Ilba de Igoronbon: a sua.. direc- namente ao mesmo Senbor pela sande e vida de Sua Ma
ção é de N., E. a S. O. descabindo afinal para O. gestade, que para tudo que diz respeito ao dito culto está

Asua margem esquerda é determinada por i.'tllas de man- promptissimo, ainda que seja com grandes despezas da
goes, pertencentes ao grupo Carrapato. (ViJe Can'apato.) sua real fazenda.»

Oabido.-A Santa Igreja Catbedral do Bispado do Começou e continuou até hoje a ser regida pelos estatu-
Maranhão, da qual é titular e padroeira Nossa Senhora da tos formulados para a cathedral do Pará pelo seu primeiro
Victoria, foi erecta por EI-Rey D. João V, em virtude da Bispo D. Frei Bartbolomeu do Pilar. (1724. a J739.)
nulla-Supe1' universas orbis Ecclesias-da creacão da d~o- Não canse admiração, e nem suscite duvida o ser o Bís
cese, e por Alvarú de 17 de abril de 1739, emanado por pado do Pará desmembrado do do Maranbão, e governar
consulta d'esse mesmo dia, promovida _por outra da mesa se a cathedral d'este, que é mais antigo, pelos estatutos da
de consciencia e ordens de 20 de março do mesmo anno. aquelle, muito mais moderno. .

Empunhava então o baculo dã Igreja Maranbense D. Frei A razão é porque a catbedral do Pará foi inaugurada em
Manoel da Cruz, a quem se deve a creação da cathedral, 1724., e a do Maranhão em '1739.
para o que muito concorreram as instanci3s do seu amigo Por Ab ará de 29 de janeiro de 039 foi dado o trata
oRevd. Dr. Filipe Camello de Brílto, nesse tempo recem- menta Senhoria aos cabidos, quer em Sé plena, quer vaga.
chegado da Universidade de Coimbra á Lisboa. Por Alrará de 20 de julho de 1.758 foi concedido á Sé

Aabertura e a inauguração solemne da catbedral foi aos do Maranhão o privilegio de rencerem os seus capitulares
21 de novembro de .. 7fl5. a congrua de um anno, depois de fallecidos. para ajudar as

As primeiras dignidades, conegos, beneficiados e mai-s despezas da molestia e do funeral, o que ent.ão chamava-se
ministros da catheclral foram creados pela Bulia e Alvará anno de mm·to.
já cilados, e na cidade de São Luiz postos em execução a Nesse tempo a familia dos soldados fallecidos recebia,
.J8 de novembro de 17ML. em virtude do aviso de 3 de setembro de 1735, um mez

Acatbedral foi erigida na PaTochict de São Lui;;. de soldo para seus suíIragios.
Por Alvará de ~3 (.l'abril de '1739 foram, em Lisboa, pos- Por decreto de oH de março de 1809 foi o Príncipe Re-

tas em concurso o lugares das dignidndes da Sé. gente servido fazer mercê do babito de Cbri to ás dignida-
A' 18 de julho d'e se mesmo anno ele 1739 tomaram des e conegos da cathedral com a tença effectiva de '12n.

posse os moços do côro e capellães, e principiou-se a re- A corporação da catbedral compõe-se de quatro dignida-
ar os omcios divinos. des -arcediago, arcipreste, cbantre e mestre-eschola, '12

Como no almoxarifado não havia rendimentos nem [)ara conegos, 8 beneUviados, 18 c3[)ellães, 3 mor,os de côro, 1
o pagamento da metade da::; congruàs, não foram logo pro- sacbristão, 1 altal'eiro, 1 'organista, '1 porteiro da maça, 1
vidas as dignidades e cone ias. armadol', '1 ioeiro e .. guarda. .

Contra este e tado representou o Bispo. Pediram-se in- Oabo do Gurupy.-(Vide Gurupy.)
formações, e anual lembrou o Dioces;lOo quo se pagasse Oachoeira.-Um dos poroados pertencentes á
melade da congrua pelo almoxarifado d'aqni, e a outra me- villa do Rosario.
lade pelo da llal1ia, Oachoeira grande.-A cinco leguas pou-

Assim determinou SIlU Magestade em '1745, e onfirma- co mais on menos de distancia da riUa do Icatú, se acba o
ram todos o Ministros, tomando posse o::; qae se acbavam pequ~no [)OVOiH]O, que tem e te nome, composto de algu
nesta cidade no dia da inauguração, feita com muitos fes- mas ca'as disseminadas d'um e ele outro lado do rio Ml1nim,
tejos, com o Santíssimo Sacramento exposto c ermões por cujo leito e margens são abi jancadas d enormes rochedos,
Ires dias, havendo no ultimo missa pontifical. que na vasante da maré e ainda na preamar elas marés me-

Parece que houve muita lucta, porque o conego secreta- dianas o torna inn:lVegarel n'aquelle ponto, e disto pro
rio Ignacio Camello de Britto, lavrando um termo de tudo vem o nome porque é conhecida.
islo, encerrou com estas palavras: «de que fiz aqui esta E' e ta a maior e a mal::; perigosa que as outras, que ba
lembrança, para a todo o tempo constar, dos trabalhos, que C!efl'onte elos lugares do Tanque e do Porto das Pedras para
se padeceram, e das deligencias que se fiz8ram para se des- o lado da foz: por todo o leito do rio se- encontram roche
vanecer as que se intentaram para que não ti"esse effeito dos gran'des.
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A poucas boras de viagem acima das ultimas casas da Patricio Diniz da Silva e Seixas, opvidor geral e correge·
povoação da Cachoeira Gri!nde, vê-se a cat3racta, a qual dor tia comarca, dizendo que (Cas grades da cadeia estavam
para ser observada em tona a extenção, é ne essario ter ces- completamente arruinadas e célrecenuo de concerto, pelo
sado toda a influencia da maré nas aguas.clo rio. qlle pediam a sua appro\!ação para o mesmo, e nessa occa·

O rio alli se reparte em dous canaes, em consequencia sião pediam parél que elle nomeasse o bacharel Vicente Jor·
de ser fendido pelo meio por uma ilhota, quasi composta ge Dias Cabral, procurador lettrado, para deIIender as cau·
somente de grandes pedras. SllS pendentes e as mais que occorressem, o qual seria pa·

Na margem direita o seu leito apresenta um pIaDo in- go pelos rendimentos do Conselho.»
clinado de 1>0 a 60 palmos de largura, e mais de ·120 de A camara municipal em 8 de jáóeiro de 1830 enviou ao
comprimento, todo coberto de pedras maiores e menores, pre idente da provincia a planta de uma nova cadeia para
formando urna especie de rampa; que fllZ com o nivel na- a capital.
tural um angulo ele {LO graus, C' se estende eutre duas eD- Por accordão de 4 de agosto de 1831 deliberou a cama·
costas escarpadas, semeiadas de rocbedos, e cobertas de ra, (C que o seu procuradol' Egyrlio José de Castro Launõ
grandes arvores. recebe se do Intendente da Marinha e Armazens Nacionaes

Por aqui se precipitam em massa as aguas bramindo e toda cantnria, grades ele ferro, madeiras e mais objeclos,
espadanando com um estrondo espantoso, até cahirem em que S. iVI. mandou appUcar ás obl'~rs da cadeia.»
baixo, formando grossos reelemoinbos, cobertos ele rolos Tendo sido contractada a construcção ela actual em 23
d'espuma, e d'nhi a pouca dislancia conlinllam serenamen- de julho ele '1834, por 63:000aOOO reis, rói alterado o seu
te o seu curso, depois de se terem juntado com as do ou- plano em 2-1 de julho de 1836, e não bavendo o empresal'io
tro canal. cumprido o seu contracto ficou abandonada desde t84~,

Tudo isto desapparece Da occasião da preamar, sendo Quando esteve na gerencia do governo da provincia o
este o momento, que aproveitilm as igarités para continua- commendador José Joaquim Teixeira Vieira Belford orde·
rem a sua viagem rio acima ou vice-versa. nau, em 9 de outubro de 1851>, á administração das obras

Os moradores do lugar, em vista da disposição em que publicas que procedesse alli aos concertos necessarios cm
Ee acbam algumas pedras, filzem sobre ellas um tecido, a um dos raios do edificio, na casa d'administração e mura·
que chamam -curral, onde apanham muito peixe. Ibas interiores, em ordem á fazer-se para lllli a transferencia

Consta que o rio antigamente era intransitavel n'esse lu- dos presos, que exi tiam na cadeia, então nas grandes loja
gar da Cachoeira Grande em qualquer estação, porem os do paço da camara municipal, o que foi realisado em t3 do
esforços do governo conseglliram pô-lo no estado em que fevereiro do anno seguinte..
se vê, quebrando algumas pedras grandes, que obstruiam a Em '18 de abril de 1856 o commendador C!'UZ Machado,
passagem, á cu ta d'enorme despeza e insano trabalho, por- determinou ao administrador geral das obras publicas, que
que todas as pedras eram silex ou pederneira, proseguisse nos trabalhos para a conclusão d'um outro raio

Oachoeira do Uchôa.-Descendo-se da deste edincio, já começado e orçado cm 22:0G7~90G reis;
da villa da Barra do Corda, no espaço de tres leguas entre porem ficaram estas obras paradas até que em 24 ele no·
ella e esta c.achoeira, encontram-se as da Cana-brava, dos vembro de 18G4. o presidente desembargador Leitão da
C?'ganos, Provisoria, e da Garnellei1'a, de nenhuma impor- Cunha encarregou ao engenheiro Francisco Gomes de Souza

, tancia, pois não causam embaraço algum á navegação, e oc- ela· direcção d'ellas, visto não ter apparecido quem as qui·
cupam apenas parte ela largura do rio Mearim. São forma- resse fazer por arrematação.
das de pedras separadas e di persas, que podem ser tira- Eis a historia de ta casa tão c,heia ele tristes recordações!
das sem grande esforço e despeza. Est:í situada em uma (1as extremidades ela cidade, no

A Cachoeira do Uchôa porem, com quanto tambem com- bairro dos Remedias, por detraz ela ermida do mesmo
ponha-se de pedras, que não se adberem umas às outras, nome, e n'um campo bem largo, onde foram ranchos dos
mais grossas e em menor l1umet'o juntas á margem direita, pretos dll fazenda de Manoel Jo é de Medeiros, senltor da
occnpando 19 braças de largura do rio, e occasionando uma quinta do lVIarajú e de todos css.es terrenos atraz da igreja,
corrente mais rapida no espaço de 300 braças, orrerece dif- até à beira mar, por todos os laclos,
fic111dade e mesmo perigo aos barcos, que sobem e des- Ati ainda existem junto á praia os restos da casa do
cem por um estreiro canal: todavia é facil o desaparecimen- Navw e paredães de outros edificios, que eRte cidadão pre·
to deste obstaculo, j)ara que barcos á vapor de força de 25 tendia erguer.
a 30 cavallos possam passar em todo o tempo n'este ponto. A cadeia actual, cujo plano e conslrucção era destinado

Oadeia.-Em16 de outubro de i709 acamara oID- para casa de correcção unicamente, contem hoje tres raios,
ciou ao governador Christ.ovão da Cosla Freire (então no por.não se ter ainda levantado o quarto. Cada um d'elles
Pará) accusando a recepção do Alvará sobre á concessão da conta um salão e seis cellulas no pavimento terreo, e ou·
finta para as obras da cadeia d'esta cidade, e asseverou que tras tantas no alto, alem dos competentes quartos priva·
«a sua promptidão sel'Ía sempre aquella que devião-leaes dos e latrinas.
vassal1os.» O edificie não se recommenda pela sua arcbitectura ex·

Não sabemos se realisou-se esta obra, nem quando se terior, pois consisle em um immenso quadrilatero de altas
desmoronou, e n~m o lugar onde ex.istiu. paredes, servindo-lhe de fachada a residencia do carcereiro:

Em 20 de junho de i803 dirigiu-se a camara ao DI'. José é singello em todo o sentido.
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Quanto ú sua organisação material, com relação ús depen- Rege-se a cadeia publica pelo regulamento peculiar de
dencias inberentes ao serviço, não corresponde ú expecta- 31 de outubro de 18!J,6, expedido pelo dezembargador Ma
tiva, por desviar-se do plano e fim a que foi destinado. noel Cerqueira Pinto, que n'aguella epoca exercia o cargo

Tem uma capella ou oratorio em que se celebra o Santo de chefe policia da província. Foi organisado de cOl1formi~

SacriUcio da missa, a qllal se acha collocada em um quarto dade com o regulamento da lei ela refol'lua de 31 de janeiro
no salão superior do 2. 0 raio. de 184.2. Principiou a ter logo execução, qllanc10 a cadeia

Em 1863 fllnccionava o capellão em um altar pouco de- se achava no largo de Palacio.
cente, tendo unicamente a Imagem do Crucillcado, e alguns Este edificio em sua orgaoisação não corresponde co'mo
casliçaes da banqueta. As demais imagens conservavam-se já dissemos ao Om a que é destinado, por quanto devendo
depositadas no \"ão de uma janella. os presos, a elle recolbidos, ser classiOcados pela ordem ou

Sobre representação do carcereiro, que foi nomeadô no gráo das penas, que cumprem, a isto não se presta elle devi·
mesmo anno, o cidadão Antonio Gonçalves ele Abreu, fize- damente. Não comportando a 19tação das ceUl1las o nume·
ram-se varias reparos neste e tabelecimento, sendo um dos 1'0 de individuas a elle recolhidos, conforme' a sua crimi·
mais importantes a restauração da cilpella, que ficou devida· naliLlade e penas, a necessidade c1úlugar a que habitem os
mente preparada. e com todos os objectos que se tornavam salões, de sorte que sendo o carcereiro obrigado a compa
precisos, recer a qualquer occurrencia, que se dê entre os presos nos

Nella se veneram as imagens de N. S. da Victoria, S. seus alojamentos, vê~se forçado a atravessar os salões a todo
Luiz Rei de França, e S. Sebastião, todas muito perfeitas bora do dia ou da noute, para tomar pro idencias, expon·
ehem acabadas. do-se assim a ser violentado por algum dos presos que lbe

Em '18!38 concluía-se a obra do 3. o aio deste estabeleci- vote adio ou mesmo par qualquer combinação feita com
mento. Estevo encarregado da direcção dolla o tenente-co- fins malevolos.
ronel Fernando Luiz Ferreira, engenheiro e administrador Preci a, por tanto, de maiores accommodações para se-,
dus obras publicas. gurança dos presos e garantia dos respectivos empregados.

leste -mesmo anno estabeleceu-se a11i enfermaria para cu· No pateo interno existe um excellente poço, empedrado
rativo dos presos de justiça, que então eram tratados no e muito abundante d'agua.
hospital da Santa Casa da Mizel'icol'dia. Pela lei provincial n. O 27 de 22 de julho de 1.836 se

Acreacão desta enfermaria foi lembl'ada pelo Dr. l'tIathias mandou construir nae; cabeças de comarca edificios para
Antol1io LIa Fonseca 1\lorato em 18G8, quando se achava in- cadeia, sessões da camara, do jury e aud iencias das aucto
terinamente no exercicio do cargo de chefe de policia desta ridades; o que se tem realisado em algumas partes, po-
província. rem quasi sempre com detrimento dos cofres publicas.

Fez o Dr. 1\'Iorato os e tudos necessarjos e até organisou Oaes da Sagração.-É sem duvida a obra
oregúlamento. geral de mais importancia que ha na provincia.

Não teve tempo de levai-a a cffeito, porem deixou todos Foi principiada em U. de setembro de 1841, com o fim
esses trabalhos promptos na secretaria de policia. de evitar a exca\ ação constante do mar na barreira, onde

Correram me es, e afinal reconhecendo o chefe de poli- está a sentada a praça de palacio, e o esboroamento d'ella,
'cia o'então o Dr. Antonio AlJgllStO da Silva a utilidade e de acabar em beneficio ela salubridade publica com o panta
proveito della, propoz a presidencia em ,18 de novembro a no que havia desde o Balnarte até os Remedios, de facilitar
cl'eação da referida enfermaria, expoml0 na mesma occasião a commun;cação da Praia-grilnc1e, ou praça do commercio,
a neces idade que havia de ser a alimentação dos presos com essas diITcrentes roas que vão ~ahir ao mar d'ess~ la·
pobres forneciLla por meio de contracto, aOm ue evitar que do, de elar mais força as aguas do porto por meio d'esse
o paleo da caueia se converta em uma praça de mercado encanamento par ial, e de embellezar por fim a cidade.
pelo facto de comprarem alli os pl'e os a comida, o que oc- Desde os tempos c.oloniaes está projectada esta obra.
casionava os constantes disturbios que alli se dão, eom que· D. Diogo ue Sousa, depois conde elo Rio Pardo, notando
bra do silencio e da disciplina indispensaveis em um esta- a obstrucção do nosso porto, quando 'capitão general d'esta
belecimento desta ordem. capitania, procurou remediar este mal, que lhe parecia cres-

Apresidencia, á vista de tão ju ta reclamações, auctori- ceI' rapidamente, pois que ainda em '1717, no tempo de éa
son oDr. chefe de policia, por oilicio ue 21 do supracitado pitão-general Bernardo Pereira de Berrec1o, havia fundo pa
mez, não só a montar a enfermal'ia no 3.o raio da cadeia, em ra náus, o qual foi diminuindo constantemente, de maneira.
um salão apropriado, onde inda boje se acha, como a cba- que em 1799, dos dous surgidouros, proximos ao Dester
mar pOI' meio de :wnuncios a pessoas que se quizessem 1'0 e ao Baluarte, apenas n'este fundeavam os navios em duas
encarregaI' do fornecimento da alimentação dos presos, me· e meia a tres braças. de profundidade, qLlando em ambos,
diante contracto. no anno de '1786, dez annos antes, o faziam em quatro bra-.

Oprimeil'O destes melboramentos foi em breve realisado caso
começando aenfermaria a funccionar em 21 de abril de 1869. Projectou um caes, que de"ia partir do forte de S. Luiz

Osegundo, porem, tendo encontrado alguma difficulda- para a praia das Mel'cês, e n'este pensamento foi acampa·
de, por causa do pequeno preço da dia ria de cada preso, nbado depois pelos capitães-generaes José Telles da SiIYG,
que é de 240 reis, não foi até hoje posto em pratica, como Fernando Pereira Leite de Foyos e D. Fernando Antonfo
tanto convinha. de Noronha.



J02 CAE CAI

Se fosse posto em pratica este projecto, estaria boje rea· . No principio do Caes, junto á muralba do baluarte, eo·
lisado pela efficaz cooperação, que encontraria da parte do contra-se uma pequena columna de pedra marmore, onde se
commel'cio, pois que proporcionaria commodidades para o lê esta inscripção em letras romanas.
es'tabelecimento de armazens e edificação de uma alfandega. Este Caes foi começado em 14 de setelnb1'o de 1841 em

Nova tentativa, ainda debalde, fez-se quando o conselho qtte se festejou n'esta lJrovinoia a sagmção do Sr. D. Fe
da província pediu em G de dezemhro dv 1830 aO.presi- dro lI. I: C: e D: P: do /Jmzil sendo seu fu-ndarlon
dente da provincia a planta do litoral do rio Anil, desde o exm. SI'. dr. João Antonio de illimnda, presidente da pro.
baluarte de S. Luiz até a ponta dos Remedias, e outra da vincia, e sob a dú'ecção do capitão do ?·m.perial corpo'de
barreira de São Francisco até á embocadura do igal'apé da engenheiros Jose Joctquirn Rockigues LOlJes.
Jansen, com o projecto e orçamento de dois caes, um entre Foi a primeira pedra d'esta columna lançada na tarde de
o 1° e o 2° ponto, e oUÚ'o entre o 3° e o 4°. terça-feira 28 de maio de '184.4, segunda oitava da paschol

Tem tido a obra do Ca~s da Sagração varias interrupções, do Espirita Santo, e a obra acabada. na t31'de de sabbado I
pelo que ainda não está acabada, pedindo a verdade que se de junho do mesmo anno.
diga, que aos esforços, zelo, e actividade do conselheiro An- Oafezeiro .-(Co(fea arab?·ca. L.)-Não é inten·
tania Manoel de Campos Mello, quando presidente d'esta ção nossa o descre\'er este arbusto, geralmente conhecido
provinci3, se deve todo o trabalbo de entulho desde o ba- e tão interessante, que de Jacques Delilie mereceu lindos
luarte até a praia do Cajá, e teria elle acabado com muita versos, e a muitos homens sabias tem inspirado bons es·
economia esta obra, se não baixasse ordem do ministel'io criptas.
da marinha para ser interrompida no momento, em que ba- Apenas faremos alguns apontamentos historicos.
via verdadeiro a11101' por ella, e plena fiscalisação: Esta planta foi trazida da Guiana francesa pelo sargento·

A obra, que actualment!:l se vê, foi no tempa da pl'csiden- mór Francisco de Mello Palheta, e cultivada a principio no
cia do dr. João Antonio de Miranda planeada e orçada pelo Pará, então unido a Maranbão formando um só Estado, por
capitão do imperial corpo de engenheiros José Joaquim Ro- um tal Agostinho Domingos.
drigues Lopes, tambem incumbido cle sua execução até Animou o governo esta cultura, ordenando pai' carLa regia
184·5. L1e 30 de julbo de '1731 a isenção de direitos por tempo de

Desde janeiro até II de maio de 184·G dirigio-a o enge- 12 annos no café aqui cultivado, e pela resolução de 6 de
nheiro civil Julio Doyel', sendo n'esse dia substituid9 pelo junho e decreto de 24· de julbo de 174.3, que u'nicamenle
tenente-coronel de engenheiros João Vito Vieira da Silva. se despacbasse em Portugal o café, que ahi chegasse d'este

O engenheiro Lopes construía 229,140 palmos cubicos Estado. Em 17M) haviam no Pará 17 mil pés de café.
L1e alvenaria, com 9,120 palmos quadrados do revestimen- Pela resolução regia de 30 de janeiro de '1768 foi ainda
to da muralha, '138,688 palmos cubicos de entulho. Des- asna exportãção isenta de direitos.
pendeu 27:!J.ü71$261 reis. Presentemente const.itue um ramo de commercio tão pe·

'0 engenheiro Boyer construio 92,000 palmos cubicos, queno, que é necessario ser importado d'outras provincias.
contendo 3,680 palmos quadrados de revestimento. Des- O chanceller João Alberto de Castello Branco levou d'es·
pcnlleu 23:000aOOO reis. ta província para o Rio de Janeiro dons ou tres pés.

O engenheil'O Vieira fez 'I :236,28G palmos cubicos de al- Quem diria que essas tenras e mimosas plantas seriam a
venari3, contendo 39,868 palmos quadrados ele revestimen- origem da fl'ltura riqueza de tantos lavradores? .
to da muralha, inc,lusive todas as obras internas e rampas, Hoje procuram elles levantar á Castellp Branco um moou·
e mais 3:M2,275 palmos cubicos de entulho. Despendeu menta, que lembre o nome do introductor do café e a gra·
203:0n~524. reis. ti dão cios que se dedicam a tal cultura.

Das 561> braças de extensão deste caes, já se acham con- . Ao menos parece que vae aGêibar-se o esquecimento para
cloidas HlG até á a\lora conveniente, entulhando-se a rua este, porem o sabia naturalista A. de Saint Hilaire ainda os·
do c:Jes na extensão de 172 braças e 86 de largura, inclu- pera pela resposta da pergunta, que na pago 247 do 2° \'01.

sive as mprllll1as até a devida altura. da sua Viagem ao B1'aúL fez, « se Martim AIJonso do Sou·
Sobre esta obra disse o distincto engenheiro André Re- sa não merecia, que os brnsileiros Ib'erigissem um moou·

bouças o seguinte: menta de reconhecimento pela introducção da cana d'assu·
« Cumpre citar a triste historia das obras publicas, que o ear no Brazil ? »

governo imperial tem intentado cons~ruir no Maranl1ão. Assevera Monsenbor Pizarro em suas ~JJe1nol'ias historio
Em primeiro lug3r-O caes da Sagrujão, cuja primeira Cl.LS elo !lia de Janeiro, que no reinado de 1;). Manoel, foi

pedra se lançou em 'ISId. ProjectaLlo sem se ter altendido á este arbusto transplantado da India para °Brazil, onde prin·
natureza especial do porto do M3raohão, executado sem me- cipiou a prosper3r, e com tudo foi mandado arrancar por
tbodo e sem :lrte, tem absorvido para mais de 200:000$ ordem regia para conservar o commel'cio com a Asia, imo
reis, e só apresenta boje (SH annos depois I !) uma mura- pondo-se a pena de morte aos que tratas.sem da soa cullu·
lha e uma rampa, fendidas, e a.batidas ambas em um sem ra e p ogresso!
numero de pontos, cercando um pantana, '110 qual a maré Oaieira.-(ILHA DA)-Jaz ao oriente da ilha lia Coo
penetra todos o dia, e a cujas putrídas emanações se at- roará: é quasi tão extença como a de 19o1'onhon qoe lhe
tribue a epidemia, que presentemente grassa na cidade de fica a L'E.
S. Luiz do Maranbão I! ...• ) A parte occidental da ilha ela Caieira chama-se G1tara·
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pirá, por ser um ponto de reunião das aves do mesmo no, Empregam-se os seus habitantes na pescaria.
me, que aLli pernoitam e criam os filbos. Cajary.--L':lgo ao sul da cidade de Vianna. Antj·

Oaixa de oredito.-Em '14 de agosto de gamente chamava-se Caja1'ana.
099 disse O. Diogo de Sousa para a Metropole, que tinha Oengenbeiro-da companbia «mhwração 7l~a1'al1hense» as
principiado a executar as reaes ordens, para o estabeleci- severa existirem neste lago ainda hoje muitos esteios la·
mento das caixas de credi lo em beneficio da agricultura. vrados, os quaes por occasião de gi'andes seccas ficam des-

No dia 17 ele fevereiro do anno seguinte participou «que cobertos e assim attestam a existencia d'antigas moradas,
a pezar de todas as deligencias pessoaes e de um banio, que pelo arruamento, claramente visi\'el, indicam ter feito
que havia mandado correr, ninguem tinha querido entrar parte d'uma povoação, outr'ora existente á margem d'al
em tal sociedade. gum rio, cujos vestigios indubitaveis o mesmo engenheiro

«Alem d isso o juro 3 oro nas acções não eram bastantes pretende ter reconbeeido,
interesses para excitar cubiça n'esta capitania, onde os ha- O moradoras mais antigos do lugar, e os proprios in
bitantes ricos tiravam àos cabeclaes, com q[le entra\'am no dias descendentes dos primeiros povoadores nenhuma no
commercio o lacro de mais de 30 °10' e este obstaculo para ticia dão d'essa povoação, que por certo foi habitada por
erigir a sociedade, era bem 11ro\'ado rom o acontecimento gente civilisada, pois está averiguado, que os seus habitan
'do ernprestimo á favor da neal Fazenda, determinado por tes conheciam o [ISO do ferro peios pregos e argolas para
C. R. cle 6 e 7 de outubro de 17D6, o qual se esperando suspender redes.. que n'esses esteios se acharam cravadas.
montassse a milhão o meio, nãl) chegou a 31 contos, sem Accresce mais, que em 1825, na boca do rio Ca;"ctl'Y pro
embargo elA estarem a elle bypothecadas as rendas todas ximo d'alli, e que então seccou, acharam-se cadinl10s e bor-
do Estarlo, e haverem recebido remunerações honorificas ra de ferro, produzida pel(l fundição d'esle metal. "
os concorrentes de maiores quantia.» Cajú.-Uma das maiores ilhas do delta do Parnahi-
Oaixa oconoluioa. -O presidente Dr. Olim- ba; com cerca de ü myriametros de· circumferencia e tal

pio Machado, couvencido de qÍJe as instituições de credito vez i 35 kilometros de superficie. Jaz entre a barra de seu
são consideradas poderoso agente para de envolver e aug- nome e a ele lJie!ctl7cieiras: a sua parte septentrional, desde
mental' a riqueza das nações, desejou em '185í fundar n'es- a ponta do Barro preto a I'E, até o pontal que fica na bar
ta provincia uma caixa econornica, com o fim de proporei· ra do-Carrapato,-tem o nome de Fim do 1Jaslo, por
onar tambem ti classe menos abastada da sociedade meios não ter vegetação algllma e ser coberta de morros de

. faceis d augmentar os seus capitaes, implantando ao mesmo areia.
tempo em seu seio habit.os de economia e previdencia. Tem uma fazenda na· parte oriental, perto do lugar em

Para este fim formulou uns estatutos, e nomeou uma com- que o canal da Lagôa Grande sahe da bahia de Mantible.
missão interina composta d'alguns negociantes afim de que, Esta parte da ilba apresenta uma bella paizagem, sendo
cumprido que fosse O dispo to no art. 2.° do decnito n.O obser\'ada a 6 ou 8 kiLometros de distaucia do mei? do rio
575 de 10 de janeiro de 18 J.!), obtida do governo de sua de Carnahubeiras.
magestade a auctorisação, de que tracta o art. 295 do codigo A ilha do Cajú abunda extraordinariamente em veados e
commercial, se procedesse a installação da caixa, e demais jacús: l.ambem n'ella existem onças, e cria-se muito bem
operações na reforma dos referidos estatutos. toda a sorte de gados. A agua potave!, qne é de lagoas, di-

Infl3lizmente não foi realisada iueia tão uti!. zem ser a melhor que se en(;onlra nas ilhas do Parnabiba,
Oaixa-lilial.-(Vide Banco C01nmercia!.) Acha- visiobas ao mar.

se hoje extiocta por ordem do Banco do Brazi!. Cajú.-Uma das barras do rio Parnabiba. E' a mais
Trabalhou sempre com muita regularidade, e o prejui- larga depois da da Tutoya,- e a mais perigosa para n'ella

zo que teve foi muito insignificante, mormente se se com- entrar-se, depois da elo Carrapato, e de todas a mais pito-
parar com as outras Caixas, infelizes em quase todas as resca. .
provincias. Ha no meio d'ella li corôa chamada do Flamengo, aonde

Oajap16.-Igarapé que, vindo do centro da fregl1e- os barcos encalbão muitas vezes.
zia de S. Vicente Ferrei" dezemboca na babia d'Anajatuba Esta barr~é formada pelas' aguas do rio do Torto e da
em frente da ilha dos Carallgueijos. Dá navegação a cano- bahia de Mantz'ble: entra no mar, tendo ao occidente a
as grandes ilha de seu nome, e ao oriente urna extremidade da de

Na boca de'este.igarapé, das '10 para as ,I i horas da noi- Canarias,
te de i8 (le dezembro de i752, falleceo o 6.° bispo do Ma- Oajueiro. (Ilha do).-parece fazer parte da ilha
ranhão, D. frei Francisco de São Thiago, cujo corpo sendo Grande do Paul1'no, da qual é, todavia, separada por um
levado para os campos d'Anajatuba, foi embalsamado no dia igarapé que apenas tem alguma largura na boca, que se Yê
seguinte pelo ,Dr. João Domingues Alberti, que em 14 de defronte do Commum.
novembro do mesmo anno o tinba acompanhado para a fa- Deste ponto, até o igarapé do T1'mbà, que a separa da
zenda São Lourenço, pertencente ao mestre de campo Lou- 1Jlelancieims,-conta, pela costa occidental, 'cerca de '1
ranço Belrord. myriametro de extenção; o que faz que se avalie a sua cir-

Oajapi6.-Antiga aldeia d'indios, situada ao S. de cumferencia em 34 kilometros.
São Vicente FerreI' na margem esquerda do rio Mearim, Possue os melhores aocol'adoiros do rio Pal'l1ahiba, por
pouco acima de sua embocadura, no igarapé Cajapió. ficar na barra da Tu toya" proximo ao mar,
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Oal.-Lê-se no Almanak do Povo, 1° anno, '1867, o vincial procurasse animar, com g'aranLiauejuros ou de qual.
seguinte: quel' outro modo, a organisação do uma companhia, que se

« Acal de qlle usamos nas constrt.:cções e branqueamento propuzesse a fabricar em grande escala e pelos processos
das casas, feita da concha do marisco ou mollusco chamado modernos, cáes aéreas e bydraulicas com os calcareo de
sarnambi, e fabricada em fomos, de construcção particular Alcantara e dos terrenos circum.visinbos. Uma fabrica nor·
e apropriada para este fim, que poderia ser mnito melho- mal, estabelecida em Alcantara~ prestaria sem duvida mui·
rada talvez, mai3 conserva ainda a forma primitiva. Amaior to bons serviços á provincia do Maranhão' e ás provincias
procnra deste genero ultimamente, ou, o que é mais certo, limitrophes, fornecendo-lhes tão procioso material de cons·
o augmento que tem ti'do o salario dos operartos, tem fei- trucção a baixo preço; e remuneraria sufficientemente, ato
to subir o preço d'elle, que ainda não ha muitos annos era tentas as facilidades que orrerece a localidade, os capitaes,
de ÕOO reis o alqueire, e hoje o dobro disso. Dizem qne que em tal empreza fossem empregados.»
em muitas partes do interior da provincia ha terrenos onde Oalçadas .-Tractando da cidade de S. Luiz do
abunda o carbonato calcareo, do qual com um simples pro- Maranhão disse em '17õ!) o padre José de Moraes na sua
cesso se obtem o bydrato de cal, ou cal commum, melhor lfisfon'a da companhia de Jes~ts na extincfa provinciado
C]ue a feita de conchas, para o emprego. que costumam dar- fJJaranhão e Pará o seguinte:
lhe.' « A maior párte das suas ruas se pode andai' por elias

As cidades e lugares povo~dos, que ficarem proximos com commodidades, l)orque estão cafçadas, sem que as mui·
desses depositas calcareos, lncrarão muito mais com explo- tas chuvas lhe façam difficil a commuuícação de umas para
ral-os, do que mandar ir d'aqui a cal feita, e pelo preço por- outras, mas antes lhe servem de seu maior aceio. Deve mui·
que ella pode lá cbegar, onerada com as despezas de tran~- to esta cidade ao zelo e actividade do ouvidor geral João da
porte. Em muitas localidades, onde a madeira já é escassa, Cruz Pinheiro Diniz, J) por ter sido quem promoveu opre·
torna-se muito dispendiosa a construcção dos edificios pei" meiro calçamento que aqui houve.
carestia da cal, o que facilmente se remedeia com a extrac- O ouvidor geral Julião Franébco Xaviel' da Silva Sequei·
ção da cal mineral, onde a houver proxima. Os fornos, on- ra Monelaro em 10 de outubro de '1780 determinou a ca·
de ainda se faz a cal, que a provinda consomme, são o do rp.ara, que quanto antes procedesse a arrematação da obra dos
sitio chamado Bacu[J' de Gentil Homem d'Almeida; Outei- concertos elas calçadas, de que pl"ecisava esta cidade. t\in·
ro, de Francisc.o elos Santos Franco ele Sá ; Sãnto Antonio, guem compareceu, e por isso foram feitas á custa da ca·
dos herdeiros de João Antonio da Costa Rodrigues; Bacan- mara.
ga, de Luiz José Joaquim Rodl'igues Lopes; Larangeiras, Em 31 de julho de 1804 D. Antonio de Saldanha da Ga·
de Luiz Pal1lino Homem de Loureiro Cerqueira; Pyranhen- ma officiou a camara dizendo, que era necessario mandar
ga, de Luiz Antonio Pires. J) calçar as ruas d'esta cidade, « onde o commercio e ci\'ili a·

O distincto engenbeiro André Rebouças 9a exposiçãO Sltm- ção tinham dado passos agigantados, fazendo em outros o·
maria dos seus estudos fúitos sobre o porto do Maranhão sumptos envergonhadas as outras cidades da America ainda
diz ainda a este reslJeito o seguinte: as mais antigas I »

« Já em 1854 o engenheiro da escola central de Pariz Rai- Lembra, que a vista da falta das rendas da camara, se
mundo Teixeira Mendes, infelizmente hoje fallecido, havia obrigassem os proprietarios a daI' a pedl'a necessaria para
procedido a experiencia sobre os calcareos da província do o calçamento das ruas, sendo o trabalho feito por calce·
Maranhão, que o levaram a cOQcluir que eram bydraulicos: tas.

'1.°-03 calc:mos brancos da Ponta de Tatinga elo lugar Em 6 de março de ·1822 á junta governativa requ8l'eUa
denomimlc1o -Forno velho de ~al dos frades do Carmo. camàt'a municipal a entrega de 14 presos para « excaV3r pe-

2.°-0 calcareo que se encontra na base da caJlina onde dras nas pedreiras do Itaqui e continuar nas calçadas. ~

se veem as minas do quartel de Alcantara. Deliberoll a junta que se oillciasse ao governador das ar·
3.o-Os calcareos dos tel'ren08 das Salin.as dos frades das mas n'esse sentido: foram realmen~e os presos os unico

!I1ercês. - caiceteiros. -
l~.o-Os calcareos de Aruaby. . N'esse mesmo dia a camara municipal pe(liu á junta go·•No intuito de verificar as .curiosas experiencias do dis- vernativa para mandar excavar pedras no Itaqui por gales

tincto engenheiro qlle acabo de c.itar, fui a Alcantal'a, a Ta- afim de se continuarem as calçadas da capital.
tinga e ás Salinas dos frades das Mercês, e ahi colhi di\'er- O calçamento da capital bem pode comparar-se ao toro
sas amostras de calcareos, das ql1aes conservo uma conec- mento ele Tantalo: trabaJlla-se sempre, e infelizmente con'
cão, que deverá jllustrar uma memoria, que a tal respeito tinuam as .ruas mal calçadas. Terminada uma rua, quasi nun·
pretendo escrever em occasião opportllna. ca são reparados os seus estragos, e dentro cm pouco lemo

Desejando ter mais minucioso conhecimento dos recursos po aeba-se quasi toda inutilisada.
da provincia do Maaanhão em matel'iaes de construcção, fui Oanl.ara Episcopal ou ECCLESIASTICA,

tambem a S. Mal'cos e a Itaqui, onde se acham os grandes Ignora-se a data da sua creação, porem de um livro de re·
bancos de grés de diversas sortes, dos quaes o mais rijo, gistro de i 688 a -1734 consta, que já em 1688 estava ma·
de côr vel'melha, é presentemente de pl'e['erencia emprega- da, sendo seu escrivão o padre João Rodrigues Calhau.
do no calçamento das ruas do Maranhão. Parece-nos, que desde SLla fundação nunca se obserl'ou

Seria, por certo, conveniente que o governo geral ou pro- n'ella l?uita ordem e regularidade, conservando-se granrle
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parte tlos documentos originaes ou copiados 1)01' mais im- De tl:ldo isto existem indices, de forma que em menos
portantes CJl1e fossem, ayulsos e misturados uns com outros ue cinco minutos encontra-se qualquer auto 00 documento
som destinguir-se a classe, a qoe pertenciam. procurado, o que prova a ordem eom que estão classifica-

Quando execlltou-se n'esta província a ordem da extinc- dos todos os papeis alli archi\'ados.
ção da Companhia de Jezus, sendo presos e remettiuos para O mesmo acontece relativamente aos livros de baptisados,
Lisboa os padres jesuitas, foram totlos os livros do Collegio casamentos, e ohitos, que se acbam inventariados por fre
de JezlIs, que lhes pertenceo, (JanGadas por carta Regia de guezius, materias, e epochas.
li de junho de 17(H aos cuidados do bispo diocesano. Consta o archivo de 397 livros, em bom estado e todos

Segundo a opinião uo governaLlor Gonçalo Pereira ~oba- encardernados: cl'estes são ue assentamentos de baptismos
to e Sousa era esta livraria composta de grande numero 'de 225, de casamentos 58, de obitos 5R, e de registras diver-
livros raros e preciosos. sos 56.

Todos estes, bem como os do Collegio (le Nossa Senho- Está coHocado no pavimento terreo da casa particular,
ra da Madre Deas, «escolhidos e esparios,» e superioras a que sarve de res'idencia episcopal, ao lado esquerdo, n'um
sei centos volumes, som'eram muitos extra\'ios, e quando espaçoso salão, e qDanelo este edificio passou por cancer
em 16 d'agosto de 1831 o presidente LIa provincia, então tos em '1867 fizerarr:-se accommodações propl'ias, de modo
osenador Candic10 José d'Araujo Vianna, boje visconde de que boje pode cbamar-se uma verdadeira repartição onde
SaplIcaby, incumbia o padre Dr. Antonio Bemarclo da En- existe ordem e me~hodo, aceio e facilidade, graças ao regu
~l'Ollção e Silva, como llibliothecario publico, «de in\-esti- lamento expedido paI' S. Exc. Rm,a em H> ele junho de
gar o montão de livros arrninados, l?crtencentes 'í livraria 1867~ e á intelligencia e zelo do R\'m. Conego Magistral,
dos jeznitas», re pondel1 este em 26 <.lo mesmo mez «Ias- que a dirige com cuidado e gosto.
timando-se «Cjue entre mil volumes pouco mais ou menos,' Camara :municipal ou senado.
que cntão existiam, apezar dos gr\.lnd es extravios, nãolEscreveu o commendatlor João Franci co Lisboa, que um
encontrara uma unic.a obra completa, que merecesse ser dos pbenomenos mais extraordinarias, que ol'ferecia a bis
aproveitada, visto o destroço total em que se achavam, não toria do regimen colonial, era sem duvida a grande expan-
só occasionado pelo cupim e traça, como pelo abandono, são do elemento municipal, ou melhor o immenso podel'
em que sempre se conservaram, resultando de tudo, que politico, que se arrogaram os senados das duas cidades de
sendo a soul'edita livraria, em seu pI'incipio- de um valor S. Luiz e de Belem, e a volta d'elles á da se dos nobres de
eSLima\'el pelas seletns obras dos Santos Padl'es, exposito- que sal1iam o seus membros. Jolga\'am-se com direito para
re, llistoria<.lores e cla sico , que a ornaram, naquella oc- taxarem o preço uo salario dos inoios, e mais trabalhado- ,
casião de graçadamente, o que resta\'a só prestal'ia para res livres em geral, dos artefactos dos omcios mcchanicos,
alimento das cl1ammas.» da caroe, do sal, da farinha, d aguardente, do panno e fio

Aestes males vieram juntar-se cinco mudanças desde de algodão, dos medicamentos, e até das manufacturas do
1859 a 1853, as quacs accarretaram ao seu arcbivo tanta Reino, ou de Portugal.
desol'~em e confusão, que PQrfl encontrar-se qualquer pap,el Ainda mais: regulavam o curso da moedaJ davam provi
eram necessarios muitos dias e até mezes de assiduo tra- dencias sobre a agricultura, a na\egação, e o commercio,
balho. impunb'afi e recusavam imposto, delibera\'am sobre entra-

Desejando o Exm. Sr. D. Luiz da Conceição Saraivu le- das, descimentos, missões, paz e guerra com os indios, so
var a luz a este cahos, nomeou o SI'. Antonio Joaquim Fer- bre ti creação de arraiaes e povoaçõe .
reira de Carvalho para especialmente incumbir-se de l~van- Caminhando sempre de abusos chegaram até a prender e
tnr o arcbivo, que estava al)10ntoaoo no chão, e dividir os pÔt' a ferros a funccionarios publicas e a particulares, fa
seu' papeis conforme o. objectos de que tractaram, obser- zendo e desfazendo allianças politicas, e finalmente nomeian-
vando o'j to a ordem cbronologica. do e suspendendo governadore' e capitães.

Execotado este penoso encargo e de maneirn lom'avel, Nos casos de pouca importuncia deliberavam por si ; nos
ordenou S. Exc. Rm.a em '1867, que se procodesse, sob a mais grares porem conrocavam as cbamadasjuntas ge'raes,
direcção do respectivo secl'etnrio o (lonego Dl:.lgistl'al Dr. compostas da nobreza, da milicia e do 'clero, achando-se
Manoel Tavares da Silva, á arrumação dos livro_, autos e quasi sempre presentes, de motu proprio ou por convite,
mais papeis existentes, cujo trabalho foi concluido em '18G8. os governadore., capitães-móres, e oillciaes de justiça e fa-

Actnalmente conserva-se o arcbivo dividido em tre gran- zenda.
des secções, destribuidas em onse estantes, de cedro poli- D'onde lhes rcio porem este podeI' immeoso ? De abusos
do, a saber: na primeira estão os livl'OS de assentos rle ba- somente, porque pelas diversas ordenações do Reino, espe
ptismos, casamentos e I)bitos, conhocidos pelas cores encar- cialmente as p11ilippinas, promolgadas justamente no tempo,
nada, verde e roxa, tendo no rotulo o titulo da fl'eguezia e em que foi povoado o Maranl1ão, se conbece que a jurisdi
aepocba dos registras; na segunda" acba-se a corresponden- ção das camaras ficou sendo meramente administr:.ltiva e
cia, e expediente orclinario, as visitas episcopaes, a legisln- economica, iso.laua e rcstt'Ícta ú cada termo ou municipio,
ção, e muitas outras matarias: nas ouLras encontram-se sem nenhum caracter politico, ou de representaç-ão ou de
autos, devididos em turmas pela numeração das estantés e principio popular, vi to que as mesmas juntas de bomens
dos maços, segundo as mate rias, por ordem alphabetica bons só eram uuctori adas para fazerem po turas dentro dos
enominal. estreitos limites já assignados.

Dicc. l'l. 1-14.

,
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Algumas cartas regias e entre ellas a de li de dezembro mara no districto de sua sesrnaria podiam dar licença para
de i677 t:'ataram de reprimir as 'usurpações das camara , se fazerGrn os edifioios, observada a boa ordem do arruma·
o que prova a falta de fundamento legal para essa larga ju- mento para o c:el'viço publico.»
risdicção. Contra estas disposições, achando-se enUío na côr- Em 17 de julho de 1773 a oamara representou a el·rei,
te Manoel Guede Aranha, como procmador do Estado do pedindo algumas cadeiras e um cortinado ue damasco para
Maranhão, representou por meio d'om requerimento, co- oompostura e asseio da suas portas e janellas, valendo-se
nhecido na historia pelo nome de Papel7Jol'ifico sobre o Es- o senado da camara de emprestimos qnando precis~\'a.

fado do D1aranhão. Em 1774· Joaquim de Mello, inrormanuo este requcrimell'
Queixa-se prinoipalmente da obrigação Je irem as cama- to, disse «quanto ~os cortinados o cadeiras para'a casa da ca·

ras á presença do governador em corporação sempre que o mara lbG parecia que esta despeza s6 se poueria fazer quan·
negocio que se tratas~o, fosse do serriço (1'el-rei, e não sim- do a camara tivesse dinheiro de sobejo, dGpois de nestaci·
plesmente commum ou elo poro, « porque, disse ello, já não dade se fazerem as muitas obras publica', que se precisa·
ba negocio commom, o sim d'el-rei, e por serem a casas vam, poi,: na mesma asa da camara haviam bancos 011 ca
das camaras, 050 de parüculares, e sim deputadas para taes deiras ele Mascovia ou solla suffieientes, e com elles se po
aotos, não devia o senado da camara, por qualquer preLex- eliam remediar. »
to ou accjdeote ':er chamado a palacio, uebaixo d'um corpo Entre ostas obras de grande nGcessidac1e citou a reeelifi·
de guarda e estar esperanuo em pé á porta d'uma sala quan- cação da cadeia o casa da camara por estar inteiramente ar·
do lhe querem fallar, o que muitas vezes é de caminho, elo- rui nada Loda a baut1a do mar, ao que so podia acudir com
pois ele longa espera, ou como já suecedeu, sahir- um com promptidão, antes que viesse abaixo.
um 7)ào na mão, 1)0810 em fresco ele mellor'es, e dizer urna Sabendo o gO,"oroaLlor Artbur tie SÚ e Menezes, então no
s-emsaboria..... » Pará, <.lo tri te estado, a que chegou a casa" da camara, re-

Pode pois dizer-se, e sem receio de errar-se, que a in- prehendeu os \"oreaelorcs, e estes em 28 de janeiro de 1689
capacidade, a corrupção, e connivencia dos.goveroauores, o lhe responderam, dizendo u que lhe beijavam as mãos pela
mal definiLlo, confuso, e contradictorio das leis, e finalmen- mercê, que lbes fel., ela alhertencia sob~e a feitura da casa
te as causas imprevistas e aecidentaes é que deram origem da camara, a qual deixaram seus antecessore em alicerce I

a tantas exagerações de poder. e elles tinbam vontado de a acabar, SG a falta 00 dinheiro
Palrimonio dl& camara municipal da capilal.-Tinba a não lhes impossibilitasse as suas vontades. »

camara municipal para seu patrimonio uma legua de terra, O senado da camara, omoiando ao sargento-mÓI' I\.ntonio
que lhe foi dada por Alexandre de Moura cm 12 de dezem- de Barros PGreira em 8 de marco de '1689, disse (,( a nos·
bro de 1615, separand o da referida doação a beira-mar nos sa obru da casa da caroara temos tenção de CJue saia de pe·
varadouros e portos desta cidade e defl'onte na larglll:a Q@ dra' até o sobrado o por isso SG truta de tirar alguma pc,
quinze braças da preamar, onde chega a maré para concer- dra que falta, e do sobrado para cima será de taipa, e como
tos dos navios, que aqui \'ierem. _ Vmc. está -em vesperQs de acabar ,1 igreja, muita mercê no

O moradores vendo, que a ~amara da"a terras nos limi- faria se nos remettesse essas taipas, que ficam da ohra para
tes da sna leguã, commeçaram a exigir os da beira-mar e a nos podermos aproveitar d'ellas, e de seus aparelhos. II

camarajulgou-se com direito de fasel' muitas doações neste Este Antonio de Barros Pereira estava incumbiuo da obra
sentido. da igreja e da casa da camara do Icatú.

Passados tempos appareceram altercações entre o prove- Pela provisTto regia dd 26 de janeiro de 1818 indeferio
dor da re~l! fazenda Jt'austino da l"onseca Freire e Mello e o el-rei a pretenção do tratamGnto de-Senhoria, ,que lhe re·
1° jlliz de f6l'a presidente deste senado, sobre direitos de quereu acamara.
competencia de doação d'esLas terras. . Pela pro"isão regia do me mo dia tevo igual resulLadoa

Le"aram ambos suas razõe.s ao conhecimento do reallMo- pretenção relativa ao pl'ivilegio extraol'dinario de varas ver·
no, cuja decisão veio ao governador, que então era Gonça- melhas no bruço e a prGstação de continencias militares,
lo Pereira Lobato e Sousa, em provisão de 5 de agosto de dizendo sua magostade, qne « indeferia tão extravagante re·
17õ7. presentação, estl'anbanilo a· ind iscripção com qne era for·

No tempo do capitão general José Telles da Silva mandou mulada e o abuso das citações, que continha. »

e1le, que acamara pa sasse uma data de terras a Manoe] por um edital do i G de maio de t831 acamara « convi·
Bernardo. dou a todos os cidadãos brasileiros para nsarem de laço,

O governador Fernando Pereira Leite de Foyos e seus corno divisa, não só conveniente nas actuaes oircumstancinsj

succeSSOl'es « é que inteiramente fizeram que toda a beira- como tambem pela recQrdação agradavel de nossa glol'ia o
mar fosse doada por al"arás de licença pela secretaria do emancipaçrto politica. »'
governo, entrando nas mesmas a beira-mar pelos rios da Archivo.-Sendo o Maranhão em seus principios a cabeça
lJacan,qa, Bicas e ontros.» do Eslado d'este nome, os seus arcbivos deveriam conter

Contra esta resolução representou o senado da camara, preciosos documentos cl'esses primeiros tempos. mas expe·
composto de Antonio Leite de Meirelles, Bernardo Pereira rimentando repetidas commoções, jà da invasão estrangeira,
de Berredo e Miguel Ignacio dos Santos Freire e Bruoe a já do genio turbulento dos seus primeiros habitantes, esses
D. Diogo de Sousa em 13. de março de 1804, porque na documentos desappareoeram em todo ou em parte.
dita provisão de 5 de agosto se lê « que os officiaes da ca- Quando foi pela invasão hollandeza parece, qne o deslro·
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ço se tornou geral, porqno poucos Ji\TOS restam anteriores que pezar nos escaparam tão preciosos materiaes para com-
a esse tamQo, o esses meSmos truncados. p.1etar o presente trabalho I

Consta d'mn aCI:ordão de W de janeiro do 'l(JQ.7, qlle por Sabemos, que acamara municiQal tem por tres vezes pe-
aqnella occasião se perderam os livros das postl1ras muni- dido ao :Ministel'io do Imperio, em cuja secretaria elles se
cipaes, e não é de suppôr, que fossem esses os unicos sa- acham, a restituição d'esses livros. ,
cl'ificados á brutalidade da solüac1oscJ. Nada tem cànsegnido, embora o Dr. Gonçab os Dias no

Em 11 de janeiro de 1650 o proclJI'ador elo conselho, seu relatorio datado em -lO de julho de 1851 fizesse vêr
- então Jorge Sampaio, requoreu aos officiaes da camara, que «que se era preciso, que no archivo ela côrte se encontras

«para o bom governo da politica d'esta cidade ora necos- sem todos os esclarecimentos precisos á nossa historia, não
sario, que elres fizessom postmas como Das mais cidades e era justo qnc as municipalidades e arcbivos provinciaes 10S

villas do reino se costumavam fazer. » sem desQojaJos de Sllas preciosidades,' e por tanto convi-
Em tompos mais proximos sendo preciso reparar-se a ea- ria procurar-se algum moío para que não soffressem os ar

sa da camarn, foram o livros transferidos para llma casa de chivos pl'ovinciaes com engrandecimento do central, por
sobrado, mas de tellJa vã, e arrLlmados contra a parede. A que no futuro podia encontrar- e bomen , como os Snrs.
hnmidado o a cbuva, quo Jbes cabia de uma goteirn, arras- Accioli i e na~na, 2 que na falta de taes depositas ntlLla ou
(aodo comsigo cal e barro c1n parede damnifLcararn mI:\itos muito pouco pod.essem fner em proveito, da historia do
d'esses papois, tornando-os empa tados, i1Legiveis, e perdi- Brazil.»
dos. Infelizmente por vezes temos sentido a verdade d'essas

Alem d'isto pessoas interessadas tem podido arrancai' pa- asserções, e por isso deixamos de escrc\'er tão largamente,
ginas do livro' e extraviar volumes, Liando isto tndo moti- como era nossa intenção, os· artigos' lndios e .Jez~titas por
1'0 para applaudir·se o governo, quando mandou executar falta ue esclarecimantos, que e;istem n'esses livros.
os decretos do -lO de jqneiro de 18_0 e 2 do janeiro de '1838, Rendas.-A noticia mais antiga que consta dos livrõs da
ol'denando quo fos em recolhidos ücôrte os dOGumentos, que camara de S. Luiz do Maranhão acerca das suas rendas, é a
importnssem á nos n bistoria. proposta de uma ~mposição de 20 reis sobre o vinho e

Aioua com esla intenção, por omcio de 18 do março de aguardente para acodir ás suas despezas, féita em junta ge
18SI, o "isconde ele Monte Alegre, como ministro do im- ral de 1ft de fevereiro de 164-9, preson'te o capitão-mór,
perio, incumbio o dr. Antonio Gonçalves Dias de « colligir o ouvidor, e diversas pessoas, em numero de quatorse ao
o'esta e noutras provincias do norte todos os docllmentos todo, duas das quaes assignaram de cruz. A junta recusou.
concernentes á hi ·toria do paiz, quo por ventura exbti. sem o imposto 11ara nào ficar lixo 1Jam o tutu'ro, dizendo os
nas bibliotbeGa, e archi"os dos mosteiros e das repartições cidadãos que antes queriam dar esmolas, cada um segundo
publicas. » as suas posses.

Em desempenho d'esta commissão levou olle para o Rio De um livro de receita e despeza, comprehend13Ddo o
de Janeiro os soguintes livros: Oe paço de \ in te e doo annos, desde 1G50 até {67:1, cons-

:I° Regi'to 1639 á' :1661. ta o seguinte:
20 « 16M II. i663 Em -1650 importou a receita total em 53S860 reis, sen-
3° « :lô4.7 « 0}6 (:i8 do 40S000 de urna prestação feita pela fazenda real, 3~000

11,0 « HJ68 « lOGO de condemnação ou multa', 9:000 da lancha de passagem
5° « 1671 « ,1676 parn Tapuytapera, 1h860 de fóros. A despeza foi de 60S040
6° « 1685« 1690 reis figurando nelIa 'llj.~OOO reis é!.0 mestre de capeI/a pela
7° « 1702 « 1710 musica d,as quatro festa annuaes d'el-rei, 24.~000 do urna
8° « 1732« 1753 caixa de assocar branco remeltida ao secretal'io de estado
0° « 1720 « 1809 no IIeino de propiuas, que lbe competiam em virtude de

10° cartas regias 16!1.8 « ,1798 uma provisão regia-salario do escrivão, porteiro etc.
B ° accordão 1G28 « '1662 os anno immediatos en(',ontram- é verbas de despezas
i 2° « 1G75 lC 1683 com a compra ele cera para as festas dei-rei; e no ele 16M

Quando estivemos no Rio de Janeiro em '1867 examina- umas grades, uma corr ota, e uns grilbões de ferro para a
mos esses li\Toc, e encontramos no de registos do W75 a catleia custando tudo 14;$000 reis.
1683 png. 92 as razões al/egada pelo senado contra a crea- Em 1655 montou a receita a 123' HiO: e a despeza a
ção do estanco, questão importantissima, que aqui houve; 11O~~ 190.
no livro 4° de accortlãos umn relação complet.a do facto da Em '16GB-roceita 178. 230-de peza 16õ~230.

expulsão elos padres jesuítas, de uma das vezes, que o .fo- Em '1~71-i'eoeita J8ÕI~700-uespeza HS$õOO. Na re-
ram, e nos outros deparamos mais varieLlal]e de materia ceita nolam-se as segullltes verbas:2!1. 000 de propina paga
sendo digno de notnr-s'3 o volume de originaes e cartas re- pelo marcbnnte contrnctador das carnes verdes; 721$000 ele
gias de 1648 a 1798, que é uma prociosa indicação para
quem tem de eSCI'e\'er a historia da provincia. 1 Coronel Ignacio Accioli de Cerqueira c ilva, auLor das Me-

Infelizmente não pudemos demorar-nos no Rio o tempo 'nlO~'ias hi t01'icas e polit'icas da provincia da Bahia, da C01'ogm-
ne' t d " " t t nt phta Pamense etc. elc.

cess~rJO p,ara es u ai> revel, COP1él~, omar apon ame os 2 Majol' Antonio Ladi lau Monteiro Baeoa ~lUcLor do Compend'io
e meditar 11 estes precIOsos manuscnptos, e calcnle-s~ com elas eras par[lenses, da COl'o(J1'aphia Pamense etc. etc.
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imposto dé doze engenh.os de aguardente; 11 1$000 do bar- mava carga antes de abarrotado o da camara, ou baixa\'ao'
co de Tapnytapcra; e 33~500 de f6ros de terras. Na despeza fretes para esse fim, sorfria uma mnlta de seis mil reis, e
36:000 aos frades elo Carmo, de sermões e musica !las fes- Dm mez de prisão. Quando o serviço elo 'barco não era 3r·
tas d'el-rei, 30aOOO de salario ao escrivão, waOOO ao alcai- rematado, a camara o fazia por sua conta, pagando cinco.
de, e '12aOOO ao porteiro. enta mil reis 1Jor ::lnno a um mestre, e cem rei por dia,

Do livro ·de receita e despeza de 1700 a 1738 consta: alem do sustento, a mais quatro marinheiros.
Em 1700-receita 13M300-despeza igual. Da provisão regia ele õ de abril de Ofl,O resulla tambem
Em '1720 foi a de peza de 21 4·1~4·00, notando-se uma ver- que de tempos immemoriaes cobrava a camara um imgos.

ba de 40hOOO de aposentadoria ao ül1vidor geral, e 8aOOO to de oito mil reis annuaes de cada barco, que naveg3va
aos ciganos por dançarem na procissão do Corpo de Deus. para Alcantara.
Neste. anno tinha acamara 1:140~594. de saldos, que dava Não obstant.e tudo isso, ainda em vereação de LO de de·
a juros. zembro de ·1757 allegava ella, que as suas rendas nIlo me·

Em 1721-receita 468aÓ67, sendo s6 do barco de pas- diam a 200~OOO rei , sendo ri despeza superior, pelo que
sagem 300aOOO--despeza 22;j1~5 O. não lbe era passivei contribnir para a abertura de uma eg·

Em 1731 os saldos a juros montavam a 2:033 4·4;5. trada ao Pa r::í , que o ouvidor bavia proposto.
Em 173õ-despeza Q.341i!980.· Entre a despeza no anno de 1774· fJgUl'ílm estas verba:
Em '1737-receita 2641$000-despeza 191~82L Esmola que dá para o sermão de S. Sebastião (j~[IOO

Em uma especie de inventario, que annualmente se fa- Annual qqe d~l aos Santo Lugares.·....... fl,haDO
zia dos baveres da camara, e consta do mesmo livro desde Era o qDe unicamente gastava com a ·igreja.
1713 a 172'" mos}ra-se que todos elles se cifravam no se- A sna receita em on foi. . . ... . . . . . . . .. 1:073 000
guinte: o estandarte do senado--as varas elos vereadores «. despeza. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . ~D6 163
e jaizes·-as do pallio---:bofete das 'i ereações-algllns tam· Recei ta. Despeza.
boretes-caixa de pelouros-um jogo de tinteiros de bron- 1830.. 7:203;$07 u

•••••• 6:291a~9J

ze-padrões de pezos e medidas-uma Imagem de S. Se· . 1831 H:53G\'$281 -IO:081/$52õ
bastião~o barco de passagem de Tapuytapera-a casa das 1832. . . .. 8:584;$2õ6...... 7:-193~9ÕO

Yereações-e uma legua- de terra de patrimonio. Foi este o seu movimento durante os seguintes exercicios:
A proposito destes motlestos haveres deparamos com Receita.

uma singular recordação do illustre restaurador da capita- Saldo do 4.° trimestre de H3156 a 1857 64.1$605
nia, Antonio Teixeira de Melló. O procurador da camara cle- 1857 a 18õ8. . . . . . . . . . . . . . . . .. 23:2?8a5~W

claron em vereação de 27 de dezembro de 165~{, que 9 I'e- 58 a" 59 , . . .. 3·1 :994./$050
ferido capitão-m6l'1Javia levado para o seU' engenho no Ita- 59 a 60. . . . . . . . .. 29:517a816

. pecurú um sino e um jogo de ordenações pertencentes á 60 a 61. . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 :20õa638
mesma camara, pelo que o desembargadol' syndicante fez 61 a 62. . . . . . . . . . . . . . . . .. 34:675,~354

passar mandado afim de serem restituidos. 62 a 63 ~ . . . . . . .•. 33:64.4anO
Em vereações feitas no mez de janeiro de lM6, e maio 63 a 6'L . . . . . • .. .•...•.. 37 :37!M032

de 1649 queixava-se a camara do miseravel estado do povo, 6ft a 65 , 58:0G3;$IOS
e do seu proprio, requerendo ao governador que não met- 65 a 66 , ,. 68:01M906
tesse as SDas pODcas rendas nos cofres da fazenda real, 66 a 67 : ' 101 :2<:i8a306
pois a casa das vereações estava a cahir aos pedaços, e as 67 a 68 "'. ~. Mi:368;$7tí2
fontes publicas arruinadas, com que não as podia dispensar, 68 a 69 " 177:323ami6
antes bavia mister angmental·as, para cujo fim, e para au- 69 a 70. . . . . . . . . . . . . . . . .. M:04·t>a74.ü
xiliar os concertos lbe pedia alguns Indios forros e faculda- Rs':--7T7":'8'25~~Ü!J

de para fazer novos resgates. Despeza
Das perguntas feitas ao senado pelo ouvidor em acto de . 1.8õ7 a 1858. .. .. . .. . .. 23:331a918

correição, em tempo aó governador Berredo (1718 a 1721) 58 a 59 31:9726131
resulta, que o mesmo senado tinha-um escriv~o que comia, 59 a 60 ;.. ,29: 329a1.26
de salario WaOOO reis-um escri\'ão das varas 20aOOO- 60 a 61 .-. . . . . . . . . . . 31:336a735
um a'lcaide 30~000-um porteil'O 12aOOO. A receita provi· 61 a ü2.. . . 34.:28MI98
nha principalmente do barco de passagem' arrendado ás ve- 62 a 63 , . .. 33:993a889
zes até por 300aOOO annuaes, e-dos f6ros d:-.t lagua do con- 63 a 64. . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 :q.92~-I02

celbo, que uns aonos por outros davam 40~OOO. Os saldos 6/l, a 65................ .. 5S:071a036
traziam-se a.j aros de G i/I, por cento. . G5 a 66. . . . . . . . . . . . . . . . .. 68:0'131$263

A carta regia de 31 de mal'OO de 1733 confirmou o pri- 66 a 67. . . . . . . . . . . . . . . . .. 99:6271$639
vilegio do barco da carreira de Alcaotara, e do termo de 67 a 68... 4.7:001a44,3
vereação de 3 de março de 1759 consta, que esse privilegio 68 a \... 69 112:800#224
consistia na preferencia dada ao barco para carregar pri- 69 a 70 , . . . . . . . . . . .. HO:õ62t\I56
meiro que todos os outros ancorados em qualquer dos 1870 junho 30 saldo. . . . . . • . . . . 8~059

dous portos. O doop ou mestre- de qualquer barco, que to- Rs:'7{;r825~2f9
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OBSEI1VAÇÃO.-Dos annos financeiros do 18G4, a 18(1) em cia das ordens de sua magestade tinha mandado abrir uma
dinnLe acham-se incluidas em receita as prestações mensaes estrada para a communic~ção desta capitania com a do Parú,
de 2:000hOOO reis 'recebidas pela c:l1nara do thesouro pu- declarando·lhe agora o marechal de campo Antonio COrf(~a

blico proyincial para serem aplicadas á despeza com o cal- Furtado de Mendonça, encarregado desta diligencia, que a
çnmento das roas da capital, como dispõe o art. 38 da lei estrada estava concloida até o rio Tllry-assú.
provo n° 722 de 25 de julbo de '186~, assim como as quantias Ordenou D. Fernando, que a estrada ahi parasse por não
recebidas em élpolices por conta do empresLimo municipal dever continuai-a visto ter entrado na capitania do Pará.
pnra o calçamento e aformoseamento da capital de que tra- Fazendo ver o governador do Pará a impossibilidade em
ta a lei provincial na 753 de 1 de junho de 1866. que estava de proseguir neste empenho, D. Fernando man-

Codigos.-Possue actualmente os seguintes: dou conlinoal-a, e se fez toda à custa do Maranhão, acaban-
Corligo de 710sturas da camara municipal dct capital, do-se em março de 179~.

1866. Houve outra estrada fei!;) pelos incansaveis padres da
C.odigo municipal da camara da cnpitnl dn provincia do companhia de Jesus, por onde !=llles se dirigiam a oitocen

Maranhão, 0\1 repertol'io das leis, avisos, ordens, instruc- tas aldeias d'indios entre ~laranhão e Pnrà.
ções, portnrias relati\as ás camaras municipaes, e com es· Por esta estrada e por outril, qoe com esta se confundio,

, pccialic1ade áda cidade de S. Luiz do Maranhão, coon.l(}na- aberta pelo mestre de Campo Nunes Soeiro no tempo do
do por Antonio Rego, bachnrel formado em medicina pela bispo D. frei Antonio de Padua, faziam os correios/suas via
unirersidade de Coimbra.-S. Loiz 1866. Grosso voiume gens, quando os corsarios infesta\'ilm as co tas d'esta pro
de 907 paginas. "incia. Vide Búpos (D. frei Antonio de Padun) e Corsarios.

Ambos impre sos á custa da Cilmnra municipal, sendo es- Por um aYiso do minUerio ti agricultura foi concedido
le ultimo exposto á renda por 5aOOO reis o exemplar. ao capitão Antonio José Villa Nova e ao tenente·coronel AIl-

Edificio.-Actualmente a camara municipal tem um bel- tanio Carneiro da Silva OIÍ\'eira o privilegio para abertura
lo eelincio compo to de dois pavimentos. de uma estrada de rodagem de Caxia.s até á cidade de Be-

lO terreo ncba·se a typograpbia lIo Publicador !fiara- lem, no Par~í. Vide Caxias.
"hense, a casa d'aferição de pesos e medidas, e a sala da OaIllinho ou E-TRADA DO ~[AUAN[JAo A PEUNA~IBUr.:O

\'accina publica. E BAl-JIA.-Em f 1 de maio de 1698 participou acamara Ú

No superior tem o tribunal do jury, a sala das sessões da sua magestade « o descobrimeqto do caminbo e communi-
enmara, e a sua respectiva secretaria. cação d'aqui para Pernambuco e Babia por uma escolta de

OaJnellos .-A camara em 8 de julho de '1829 soldados e inclios, que o governador mandou acompanbados
offieiou no presidente dizendo, que tinba deliberado man- por uns homens, que d'aquelles campos tinham "indo com
dar "ir da Africa 5 ou 6 casaes de camel/os, a expensa os seus primeiros de cubridores. »

su'a , para serem destribuidos pelos lavradores, pngando Foi este descobrimento em fins de 1697.
elles por ser «o clima d'esla província proprio :í propa- Oal.n.inho ou ESTIIADA DO PAR;\' A MAIIANBÃO.-O
gação d'esta alimaria.) governador do Pará D. Fernando de Atl1nyde, notando em

Acamara, embora crente, qoe isto lbe pertencesse peh '1768 o l'apido decrescimento da proc1u<:ção elo gado em
lei de 1.0 ue outubro de 1828, ped;a com tudo a approra- Marajá, c vendo a. população nece itada ele came e farinha,
ção do concelho da provincia. resolveu no anno seguinte abrir uma estrada de villa de

Oalllin.b.o-Grande.-(ec:trada até á viUa do Ourem pela matta da aldeia de Maracú á findar no cam
Paço). Contratou a presidencia esta e trada, tendo de com- pos do l\Iearim, para a expedição das boyadas do Maranhão
pl'imenlo ~:500 braça, com o ciclad~o João Pereira Leite e Piauby sendo d'este serviço incumbido um tal Albuquer-
em ao de julho de 1867 por 7:760~OOO rei '. que.

Em 2õ de maio de 1868 o Dr. Jansell Ferreira auctori- Em ,II de junbo do mesmo anno dizia o govemador, que
sou ao capitão de engenheiros Dr. Franci co Gomes de af)uella e trada estava já feita em metade de sua extensão.
Souza a mandar pôr em arrematação o cale,amento de ti 70 IIoje nem se sabe por onde alia passou. Vide Carolina.
braças quadradas da estrada do Cm,únllo grande até o sitio Oalllinho, ou lTlNERAlUO DO ruo DE JANEmO AO PA
llo tenente·coronel Varella na importancia tlc .j 5:2W~OOO IIÁ E l\lARA liÃO PELAS PfiOVINCIAS DE MINAS GEUAE E GOYAZ.
reis, e a fazer por administração os paredões para a segu- Esta lIJemoria, composta pelo brigadeiro Raimundo José da
rança das barreiras na importancia de q,:3201~OOO reis, tudo Cnuba Mattos, dá noticia do referido caminho.
por conta dos cofres geraes. Oa1npos das po:r:n.binhas ou DE CANTA-

Por varias vezes tem-se despendido mnito dinheiro com NHIWEs.-Ficam entre os rios Itapecurú e _Iearim, legua e
esta estradn, e infelizmente ainda está imperfeita, e n'al- moia distante da [agem do cUITal.
guns lugar~s é quaze impossivel o transito, o que é para Constam de 3 a ~ leguas de comprimento, e 2 a 3 de lar~

lamentar-se mormente sendo o uniw transito por onde a gura.
capital se communica com varia's localidades da ilha de S. Não se alagam pelo inverno, tem bons pastos, no verão
Luiz. sentem falta d'agl1a, pelo que os cl'iad9l'es de gado levam

Oalninho ou ESTUADA DO MAUANHÃO AO PAll,t,-O n'esse tempo seus animaes para a margens do Mearim.
governador D. Fernando Antonio de Noronha, em 1 de ja- Oanafistula.-{Cassia braziliana. Larn. Tapy
neiro de 1794, participou para Lisboa, que em conseql1en- fana coyana. Pisoll.) Esta planta emprega-se raramente

•
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hoje na medicina, po-rcm antigamente era com muita fre- é mais grossa e lenhosa que a melhor de Ceylão, sendo a
quencia, como laxativa, raras vezes só, e quasi sempre co- do Bra'lil mais abundante de principias mucilaginosos, e
mo correctivo junto com outros remedias purgativos, menos rica em aroma.

No tempo da in\'3 ão J'ranceza, os francezes, que anda- A bene[).vio do commereio da India por Alvar{\ de 8 de
ram pelo Mearim, colbel'a111 grande porção della, e enviararn- abril de 1621 mandou-se fazer pauta annual da avaliaçãoda
na para Pariz secra e em conserva. canella e do anil, como se praticava com a ronpa e mais [a·

'Oanaratiua.-Pequeno povoado perto de S. João zenda de avaliação.
de Cúrte . Com o mesmo tbeor deste se expedia o AI\'ará de !) de

Oan.arias. (ilha das )-Situada junto á barra de março de 1622.
seu nome e de um oraço de rio pouco cons~deravel, que a Por carta regia de 30 de julho de i73i foi isenta de pu·
diYidc ela ilha dos Polrl,tos; e tende-se até à barra do Caiú, gar direitos a canella d'este Estado com o fim de animar·
tendo quasi metade de sua costa septentrional, na parte se a sua cultul'a, _
que fica para oeste, banbada pelo Atlantico. Pelo capitão do Berga~m. Europa. disse D. Fernando

Ao sul, aonde é muito cbanfranda,-o igarapé do Gue- Antonio de ·Noronha em 27 de julho de 1798 'í D. llodri·
~'indo e o do rio do Tor,to separam-n'a de 5 ilhas-a da go de Souza Coitinbo paver recebido de Luiz Séveriano da
Egttas,. a do lJianguinho, a do Cm'doso, a da Desgmça e Veiga um caixote com q, plantas de caneHa, que mandou
outra mo\to menor. logo transplantar.

Consta ele 2 quarteirões: n. 11 ou da Caiça1"a, e n. 12 Terminou assegl1l'ando «que davam toda a esperanç.a, que
on da povoação, que tem o mesmo Dome da ilba: n'ella elle ll1es fazia pessoalmente suas visita, que assistia ao eu
criam-se gados e filz-se plªntações de legumes, arroz, cana, tractamento, na certeza de que estas uteis e innocenles plan·
etc. Prorluz madeiras de cOElstrucção, e certa arvore (a mon- tas lhes seriam gratas.» Quanta puerilidade f
guba), da qual se extrahe uma qualidade ele estopa que se O angapára.-Pequeno povoado em dislanci~ de
emprega no calafeto das pequenas embarcações, e é por is- pOOc.D mais de duas leguas l1a villa de Anajatuba.
so objecto c}e commercio. N'eJla encontranl-se tambem-on- Oanta:nhede.-Pequen3 povoação perto da villa
ça , veado, paeas, tatús, caititus etc. I do Itapecurú-mil'im.

Esta ilba, que não terá menos de 68 kilometros de cir- Oantanhedo.-(Vide Campo das Pombinhas)
I cllmferencia, parece ser a maior das moitas qoe pertencem Oanto Grancle.-Um dos l'iac!1os tribntarios

á freglJezia de Arayozes ou do Enge1tado: deve ter ao Iii· do rio Flores, no qual desagua pelo lado direito.
]ometro:" de superficie. , Oapella DO IJARA'rEIBO ou DA QUINTA DAS LAlU.f'iCEI·

Alem da povoação e do lugar denominado Caiçara, tem RAS ou DO BAnÁO DE B\\GÉ.-Em 26 de m<lrço de ISll o
mais outros Jogares, como bem o Chiehá (veja-se este Bispo Diocesano ordenou, que se passasse portaria na for·
nome) onde fazem-se pescarias de rtainbas, pescadas etc. ma do estylo, a requerimento de José Gonçalves da Silra, o

Oanarias. -Insignificante povoação, situada na Ba~'atei1"o, «para que podesse erigir um oratorio publico
costa oriental da ilba .de seu nome: seu porto, sobl'e o rio com parla para a rLla na Lla Quinta das Lamngeíl'asJ,
que faz a barra tilmbem denomi~ada-Canarias,-dista 5 ki- hoje do Ba!'ão de Bagé.
10metros do mar. A 17 elo mez seguinte foi passada a referida parlaria,

Oallarias. (barra de)----'E' uma das embocaduras porem a capella sú foi vi itada e benzida em '19 de agosto
do Pal'Dahiba, e considerada ,como a venladeira continna- de 1816 pelo conego Felipe Benicio dos Passos Cardoso,
ção d'este rio, até lanc·ar-se no mar, entre a ilba Grande e celebrando eill3 alli pela primeira 'ez o santo sacrificio da
a dos Polch·os. M.issa.

Serve de divisão entre esta provincia e a do Piauby. Nesta singela eapella foram sepultado', em 22 de no,
Oanarias.-Uma das bocas por onde o rio Par- "embro de '1821, os restos inanimados do seu piedoe

nabiba desagua no.occe~I:!0' instituidor, que, na idade ele 715 annos, fallcceo victima d'u·
Oanella.-Serra, que corre de N. E. a S. O. en- ma aseile.

tre t)0 4.·0 e 6° 35' lat. merid. e 46° f6' e 46° ft.6' longo oce. Era solteiro, natural. da fregnezia de São P,edro de Sem,
Oanelleira.-(Laurus cinnamomum L.) Veio esta arcebispado cre Bragll, fillJO legitimo de Gonçalo Fernnnde~

planta da Gnianllil franceza para o Pará, então unida ao Ma- da Sil\'a e Paula Gonsall'cs Hamalho da Silva.
ranhão formando um só Estado. Di~ WOIlY, que a fortuna lIas ricos, a gloria do& heroes,

No principio de soa cultura foi tambem iSel}ta de direi- e a magestade dos reis, tudo se acaba por aqui far..
to:; a sua exportação. Infelizmente assim não aconteceo para com este c.idallão,

E' datada de propriedades estimulantes e tonicas, e pOI' tão coberto de honras, pois era Alcaide-mór da villa do Il1
isso se emprega na arte colinaria e em confeitarias Das pecurú-mirim, fidalgo cavalleiro da casa real, commenuador
pharmacias e nas perfumarias. da ordem de Cbristo, brigadeiro dos reaes exercitas, ego·

Presentemente é raridade o apparccimento el'uma arvore vernador da fortaleza de São Marcos, e tão abençoado por
destas na provincia. . '. Deus pelos seus actos de piedade praticados para com os

Nos jardins é cultivJda uma variedade da arvore inüica, orphãos, para com os infelizes doe:ntes do Hospital de Ca·
que muito se assemelba ao LaU1'us cassia de L. tanto pelos ridade da Santa Casa da Miséiicordia, que preparou e pre·
caracteres botanicos, como pela natureza da casca, a qual zenteou largamente, e até parà com os pobres do Ceara,•
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que mandou abastecer de farinha por occasiuo da fome, dutentas a trezentas pessoas, recolhidas na cadeia publica, e
que ahi houve! nenhuma assistia a qualquer acto religioso, « facto este que

Infelizmente, di semos nós, e repetimos, porque acha-se ainda se fazia mai aggravantE', não s6 por ser praticado á
ninda ao lauo da sua sepultura, sobre o pavimento da capel- vista e face das principaes autlJoridades lJa cidade, como por
ln, a lapide, q'ue tem ue ser collocada sobre as suas cinzas, não constar, que bouvesse outra alguma cit.lade do Reino,
e ndmira que até hoje, lta tantos -;mnos, nao tenha sido em que se tolerasse semelhante falta. »

CUl1Jpl'ido esse pio dever pelos seus parentes, que delle Assim o dis e a camara municipal, em ,13 de agusto de
herdaram muitos contos de reis, e que têm vivido ainda á 1808, entITo composta dos n1esmos cidadãos acima ditos, e
custa de sens trabalhos e fauigas! de Eugenio Frazão Ca tillim, ao rererenclo Yigario geral o

Oapella DE SANTA ANNA DA SAGRADA FMIlLIA, VUL- Dr. João de Bastos Olireira.
GAlnm.N1'E SAN'l'ANI'i1NHA,-Foi ediHcada em 1791, bem per- Antes destes camaristas já outros, de acordo com o juiz
lo do qllartel, pelo arcipreste conego Agostinho Aranba. pres.idente da camara, tinham pretendido remediar ou des-

Teve grande patrimonio, ha muitos annos inteiramente truir esta falt~,

perdido, Facilmente e pro\'u isto com uma provisão, pas ada em
Em 27 janeiro ue 1867 foi benzido pelo couego Manoel H de abril de 180i, por ordem da camara, pelo dr. Luiz

da Costu Delgado o SiDO maiór que possue e ta igreja, pelas cl'01iveira Figueiret.lo, do desembargo de sua alteza real,
7 horas da manhã, depois da celebração do santo sacrifi.cio juiz de fóra, presidente do senado ua camara e mais vere:!.
da Missa. dores, pela qllal foi proriclo o padre Antonio Julianno Cor-

Foi fundido e doado pelo Sr. Villaça, natural do Mara- reia de Farias n'es a c3pellania, a em atLenção á notoriedade
nhão, e residente em Pernambuco. cle sua nobreza, transmitida desde os seus antigos progeni-

Oapella ng sAo LUlZ IIEI DE FIlANÇA, ou CAPELLA DO tores, paternos e maternos, adquiridos pelos muitos servi
CONSELlJO, ou CAPELLA DA CAMAnA MUi\:[CJPAL.-Em 12 de se- ços, que fizeram, » com as obrigacões e tabelecillas em va
lembro de 1807 os vereadores Jo é Pereira da Silva, Joa- rios accordãos, « as quaes eram dizer missa todos os do
quim Antonio de Lemos Velho, e Sebastião Gomes dn Silva mingas e dias santos á 8 horas, a i til' no oraLorio aos
Borforel r]irigirnm um requerimento ao exm. sr. D. Luiz de padecentes quando hom'esse execução da justiça, desobri
Bl'iUo Homem, então bispo d e ta diocese, dizenào, que co- gar os pre~os em tempo de satisfação do preceitos an
mo II llesejavam praticar a observancia religio a, que a pie- Iluaes, e em suas enfermillades, sendo a mesma capella por
dade dos no 'sos monarcbas tem l'ecomment.lado em Slla- eIte consenada. »

leis, pretendiam cd iocar e erigir nos paços do conselbo um Este padre estudou no seminario do Pará, obte, e letras
Ora/ol'io, cal)ella lJublica, para n'ella celebrar-se o santo demissoria , em virtude das quaes o reverendo bispo do
acriOcio da missa, para ol1vil-n antes de entrarem para o Pará lhe conferia ordens sacra~, e ainda lá estava quando

àespacbo e conferencia nos dias de vereação, » alcançou esta nomeação.
Lembraram-se Lambem dos infelizes presos, c por isso de- Ainda se pl'ova isto com o omcio, que o om-idor José

sejavam, que elles alli satisfizessem toclos os deveres, pres- Francisco clo Abreu Co ta Furtado em tO de abril dirigia
cripta pela igreja aos se\1::; filhos. aos vereadorc dizendo, que aCCl1 ava a recepção elo oficio

Terminavam pedindo li « concessão das faculdades e licen- d'elles de 7 do mIl mo mez, e que approvnva a despeza, «que
ços nece sarias a tal fim na conformidade das constituições pretendiam fazer para remediar a necessidade de uma pe
ecclesiasticas e sagrados caoones. » quena capella com os competentes parament.os, um tapete,

No dia seguinte proferia o bi po o seguinte de pacbo : cortinas de dama co, quatro bancos, e uma baoquinha com
-uNa oos a camara se p~lS e provisão na forma do e tylo,» a neces aria pintura e um portão de entrada. »

o qlla\ foi no dia 15 do mesmo mez cumprido pelo benefl- Occupados porem com outras obras, ou assustados por
ciado Joã~ Jo é Barroso, concedendo-se licença para erecção falta de meios pecuniarios, e até « receiosos de que ao so
d'uma capella de podra e cal, como determina a constitui- berano podes -e desagradar a creação de uma pequena ca
Cão do bispado n. 692 e seguintes, 00 lugar que fosse ap- pella embora para fim tão ju to e piedoso, » limitaram-se
[l,:ovado pelo reverendo parocho respectivo, para o que o apenas a pedir a devida licença a soa alteza r~a1.

rmrent.lissimo bispo «lhe deu commis ão, e lhe commet. Apenas empossados das varas elo enado da camara, es
teu as suas vezes afim ele poder benzer a primeira pedra, tes vereadores olharam para tal obra com o maior desvelo
sendo afTeiçoada por omcial de pedreiro com as cruzes ne- julgando-a, o com muito aGerto, não ó de primeira neces
cessarias. » sidade comn t.ambem «que jámais iriam de encontro á yon·

Acha-se esta provisão registada a folbas 8i do livro 22 tade de um principe, tão solicito pela observancia dos pre-
da camara muuicipal em 12 de outubro de 1807 por accor- ceitas religiosos. » -

dão d.a mesma de 23 de setembro do mesmo anno. Para tal fim em D de setembro de -1807 dirigiram um of-
Em 7 (te outubro do referido anno o reverendo José João ficio ao corregedor da comarca, rogando o seu concenso.

Bekman e Caldas, parocho da frcguezia de . S. da Victo- Omesmo praticaram com o juiz presidente, que então mo-
rio, fez a vistoria no lugar designado pela camara, appro- rava na ribeira dó Itapecurú. ,
vou a escolha, benzeu a primeira pedra e lançou-a em lugar Ambas estas autboridades responderam cm -lO e i8 do
competente, tudo na conformidade do rituar romano. mesmo mez approvando a idéa, e louvando o zelo dos mes-

Convem dizer-se, que n'essa epocba hayiam sempre ele mos camarjstas.
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Assim animados e cheios do esperanças dirigiram-so ao Não se calaram os camaristas, appollaram para o vigario

prelado diocesano, e alcançaram a provisão, já dita. _ gel'al, lembral'am que o dito correg.edor, « convencido da
Dados e tes primeiros passos, ordenllram ao procurador, urgente causa que os levo"u a tal edincação D approvou-a no

qne mettesso mãos ás obras « apezar de não haver fundos principio sem cuidar de ordem regia, porem 1/ de um cerlo
alguns no cofre do conselho, e sim dividas, todavia confia- tempo em diante julgou mais plausivel ostentar-se por ca·
vam, que no seu zelo e actividade faria com que se concluis- pricho contra os justos sentimentos da camara, aLnc1a em
se esta importante obra, sem comtudo impedir o pagamen- materias .de religjão, e pelos motivos eotão publicas n'esla
to dos ordenados, e outros artigos, tarnLJem da primeira cidade. »

necessidade. » Lamentavam, sem du"ida para mais saliente tornar acon·
Era e.xigir muito desinteresse e sélcrificios de um homem tradicção do corregedor, « qoe elte assim se expozesse:\

qualqoer, e muito mais de um pobre proc,orador. cen ura dos prodentes, que Ih'a fariam sem dovida, quando
Felizmente esse procuraLlor era Sebastião Gomes da SiI- procurassem a razão snmciente de approvação ii edificação

'3 Belford. desta capclla, e por ootro lado feit~ esta tentar não só dif·
Coroo bomem honrado, activo e trahalbador, procedeu a ficultar a soa abertura, mais até impedil-a, no que imitouo

varias cobl'ançi1 , concluio a capella e mais outras obras, e joiz pt;esidente da camara, quando figurando na sua ideia
até pagou avultlldas diviLlas do conselho, sem deixar comtu- urna fantastic<l SUl erioriLlade sobre os vereadores tentava
do de satisfazer o ordenados aos respectivos empregados. por igoaes motivos. impedir ultimamente a conclusão d'esla

Sempm prevenidos, apenas deu-se começo ~ obra da ca- obra. » /
pella, os vereadores dirigiram-se ao p'rincipo regente pe- Não desanimal'llm, e em 13 de agosto reuuiram-se no
uindo a approração de tudo quanto tinham feito a tal res- paço do senado da camara os vereadores dr. José Pemira
peito, e supplicanc10 a faculdade necessaria para poderem da Silva, Joaquim Antonio de Lemos Velho, Eugenio Fra·
applicar certa parte das rendas do conselho como patrimo- zão Castellim, e o procurador ela mesma Sebastião Gomes
nio da dita carclla, afim de acudir ás suas àespezas indis- da Silva BeIrarei.
pensaveis. Aberta a sessão, coube a palavra ao dito procurador.

N'essa mesma occasião proposeram elles o ordenado, que Narrou elle todo quanto já contamos até nqui, desfexan·
jolgavam dever vencer o capellão e o sacbristão, e encom- do todos os r<lios de soa ira e da de seus collegas contrao
mendaram logo para Lisboa a remessa das imagens, dos va- cort'egedor, ( o qual, no dizer d'ell~}, não se lembra\'a, que
sos sagrados, e todos os paramentos necessarios para a ce- em materia tão seria nll"O ueviam reinar pai. ões e capri.
lebração do incruento sacl'illcio dn missa. chos. 1\

Foi moita demorada a resposta l1a corõa, talvez devida Propoz tambem qoe nTIo se ouvisse o parecer do juiz
ás occllrrencias politicas, que então se deram em Portugal. presidente « cujos sentimentos se não ignoravam desde \

Acbava-se no entanto a capella prompta, era de lJI'gencia de abdl, em que pl'eteneleu obstar a ultimação da capella
constituir-se-lhe patrirnonio, afim de se poder requerer 1i- pelas intrigas já sabiOa.'. »

cença p31'll o seu benzimento. No correr da exposição disse, que oão era proprio da tono
Os vereáelores, Sempre solicitos, resolyeram acudir á sua ra o desintel'esse d'elles vereadore , usarem paI' titulo aI·

costa com as despezas para acqoisição dos vasos sagrados e gum das rendas do conselbo, embol'a para fim justo, á \'is·
par<lmentos necessarios, « obrigando porem certa parte das ta de tal opposição do cOl'regedor e uo juiz presidente, já

rendas do conselbo 30 mais, qoe fosse preciso ao seu gui- destruida pela aoLhorisação íl elles eoncedida pelo general
samento, contribuindo-se ao capellão com um ordenado ain- chefe do estado.
da menor da metade cl'aquelle., que a soa nlleza real se ba- Pal'a evitar todas e quaesquer dl1yiLlas, qno podossem ur·
"ia repl'esentndo, como competente ao mesmo. » gir, declarou, CI. que obrigava-se a contribuir, á sua custa,

Com este fim le"3ram tudo isto ao conhecimento do ca- com as imagens, vasos sagrados, paramentos, com os arde·
pilão-general, e elo juiz corregedor da comarca, pedindo a nados do capellão e sacristão, e tudo o mais, que fosse pl'e·
approvação provisoria até final decisão regia. ciso pal'a com decencia na dita capella celebl'31'-se o divino

Cahiram porem elas nuvens admirados qnando o corre- sacrificio ela missa, durante o tempo, qoe occuQasse o cu
gadol', « apezar de jurisconsulto, se oppoz a essa resolução cargo, tudo por conta da sna fazenda, pela qual se obriga·
dizendo-Iues em oillcio de H de julho do mesmo :lllno » va a desempenhar esta mesma promessa. »

que desapro\'ava o procedimento d'elles por ser da compe- Propoz finalmente, que se tomasse por termo seu oITare·
teneia regia o ligar em patrimonio os bens do conselbo e cimento, que se cxtrahisse copia d'elle, e se fundamentasse
estabelecer ordenados, concluindo, que em quanto sua alte- com tal documento uma petição ao viga rio geral requeren·
za real não désse pro"imento á sllpplica da cnmara se con- do o benzimento da capella e a licença indispensa"el pal'aa
sel'vasse fechada a dita capella. » celebração dos omcios divinos.

Calcule-se o gráu de desespero a qoe chegaram tão pie- Diante de tão generosa o1Ierta, deliberaram os vereado·
dosas fundadores com « semelhante respostn, que os fez pas- I'es acceital-a e agradeceI-a. em nome do soberano.
mar, como confessaram ao vjgario geral em 13 do mez se- N'esse mesmo dia encaminharam, na forma requerida, a
guiote, e somente sahiram de tal estado « quando se persua- petiç'i\o ao reverendo vigario geral, que n'esse mesnfo dia
dimm de quanto pode a intriga, que de contin'uo reina mandou « juntai-a aos autos e virem elles conclosos à ua
n'esta cidade.» presença. »
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Apoz quatro dias de anciedade, tiveram emam os peticio- Subindo il'esse mesmo dia os autos conclusos a presença
narios o gosto de lerem est~ despacho: do reverendo vigario capitular, governador do bispado, pro-

«Dou commissTIo ao reverendo conego Manoel Antonio ferio este o seguinte despacho, com o qual terminou a ques
Barroso p:.ll'a proceder á revista da capella, dos ornamentos, tão, e deu a palma do triumpbo aos vereadores do nobre
e vasos sagrauos, e passar depois a benzei-a na (arma do senado da camara, como então se chamava a nossa edili
ritual achnndo estar nas circumstancias de n'ella se poder dade.
celebra!', fazenuo aos ditos respeitos os autos necessarios «Vista a representação do senado da cama!'a f. 4, e o tel'
com as declarações, que tambem considerar precisas, e con- mo constante da copia f. o reverendo escrivão passe pl'ovi
venientes. Maranhão, 17 de agosto de '1808.-0livâra. » são pnra se celeb!'ar na capella de que se tracta, pelo fem-

Tinha sido co!'tado o nó gordio -não pela espada de Ale- 1]0 que se conservar paramentada com os ornamentos e
xandre, e sim pela ]lenna do dr. João de Bastos Oliveira, vasos sagl'ados, que constam da relaçãb f. '13, lJel:fenc'enles
eseriptol' d'essas linhas, que tanto con-tentamento deram aos ao procurador do dito senado Sebastião Gomes da Silva
"e,readores então cm lucta. Bel(ord, ao qual deverão ser restituídos pela mesma rela-

Logo no dia seguinte na capella. compareceram o escri- ção, logo Cflte por elle forem 7Jectidos, depo1's de findo O
vão ela camara eccIesiastica n beneflciado JOão José Barro- lem7Jo do dito seu eml11'ego, ficando suspensa ,'pso facto a
so, e o conego 1\1anoel Antonio Barroso, commissario no- mesma capella d abi em diante, e em q~tanto não fdr provi
meado pelo despacbo, que jú citamo, em companbia do co- da cm termos legaes de patrimooio sufficiente e de orna-

• nego mestre-escola dr. João de Bastos Oliveira, provisor e mentos e vasos sagrados, proprios, e approvados pela juris
viga rio geral do bi pado, e do procurador da camara Sebas- dicção ordinaria d'esta diocese. Maranhão 22 dd agosto de
tião Gomes da Silva Ber[ord. 180S.-0lil:eirct. »

Depois de visitada a capella e julgada em estado de ser, N'esse mesmo dia o bene(il;iaelo escrivão ela camara ec
benzida, apresentou o procurador as seguintes imagens e clesiasLica João José Barroso passou provisão na forma d'es
paramento:;, vasos sagrados e alfaias, que olIerecia, durante te despacbo.
asua prOCl1l'adOl'ia, para o Cllltg e senoiço da mesma ca- Era necessario capellão, a camara nomeou para esse car-
pella: go o padre Raimundo Ignacio de Moraes, que foi confirma-

Um crucifixo. do em 20 de setembro ele i808, e para sacbristão-Maximi-
Uma imagem de S. Luiz, Rei da França. ano José Anjolo.
Urna dita de N. S. das Dores. Com o correr do tempo, e sem duvida qnando Sebastião
Uma dita de S. Sebastião, Belford deix.ou a procul"adoria da C3mara, na capella não
Um calice de pr3ta. bouve mais celebração dos actos divinos.
Urna patena. Nada mais encontramos senão em 30 ele setembro de
Uma colber-zinha. 1825 a camara municipal dizendo ao presidente ela pro\'in-
Um3 pedra d'nra. cia Pedro José da Costa Barros, «que 0131 recebera a por-
Uma cazula, esLola, maniplo, bolça de dama co de sêda taria de s. exc. de 22 do diLo mez, incumbira ao procu-

com galflo de eda e véo de tafetú. radar da mesma, promptificar todo o mister para o sacer-
Uma dita encarnada e branca, estóla, maniplo, bolça e um dote Ioder dizer mi'sa na capeUa da cadeia para coosola-

véo branco, e outro encarnado. ç:i.o espiritual dos mesmos pre os, devendo ser dita a pri-
Urna dita roxa e verde com estóla, maniplo, bolça e dois meira mi sa na segunda elominga do mez vinuouro. »

véos roxo e verde. Quando esLe"e na gereucia do governo da província o
Tres frontnes, nm br3nco, e dons com as qnatro côres. commendadol' José Joaquim Teixeira Vieira Belfort orde_
Tres amiLos. nou, em 9 de ouLubro de f855, á administra~,ão d3s obras
Tres corporaes dourados de cambraia, com renela. publicas que na projectada casa de cOfrecçc7o se fizessem
Tres palas. os concertos necessarios para se proceder ii mudança dos
Quatro alvas de bretanba com rend3s. pre os da cctclcía publicct, então no largo de palado, onde
Tres cordões. está hoje a typograpbia do Publicador AJaranhense.
Seis toalhas de alLar de bretanh3 com renda. Mudaram-se os presos na tarde de f3 de fevereiro ele
Seis ditns com renda da mesma. '18<>6, e com elles lá foram as imagens do Senbor Crucifi-
Tres manustergios de cambraeta. cada, de N. S. da Victoria, de S. Luiz Rei de França, e de
Um véo de tafetá carmezim de cubrir o altar. São Sebastião.
Um missal. Fieou a rapella inteiramente abanâo~ac1a, até que na pre-
Um par de galhetas. sidencia do desembargador Ambrosio Leitão da Cunba,
Dez castiçáes de prata pequenos. quantlo se edificav<l a pequena e elegante igreja 00 an'aial
Capella, e imagens, 'vasos sagrados e paramentos foram do furá ou canal cio Arapapahy, omciou elle em 25 de

em seguida benzielos pelo dito conego Barroso. agosto de 1863 á camara municipal pedindo o altar da sua
Assim foi julgada a capella « promptissima para n'ella se capella para ser collocado n'aquelIe templo.

celebrar o altissimo e divino sacrificio da missa» e o mais No dia 27 satisfez a camara o pedido da presidencia, o
ficou em poder do refel'Ído procurador, de que lavrbu ter- qual foi agradecido pela mesma dois dias depois.
mo o beneficiado Barroso, e todos com elle o assigóaram. De então para cá a destruição fez progressos e acamara

Diee. 'Vt. 1-15.
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alugou esses dois qClartos, que formavam a capalln, a um da Costn, e Francisco Xavier de Souza, todas tcstemlln!J~

marcineiro. oITerecidas pelo tenente Rodrigo Salgado n'umn Justifica.
Oapella de SÃO 1'1:l1ACO-M_~lOIl.~Foi fundada em [00 que deu pelo extravio dos autos originaes da fund~ção

1780 pelo capitão José Salgado de Sá Mosroso, natlJral da ua referida capella.
Villa Noya dos Iofantes, reino de Galiza, como está na ins- Com e te contrílcto I'eqllereu frei Dorotheu liGença ti S.
cl'ipçTIo em" pedra marmore, ·na frente da capella e por ci- M. para erigi l-a em Hospicio.
ma da sua porta principal. Foi sen requerimento encaminhado com a respectiva in·

No archivo do e crivTIo de capellas e resíduos está lançada forruJçãQ do bispo diocesano em 8 ue julho do 1852 ao mi·
uma escriptura, feita em 5 de desembro de 1788, «em nisterio da justiça, então o Dr. José Iluefonso ele Souza Ra
que o capitão José Salgado e sua mulher fizeram doaçMo de mos.
patrimonio a essa capel1a de 120/;lOOO cad anno na forma S. M. o Imperador concedeu para isso o seu benpelacito
seguinte-a fabrica de descascar arroz 16aOOO, as casas em 8 ele janeiro ele 185:3, o depois de seguirem-se os de·
misticas ii mesma capella 40~000, e mllis 54aOOO por anno viela termo, o bispo cm '18 de jolho de '1854 pI'oferiu

/ no rendimento elas casos, que posslliam na rua do Dester- sentença nos outos, erigindo e institoinelo o referida capella
1'0, bem como '120 braças de terra de comprido e 50 (le e casa GOnligoa em hospicio regular com todos os privile
largo, onde se achaM erecta a -mesma capella do Senh01' gios, grac-as, isenç,ões. c immunic!llt1es tle que gosam o
São Tltia(Jo e (abn·ca.» mais hospicios.

Claramente se Yê, que ha confusão, entre a c criptura e A 24. de julho de (85~., \'0 pera de São T1Jingo, teve lu·
a inscripção. gar a solemnidade da inangoração, assim descripta então

A. escriptura diz, que estava fá erecta em 1788, e a ios- pelo Ecc!esülstico, jornal religioso, de 1° d'agosto ue 18M.
cripção as evora que roi (unr/arla em 1789' «S. Exr,. Rm. a o Sr. bispo diocesano D. Manoel J. da SiI·

Não sabemos como explicar esta falta de harmonia. veira dirigio-se nessa tarLle para nlli a istir o acto da orcc·
Queria José Salgado dizer, que ella foi acabada em 1789? ção, sendo antes c1'esse acto exaltada uma cruz grande, cm
Seria esta confusão devida a algum engano do sen cor· frente da capollJ, que benta por S. Exc. Rvm. a foi pelo

respondente do POrtugal, d'onde viriJ talvez a pedra? mesmo hispo e mais dois conegos assi tentes elevada ao
Seria devido á falta Je cOfJ.llecimento da lingua portu- seu assento por meio de tres longas fitas (n'uma pegou o

gueza? bispOj e nas ontras duas os dois conegos a sistentes) aju·
Acha-se edificada r1'um dos Jrrabaldes da cidade, n'uma dadas pelo socorro do gros o. cabos de linho, sustentados

pequena elevaç~o, que em plano'inclinJdo vae terminar no pelo pOYO Liue devotamente se prestou a esse serviço.
m3r. Concluida a exaltação da cruz, S. Exc., conegos e povo en·

Rocleiada de nrvüres, ao cabir da tarde. é el>te lugJr um traram para a capella. S. Exc. subio ao solio e em sua pre·
dos mais agrac1a yeis, principalmente ás pessoas melanco- sença e dos mesmo conl'gos e mis ionarios frei OorotlJeu
licas. :..Ie Dronero, (vice-perfeito) e frei Lourenço M.a do Monte

Fallecendo cm 23 de maio de 1793 seu fondador, com Leone, e de nm não pequeno concorso de povo foi lida a
70 an,nos ue idade, ficou ella em poder de sen filbcr o te- provi ãa da erecção; fincla a leitura, foi Lourenço fez (do
nente Rodrigo Luiz Salgado de Sá Moscoso, que a tractaya pulpito) um discurso analogo.»
com dec~Dcia, e onde annll:llmente se faziam grandes festi· Na posse mansa e pacifica d'este hospicio sempre estive·
"idades. ram os capuchinhos, porem pelo falle(;imcnto de frei Do·

Por morte d'este a capella ficou inteiramente abando- rotheu, apresentou-se o Dr. nicardo Decio Salazar, casado
nada ou despresada. com nma das herdeiras de nodrigo Salgado, pedindo a en·

Em 14 de março de -1848 o capitão Thiago José Salga- trega do hospicio, o que não con eguindo lavrou um pro·
do de Sá l\1oscoso, neto do fundador, Coomo procurador ge- testo judicial julgando assim acautellar os direitos que sup·
ral e h:lstante de snil mãe D. Luiza Rita de Souza Salgado, põe têr ao dominio d'es"ssa capellll.
fez um contracto com o missiona rio capuchinho frei Doro- OlJendiclo por este acto o reverendo vigario da freguczia
theu de Dronero, a respeito c['esta capella. . dJ Conceição dirigiu uma consulta ao Exm. Sr. bispo, que

Disse o Sr. Thiago «que a capella 'se achava muito arrui- responclen c\'esta forma.
nada por não ter quem d'clla tractasse, e como por serne- «Paço Episcopal do Maranhão, 1 de outubro ele 1869.
lhante motivo temia que ella se destruisse, entrega\7a-a per- Em resposta á consult:l'que nos faz V. Rvm. a no 'seu omeio
petnilO1ente com o seu competente fundo a frei Dorothel1 de ele 28 proximo passado, temos a dizer-Ihe:-que tendo si
Dronero para tractar ela dita igreja, e omciar n'ella por si do a capella de Sanct'Iago, canonir.arriente erigida o'instiLllida
e seus companheiros missionarios.» e a casa contigua á mesma com o seu respectivo fundo, ha-

CaIl'a pena \êr tanto abandono, mormente sabendo-se, vidas por doação, em Hospicio Regular para residencia dos
que o seu piedoso instituidor não só lhe fez .patrimonio R\'m.OS Missionarios Apostolicos Capnchinhos. que então
por ~scriptura publica já mencionada, como tambem no existiam e de futuro ex.istissem n'csta diocese, com todos
testamento, com que falleceu, obrigou os oens da sua tel'- os privilegios, graças, i enções e imml1nidades que estão
ça para conservação d'ella, conforme' depoz.eram os presbi- concedidas e de que gosam os mais Hospicios dos Rvmd.o,

teros secnlares Raimundo 19nacio de Moraesj Francisco Missionarios Apostolicos Capuchinhos ex.istentes no Imperio
l'lfanoel da Silva, André Antonio Ferl'eira, Antonio Gabriel do Brazil, nenhoma razão ha para que seja eonsíderado ex·
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tincto pelo unico facto do fallecimento de um dos respecti- Promelte progredir em breve, porque alem de ser mui
vos Religiosos, que era Vice-Pt:rfeito da Missão estabeleci- abund::mte de peixe, tem bom porto de mar a ponto de po
da nesta Diocese, e cuja falta, por certo, serú em breve der admiLLir embarcações de grande callado; já entretem
preencbida.-Portaoto, acbando-se em seu inteiro vigor a ªIgum commercio de especiarias com os in,dios do Alto
sentença e provisão de erecção e instituição canonica do Gurupy, e di Ca apenas 25 laguas da séde da comarca,
rerendo Hospicio, expedida pelo Nosso Antcces ar em 20 pois estú no districto de Maracassumé.
de julho de '18ôq., com precedencias de todas as formali- Em 17 de outubro de 1863 o reverendo vigario da villa

. daues e Imperial Beneplaeito de 8 de janeiro de '1853, curu- do Tury-assú, o padre Lourenço Custodio dos Anjos, ben
pre que V. Rvrn. a continue, como o tem feito, a respeitar zeu o cerni teria d'esta povoação, e depois d'uma pratica,
no dito IJospicio e sens Religioso~ os direitos, em cuja em que fez brilhar as verdades da nossa religião, aconse
posse teem elles estado até hoje em virtude de uma sen- [hando o respeito aos que dormem o SOillno eterno, citou
tenra canonica.-DeLls Abençôe e guarde a V. Rvm. a.- o nome do Dr. Sebastião José da Silva Draga, a cujas ins
LUlz Bispo do Maranbão.--Revd.o Sr. Pedro NlcolaLl Ribei- tancias; quando juiz de direito do Tury-assu, se devia a
1'0, vigario collado da Frcguezia de N. S. da Conceição da creação d'esta localidade, e após a enumeração dos serviços
capital. que este magistrado fez, concluio propondo, que em me-

Publicando nós na 1\:açcio um artigo historico sobre e ta moria delle, fosse a povoação cbamada de S. Sebastião da
capella, respondeu-nos o SI'. Dr. Salazar no Publicador ue Caralap(h'a, o que sendo geralmente bem acolhido, d'eotão
23 de julbo de .j 869, protestando pelos direi tos, que jul- em diante assim ficou denominada. (Vide Tury-a su.)
ga ter soure ella, coma já dissemos. Sabiamos-Ibe ilO en- A lei de sua creação auctorisou o govet'OG a despender
contra no Pai;, n° !H do mesmo anno, onde par'ece-nos ter até Li quantia de q:OOO$OOO reis com a construcção duma
provado, que segundo os canonistas esta capella é de Dens igreja.
unicamente, e para u.o dos fiei; comtudo por acto de fran- Pela lei provincial n.O 878 de 4. de junbo de 1870 foi
quosa, justiça e lealdade aqui consignamos as nossas ideias abi creada uma cadei;-a de ensino primal'io para o sexo
e o facto do pl'otesto delle. mascul~no.

Oapevary.-Lago ao S. da cidade Vianna. Oar-doso.-11IJa de 22 kilometros de circumfe-
Oapim el' Ango:la. (Pass1'cwn speclabile. M.) rencia; situada ao S. O. da de Canarias. Gircumdam-n'a

-Em 1820 principiou a plantação deste capim na pro- as aguas do rio Torto, S. Roza e Urubú; bem como as
\'incia. (Lago Eslalistira.) Vide Escravos. U'UlIl pequeno canal que a separa da ilba da Desg'Y'aça:

Oapitania do porto .-(Vide Arsenal de com a ilha do 1Ilangltinho limita-se por um igarapé sem
Marinha.) • importancia.

Oapoeira..-Assim se cbamam no Brazil as fio- Oarn'l.o.-Vide Conventos.
reslas pouco extensa, encra adas nos terrenos amanbados, Oarnahubeiras .-Po"oar-ão situada na em-
ou naquclles em que li gr:mde vegetação é accidental. . bocadura do igarapé de Jacal'andá, sobre o rio de seu

São corno ilbas de arvoredo, sobresahindo ás vastas pas- nome, a Gkilometros tla bahia de _~Jantib!e, ou a 17 da
lagens, ás varins cultura, ou aos mattos rasterros, e com barra do C(LjU. Pertence á freguezia de .Mayo;es.
freqLlencia indicam visinbança de aguas ou púues. Aqui existe uma pequena capella d-etlicada a S. José, a

Oarahibas.-Braço scptentrional, uo rio Parna- qual foi ediGcada l)elo capitão Felippe José das Neves.
hiba, que sepal'a a ilha do l11ocambútho da provincia a E ta localidade foi guarnecida no tempo da incle.penden
que pertence, e sendo ontr'ora por onde pas avam as aguas cia por uma força de 30 !lOmens, inclusive o seu comman
do rio, em qualquer estação, não é presentemente mai dante, alferes Joaquim Vieira nlende , que obrava de ac
que um sangradouro do mesmo rio, durante o inverno, cordo com o capitão Felippe das eves, de modo a impe
quando entUo a antiga peninsula forma uma ilha, pois que dir que por este lado as forças independentes invadissem a
fica cerca la de agna, não só do lado do Piauhy, a onde provincia.
principia, como do lado do Maranhão, por onde se esten- Diz Miliet de Saint Adolpbe, gne bOU\'e aqui um combate
de: (Virle .Jlocambinho.) eotre as forças rebelct'es e as imperiae~, em 8 de maio

Oarapirá.-Ilha, pouco adiante do Boqueirão. ele '18W.
Derronte clclla fundeou Lord Cockrane a sna esquadra, Oarnahubeiras. (rio de)-(Vide Santa Ro.:;a,.)
composta da nau Pedro -10 e da fragata Piranga. Oarnanutuba.-Costa úehonita apparencia, ao

Desta ilha fez presidio, e abi gemeram muitas vicUmas poente da barra da Tutoya.
da politica. ~ Oarolina. Povoação, (l'e,quezia, villa, cidade, 11/'U-

Oaratapéra ou CARUTAPlwA.-(Em linguagem nicipio, comarca e termo.
tllPY povoação aúandonada do Gavião). A' margem esquer- Povoação.-Entre o rio Tocantins em sua margem es
da da foz do rio GUl'Upy, na comarca tlo Turi-assú, fron- querda o Arctguaia, logo auaixo da Caxoei1'a das tres
teira :i vilIa de Viseu, pertencente á provincia do Parti, foi barras ao norte, foi fundada a lJovoaçüo das 1'res barras
creada esta povoação pela lei 'provincial n.O 577 ele H de -em 1816 por Antonio Moreira ua Silva, cbamado « pobre
julho de 1860, e assentada em GOO braças quadradas de capitão do malto » pelo major Francisco de Paula Ribf1iro,
terreno, que para tal fim foram doadas pelo cidadão Fir- na sua viagem ao rio 1'ocanlilis pelos sertões. do Alara
minado Oliveira Pantoja. nhão, e « pequeno regulo elo Maranhão» pelo general Cl1-
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nha MaUos no seu llinel'ario do Rio de Janeiro ao Pará Termo.-O termo da Carol1"?/a tem tres di ~rictos de
e .Maranhão pelas provincias de lUinns Ge'reLes e Goya:. paz, os dois primeiros em S. Pedro d'Alcantara, e o terceiro

EsLe homem incansavel prestou muitos serviços ao Esta- na {re[Jlte::,iet de Porto-Franco boje vilhz 11Ova, ela Impera.
do fundando ouLJ'él povoações em terras de Goy::lZ e :lIde· lnz por se ter passado para abi, cm consequencia da lei
ando os indios Apinagês, Pinayés, etc. etc., e ii religião edi- prorincial n. 521, cle 9 de junbo ele 1839, a sódo da Yilla
ficando uma capella sob a invocaçJo de N. S. da Conceição. creada na margem direita do Tocanl.ins, na povoação de

Quando o deputado do governo provisorio ele Goyaz o pa- Santa Thereza, pela lei provincial n. 398 ele 27 de ngo to
ure Luiz Gonzaga de Cnmargo Fleury desceu o Tocantins, de '! 856.
em 1823, deu a esta povoação o nome de Carolina, e as- Na dirisão eleitoral a Carolina faz parte do 2° districto,
sim honro -a com a saudosa memoria da nossa pri~eir[l e dá 52 eleitores a sua {1'e[f1tezia, que tem a invooação d~

imperatriz, e nomeou ou confirmou o dito Antonio l10reira S. Ped1'o (PAll'a71tc.ra.
da Silva no emprego de commanclante d'esta localidade. É para notar-se, que quando esta ,fregnezia pert.encia â

Em 1824 contava esta povoação 81 moradores c.l1l'istãos, provincia de Goyaz, nunca dCLl senão 17 eleitore , que cor·
e 120 indios AfoLigés, e proxima a ella havinm as alcleia~ res'pondem a 680 vol:.mles: incorporacla porem Ú pro\'ineia
JJom-Jardún com 1,000 almas, Santo Antol1io com 1,:300, do Maranhão, com perda dos terrenos situados alem dos
e outra com o mesmo nome habItadJ por 500 pessoas. tios Toc~ntins a 0, e lUanoel Alves Grande :w S, êlpresen.

Freguezia e villa.-POJ' decreto de 25 de outubro de tns e :1 qualillcação de ·1,723 volantes no allno de 18õü I
,183'1 foi nlerada á calhegoria cle freguezia e villa. ]~ presentemente a sécle de um commando superior da

Em principio do anilo de 1834 levantou-se Ul)) cOllflieto gual'da oa'cional e a parada do batalhão de infantaria n. 30
entre os goyeroos das provincias do Maranbão e de Goyaz, da mesma milícia GiYica,
:'Icerca deste territorio, cujos limites eram ao sul o 1'io do Tem ahi' todos os empregados de justiç,a, uma agencia
Samno e o das 1'1'a?lq~teims at.é o Araguaya : pelo nascen- do c.orreio, um commis ario vaccinador, um dulcgaclo da
te desde a cordilheira até á cacboeira de Santo Antonio no instrucção publica, e' duas cadeiras do instrucr,ão primaria
Tocantins: pelo norte o angulo da con[luencia do Tocantins para ambos os sexos, sendo a da meninas creada pela lei
com o Araguaya, e por oeste o Araguaya, provincial n. 4.l3 de 18 de julho de 185ü. Conta varins ca.

Este territorio desde seus principios sempre e teve sob sas de negocio de seccos e molbados.
o dominio elo Maranhão, porem tendo d'executar-se o de- Eslradas.-Da Carolina partem tres estrauas: a real que
creto de 25 de outubro de 1831 julgou-se o go\'erno de vae á villa de Pastos-bons e cidade de Caxia , uma paraa
GoJaz auctorisa.do a malldal~transplantar esta villa, que cba- Cbapada Oll, tomando diverso rumo, para a Barra do Cor·
maremos com l)lJtros Carol?"na velha, para a povoação de tia e Coroatá, e outra para Porto-Franco e Santa Theroza.
S. Pedro d'Alcantal'a na margem opposta do mesmo rio, on- Na Cbapada pode embarcar-se pelo rio Grajahú e l\'learim
de actualmente estú a Carolina nova. até á villa da Victoria, e no Coroatá pelo rio ltnpecllriJ, e

Esta po\oação está situada em 7° lat. merid. e 50° 47' depois segue-se para a capital nos yapores ela compnobia
long. occ. Iluvial.

Por causa desta transplantaç::io da villa principiou uma lon- A estrada de Caxils percorre o espaço de Hlü leguas, a
ga e caprichosa lucta entre o governo d'estns duas provin- da Chapada 60, e a da Barra do Coi-da 80, e. d'abi no Coo
cias, que se julgavam com igual direito, e subin]o ~uas re· roaLá 59 pouco mais ou menos.
presenLaç.ões ao conhecimento. do jmper~dor, determinou Desde os primeiros campos da Carolina até o lugar cha·
sua mngestade em 3 de março de 1833 pelo ministerio do mado IJacabatiuCt, residcncia dos negociantes da villa de Mon·
imperio, então dirigido pelo conselheiro José Ignacio Bor- ção, que negociam em oleo de cupallba, foi aberta uma pi·
ges, que devendo ser ellas submettic1as ao conhecimento da cada cm 20 dias por ,12 trabalhadores, ficando a yiagcm da
assembléa geral, devia conservar-se a posse do territorio, Carolina até á capital da prorincia reduzida ele 2 meze a15
em que estava a provincia de Goyaz, até final deliberação, dias!
a qual só teve lugar pelo decreto n. 773 de 23 de agosto Este importante serviço foi prestado em 18ü3 pelos 51'S,

de 1854., que incorpol'ou, c com justiça, esta villa ao ter- Carlos Bizerra Villarim, Raimundo Pereira de Abreu, e An,
ritorio maraohense, devendo-se este trillmpbo em grande tonio Joaquim de Farias, residenLes na villa da Chapada,
parte ao dr. Canditlo Mendes d'Almeicla, então deputado.l Em 13 de maio de 1862 terminou-se a estrada começada
assembléa geral, que alem de muitos exforços publicou um em 25 de dezembro de 1860, que parte de Santa Tbere~

luminoso folheto intitulado «A Carolina ou a de.finÜiva até o Pará, percorrendo o ospaço do 171 leguas até a [lo'
fixaçãO de limites entre as 7JfOvinâas de jJlaranhão e de voação do Capim, que Oca na margem do rio elo mesmo
Goyaz-Rio de Janeiro '1852. » ,nome, d'onoe se embarca pal'a a cidade dG Belem, a cujo

Cidade.-Foi elevada ii cathegoria de cidade pela lei pro- porto se chega com tres dias de viagem.
vincial n. 527 de 8 de julho de 1859, edesignada ca))eça ,Esta estrada, sonbada no Brazil desde os tempos do re·
de comarca. gimen colonial, foi emprel1endida eJealisada pelo genio in·

lVIunicipio.-Tem esta comarca tres municipios Caro1ina, cansavel e trabalbador do intelligente Sr. Angelo Thomaz do
Imperatriz e Riachão. Amaral, quando presidente do Pará.

Comarca.-Foi creadé,l pela lei provincial n. 370 de 26 Percorre mat~as assás ricas e uberrimas, contendo pre·
de maio de 1855. cíosissirnas madeiras, situada em superficie plana, banhada
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por 62 ribeiros, dos quaes 1.7 pertencem ao territorio ma- Todos estes indios faliam a mesma lingua, menos o
ranhense, não caudalosos mas permanentes, attravessa 36 Guajajár·as.
aldeias de indios Gaviões, Q os campos 'dos Frades, onde -Lê-se no Jornal do Ama~onas. n° 8, janeiro de ·1806
osjesLlitas, segundo a lradicção e vestigios encontrados, 1'e- o seguinte, que diz respeito a esta localidade.
sitliram por algun. annos. «Comm,miCaç(LO com o seq'Wo do jJJamnhão e Goya:.

Oengenheiro, que en~etou esta importante communiea- -O 0apitão Constantino Dias l\Iartins, commandante do pre
ção terrestre entre a capital do Purá e os sertões do Mara- sldio de São João ue Umguilya, chegou no dia 8 de janei
nMo, Goyaz, Cuiabá cm Matto Grosso, deu á estrada a in- 1'0 a esta capital e por elle fomos informados do seguinte:
vocaç,ão de Sao Angelo em memoria, bem merecida, do A estrada-Do Pedro Se(jundo-, que liga a pro\'incia
atlministrauor, qLle tanto por ella se empenhou. do Pará á comarca da Carolina na provincia do Maranhão,

Nota-se ainda uma coincidencia, que por muito notavel está concluida de modo a dar facil tranzito ás boiadas.
se de cLllparLi a mcncão, que della yamos fazr.r. O negociante Vicente Bernardino Gomes partira ultima-

Oacto presidencial, que ordenou esta vel'lladeil'a tenta- mente com uma boiada de 11.4 cabeças, e vem por os a es-
. tira de progresso nacional, foi lavrado no palacio r±e Belem trada acompanhado ele 18 animaes cargueiros, com destino

tio Pará no assignalado dia 2 de dezembro de ·18GO, e a a esta capital, anele deve cbegar daqui a alguns dia.
primeira macbadada, com que o explorador começou il ras- Com quanto seja esta a unica estrada terrestre, que te
gal' atravez ela brenbas a senda ele sua marcha civilisadora, mos para commonicar o Pará com o resto do Imperio, com
foi mai um som "iro que da terra se elevava ao ceu de ac- Ludo o seu futuro não nos parece seguro, e a superioridade
cOl'do com os votos elo restante do mundo catholico, que da communicaQão iluvial por um lado, POl' antro lado o
n'aquella hora solcmnisava o dia 25 de dezembro uO mes- deserto das regiões, que ella atravessa, nao tornarão a sua
mo ~nno, anniversario do Rcdemptor da bomanidade. communicaç,ão frequente, senão em circumstancias excepcio-

Em abril e maio de I ü2 ha"endo 300 indios, panca uaes, como são as da actual guerra, que poderia ter-nos blo
mais ou menos, encontrado a estradíl novamente aberta, que queados aqui.
pela posiç,ão, em Cjue se acha, separa a maLta, em que elle Em todo o caso o fim que o goremo teve em vista, isto
residem, do rio Tocantins, vieram com outros já domes- é, o de romper uma communicação por terra, que nos li
ticados <Í povoílç50 de Santa Tbereza pedir paz, receiando berte da dependencia absoluta, em que estamos das com
sem ullvida as ba'lr!eims de tristes e sanguinolentas recor- municações por agua, que de um momento para outro po-
daçõe . dem ser interrompidas, parec~ eslar preenchido.»

E' tido corno certo, que no e~paço, que medeia entre as Sobre esta importanlÍssima estrada da Carolina para o
poro3ç.ões do Capim e Santa Thereza, contam-se as seguintes Dlaranhão escre\'emos no P'ubhcadol' iJJara11hense n.O 216,
aldeias de índios, yeriucaLlas pelus minuciosa indagações de setembro do 1.866 o seguinte:
do incansnel juiz de direito da Carolina Dr. Manoel Maria ~Sendo esta estrada -de cohveniencia intlliti\'n, corno disse
do Amaral, as quacs foram f,olllOlunicadas á presidencia do o exm, sr. dr. Lafayete em seu relataria, pois tem por fim
~Ial'anhão em no\'cmbro de 18ül. ligar uma parte importante do alto sertão a Monção, onde

.1yayas: são bl'a\,ios, raros os mansos, porem mcdrosos tocam os yapores da éompanhia iluvial e ao mesmo tempo
e por i so perseguidos' e mortos pelos outros. abreviar o caminho para a Carolina» vamos fazer urna pe-

l'ercÓCÍ'l'as mansos e mOl'adores em terras adjaoentes ao qLlena rezenba do seu principio e deseD\'olvimento.
rio Capim. NingLlem por certo nos levará a mal esta ligeira aprecia-

Malláos, moita poucos e moram com os ultimas. ção d'um melboramanto de grandis imo alcance.
Amanagés, mansos e bravio, e moradores nas terras a A primeira noticia, gue delta e encontra está na pago

margem do rio Capim. DO do Re!alon'o, com que em 2í de novembro de 18133 o
, Gre!/és, mansos e bravios, entre o rio Ca1J1'rn e Santa DI'. Leitão da Cunba pas'oLl a aLimini ll'ílÇão ao de7.embar-
Tbereza. gador Ayres elo Nasc.imento.

Ul'lIUÚS, bravios e occllltos enLre os rios Guama, Capim Ainda n'e te tempo aguardavam-se as informações pedi-
e GIlI'UPY. , das pelo sr. Campos Mello ao juiz de direito da Carolina, o

AJallaJós, mansos e nota,'eis pela Slla côr alva e olhos sr. dr. Manoel Jansen Ferreira, boje na prejuencia « para
azoos, 0$ quae residem com os Gllajajaras mansos em ter- tonTar-se uma resolução deunitiva obre aquella ulilli sima
renos ãdjacentos ao rio Pindal'é, e os Pivócas mansos e bra- via de communicação.»
vias, e os Coroados bravios nas cabeceiras do mesmo rio. Em 3 de maio de J8M L1isse o desembargador Ayres do

-rimbiras, mansos e bravios entre o rio Gurupy e Pin- Nascimento, que tendo recebido as informações do dor. juiz
darê. de direito da Carolina sobre esta estrada, « de cuja abertura

Tembes, mansos no Guropy. se esperavam beneficos resultados á pr.ovincia » o havia au-
Pivócas-meeràs, bravios e poucos mansos, com aldeias thorisado em 6 de fe\ereiro do dilo anilo a fazer o contl'ac-

perto do Tocantins. to d'esta obra até á quantia ele 14:000~000 reis « de que
Gaviões, mansos e bravios em numero superior a 6,000 tl'acta\a urna das propostas enviadas e abonadas por elle. »

almas. Em 23 de junho otliciou o dr. juiz de direito ao presi-
Caracafés, CaragafegrJs e T~(,cafegés, nas margens do dente participando ter feito o contracto, o qual subrnettia

rio Grnjabú. á approvação d'elle, com o cidadão Raimundo Theodoro' da
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Malta, em quem encontrou I/. a necessal'ia probidade, apti- com aquelle sertão, é de esperai' o emprego de todas as me·
dão, actividade e bens suillcientes para garantir as quantias didas, que estiverem a SEU alcance para ser elle levado a
recebidas, sendo seus fiadores muito abonados. )) e1Teito. "

O contracto por escriptura publica, lavrada pelo tabeJlião Estas pala\Tas escriptas em tão boa hora, vão sendo Ira·
Antonio Fabio da Silva Pinheiro, foi feito com todas as se- dnzidas hoje cm realidade, como veremos para diante.
guranças para a fazenda publica e para isto basta \er-se as No 1'elatorio com que o dr. Leitão em 23 de abril de
basos tl'clle, que foram as seguintes: 1805 passou a administração ao tenente-coronel Vaz, trac-

P Obrigou-se o contractaote a abrir a dita estrada destle tando d'esta estrada disse, qne vindo a esta cidade o con·
a villa de Santa Tbere73 da Imperatriz até Monção. tractante Raimundo Theodoro da Motta fizera algumas obscr·

2& A dirigil·a na linba mais recta p05sj\'ol, resguardando vações ao desembargador Ayres, pelo qLle annuio este em
morros e pantana:" podendo todavia passar ele uma para ou- ser o leito da estrada de 15 palmos, e que em vez de pas·
tra margem do rio Pindaré somente em lugares, que dêem sal' pelo riacho !Jacabaliua, como fôra estipuhdo no contra·
passagens pelo menos no verão, procurando campos de criar, cto feito com o dr. Jaosen Ferreira, seguisse pelo i'incho
conheciLlos ali descobertos por occasião dos trabalhos, as- Btt'l'i ty.-Pucu por passar a estrada por lugares menos in·
sim como lugares abundantes de agua. • 11l1ndac]os de pantanoso

3a A ter a mencionad~ estrada pelo menos 20 palmos de Foi o'esta occasião concedido ao contratante 600~OOO reis
largura, deixando somente de um e outro lado as ar"ores como auxilio das des[Jezas com a picada, 100aOOO rois para
necessarias para sombreai-a, e assim obst~ll: a vegetação no uma ambulancia de medicamentos, c mais um conto de rcis
leito da mesma, do modo que não fiquem onidas a ponto por adiantamento e pOl' conta da segunda prestação, daI}
de opprimir qualquer carga, fazendo queimar aos arredores do-lhe o governo uma força do policia de seis praças, com·
para os lados, sem Lliminuição da largura estipulada, toda mandadas por um inferior para manter a ordem entre os
e qualquer madeira cortada ou cabida. operarias, sendo porem o contraclante obrigado a adiantar

4," A promptifical-a em dois annos, contando-os depois a quantia necessaria para pagamento uas ditas praças para
de dous mezes, em que por ordem do dr. juiz de direito depois cobrar do thesouro provincial a respectiva impor·

'lhe 1'ôr intimada a approvação do contracto, sujeitando-se á tancia.
multa de 500#000 reis na falta da referida condicção, caso Tudo isto teve lugar em 23 de setembro do anno aute·
em que ficará prorog::ldo o praso por mais um anno, findo rior. .-
o que, se ainda não estiver concluida, incorrerá em ontra Em principias d'esse mesmo mez de abril recebeu odr,
multa de 1:000~000 reis, alem da rescisão do contracto e Leitão um oillcio do contractante, participando ter dado
rflstituição de toda a quantia recebida para a empl'eza. principio a estrada em jaoelro do dito anno.

5" A conservai-a por seis annos em bom estado de faci] « É dever meu, terminou o dr. Leitão da Cunha, não dis·
transito, eorneçàndo os trabalbos em maio e aeabando em simular a v. exc. que pouca confiança tendo de ver a pro
julho. \'ineia desfructar aqueHa estrada, jà lJela exiguidade da

O' Percebendo por elia a quantia de i4.:000~000 reis em quanlia 7J01'que (ôr'Q conlraclacla uma estrada, que tem ~e

tr~s prestações: a primeira de 2:000i$OOO reis por interme- fender torreilOS de difficilimo acces?o, e por um espaçode
dia do dr. juiz de direito logo que tenl1a noticia da appro- 00 legllas, já pelos poucos recursos para isso do contrac'
vação do contracto: a segunda ele G:OOOaOOO reis, logo que tante. »

chegue a estradll ao lugar lJacuriliua no alto Pindaré, e (l Oxalá que eu esteja cm erro. ~

finalmente a terceira de outros G:OOOI~OOO reis quantIa fôr Nota-se comtudo este juizo quando ninguem melhol' ~u

concluída na villa ele Monção. que elle sabia, á vista das informacões do dr. juiz de dil'lf
7:1 A receber mais um' conto de reis aonualmente pela to da camarca, que o contractante, alem de ser pessoa~!

conservação (1'e1la. muita probidade, tinba bens mais que sLllIicientes pal'a pa-
sa O governo é obrigado a nomear, e com muita antece- gamento dessa quantia.

deocia afim de não serem embaraçados os trabalbos, pes- Dado ainda o caso de serem poucos os recursos do co~

soa competentes para inspeçcionar a estrada no lugar Ba- tractante, alJi estavam os seus tres fiadores para garantir!
curifiua. fazenda publica.

oa É obrigado o contractante a participar annnalmente ao São todos I conhecidos pela sua probiàade e riqueza: um
gO\ erno o fim dos trabalhos de conservação para serem tam- só seria bastante para segurança de quantia mui to mais 3I'U\'

bem inspeccionados. - tada, e por conseguinte o jnizo do sr. dr. Leitão da Cunul
•O arrematante deu por seus fiadores os abastalias cida- oão foi bem baseado.

dãos Antonio Luiz Rodrigues, Antonio Alves Lima, e o ma- O sr. dr. Lafayete perante a assembléa provincial em:1
jor Norberto Soares Mascarenlla~, os quaes todos se obri- de maio do presente anno, não obstaate asseveraI', que o
garam pelas multas, e quantias recebidas no caso de resci- contractante esperava neste anno levar a estrada até os cam·
são do contracto.' pos de Santa l:hereza, disse:

([ Do zelo do juiz de direito o dr. Manoel Jansen Ferrei- « Mas como abrir pela modica quantia de H.;OOOaOOOreii
ra, disse o desembargadol' Ayres, a quem pDr sua impor- por mattas virgens uma estrada, que tem de correr um!
tancia social o governo da provincia julgou mais proprio extensão de 60 leguas?
para traetar d'este melhoramento nas nossas communicações ([ Qualquer "que seja o zelo" e boa fé do contractanle, o
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mai que pode elle fazor, €r abrir uma picada, o que por ccr- mos, elles não deixarão de eoadjnval-o nos traballJos, prin
lo não corresponde ~í expeet;]çUo, e está muito longe de pre- cipalmente se Vme. tivcr o cuidado de promptamente retri
encher as yistas do governo. » buir-Ihes os seryiç.os e ele repartir com igualdade os brin-

Camo se "6 do que deixamos eseripto todos julgam a es- des que para ef'se fim lhes foram aqui dados por este go
traria muito nlil, duvidam porem que se realise pela exi- \ erno.
guidade do preço. Não se deixe, pai, lerar por infundadas notil~ias ele ag-

É pouco por certo H:OOO~OOO reis para abrir-se uma gressões, e sem qne de todo abandone as medidas aeonse
estrada de 60 legoas de c0mprimento, abatendo-se mattas Ihadas pela prudencia, deve Vme.. ter em vista que os in
seculares, ~assaodo-se por pantanos, cortando-se rios, e loc- dias selvagens, conhecedores pelfl tradição de seus maiores
tando-se com indios e muitas privações em I'ugares para as- lla sll[lerioridade que sobr.e elles temos, e já baldas de re
sim dizer-longos desertos. cursos para viyer~m na primitiva independencia, porque se

lt pouco ~\ vista ela qoantia de 37:005~725 que o gover- acham reduzidos a pequeno territorio \3 este cercado por
no gastoll com a estrada de Pastos-bons ao Mearim, que todos os lados de povoações civilisadas, desejam e PI'OCU

nunca tel'e transi lo, :í Yi ta de 2~.; 1421~662 que se despen- ram vher em paz, e não fazem a menol' aggres~ão, senTIa de
deu com a malfadada estrada de Caxias á Tl1erezina, hoje e pois de provocados.
rlesuc seu princi[l!o inteiramellte abandonada, e com lImitas Finalmente, de, o dizer-lhe que continuo a crer CJlle Vmc.
fi mllitas outras obras publicas. incumbindo-se por exigua retribuição de um serviço tão

Ji'clizmente as apprebensões de máo exita dissipam-se ;\ grande e dispeOllioso, qual o de abl'ir llma longa estrada
vi ta deste bem redigido e explicito omcio do exm. sr: dr. por maltas muito dif.ficeis de erem cxplorados, teve antes
~Ianoel Jan en Ferl'eira, que derrama muita luz sobre o seu em consideração o intcres:se publico do que o seu particu-
desenvolvimento. lar; por isso canOa que esse nobre motivo o fad levar a

Eil-o: effeito a obra começada dentro do tempo e na forma do
«Ao contractanle da estrada de Santa Thereza á Monção, seu contracto. I)

Raimundo Theodoro da Molta.-Tenho de observar-lhe que Da leitul'a d'e te omcio conclue-se, que o arrematante
no dia 23 do mez de fevereiro pr,oximo vindouro finalisa o Raimunll0 1'heoc1oro da Motta, não é um mizerayel garim
primeiro praso marcado pnra a conclusão da estrada por peiro, que quiz especular com a credulidade do governo,
Vme. conlractado, e que, se faltar, a essa condi(',~,TIo ineor- c sim mn verdadeiro patriota, que não dúYidou sacrificar as
rerá na multa de f>OOfljOOO reis. cornmodidades da sua Yida, para economi ar de maneira es-

Não lhe é desconhecida a grande utilidade que da refe- pantosa os dinheiros publico~, aOm de dotar a suo provincia
I

rida estrada resulta para e se ertão, o da Chapada e parte com um melhoramento de tanta importancia.
do de Goyaz, bem como para a comarcas do norte desta Qnem CJuer locupletar-se oão contracta uma obra por tão
pro\'incia e sna capital, ri to como f1carão muito reuuzidas P9uCO dinhe:ro, e nem se ajeita a condições onerosas im
as distancias ora exi tenle entre os sobreditos lngares, pois postas no contracto, celebrado com o Exm. Sr. Dr. Jansen
foi esta a razão que proyocando os seus sentimentos patrio- Perreira, que a im pre tau á provincia que o via Da ceI',
ticos, o fez contracLar pela diminuta quantia do f4:200tiOOO mais um importantis imo eniço, causa sem duvida do
reis, paga em prestações, a nhertl1ra dessa via de commu- fnturo e rapi 10 florescimento de todos aqu'Clles lngares,
nicação que ao tempo do contracto se calculara ser de oi- ~ortatlos pela estradn.
tenla leguas, e nessa conformidade foi por Vmc. medida a Não meno notavel se torna a doutrina de verdadeira
picada que ;]brio, mas que hoje, segundo a informações ju tiça e igoaldade, que e encontra n'esse omcio, onde o
que tenho, não excederá de ses enta leguas tiradas as cur- Exm. Sr. Dr. Manoel Jan,en Ferreira, lamentando uma das
"aturas da mesma picada. corrcri;]s dos índios, não occult;] serem elles pobres barba-

Os factos lomentavei ((ne os indigenas da tribu-Cara- ros incultos, a i'so provocado' por scenas e facto ainda
Caty-pl'aticaram na fazenda-Salto-de D. Raimunda Pe- mais lamenta, eis por serem executados por homeos civili
reira da CI'UZ, e dos quaes re,ultou a morte de ta e de mai' sado. »
de r1eseseis pessoas, não o devem aterrar a ponto de pa- P1'oprios naciorlaes. Nflo os ha na Carolina, apenas o go
rar os trabalbos da estrada, antes importa proseguir n elles verno mandou fazer uma cadeia, se merece este nome um
com maior actividade e constancia, sem temor de nova ag- quarto eercado de paus gros os e a piqne e outrO mai pe
gl'essão, pois os indios para essa que comme~teram, foram queno, servinelo para morad;] do carcereiro um quarto de
pl'ovocados por João Machado e antros, em cujo numero uma C3, a contigua, que o governo tem alugado para as ses
se comprehendern tres genros da mencionada D. Raimunda, sões da camara.
que invadiram a aldeia em que mora'-am e lhes roubal'am Tem uma igreja sob a inyocação de S. Pedro d Alcanta
alguns filhos, tendo depois para occultarem tão iniqua ac- ra, e pouco distante apresenta na margem do Tocantins um
ção barbaramente ássassinado dois indios dos que hayiam cemiterio, fundado em i4 de janeiro de 1862.
rOllbado, sendo que por e tes crimes já se acham presos e Fontes. Ha duas footes, uma d'ellas denominada~Pil1ga

estão sendo pl'Ocessados pelo delegado de policia lia Caro- nome, que lhe foi posto no secl1~o passado por D. João
lina. Alem disso aqueIles índios moram muito distante dos Manoel de Menezes, quando por alli passara como govel'l1f1
lugares, por onde a estrada tem de ser aberta; e tractando nadar para Goyaz, por cahir a agua gota á gota em tempo
Vmc. com lealdade e brandura os que habitam mais proxi- de secca.
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,Tem-se notado nas pessoas, que usam d esta agua, cria- tulava ÍJresidente da independencia, tentou retirar-se parao
rem um papo, como os que teem os habitantes d'uma par- Arraial de S. Pedro cl'Alcantctra, mas quando cbegou a
te da Suissa, dos Pyrinéos, do Tyrol e de S. Paulo. ilha da Botica, depois de muito pelejar, rendeu-se à uis·

Alem destas fontes, quem necessita d'agn3 abre no seu cripção do seu inimigo ú frente de numerosa força.
quintal nma cacimba, c as~im ás vezes tem-na excellente. Paula Ribeiro ferido, e prestes a render-se lançou ao rio

. lJlineração. Dizem que ha uma mina d'onro no riacho- todo o dinheiro e joias, que elle e seus companheiros pDS'

UfUpLtc!lete, uma legua, rio abaix.o, di tante da Carolina; suiam.
e no silio denominado-i1Jcigina: na beira elo Tocantins cn- José Dias e os seus sectarios prenderam o referido major,
contram-se lindas pedras com veios de diversa$ cores, que lançaram-lhe uma corrente ao pescoço, e com um sacel'do
muito se assemelham ao marmore. Notam-se aqui e em va- te, capellão dos vencidos, foi levado para a Carolina-velhu,
rios lugares muitos paus e côcos petrificados. residencia de Antonio Moreira da Sil\'a, que a esses infeli·

Na rommissiJo scientiflca do conde de Castelnau veio o zes prestou todos os cuidados para o seu tractamento enão
visconde de Ozery, empregado nas minas de ouro da França. poucas vezes os livrou de serem assassinados mesmo em

Demorou-se um dia n'este lugar, e depois de proceder a tão deploravel estado.
varias exames tirou a planta d'este terreno, e até hoje não Depois de restabelecidoc:, José- Dias resolveu levai-os a
sabemos com que intenções deu-se a este trabalho. Pastos-hons, onde morava, e só a mnitos rogos de Antonio

Disse o mesmo \'isconde ao commendador Ladislau Pe- Moreira permiltio, que elles fo\;sem montados em cmUos,
rcira ele ~Miranda, e ao cidadão João Pedro de Mello, que arreiados só de cangalhas, porem com os pés amarrados
pê!o governo de Goyaz foram incLÍmbidos de ir ao encontro por baixo da barriga dos animaes, sendo estes pucllados
d'osta commissão na cidade da Boa Vista, que nas margens pelos cabrestos, com o fim de evitarem a pé o longo tra,
do rio Tocantins e AragLlaya « eram as pedras de ferro em jecto de mais de 80 leguas.
tanta abundancia, que o Brazil podia fornecer ferro a toda Antes de chegarem á P:lstos-bons, na beira do rio Balsa!,
a Europa. » no lugar denominado Fa;:'6ncl1'nlw, o mizera\'el Joso Dias

O mesmo asseverou frei Francisco do Monte de São "\ ic- mandou cobardemenle assassinar Paula Ribeiro e o capellão,
to, religioso capuchinho, e muito illustrado, que ainda lJOje desejoso de alcançar os dezoitos mil crusados, que se dizia
anda pelas maltas do Araguaya levando aos indios a luz elo possuirem esses dois infelizes I
evangelho. Assim ficaram as palmas da victoria dos indepenuenles

Não é pois de admirar a e~istencia ahi de muito. sulpha- para sempre manchadas com a iOllelevel nodoa da infamial
tos hydratados e anl1ydros de cal, puros ou no.doados de Assim acabou este brioso e intelligente militaI', que por de·
saes de ferro, e em pedaços tão graudes, que com elles se creta de 18 de julho_de 18'J8 foi promovido ú gracluaçãoda
podem fazer varias artefactos, mormente sffi)do facilmente sargento-mór addido ao ectado-maiôr do exercito como
cortados a machado, enxó, e plaina. Quando são polidos dão commando do destricto de Pastos-bons, por ha\'er sua ma·
o brilho do marmore. gestade altenclido aos seus serviços, prestados nos sertões

Encontra-se tambem grande quantidade de salitre (nitra- da capitania, do Maranhão, como capitão do regímento de in,
to de potasca). ranteria de linha I

P'/'oducções da localidade. A pesar d'estar situada a co- Em 1S4,0 quando veio á Carolina o presidente de GO)'Ill,
marca em terreno arenoso, tudo produz, como a mandioca, n'esse tempá D. José de Assis Mascarenhas, sabenuo qu:
arroz, algodão, café, cana, diversas frutas, e todos os le- por ahi algllres existia um homem, que linha sido, emb~

gumes, porem, não ba abundancia, porql'le sendo muito ra por ordem superior; o carrasco ou o assassino des~:

dillicultosa a viagem para o Pal'ú, e pagandó-se fretes não dnas- "ictimas, envielou todos os ex.forços para s@r elle dei'
pequenos, apenas planta-se o que é necessario para a sub- cuberto, sendo incúmbidos d'essa cQmmissão os cidadão!
si teneia da cidade e de suas vesinhanças. José Ped'ro de MeUo e o commendador Ladislau Pereira 0/

O seu principal ramo de commercio é a criação de gado Miranda.
vaccum, porem as fazendas, que confinam com a viUa da Descubriram que esse individuo 'chamava-se Ignacio, lJlII

Chapada, são mui sugeitas ás correrias d'indios. era natural dos sertões do Paranagu:l, e que estava mOI'ao'
PBssue muitas fazendas, nas qua@s contam-se 60,000 ca- do nas aldeias dos indigenas Camhós, cercado de muito!

beças de gado, que produzem approximadamente 15 mil parentes.
bezerros por mino. D. José deu ordem para a sua captura, pl'omellen pr~

Consta a sua população de 6,000 pessoas, das quaes SOO mias, e auctorisou toda e qualquer despeza.
suo escravas. Finalmente Ciriaco da Costa Machado, e seu genro, io'

O major Francisco de Paula Ribeiro, autor de varias lfJe- cumbidos por José Pedro e Ladislau de Miranda, consegui,
morias, que já citamos, e d'outras de que ainda falIaremos, ram capturai-o, sendo immediatamente enviado ao gOl'ern9
depois de haver prestado muito bons servi\ios a esta pro- provincial na capital.
vincia, teve aqui' um desastrado fim em maio de f823. Depois de alguns mezes, quando o seu processo- estUl1

Por ordem do governo portugüez, este distincto militar em andamento, poude o assassino, apesar de velho e fraN
combateu a independencia do Brazil, e depois de ter sido evadir-se da cadeia, e embrenhar-se outra vez nas mabi
atacado na Cachoeir'a das tr-es ba.rras por um fazendeiro dos indios, onde falleceu.
de Pastos-bons, chamado José Dias de Mattos, que se inli- Por esta importante prisão, alem das recompensas, qUI
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recebeu do presidente, de José Pedro e de Lauislau Perei- Não encontramos o resultado d'esta propostn.
ra, o vnlente Cirinco da Costa e seu genro foram admitti- Casa das canôas.-Perto do antigo a.çougue
dos por José Pedro, como vaqueiros, na fazenda de gauo velho, na praça do Mercado, e nas praias do Pm'tinho ba
Aldeia, que este possuía alem do rio lJlanoel Alves Gran- via a casa das canôas, onde se fabricavam as canôas de sua
'de, e abi estivernm gnnhnndo o pão· de cada dia, e cuidan- mngestade.
do de sua numerosa familia. Soubemos d'isto por um alvará de 30 de outubro de i795

Hoje José Pedro de Mello, depois de haver sido muito no qual D, "Fernando Antonio de Neronba concedeu terrenos
consideraâo na provincia de Gôynz, onde prestou bons ser- n'esses lugares ao tenente João Florencio da Costa.
viços á cauZ3 publica, impellido pela mão da desgraçll, já Hoje não se indica o lugar onde exL tiu essa casa.
no ultimo quartel da vida, fraco e doente, jaz preso como Casa ele correcção.- Vide Cadeia pu-
criminoso na cadeia publica <lcsta capital, e não será a sua blica.
triste posição actual capaz de fazer com que lhe neguemos Casa dos educandos.-Vide Ed'ucando!;
ajustiça, que elle merece pelos sens exforços Qm descubrir artifices.
oassassino de Paula Ribeiro, e premeiar os que o captu- Oasa da praça,-Vide Commissão da lJmça.
raram. . Casa da roda.-Vide Expostos.

Se os presidentes do Pal'á, Goyaz e Maranhão, de com- Castigos nas aulas.-A camara munkipaL
binação com os moradores <los sertões cil'cumvisinbos á Ca- em 26 de janeiro de 1830 pediu ao presidente da provin
rolina, se approveitarem das immensas riqllezas, que lhes cia, que prohibisse nas escolas o uso dos castigos.
offerece esta importantissima localidade nos reinos animal, Tem havido regulamentos da instrucção publica prohi
vegetal, e mineral, por certo, que dentro em pouco tempo bindo-os. Infelizmente,é letra mortn, porq~e das pl'oprias
ella florescerá extraordinariamente, mormente hoje com a aulas publicas parte a infraccçITo d'elles, salvas as devidas
na\egação do rio Tocantins e Ar'aguaytl, intrepidamente excepções.
emprebendiela pelo Dr. Couto ele Magalhães. Oathedral. -(Vide Sé.)
Oarrapato .-(ilba do)--Situada ao poente da ba- Caura.-RiacQo, que nasce na ilba da capital, e vae

hia de Sao lJerna1'do, no sitio em que clivid~m-se os dois pelo lado oriental desaguar na babia de S. José._
braços do rio, que vão formar ns barras da Tuto,IjCt e de Oavallos.-Por carta regia de 19 de julbo de
MelanCIeiras. i 761 foi declarado ao governador deste Estado, que como

Esta ilha, distante do mar pelo menos ,18 kilometros, tem se !laYia introduzido aqui o costume de fazerem os mora
de circnmferencia ·1 li. kilometros; sem fallar nas ilbas de dores os seus transportes em macbos e em- mulas, deixan
mangues que lbe ficam ao poente, em numero de f$, apenas do por isso de comprar cavaJlos, de modo que, por não te
separadas por pequenos igarapés. Tot10 o grupo não tem I'em sabida, se !lia extinguindo a criação d'estes, em grave
menos de 2 myriametros ue circuito. . prejuizo do rcal serviço e dos criadores e lavradores, e at-

Ailha do Carrapato tem no centro-carnahubeiras, mu- tendendo ao que sobre isto Ibe fora representado, ordenava
ricizeiros e massaranduba . Na sua costa oriental tem uma El-Rei, que em parte alguma se desse despacho d entrada
mqrada, e n elln cria-se gado-cavallar. e sahida a machos e a mulas, e pelo contrario todos os que

Oarrapatô.-(barra do)-Vide ?1elanciúl'as. se introduzissem depois da publicação d'esse Alvará fossem
Oarú.-Pequeno rio, que na ce na serra da Desor- apre!lendidos e mortos pagando as pessoas em cuja mão

demo É um dos tributarios do Pindaré. se encontrassem, metade do seu valor para o denunciante,
No relataria, dirigido no presidente da província no dia e incorrendo nas mesmas penas as pessoas, que de taes

13 de março de 1860, diz o padre missionaria Carlos Win- cavalgaduras se servissem, ou em trnn'portes, ou em ca
kler, que cavando em um lllgar das margens deste rio acllOll vallaria, ou em carruagens, passado um anno, que lbe era
pedaços de casLiçáes de latão, gl'ndes de ferro, louça de bar- concedido para consummo dos que então tinbam, e de que
1'0 e uns alicerces, indicando terem pertencido a uma ca- se faria matricula e inventario, com declarar·ão de suas ida-

I

pella e casa de moradia. Desconua-se ter sido aquelle lugar des e signaes, aum de se conhecerem.
uma das muitas situações dos pnlll'es jesuitas. Oaxias.-(outl' ora SÃO JOSÉ DAS ALDELAS ALTAS ou

Oasas.-Em 2 de uezembro de '1808 Leandro José simplesmente ALDEIAS ALTAS) Aldeias altas, fregueúa, vil1a,
de Araujo Borges, vnlgarmente conhecido por Leandrão, cidade, município, lermo, e comarca.
estabelecido com f(Jbricas fronteiras a esta cidade, sênuo Aldeias Altas.-No secllJo XViI, quando os portuguezes
uma dellas de fazer telba e tijolo, onde occupava vinte e com suas inve tigações e explorações, iam invadindo o inte
um obreiros, seus escravos, disse qlle íicára reduzido a mi- rior da provincía, o' índios gamellas ou timbiras, persegui
seria grande numero de familias «com os estragos dos 1're- dos ou atterrados, se foram recolhendo .1S florestas e mon
quentes incendios, que annualmE'nte pelo tempo de verão em tanbas.
um instaote reduZÍ'lm a cinzas a'::; suas propr'iedades, e como A' margem direita do rio Itapecurú encontraram um Iu
ainda haviam para cima de 800 cobertas de palba, se olIe- gar, que acbaram muito proprio para n'elle se abrigarem,
recia mediante certas garantias e demorado pagamento, por e se defenderem, e ahi fundaram bastantes aldeias.
5aonos, a fornecer a telba- a '12~OOO reis o milheiro.» Está este lugar em distancia de 80 leguas ao sueste da

No tempo do governo de D. Antonio de Saldanba da Ga- capital pouco mais ou menos, na lat. mel'. de 50 9' e na
ma, dentro em uma hora arderam 60 casas. longo occ. 4.5° U'.

Diee. Vl. 1-16.
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Nü cartorio (lo escrivão Tanool Vicente C:mcjo, em Ca·183~ foi deyidiJa nas freguezias de N. S, da Conceição e
xias, goardilva· e om processo, quo hou'.'e eotre o jezui- São José, de S, Bencdicto,.e prcsentemeJJle tem Ires coma
tas ahi residentes a uma criador de gado sobre que tão de de N, S. de Nazareth da Tl'C'sidella.
limites 00 proprierlacle de tenas. A I'l'cguc7.ia de 1YOSSCt Senhora da Conc(Jiçtlo e Slio Jose

D'elles con ta\'a. segundo informações cle pessoas lide- tcm por limites a margem dir'eita do ILí.lpecLJrú atê ii !Jarra
dignas c int Iligentes, «(qoe o lngar, em que hoje astli fon- Jo ~iGcbo-corl'eote, e d'alJi tres leguas ao centro pela mar·
tIaua Caxias, tinha ido demarcado a um fazendeiro, que gem do dito Riacho, de cc H legoas em linha recta c vae
alli estahelecera UUHl fazenda de criação, cm torno da qual ao logar deDominado Gameleirll do commendadol' João Pau·
se 1'01"1 agglomeranrlo a pOpUlllÇão, e com o tempo se cria- lo iil Carneiro, Burity rio meio até (1 barra <lo riacbo das
1'a 11m arl'ai<1I.)) Pombas, ;í e:tl'ema da freguezia ele São José llos l\1allõcs

Este processo, que (~e 'era daLar de Ons do seculo 'VI, na margem' e8querdo do Parnllhyba, e u'abi ~ de Cil;\ias, cio

devia ser importante pHl~s circom tancias, que necessaria- dau e séde ua freguezia. SUíl cxLensTIo de leste a oe te éde
mente c, pecificar:ia l1a e[hJCa do estabêlecimento, das peso l} lcgnas, e nas primeira. ü leguas tem 3 omenLe rle lar·
soas alli re-ÍuenLes, do- primeiros jcsuitll , qne alii entra- gura, e nas mais 'i 1.: isto Ó l10 Illl:l'lr (lenominado Porto·alc·
ram, o dos trabalbos rolati\'os li catecuesc. gl'C, anLigo tli\'isão, á bnl'l'a das PoaJ!.l:Js.

Infelizmente nUa e:iste m::lis, e suppõe·se irrcmediavcl- A Sllll população é pouco considel'::l"el, e calcula-se o ma·
mente perdido, pOl' quanto exi~Le na se":l'ctal'ia do govorno :imo cm ;),000 almas do modo seguinte: homens lim
um olicio da camiJl'a muni 'ipal l1e Caxia', datal10 de Ui de 1,800. mulheres livr s 2,~50, escravos .100 o e cra\'as 5:íO·
março de 18W, participando, que Antonio José do Couto A frcguozia ele São Bflledi {o foi creacla tambem pola lei
Pinheiro, por nlconha o iUaluguera, da partiua dos rebel- óroriocial n. 13 de 8 de maio de 183J, o por ouLra lei n'
de baJaios, qne o appossaram c1'aquella ciLlaLle, estragara,26 de 22 ele julho elo 1836 foi a igr jiJ ele S. Benedictode·
livros, papeis e correspondencias, e tudo o mais, que na· signada para matriz.
qUHlle :lri~lIi\;o encontrou. enhurna repartição escilpou á A divisTIo (resLa fregLlezia com a de Santa Rita ela vil!a do
furia_ de taes homens. Cocló principia no rio Itllpecurú na barra (10 riacho GªJllcl·

E' tradicção, que dois jewitas vie'ram do fio di3 São leira em direitnra ti fazenda São Francisco e (rell,i em di·
FrilDci. co pelo sertão, o qoe ahi ficaram derramando a luz reitura ao rio Paroabyba, que Ibe serve de limites: c da
da religião no meio da poyoação, já dita, que parece ba'er barra do dito Gamelleirn, ILapecnl'l~ acimn, .,-ae ao Porlo·
começado pela Trezidella, onde ainda hoje se veem as roi- grilnde desta cidade, qU13 serve de ponto de (li\'isão, enlre
nas da igreja dos Padres, suas freguezins, e d'aili á ma do dito porto acima, em diroi·

Tr(Jzidelta qoerem alguns, que seja corropção de f1'ez al- tora ti rua elo Cisco, que uesemboca na estraela do Estnnba·
delas, e semelbnnt.c etymologia perec.e accommoc1ar-se, com do, segue aLó n rio Pamabyba onde fil1(la, formando 11m

a denominação de Aldeias altas, que depois teve Caxias, qU1clrílatero de 11. legoas por carla lallo. TeriÍ de extensão
conforme ponsa o Dr. Antonio Gonçalyes Dias, (Revista de L. a. O, 4. legnas, e de L a S, o mesmo.
Trim, do lnst. lhs(. e Gcog1t, aono de 18lS3.) Contam-se n'ella DOO casas, habitadas por ti,ü58 pessoas.

Como quer qoe seja desde seu principio parece que sendo: homens livres '1,300, mulberes livres 2000, meno·
prosperou logo, porque o goveroador e capitão general Joa- res livres de ambos os sexos 1,050, e o'cravos -1,200,
quim de Mello c Povoas danelo conta ao governo da Metro- Villa.-Foi conferido o titulo e prerogativas ue villa por
pole da sua viageni pela capitania no anno ele 17613, em 00- al"::lrá de :H de outllbro cle 18H-, senllo creadn com aso'
cio elo O de. junho do anno seguinte, escreveu o que se se- lemnidaues do CD tome em 9Ft. ele janeiro de '181 ..., qnando
gue: contava 593 fogos, c 2,426 almas.

«Aldeias AILas é o ponto do commercio de todo este ser- Ogo\'el'llaelor e c.apitão-general Paulo .lo ó da Sil\'<l Gama
tãa e virú a ser oma gr:JDde povoação, e tambem me pare-em 24 de outubro de 1812 aCCL1SOU a recepção da prol'i
ce quo era bem fUOI.lacla alli uma villa, porque tem bastan- são regia de H3 ele abril do dito anno, que Sl1il alteza rcal
tes pessoas capazes ele sel'Yircm na camara, e tl'es compa- lbe dirigio pelo seL1 desembargo do paço parlÍcipaudo-lhe
nbias, que hão de ser cle cavallaria auxiliar,») ter havido por bem cr ar em villa o arraial ele Aldebs ai·

Pouco tempo depois foi abi creada a i~tsliça 7lTesidia1. tas, sendo encal'l'egaclo (J'esta commissão o ooridor da CD,

Em 4. de junho de 01796, D. Feroando Antonio de Noro- marca de S. Llliz, desembargador José da Malta AzCl'6'
nha disse para Portugal; «(que este i~tl,qado havia tido consi- do.
deravel augmento cm população coltura e commercio pelo Foi seu primeiro juiz de fóra o desembargador Lniz de
que devi'a ser elevado á dignidade de \'illa, mormente quan- Oliveira Figoeircdo e Almeida, que aqui cbegou vindo ue
do tinha-se constitoido ponto central communicavel ~s ca- Lisboa .em outubro de 1812, e retiroo-se para Caxias em
pitantas do Ceará, Pernambuco, Piauhj', Babia e á todos es- janeiro de 18'13.
tes va tissimos sertões.» N'essa occasião estabeleceu-se él camara municipal, em cu·

Freguezia.-Não sabemos quando foi creada a prim~ira ja organisação entraram europeus promiscuamente com bra·
freguezia ahi. sileiros.

E' bem prova\el, que fosse logo no priocipio da occu- leoi um. dos dez districtos militares, cujos commandantes,
pação das antigas Aldeias altas pelos portllgnezes, segundo o regulamento provincial de 24 de janeiro de 1820,

Pelo art. 7° da lei provincial nO 1.3 de 8 de maio de tinbam obrigação de policiar o districto, evitar roubos dega·
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do, perseguir os negros fugidos, e fazer respeitar as aucto· Freire, ,\ntonio Raimundo :\Iousinbo, e Manoel Baptisla Ban
Hrlacles l:iris.. deira «para tomarem c.onbecimentó das indicaçães oil'ereci-

Na Jl(Jl1lol'ia já citacla, de ManoeL Antonio Xaviel" diz elle tlas pelos cidadãos caxienses e de todas formarem um re
ser Caxias « mais importante pauto da provincia, tanto con- sumo para subir como instrucções ao 80berano ('.ongresso
iderado pelo lado elo coml1lercio, ql1e f<17. om 3 capilal e paternal.»
interior, como pelo da laroLlra, porem esta lião podo ali pro, Entre muitas inc1ica(:ões.de varias cidadTIos, todas ellas
gredir pela razão ue se achar todo o laclo direito cio rio L1iametralmente oppos{as, e bem poocas concordes, se lê
infestado (lo gentio Gamela e Timbira, que or:cllpa as mais t:lma assignada por José Narciso Ferro, em que propõe
preciosas terras d'aquellü continente até o rio Tocanlins, Da· «como de summa utilidade o diridir-se a província do Ma·
gallando diariamente aquelles 'lavrarlores, e causando-lhes ranhão em duas, ficando o clistricto ue Caxias consitlcraclo
consicleravcis prejoízos, já em correrias matando os cscra- províocia aonesanuo-se-Ihe os clistrictos ele Pastos-bon e S.
vos e hrancos, que encontrava, e jà incendiando as fazen- Bernardo.»
rlJs e p\l}'óe , sobre o que poderia enumerar muitos e:om- Pelo tempo da ind-ependencia ahi morara Francisco lIen
pIos, que tem ucontecido alé mesmo no presente anno ele rique Wilkins, lllho de Henrique João Will ias, tenente
i822. » coronel elo Real Corpo d'engenheiros na provincia do Paril,

Em ,I I de maio ele 18:-22 ii C,llI1ara municipal pedia á jl1n- o CJual depois Cle bavar prestado alguns serviços á cauza da
ta rrovcl'Oatira a ereuçã de uma caueira ue primeiras letras, independencia, como juiz pela lei, intentou ahi reunir um
paga pela fazenda nacional. concelbo, a ql1e êlle cbamava crl111ftraS gera('.s com intenção

Adherio á causa da indepencleocia nacional por esta fOI'- de tornar Caxias independente do resto da pro\ incia.
ma. Contrariado pela junta, abortatlos os seus planos, reque-

Ajunta pl'ovisoria do governo do Ceará desejando favo- reu ao governo do ,la imperador, em remnneração aos seus
recer as intenções dos habitantes do Piaúby, que ambiciona- serviços e de seu pai, o posto ele capitão mór da "illa de
vam a Slla independenci~, d'eliberoll e, pedicionar para essa Caxias com honras de coronel, e a mercê do habito de Cbris
provincia () gorernadot' das arma Jos6 Pereira Filgueiras lo, o (Jue n50 conseguio,
oo membro mais \'otado Tçistão Gonça[ycs Pereira Alen- Cidade. -Foi elevatla ácatbegoria de cidade pela lei pro-
cal' Araripe, para que promo,'essem o 00111 exito de tal pro- vine,iaL D 21- de () de julho de -183"6.
jecto. Cal locada entre as capitaes do Iaranllão e do Pinuby é

Pondo-se cm marcba os expec1iccionario a 30 de março Qor isto um centro mui importante de gommercio entre es
de 1823 roJccbeu o dito gorernador, que Lambem era capi- tas prorincias, um Ducleo bem grande de lauadores, e um
tão-mór do Aracatys, a carta imperial de .JG de abril do dos pontos croode se exportão muilos generos agricolas.
mesmo a[IOO, autllori-anJo-o a reuni!' toda a forea para pro- E( A\'ultatla quantidade d'arroz e d algodão se cu1 ivava abi
clamar a independencia do Maranhão. desde 180S, (Hist. do Bra7.iL por Soutbey T. 50 pago 379),

Apresentou-se a junta em frente de Ca ias com perto ele mas eram conbecidos o seus hablLalltes por accerrimos jo
G,OOO homens, e depois de longas fcJdigas e privações, no gadorc , ricio faLai com que bayiam arruinado muítos dos
dia 31 de jtJll10 do dilo anno celebroll- e uma honro.a con- credores de S. Luiz.»
veneão entre os sitiantes, cummanuados entre antro pelo Era este ° ponto central das communicações entre a ca·
bravo major Salvador C;'1l'llo o de Olh'eira, e João da Co ta pital da pro\'incia e os arraiaes da Natividade e de São Fe
Alecrim e os sitiados ob o commanclo do máJor portllgilez lix em Goyaz.
João José da Cunha Fídic, typo de branlra e de bonradez. Por 10 ou 12~OOO reis cada um se compraram eotão

Fidié intrincheirou-se no morro das labócas, depoi cba- quantos cavallos eram nece sarios para o transporte das
mado morro do alerrim pelo inspirado Yi.lle caxiense Gon- cargas por terra I
çalves Dia, em memoria do denodauo cabo de goerra não Depoi_ da capital, se não nos fascina o amor da terra
aO'cito ii lidas d.1 cam[ anha, e com tudo ali heroe. natal, 'sem eluvida occupa o primeiro lugar e ta import3nte

No seguinle dia f de agosto as forças independente::. en- cidade, onde se [Jade viver cercado de todas as commodida-
Iraram em Caxia . des, porque ahi existem casas de todo o genero de negocio,

No dia (j procedeu-se ~ eleição da camara municipal, e \'arios eSlabelecimentos de diversos ramos d artes e ameio,
no seguinte à acclami.lção elo impel'ador c juramerito de fi- é a residencin cl'algun' medicos e cil'Llrgiões, tem fres boti
delidacle á independcllcia. , ca , 'aulas pnhlicas e particulares para instrocção da mocida-

A junta pro\'isol'ia, dando conla em -JS ele agosto de de d'ambos os sexos, um peqoeno tbeatro e at(~ duas lJan
1823 para a côrte das occurrcncias tendentes á indepen- da ele musicas marcíaes particulares, lpbilmente dirigidas.
dencia, disse «que Caxias sustentou ° cerco das forças inde- E'ta collocada em uma baixa, e cereada de morros, que
pemJentes por se achar dentro o govemador das anníls a tornam milito quente no verão, porem tem pomposa ve
eon titucionaes do Plallhy João José da Cunha Fidié com- gctaçTIo oé banhada pelo rio llapecurú, o que coo orre para
ba tante armamento, boa artilharia, e bem fortificado, lIlas minorar o calor, que abi reina,
como se lhe acabasse o::. viveres capitulou flnalmente, e ren- OIIere e com todo agradavel vista sendo observada de
deu-so ti. discripção.» qualquer ponlo elevado, pelo que foi chamada princem do

Em sessão de ,lide uezembro de ,1823 a mesma junta sertão pelo E 'mo Sr. arcebispo da Babia, oll[r'ora nosso
nomeiou em commiss50-os cidadãos Agostinbo ~ravier venerando pastor,
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Gonsalves Dias, enamorado dos seus encantos, cbamou-~ são. E qual b rengente, que conseguio acalmaI' seus logu·
em lindos versos: bres nccassos? A energia e actividade do actual delegado

· .. lenue vapor que a brisa espalba de policia, o dr. João de Carvalbo Fernandes Vieira, o
No frescor da manhf.L meiga soprando qual, formando culpa aos delinquentes, perseguindo-os com

A' flor de manso lago. incansavel zelo, lIevassando as casas de certos intlÍl'icluo,
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . que até então contavam, senão com a acquiescencia, com o
· .. a fiar que desponta line
Por enlre os lroncos de robustos cedro silencio da auctoriclade publica, tem conseguido restituira

FOI'te-em gleba iJ1culta. tranquilliclacle o districto de sua jlll'isdicçüo.»
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foram estes valio os e importantes serviços apreciados
'... beIJa como a virgem das 1lorestas, pelo governo central, pois mandou t10r mais de um aviso
Que nos espelbos da' aguas se contempla,

Firmada em h'onco anooso. louvar o dr. João de Carvalho.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D'abi a poucos anno bouve quem intentasse arra,nllar es·
... da poezia' a c'roa es louros da fronle do energico e activo ex-juiz municipal

E de innocencia o cinto. e tlelegado de policia de Caxia para ofIerecer a outro, que
Quando appareceu na villa da Manga em i839 a r'evolu- nada fez, não cuidando da hi toria, que tudo regista, ea

çõo do Balaio, os seus scctarios não podiam deixar de lan- todos faz justiça.
çal' sus vistas perigosas sobre essa cidade,-já pela súa po- Esta acç,ão, por demais iDju ta, nos faz lembrar estes
sição central e já pelas suas riquezas, e muniç.ões, por ser versos elo poeta de Mantua.
então, diz 11111 escriptor contemporaneo, Caxias a cidade do Bos cgo-wr iculos reei: lulit aller llOllores:
crime, o refugio dos faccinorosos, o dominio dos peque- Sic vàs 11011 vouis nidiucates, aves, elc. etc.
nos bachás, e estando acostumada a vêr assassinatos todos Camaret municilwl.-Fl1DCciona em asa pertencenle á

os dias! provincia, no largo do Quartel.
Depois de dois mezes ,ele rigoroso assedio e de repetidas Pafrimonio da camara.-Qu:1l1do foi elevada á catbego·

escaramuças, nos dias 30 de julho c -1 d'agosto (anoiversa- ria de villa teve para [latrimonio legua e meia quadrada de
rio da sua iodependencia !) os rebeldes apoderaram-se della, terra.
roubaram muitas fortunas, incendiaram e inutilisaram al- Hoje consiste em uma casn de feira, que lhe foi dada em
gl1IDaS propriedades, prenderam muitos cidadãos e mata- lI! dl1 abril ele 181l1, pelo capitão Lourenço Antonio Ribeiro
ram mais de 200 pessoas ele toclas as clnsses sociaes, sendo e Borbn, na sexta parte el'uns chãos e um sobrado no mes·
muitos d'e ses assassinatos revestidos de taes atrocidades, mo largo, em uma legoa quadrada no Lermo da villa do llia·
que a nossa penna recusa-se a narrai-os. chão doada cm 20 de março de 1814· pelo capitão José Fer·

Fechamos este Illgl1bre quadro lamentando, que fosse nandcs dos Reis, e finalmente do rurrnl do conselho, de
muitas vezes por esses barbaros desrespeitado o crepe da cujo terreno, por devolllto, em 18 de setembro de 18!~8 se
viuvez e o candielo véo da donzella... apotleroll.

Este triste c desgraçado estado durou, com pouco ioter- Igrejas.-Posslle as igrejas de N. S. da Conceição eS.
vallo, até ús 10 boras da manbã do dia 24· de janeiro de José (maki,,) de S. iJenediclo (matriz) de N. S. elos Reme·
181~0, em que as tropas legaes abi estabeleceram a paz e:1 dios, de N. S. do Rosario. e o 'Idcho de 'ianla L-t~zia.

tranquillidacle publica. Nossa Senhora da Conceiçiio e Seio Josd.-Igooramos
A's dez horas e meia já o estandarte nacional tremulava quando foi edificada, c apenas encontramos um alicio ~J

no morro da Tabóca ou do Ale"Crim, e o tene~te-corone~ camara municipal em 24 de outubro de 1827, de Caxias,
depois marecbal e hoje fallecido, Francisco Sergio d'Olivei- em resposta a portaria do ,ice-presidente Rgmualdo Anlo·
ra, como commandante das forças legaes, saudou os babi- nio Fri.lnco de S{I, nO 62 de 3 de oulobl'o de '1827, expe
tantes com uma proclamação. rJida em conseqoencia de om aviso do ministerio da jusli·

Presidia então os.destinos da provincia o fallecido con- ça, informando aqueHa corpol'ação qlle só com fl.0 contos
selbeiro Manoel Felisardo de Sousa e Mello, cercado de se fazin um templo proporcional ú esta freguezia.
muitas diillculdades, com pouca tropa, e o qoe é mais, qua- Sem clllvida não se gastaram esses quarentas contos, por
i privado de- toclos os socorros c recursos, que tinham que o templo, que existe, é pequeno e pobre.

elle e todos os maraohenses o direito d'esperar do govcr- Ao lado do norte d'esta igreja, a írmanda'de do Sanli i·
no central. / mo Sacramento levantou a sun capella lançando a pedra fun·

Esta lllcta fratricida não se extinguio. Retiraram-se as damental Qm 13 de setembro de 1866.
guerrilhas e appareceram os assassinatos, perpetrados qoa- É uma obra importante por sua boa construccão: eSI:\ a
si todos os dia~, e tornon-se o municipio de Caxias notavel concluir-se.
pelos frequentes e repetidos crimes, que nelle se davam. O paf1'irnol1io d'esta freguezia é de meia legua quadrada

Durou este triste e lamentavel estado de ferocidade 00 de terras na margem do rio Itapecurú.
desespero até o tempo, em que o fallecido dr. Eduardo Infelizmente todos os clocnmentos, que o comprovam, es·
Olympio Machado perante os escolhidos da provincia em tão perdidos ou foram espalhados por mãos particulares
1851 recitou estas palavras: quando os revoltosos Balaios se apoderaram e saquearam

«A febre homicida, que hia' lavrando pelo município de esta localidade. .
Caxias, tem feito, \Ue para tres mezes, prolongada remis- São Benedicto.-Apresentada a petição para a sua fun·
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daç.ão, foi aulhoada em 7 de junho de 1803 por ordem do vara Antonio Cordeiro Roxas visitou e benzeu a capella no
governador do bispado, em .séde vacante, o dr. João de Bas- àia 27 de dezembro de 1776, e logo foi trasladada para
10s Oliveira. esta em solemne procissão a imagem da Senbora do Rosa-

Foi foito o seu patrimonio por Manoel da Silva Pinto « n'um rio e depositada na matriz.
quarto de legua de terra de frente, e meia legua de fundo » (Tudo isto consta elos autos.)
em 13 de agosto ele 1803, sendo lavrado o termo de doa- O compromisso d'esta irmandade foi confirmado pela lei
ção pelo eSGrivão Gonçalo Lapas de Mattos. provincial de 3·1 de agosto de 1856.

N. S. dos Remerlios.-Apenas achamos a provisão do vi- Parece-nos que a igreja não foi acabada, o que se depre-
gario capitular e mestre escola dr. João de Bastos Oliveira bende da seguinte circular firmada em 30 de agosto de
do 20 de outubro de HH7, a requerimento do cidadITo José 18M.
Antonio l1e Oliveira, concedendo licença para erigir-se ahi «A irmandade qe Nossa Senhora do Rosario desejando
a capolla de N. S. dos Remedias. promover a continuação das obras de sua capella para o fim

Organisou-se llma irmandaue para cuidar d'este templo, de leyar as paredes lateraes conjunctamente o fronstispicio
sendo seu compromisso aproyado pola lei provincial n. 298 i\ altura de 7JOder fechar o corpo da igreja, e amaI-a com
de 10 de novembro de 1851. alguns paramentos de maior necessidade para os officios di

Abi se acha ao lado esquerrlo o altar da Virgem e Martyr vi nos, e ao mesmo tempo manual' fundir de novo os sino's
Santa Filomen:l, levantado com aceio, e decencia pela del1i- que se acbam quebrados, em vista de tão consideraveis des
C<1ção de alguns del·otos. pezas que tem a fazer, faltam-111e todos os recursos pecu

Foi collocado em uma das torres da igreja dos Remedias, niarios para semelbante fim, porem animada e conl1ando
em 'J8Gi, 11m relogio, que custou 2:200a879 reis com to- muito no patrocinio de No sa Santissima Padroeira, que nos
da" as despezas desde a sua encommenda até collocação. lalJe,;] a procural-os por entre os seos derotos, aonde em

Capella de lY. S. do Rosario dos 11Tetos.-Os irmão da todo o tempo se acharam com abundancia, vamos por tan
il'mandada de N. S. do Ro ario dos pretos da freguezia das to recorrer a v. s. para qlle se digne tributar a quantia que
Aldeias allas (diz o regi to) pretenderam erigir uma capel- fôr de seu agrado, mandando-a entregar ao procurador da
la ndita Seohora dQ Rosario, para a qual todos prometteram irmandade 13enedicto Jo é de Oliveira, auctorisado a rece
concorrei' e tambem alguns devotos brancos, obrigando-se a ber, e junctamente a passar os recibos para constar.
irmandado pelos seus annuaes il tet' sempre em aceio e 01'- E certa na verdadeira crença dos cbristãos, e pessoa al
D11' de paramentos a capella, e fazer-Ibe os concertos que guma o nfro poderá duyidar sem commetter erro, que as
pelo tempo carecesse. E te requerimento, sem data, foi des- esmolas dedicadas ao templo de Deu, com a invocação de
pacbado pelo cabido á 17 ele fevereiro ele '1772. Nossa Senbora, sua Santissima Mãi, aonde sempre é vene-

O\'igario da freguezia dOr. Jorro Duarte Franco den infor- rada, louvada, e aclarada, os fieis concurrentes gozam de
mação favora\'el a 2 de março tl c se anno. uma predestinação para a sua salvação, porque quem ama

Odr. \'igario geral Filippe Camello de Brilto mandou em a l\1aria Santissima obtem as maiore -graças, e tem no céo
data de {j de abril clesse aono procedei' tis diligencia de di- a maior advogada e o caminho seguro para cbeg31' á pre-
reito. sene,a do Deu .

O dr. vigario ela vara (João Duarte Franco) procedeu no 'E n'esta alta con icleração a irmandade muiLo confia no
dia 15 de novembro de se anno it vi Loria do lugar Meo- espirita religioso, que caracterisa a respeita"el pes oa ele v.
Ibido pela irmandade e nchou bom e suillciente para n'elle s certa de que annuirá aos seus rogos. Deus guarele a v.
SO' fundar a carella, o qual (diz o termo de yistoria) fica <Í s muitos annos. Caxias 30 de agosto ele 1864..
visla da malr;;; 7JOltfO distanle d'el1a na 7Jlanicie de ~tm Francisco Antonio Ântltl1es-P., Benecliclo José de Oli
labo/eiro: foram te temunhas desta vi toria o alferes Fran- veira, José JJJanoel rle Abre·lt, João de [Jeus do Rego, Eu
cisco Dia dos Cazae , e Domingos Loureiro. genio de 8rillo Per'reira, I1to'/1io Pires de Jesus, Feli-

Os irmãos no dia 1~ ele novembro d'esse anno, na pre- zardo Gonçalves de Oliveira, Josélllanoel de 0!iveira.D
sença do dito tlr. \ligaria da vara o das testemunbas acima Nicho de Santa Luz1·a.-Acha-se encravaclo entre os pre
referidas, assignaram nm termo pelo qual se obrigaram á fa- dias dos cidadãos João Pedro dos Santo e Jo é Antonio da
zer a capella de pedra e barro pOT se1' a cal muito di/fiw,[- Costa e Silva, na rua do nome da mesma Santa.
losa n'esse lttgal', pelo que s6 a rebocariam com olla; ~tam- Alem d'estas igrejas deparamos com a provisão do viga
bem e obrigaram 30nualmente a prefazer GaOOO reis em rio capitular, com data de 23 de feyereiro de 1818 permit
dinheiro ue contado por todos o rent1imentos dos annaaes, tindo licença para se erigir uma capella a I assa Senbora da
os quat7s serviriam para conservação e ornato da capella. » Conceição no lugar denominado São ./os.é, districto de Ca-

Todos os irmãos presentes assignaram de cruz, excepto x.ias, a requerimento do alferes Raimundo Antonio da Ca-
um. nha.

De um requerimento despachado :í 4, de outubro de 1775 EdifiCios 7Jublicos.-Possue o cu.rro com um pateo de
consta, que a capella estava naql1elIa epocba feita de pedra, vinte braças, formado de madeiras escolhiuas, e dividido em
rebocada de cal~ o coberta de pallla, em quanto se estava 4 partes, podendo cada uma conter cento e vinte rezes, e
fazendo a telha lJara a cuberlura. banhado pelo lado esquerdo pelo riacho da Pouca-ve1'gónha,

Em virtude do mandado do vigario capitular dr. Fran- que vae lançar-se no rio Hapecurú-mirim.
cisco Matabosque de iI de outubro ele 1775, o yjgarlo da Um quartel militar edificado em 184.0 sobre o mon'o do
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Alecrim, com quanlo o[ureça rantagem por tlomínal' a ci- Em '18GB o sr. José G:mne, engellheiro civil, dirigia-se
dade e seus suburbios, não t~m agua, falta gravissima na a Caxias e ahi estudon mui Llelidameote o projeclo cl'cssa
verdade [l;)ra t::lCS estabelecimentos. ponte, riscou o plano, calculou o orç:lll1 nto, e ele volta á

Uma C;) a cm nm largo, a qual sene de cadeia, e onde capital communicon seus pensamentos u alguns depntadog
a camal'a municipal e o jury Tuoccionam, e os juizes dão as proviociae , que aproveitando-se cl'ello apresentar'lm na se
audiencias. são de {S69 uma intlicaçJo a.lJm de realisar-se este melho-

Gemeras det localidade.-Infelizmente, como em toou :J L'amento.
provincia, a agrieultma ainrla "ao caminllando sem progres- Infelir.mente a assemblea gastou um mez sem reuoiL'-see
so, e apenas guiada pela l)ratica, rotina, ou experiencia dos o proj r,to Ocou atltliado.
nossos maiores.· No aono eguinte longe ele esmorecer, regressou ainda

Os generos de cultura são arroz' e algodão, fumo e mi-:.1 Caxias o mesmo engenheiro e alJi pCl' erveranle em lia
lho, nlgum feijão e mandioca. ideia, e recebendo de quasi todos os babitante ::mimação

Existem no município bastàntes engenbos de asso.car. Fa- ba tante calorosa, recolbeu- e ti capilal, e rennido ao Sr.ca·
bric.a-se agnardente, a sucar, rapadura e mel em pequena pitão Antonio José' illa No \"i.1 , um uos homens mais em·
escala. prehendeuores e amigos do progresso de "Sua terra natal,

Ila tambem algumas olarias, fl bastantes fazendas de ga- p.odcram conseguir ela assembléa e do governo pro\'lnciala
do \'accum e cavallal'. lei n. 912 ele 'i8 de julbo ele ·18íO «auctorisanuo a can·

fÚtve,gação.-E' o ponto onde termina a navegação a va- trucção ele uma ponte de ferro, que ligue 0:-; districtos de
por ela companbia fim'i;)1 pelo rio Itapecurú, porem o trans- Caxias e Tl'isidella» sob as conc1icções, n'ella exaradas.
porte dos gcoeros e feito não só nas barcas de reboque O sr. J. Ganne te\-e a bondaue de mostrar-nos o plano
da mesma companbia, como tambem por canoas de "ario da )onte, e ministrar-no alguns e clarecimentos, que \'3·

particulares. (Vide !fapecul'ú. rio.) - mo resumir.
No arligo·-l're.:il ella-fallaremos elo terceiro districto, 'Escolbeu o local mai proprío, tanto pal':l o poulicocamo

púa onde de Caxias se "ae no barco ela 71(tssagem, sendo para a economia da empl'eza, por estar um póuco acima do
este sel'\1iço feito por al'remataç.ão. lugar, oode hoje se faz a passagem n'l1ma barca.
Ponle.~A lei provincial n. 20 de 3 de junho de 1836 Abi tem o rio apenas 4-iJ metros de largura, e a mnrgem

auctorisou a camal:a munici[lal a construi I' á custa ele suas <lo laclo ele Caxias é formada ou con. litnitla pOI' uma lagem
rendas uma 110IIla soure o rio para substituir este meio ela muito resistente e ele\'atla, que por isso evitara trabalbos
pasSCt!Jarn, tão incommodo. . bydraulicos ele muito custo e dispenc1io.

Não tendo podido I'ealisar-se e ta auctorisação, no aono A ponte será rl um só lancl\, ~em pilares ou olumnas in·
ge 'I 864-organisou-se nessa cidade uma companhia sob o tel'll1epial'ias aOm de evitar-se qualquel' conslrucção no rio,
esperançoso nome de Utilidade publica caxiense com o o que alem de seI' dillcil, é mnito dispendioso, mormenle
fim de construir a IHlllte ba tanto tem[lo desejada. n'este tão sugeito a enchentes extraordinarias, o cujo leito

Felizmente a assembléa provincial pela lei n. 699 aucto- é muito movediço.
risou .0 go\'el'Oo a contrar.tar com qualquer companhia ou Deve fazer-se de' cada lado do rio dois maciç,os de pedl'as
p;)rticular a construcç50 (ruma ponte de ferro, madeira õu de ahenaria pal'U sustentar a ponte, que será ele ferI' O, e
pedrn n'este lugar, com as condições no contracto exaradas. do sy tema chamado POl1l a l1'eilles.

Nil]gllem se apresentou para contractal-a, nem a compa- Será constmida de duas traves de ferro, tenelo tres me·
nhia caxiense, porque orgarti,sallos os seus estatutos em tl'OS de altura, presas entre si no meio da altura por tm·
14· de maio de 1SGí e enviados ao go\'el'Oo centrai, não fn- vessõe:> de ferro, que tamlicm servirão para sustentar o
ram apl)fo\'ados até hoje, e por isso não pouue organisar-se leito da ponte.
lega+mente. Em agosto de 1870 alguns negocia9tes promoveram em

Julgou essa companhia serem bastantes 60:000~000 reis Caxias assigoaturas para a iocorporação de uma companhia,
para realisar seu pensamento, e em pouco tempo foram to- l~om o 11m de I'ealisal'-se esta ponte, e sendo bem l'ecebidJ
madas todas a:> sllas acções. a ideia em pouco tempo tomou-se Dota de cl'esciuo Dumero

A importancia e a nece sielade cl'esta ponte são visiveis, de acções.
e por isso limitamo-nos :1penas a dizer, qoe é o primeiro Se chegar a seI' constrnic1a seri! eIla um dos melhore;
'Passo rara l1llfr-Se Ca:liÍas á Barra do Corda, e mais ou- trabalhos artiliscos da provincia, e alem de nltlas as "anla·
tros serLõas, o que oCfereceria om meio de facil transporte gens j:l enumeradas, excitará o gosto por outros igl1aes ou
aos gencros de consummo d'estas duas localidades, sem o identico , ele que tanto carece.

. 'Fisco de inutilisal-os na óarca de passagem, não fallando na ~ de justiça dizer-se, que a este importante melhorumen·
commoclidade, que apresentaria a muitos negociantes de Ca- to sempre andará ligado e de maneira louvaval o nome do
xias de terem sua moradia na Trisidella onde o ar é mai sr: J. Gaune pelos seus incansaveis e rele\'antes serviças,ji
puro e fresco. referidos, devendo-se muito á sua pel'se\'erança e inlelli·

Con. ta-no', qne e011816 até 1820 abi se construia uma gencia.
poute de madeira, a qual foi arrastada pela encbente do rio llluminação puôli('a,-Pela primeira lei provincial de3
na \'0 pera ele sei' recebida do empresario ou arrematante de março de 1835 foram concedidos IJO lam[leãcs para a
pelo eml rogado para esse fim nomciado pelo governo. illuminação de Caxias.
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Ficou esta lei sem execução ate dar-se esta occol'l'encia. Em 1868 o engenheiro civil José Gaune, sem eslipendio
Teoelo sido consignaua no § 25 do art. Hl da lei do 01'" algum do gorerno, foi estudar o caminho entre esses clois

çamento provincial n.831 de ,12 de jullJO de '1866, como pontos, e emuora muito animado com as rantagens, que
credito soplementar para o exercicio seguinte, a qllantia de notou poder aufel'Ír-se oa realisação cruma cstraUa de fer
7:600;)000 reis para a illuminação d'esta ciclaue, mandou o 1'0, addiou o seu projecto para melhores tem DOS á vista da
CXLU. SI'. dr. Franklin Amarico de Menezes Daria, cm exo- íollilJercnç:a ue Itlllitos cidauITo no caso de ajLldal-o.
cução da dita lei, omiar mais 30 J::llnpeões alem dos 50, O Dr. Candido Mendes d'Almjda, no seu mODLlmental
qlle'jü tinlta m:mdiltlo, ordenando o concerto 11'elles, e pon- Atlas rio lmperio do B/'a::JI indicou na Carta geoJ1'aphica
do em arrematarDo o .ervi~o d;J il/uminaçT:o pai' espaço de do Piaohy a estl'ilda de forro projectada, como uma especie
dois nnnos, c1c\'entlo porem ser submetUelo o contracto á ap- do protesto contra a apatbia quasi geral LIas habitantes d'es-
pro\'ação da presilloncia. sa pro\'inria e da do _farnnhão.

h7slnícçlio 1Jublica.-Existem duas cadeiras de instruc- No principio do anno de 1870 o espirita puulico desper-
ção primaria' para o c:-o masculino, uma creada no primei- too tl'es a indifIerença, e manifestou-se a ideia de levar-se
1'0 tlislI'icto, e a outra no segoOllo pela lei provinci::l1 n. 346 avante esse projeno, devendo-se isto sem dmida em gran
de 31 ele maio c1cIS:";L de parLe ao cidadão Tbemistocles da Silva :.\Iaciel Aranha,

Para o sexo feminino foi cstabelelecida tambem um;] ca- qLle no seu jornal o Pah alem de publienr varias artigos
t!cÍl'a pelo al't. 5° da lei provo nO 3 de 30 de março (113 '183'>. importaotes a este respeito, de a-se ao trabalbo d'escrever

Possue tamuem LlUiU cadeira de grammalica dil lingua il muitas pes oas de Caxias e Theresina pedindo informa
frnnceza creada pelo ar!. 'l° da lei n. "~.;) de fO ele jlllbo ções, animanclo-::l' e tuelo public::lndo no seu jornil1.
de lBí3. 1\0 calor dcsL1S dis II õos o 6ogenbeiro Jos6 Gauoe re-

Toda' est::lS cadeiras e tão sob as yistas cI'om delegado ela gressou a Cilxia , e apro\'eitando-se de Ião boas di~po i-
instrocção publicil_ ções traçoo os planos, e organi ou os orçamentos para cada

Vaccina.-Tem doi' comi sal'ias ,-accinadorn', cada 11lTI um dos seguintes systema':
para o sou distl'i to e um municipal. 1° Caminho de ferro pl'Opriamente dito.

Tlwall'o.-Em 181.3 foi construiuo um 11leatro sob o no· 2 Caminho de. ferJ'o cOLlbecido pejo nome ele LaJ'men-
me qe Harmonia n'ULDrl C~lsa teri' a do cidadão dilnoel José jeat.
Fernandes Da tos por tllllll socieuade paJ'ticular, que ahi deu 3° Dito de dito por tracção de animaes.
expcclaculos por muito aunos. 4. 0 Transporte a vapor obre caminhos ou estrallas nSl1-

Acabou-so a sociedade e hoje só se alrc para receher aes por meio de locomoti\'as e tradeiras.
algurná comp:mhia ambulante. Não podendo contar-se com subvenção algoma do goyer-

Tem 32 camal'Otes om uuas ordens, o no ccntl'O a triuu- no, e á vista dos preços elevados dos tr~ primeiro s
na do juiz de direito, na platoia tom 120 logares; o palco tema, fiXOl1 elle sua attenção para o goarto, que 11em po
conta 27 palmos de JilrgOl'íl, 17 de altura, e 40 de fundo e dia ser emprellendiclo ror uma comp, bia, som subyeoção
aplateia 43 de comprimento e 26 do lilrgnra. da pro, ineia, com lanto qlle o ta se obrigasse a fazer os

Cemiferio.-.\ il'ln:mL1adc de N. S. dos Remedio no mez reparos e pontes in(lispensaveis na estrada.
dejllnbo del8(jJ deu princípio a eeJificaçtío de um cemite- Sempre cheio de animação, de coragem, e cle muito boa
rio, senrlo collocadll a primeira pedra pelo pedreiro Leoc:.1- ront::lde, e te ínc::lnça\'el e tlllel1to"o cidadão fraocez regres
dia Lopes de Carvalho. ou a capit::ll, e GommUl1iCllOdo Sllas ideias aos Srs. capitão

Foi benzido em 14 de junho de 1862 pelo padre Rai- J ntonio Jose Vil/a Nova eRibeiro &- Hoyer, nego-ciantes da
munelo João Moraes Duarte, e a Lla capella em '15 de agos- praç.a de São LLliz, poude convencei-os da reali-ação do seu
to do mesmo almo. projecto e reunidos os exforço ele touo consegoit'::lm, que

Estl'arla.ç.-_ navegação a vapol no rio P::lrnallyb::l, e a a assembléa provincial promulgasse e o governo s~nccio

DJ'oxirniuade da doade ela 1'IlGl'e;;1'na, capital da provincia na~se a lei n. 905 (113 H de julho de ·1870, qoe dá « auc
do Piauhy, deram sem duvida golpe funesto no desenvolvi- torisação ao presidente da provincia para uespender até a
menta e pro peritlaue de Coúas. quantia de 60:000fijOOO reis com o estabelecimento CrOfia

Conrem pois, que appareçam meios de remover es a de- via de communicação ::~ vaI 01', por qualquer do. systemas
cadencia, e parece-nos, Cjue e Li em primeiro lugar uma boa conhecidos, da cidade de Caxias ao porto de São Jo é das
estrada de- Caxias a São Jo,~é das Cajazeims, que na mar· Cajazeiras. )) I

gem esquerda o:ba de frente a 1'llerezina. Só falta realisar o c:ontracto, e esperamos, que não 11::l de
Ahi existem duas estradas, uma velha, ainda dos tempos pndar-se este anno sem qne se veja tão importante melbo

coloni:le', eoutra nova, feita na administração provincial do ramento, se por ventura não vier ainda a fatalidade inutili
dr. Eduardo Olympio Milchado, hoje abandonada pelos seu sal' t::lntos exforços.
defeitos e. inconvenientes, depois de haver-se comsnmmido Ainda em 14 de junho, 00 mesmo dia da sancção da lei,
cm pura perda uos collres pt'ovinciaes a quantia de ... '" o ministro da agricultura o conselbeiro Diogo Velbo CavaI
33:214·MOO reis. ~ cante d'Albuquerque, ignorando turlo isto qnanto por aqui

Asciencia e as necessid::lcles actoaes pedem, que quanto se fazia, participou ao presidente do Maranhão haver orde
antes a estrada velha seja substituída por um caminho de nado ao engenheiro Guston Dodt que e tudasse essa estra-
ferro. da, indicando assim.. os seus bons desejos. ,
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Achamos porem mui conveniente, que o governo geral O dr. Frederico José Carl' 'a, um dos mais habeis advQ.
deixe a realisação à esta ideia á iniciativa dos particulares, gados na capital, estudioso e assiLluo cul.tor das sciencias
mormente á vista dos trabalhos, fadigas, e boa vontade, que sociaes e jurídicas, conhecido pelo seu saber e muita dedi·
elles tem mostrado, e leve seus exforços para outros pon- cação ao estudo das bellas letras. Com() Gonçalves Dias roi
tos mais necessarios aqui mesmo n'esta provincia. seu berço embalado pelo genio da poesia.

Apezar cle todos estes trabalhos, exforços e dedicação Raimundo da Cruz e Silva, bacharel em direito pela uni·
foi o Sr. J. aiune esquecido, e com manifesta injustiça, versidade de Coimbra, e um dos mais l.1eroicos caracteres,
quando ° vice-presidente em exercício o dr. José .da Silva que temos conhecido. Edocado pelo Sr. D. frei Joaquim
Maia em H> de outubro de 1870 encarregou o cidadão in- de N. S. de Nazaretb, então bispo de Coimbra, quando est~

glez Edmund Compton, engenheiro do gasometro, « de ir se vio obrigado a emigrar para Inglaterra, Raimundo da
explorar o terreno comprehendido entre Caxias e São José Cruz deixou os livros e acompanQou o seu protector ao
das Cajazeiras, aflm de indicar a mais conveniente direcção, exilio, onde Ibe prestou moito bons serviços, não se des·
que deve ter llma estrada eutre esses dois pontos para o presanLlo de ser até seu criado. Obrigado a regressar a Coo
transito ele locomotil'as (1'oad steamers) e vagões do sys- imbra, obedeceo :i voz de seu protectol', formou-se, voio
tema Thompson, e que sirvam para transporte regular e para este provincia, e na sua patria morreu cruel e barba·
accelerado de mercadorias e passageiros percebendo dos ramente apunbalado pelos rebeldes balaios em '1839'
cofres provinciaes a quantia de 1:200aOOO reis como gra- O engenheiro civil João Nones de Campos, muito dls,
tificação de suas investigações, plano e orçamento das des- tincto pelo seu talento e vastidão de conhecimentos.
pezas, qoe deye apresentar. » - ODr. Joaquim José de Campos da Costa de Medeirose

Alem d'esta estrada existe outra, cuja necessidade é ur- Albuquerque, já conbecido na republica das letras por occu,
gente; qneremos fallar da estrada de Caxias á Barra do par lugar mui distincto entre os que cultivam as scicncir
Corda. sodaes e juridicas.

Aberta já ba muitos annos, porem não acabada, concedeu E finalmente o Dr: Augusto Dias Carneiro, um dos mail
a assembléa provincial pela lei n. 689 a quantia de G:OOOh illustrados professores da Escola Ct:nlral do Rio ele Janeiro.
reis para a sua terminaçrio. D1'visão f;6diciaria.-Tem uma delegacia em Caxias e

Actualmente se· eHa fosse. bem preparada seria um gran- subdelegacias DOS seus tres districtos, em São José dos Mat·
de passo para o desenvolvimento d'agricultura d'esses ri- tões e São José das Cajazeiras, e tambem cinco districtos de
cos sertões. paz.

Se podessem ser executadas ao mesmo tempo as leis so- Comarca.-Compõe de dous municipios-o de Caxiol
bre a estrada de ferro, já dita, sobre a navegação a vapor e de São José dos lIiattões, e foi creada pelo art. 1° da
do rio Itapecllrú até Picos, sobre a ponte de Caxias, sobre lei provo 11.° 7 de 29 ae abril de 1835.
a Barr'a do Cor'ria, qu:mto não floresceriam estas duas loca- Foi depojs pela lei provo n.O 328 de '12 de outubro de
lidades com tantos eios de transportes, faceis, seguros e 18::>2 dividida em duas para formar a do Alto-Jlfearim,
rapidos? composta dos termos do Coelá e CorocLtá.

Infelizmente a estrada de que acima fallamos já tem con: Termo.-O de Cax.ias, objecto d este artigo, consla dai
summido não pequena quantia, e sobr-e e11a tembem tem freguezias de São Benedicto, N. S. da Conceição e São J05!
pousado essa Duvem negra, que quase sempl'c involve n es- dentro da cidade, e de N. S. de Nazareth da Tresidella nl
ta provincia muitas obras emprehendidas pelo governo I margem oppo.3ta uo rio Itapecurü, ela qual trataremos cm

O governo central acaua de conceder privilegio aos ciela- artigo especial.
dãos Antonio José Villa Nova e Antonio Carneiro da Silva Oaxirnbos.-Pequeno riacho confiuente do no
Oliveira para abertura ele uma estrada de rodagem de Caxi- ltapecurú, distante sele a oito leguas da villa do ]tapeclll'i·
as até a provincia do Pará passando pelas comarcas de Ca- 'm·irirn.
xias, Alto-~Jearim, VianDa, Tury-assú, Bragança e Belem. Oe1ui1;orio antigo, OU CEMI'l'IWlO VELHO D!

Não se realisol! este projecto, o que é para lamentar, por- MISERICOllorA.-O primeiro cemiterio, que teve esta cidade,
que não chegaram a um accordo difinitivo ambas as partes foi no largo de palado nos fondos da, igroja da Misericor·
contractantes. dia.

De ejamos de cOt:ação, que se lt:vem a eCl'eito todos estes Entre as propriedades da Misericordia apparece cm 171~

mellJOramentos possíveis, e que Caxias floresça como 'ontr - o seu terreno avaliado cm 6001~OOO reis.
ora quando elos sertões de Minas e do Piauhy, de S. Pall- Em 25 de abril de 1788 o capitão general Fernando p~

Jo e da Bahia muitos e abastados negociantes a procuravam reira Leite de Foyos officiou á cama!'a dizendo, que a como
de preferencia para os diversos ramos de co~mercio, en- a todos os corpos se dão sepultura no estreito recinto do
tão abi animados. adro ela matriz da mesma capital, succedendo encontm·se

Povoaclos.-O::. principaes são Alto dCL Cru:!!, Atoleiro, ao abril' das sepulturas vestígios de não estarem bém con·
Bomfirn. IJurity o '{Iádre, Rosario, Pindoba e Lúnpesa. sumidos os cadavercs, aconselhava elle que, á vista da pN'

Ne ta cidade nasceram os seguintes cidadãos dignos de ente epidemia de bexigas, cm que se tem perdido inuni·
especial menção. tas pessoas, elegessem um sitio e terreno proprio para um

Dr. Antonio Gonçalves Dias, geralmante conhecido e apre- cemiterio, e cercal-o de madeira, ficando em estado de 51

ciado pelos seus lindos vel'sos e brilhante talento. puder benzer e habilitaI' para sepultura de catholicos. D.
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Em ·13 de junho de t80'1 D. Diogo de Sousa participou membros para proceder aos concertos de que precisava, sob
a D. Rodrigo rle Sousa Coutinho para que pozesse em pre- o plano do engenbeit'o, hoje conselheiro, José Joaquim Ro
sença do principe regente, que « com a mais pl'ompta obe- drigues Lopes.
diencia ia constl'Uir um ou mais cemiterios, onde sCln excep- Promptas todas as obras principiou a funccionar em 1 de
ção fossem sepult3das todas as ressoas que fallecessem, con- janeiro de 1831, e desse dia em 'diante, por uma postura
iorme foi ordenado pela curta regia ele H de janeiro deste d3 camara municipal, acabaram-se os enterramentos nas igre-
mesmo anno. II j3S. .

Continuaram porem os enterramentos no largo da matriz, A capeIla porem só foi aberta em 16 do mesmo mez.
no cemiterio d3 C3m3ra municipal, que era no fim da rua No dia da abertura importavam a suas obras em .
Grande com frente para a do Passeio, cujo terreno foi por 9:9·12~935 reis.
ella cedido ti Santa Casa da Misericordia em ~8 de norem- Executando-se o regulamento, que foi dado-ao mesmo em
bro ue ·j804, a finalmente no cemiterio da Misericordia, até 21 de novembro de 1830, e com as outras provitlencias aci
que em sessão de õ ue 3g0StO de 1801· deliberou 3 mesa ma mencionad3s. algumas irmandades jlllgamlo-se prejudi
da Santa Casa da Misericordia a cre3ção de outro cemiterio, c3das requerer:lm ao governo imperial licença para tambem
elegendo-se logo o inspector ua obra. estabelecer seus cemiterios, porem nad3 alcançaram.

Era então provedor o capitão-general D. Antonio de Sal- Em '18~5 reinou a variol3 nesta capital, grande foi a mor-
danba da Gama. tandade, e já estando 3S terra3 deste cemiterio cançadas, e

Foi escolhido para esse -fim um terreno, concedido pela por isso impossibilitadas para consumir os corpos, foi fe
camara municipal em ,10 de maio de -1794· nos fundos da cllado em ü de abril desse mesmo anno, s~ndo feitos todos
cerca da igreja da l\1isericordia, o qual desue esse anno, os enterros no cemiterio dos Passos.
apparece no invent3rio aváliac10 em 4:00~OOO reis. A mesa resolveu construir outro, sendo escolhido para

Em sessão ue 2 ele sete~bro elo dito anno deliberou-se, eUe o sitio do Gavião.
que fORsam os seus muros construidos ele pedra e cal, ten- No inventario dos bens da Santa Casa em 1863 está ava-
do dois palmos de grossura c dez de altura. liado em 17:0W~230 reis.

Para esta obra quoti aram-se os irmãos mezarios, e c1e- Em quanto se passavam estes factos na irmanda.de ela mi-
ram -1,200 paneiros de cal, que n esse tempo se rendia a sericordia, foi public3ua a carta de lei de .. de outubro ue
130 reis cada um. . 1828.

Resoll'eu-se em sessão de lj, de novembro de -180q., que A camara municipal da c3pital, em sessão de 2 de junllo
se fizesse dentro do cemiterio uma pequena capella com seu de 1829, nomeou uma commissão, afim ele escolher na cer
alpendre. . ca das igrejas terrenos proprios para construcção de pe-

Aconsitleração do rvOl. o bispo levaram os mesarios um quenos cerni terios.
requerimento pedindo, que fossem lançadas as bençãos so- N essa sessão, por convite da camara, compareceu e tomou
bre este cemiterio, o que foi concedido por despacho tle 29 parte nas discussões o conego, vigari9 geral, sede vacantc,
de dezembro de 180.1.. José Constantino Gomes de Castro,

Foi pois benzido, segundo o ritual romano, em .. 5 ele ja- • Compoz-se a commissão dos vereado~es João Gllalbel'to
neiro de 1805 pelo conego ManDei Antonio Barroso, paI' es- da Co t3, Antonio José Correia de Mendonça e Joaquim Rai
tal' fóra da ciuade o parocllo da catbedral, e d'abi a tres dias mundo Correia ~Iacbado.

aberto e prompto para funccionar. A ella incorporou-se o cooego promotor ecclesiastico Ma-'
Em 29 de dezembro de -180q. D. Antonio de Saldanha da noel Ignacio de Mendonça, por escolba do dito vigario ge

Gama porticipou para 3 côrte, que em observancia da carta ral.
regia de I4. de janeiro de 1801 tinha mandado edificar « um No dia seguinte principiou a exercer as suas funcções.
cemiteria, onde seriam enterrauQs os cadaveres de toda a Em 23 de junho apresentou o seu relatorio dizendo ter
escravatma e mai gente pobre ou morta no hospital, pro- escolllido para o jasigo dos mortos os seguintes lugares:
hibiodo expressamente, que se continuasse a enterrar nos No cOllvento de N. S. das lJJel'cez-o terreno em frente
largos das igrejas, e beira de estradas, como até aqui se á r'lta da Est7'ella, onde esteve o quartel de artilb3ria até
fazia. » o poço.

Disso, que sendo este cemiterio feito á custa da Sant3 Era I1ma pequena casa, que abi bavia, ao lado da entrada
Casa pretendia obrigar os donos dos escravos a,p3gar abi do Seminario, ba pouco desmoronada.
a mesma tax.a pela sepultura, como fazÍ3lO, quando se en- O poço j,í está entupido lJa muito tempo: era em frente
lerravam 00 adro das igrejas. da casa do fallecido Bruno l\Ieirelles.

Em seu principio pode dizer-se, que só os corpos dos .A a igreja. de Sant'Anlla-o terreno contiguo à igreja,
escravos novos ou vindos da Costa d'Afric3, el'am abi sepul- que fazia frente para a rua de S. João! hoje todo edifica-
tadoi. . do.

Já por esta razão, e já 1301' do leixo ficou em completo Em S. João-·o terl'eno por detraz da capella-mór, co
despl'ezo, servindo 3té de pastoradouro aos animaes, e to- nbecido por quintal da igreja.
do o eLliücio em ruiuas e indecencia. Na Conceição-o tel'reno ao lado, que hoje já está fazen-

Observou a mesa este estado 'tle[Jloravel, e em sessão de do parte do largo.
18 de juluo de 1830 nomeou-se uma commissão de quatro Nos Renwr!ios-o terl'eno Oh lias cu·

Diee. Vl. I-'l7.
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sas, no largo e com frente para o mar; contiguos ao qUil1:- E' esta a esfalislica da sua mortalidade desde O 'de se·
tal, e que foram vendidas ha tempos. tembro de '1855 a 3,1 de dezembro ele 1869.

Em Santo Anlonio-o terreno por de traz da capella do Livres Escra.yos------------ ------------Senhor Bom J es~~s e~o,ç Navegalltes. Annns. Homens. Mulheres. llomens. illulheres. Tolol.

No Recolhimento ele N. S. d'Annunciação e Remedios-· ,1855 93 93 87 00 '333
o terreno, que se r,hama qzúntal do Senhor Bom Jes~ts, 56 330 287 2tl7 207' 1081
boje cercado de muros, e fazendo frente para a rua de San- 57 332 296 280 203 ii II
to Antonio. e para a igreja do Rosario. ;)8 '315 :325 290 212 1tt!2

No Carmo qualque. lugar na cerca abl:inclo-se até urna D9 37:3 302 27 ~ 2W 1189
porta, que ainda existe proxima a casa ela faILecida D. Anna 50 363 1~0::> 299 3·J2 ,1379
Jansen. 6f 318 276 2M 212 1060

Cremús qLle ficou tudo em projecto, lembrando:nos ape- 62 203 302 220 210 1025
nas de uns muros, que guardavam certo terreno na cerca 63 33i'> 343 240 260 U78
de Sewto Antonio no lugar indicado. ü4 302 319 235 223 1070

Disseram-nos em 18~2, que alli fôra um cemiterio. 65 1~76 57~. 2G9 ':H7 '1566
Julgamos porem que o estabelecimento do cernitel'io ria 66 327 380 230 21-7 1J8!f

Santa CaseI couvenceu a todos da inutilidade d'esses pro· 67 282 353 108 '194 1027
jectos. OS 301 301 176 186 964

Ainda existem erguidos os muros deste cemitel'io, a ca- 6!) 308 340 -177 204 '103~

pella porem ha mUlto que lhe abateu o tecto. Somma "it:;''i48 'Ü)'Ú2 3)i:S6 3:217 Tt-:3'B3
Tinha alguns mausoleus de liós que, ainda existem em Oenl.iterio inglez.- a rua 'de Sãó Panta·

bom estado. leão, ao lado ele Oeste, em [rente a praça, que Ibe fica a
Fez de despeza 3:0721l\!~90 reis. Leste, e onde exi te o antigo cemiterio da Santa Casa da )Ii·
É· esta a sua eslatislica durante o tempo, que funccioIJou serieordia, está o edifleio, que é o objecto do presente ar·

desde ,15 de janeiro de 1805 até 6 de abril de 1855. tigo.
AnDOS. Cndnvel'es. Annos. Cadavel'o. l\.l100S. Cnrlmres. Por um ~lctl} do parlamento inglez crcou-se um fundo do
1805 78'~ 1827 394 1841 r,. '1904 contribuição, que se estabeleceu sohre o commercio d'im·

06 725 28 316 42 5 1284 portação e exportação ingleza, e de uma taxa de tonolla·
07 850 29 3l~D 43 9~{0 gero sobre as embarcações' inglczas, entrarlas e salliebs cm
08 4H 30 4~8 1~4 857 lastro.
09 4.06 3'1 1058 45 951 Esta contribuição foi applicada para fins de caridade em
10 4.08 32 9f)i'> 46. 6 1008 beneficio dos subditos britanicos por um dos artigos do
H. 382 33 911. 47 957 tratado de commercio entre os governos de . 1\'!. Bl'itan·
'J2 029 34. 847 48 ü17 nica e o di) Heino unido de Portugal, Brazil e Algarres
13 4.39 3D 896 4.9 96(ja em 1816.
14· 1~56 36 i 1263 50 840 Sendo este acto abolido decretaram-se outros para ama·
15 523 37 910 51 1'181 nu tenção de Cemiterios e de outras instituições de caridade

\

16 622 38 952 D2 897 e de culto divino.
17 a 25 6796 39 2 1171. 53 869 Existindo gl'ancle numero ele inglezes n'e ta provincia,

26 543 4.0 3 164·0 ~4 936 resolveram elles preparar o jazigo onde tinham de de cnn·
_, ..?-!?..~,..........~!.?.. çar para sempre.
Total. 4,1: '14.7 Esta: lembrança foi do cidadão iuglez Roberto IIeskeln

Celniterio do Gavião.- Pelos motivos primeiro consul britannico narneiado para esta provincia,
expendidos no artigo-Cemite-rio ela M-isericônha-foi que muito se e forçou para reaUsal-a. -
comprado em '1855 o terreno, que era uma bani ta chacara Sendo escoll1id o o loca:, j:'t acima dito, foi comprado ao
com boa casa de vivenda, para este eemiterio por 6:4006 cidadão Felippe Tbiqgo Borges, em 19 de abril de 1S16.
reis, valor porque estava avaliado o prfldio, que se den em Este terreno tem pelo exterior '15 bra(',as de frente de N,
pagamento, o qual foi le.gado á irmandade da misericordia a S., e 1~2 braças de fundo de E,.á O.
por Januario Martins Pereira. Interiormente entre os muros da frente e elo fundo con·

Principiou a funccionar em 6 de setembro desse mesmo ta-se ·H braças e 2 palmos de comprimento, e ·14 braças 6

anno. 4 palmos de largura.
.. Oterreno acha-se dividido em duas sessões por um muro

1 Reinou a vado]a. trans"ersal com um porWo de ferro no centro, forJiando
2 Grassou o sarümpão.
3 Reapareceu a vüriola. assim duas areas separadas, tendo a ela frente 26 braças o
4 Continuou a variola com mais fOI'ça. 5 palmos de comprimento, e a do fundo 14 braças e5
: Ai~da a va:i~!a, porem já com menos intensidade. palmos, e o espaço tomado pela grossura do muro entreas

Il.elOon a \'allOla. d d' " - 2 I .. ,f '2 b ') I·
7 Reinou a variola. Esle numero de cadaveres é só do 10 de Ja- uas I\lSOeS- pa mos, u qu~ pi elaz /J; raças e .. pa

neiro a 6 ele abril quando se fechou este cemiterio. mos de comprimento interno.
I



CEM CEM 4.31

I"

U
3
6

1859 8
60 lL

61 5
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3
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5
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6
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Custo elo {m'eno e despezas feitas com a ed'ificação (le~{e rio, o qual foi extincto em fins do anno do 182t): Henry
CemUerio entre os annos de 1816 a 1825 ci cttsta dos Heatherly, tenente reformado da armada britannica, func1a-
{M/Idos da contn'buiçüo dor da fasenda Camacaóca no Alto Pindaré, acima de Mon-
Custo do térreno, siza e mais deligencias 796r$720 ção, primeiro estabelecimento agricola para a cultura d'e

'·Discortinamento uo malta e li(Dpeza do ter- , cana e fabrico de assacal' e aguardente, movido a,vapor
reno , , , . ,1 i 2,e\000 nesta província.

Matel'iaes e mão ele obra para formar as ml~- E' tbesourciro dos fundos para manutenção do e.stnbele-
rulhas ao fundo e do centro para sustentar os cimento o subdito inglez João Veiga, intelligente auctor de
aterros e dos muros que cercam 'todo o ler- um mappct fopogmpht'co d'esta capital.
reDO (1. 0 contracto) " 3:082#000 A sua estatistiw desde 5 de agosto de 1817, em que co-

Materiaes e obras de alvenaria internas, en- meçou a funccionar, até setembro de 1870, é esta, extra-
cmrnento e esgotos, Capella, assentamento hida de diversos registos arcbivauos no consulado britan-
dos portaes, e do gradeamento de ferro, e ou- ni~o.

tros trabalhos (2. o cantracto). , . , . . . . . . . . . 1: '131 a7 60 Anoos. Obilos, Anoos. Ubilos, Aonos. Obílos. Aonos, Obilos.
Custo de um portal de/cantaria pnra a di- 1817 1 1831 '1 181,5

visão do centro vindo de Li boa, perdido em 18 2 - 32 4. 46
viagem .. , , , , , , tjQ5~630 19 2 33 3 47

Custo do portão c gradeamento de ferro 20 5 34. 2 4'8
para a frente, direito, frete, e condução. . . . .j; 189a670 21 3 35 6 49

Desaterro e ni vetamento do terreno (3. 0 con- 22 1 36 4. 50
ll'acto) ., , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 133~üOO 23 4. 37 4. 5-i

Despezas miudas com pinturas, e joroa~s pa- 24 ,1 38 3 52
gos a David Welborno para inspeccionar e di- 25 4. 39 1 53 4
rigir os trabalbos etc. etc. . . . . . . . . . . . . . . . 238~900 26 1 40 5 54 3

Custo de lamas para campas e de epitba- 27 O 41 1 55 2
phios cortados nas mesmas .. , , . . . . . . . . . . . 276~380 28 4. 42 4. 56

Rs.. .. ..~F466~~B·80 29 2 43 5 57
Depois de 1825, quando principiou a vigo- 30 O 44 1 58

gorar o novo acto do parlamento, até dezem- Recapitulagão.
bro de 1857 o Cemiterio tem sido mantido e Pessoas mais l10taveis acima mencionadas .
conservado em bom repnro por um pequeno :Negociantes estabelecidos , .
subsidio dado pelo governo bl'itannico, e por Capitães de navios ..... '" , , .. '"
subscripção \'oluntaria dos commcrciantes e Caixeiros, ....•................. , " ..
outros subditos britannicos aqui residentes, Mecbanicos, artistas, marinheiros, criados de
tendo-so de pendido t1esde principio de 18::;ü servir, mulheres, crianças, e pessoas desvali-
até 31 ue dezembro de 18G7 a quantia de.. IL:6i4h\900 das etc.... , ..... , ..... , ... , . ..... 160

O que prefaz de 1816 a 1867 (tH annos) a _......................... Total. ~· ..·..Tsf
quantia de rei ' , H: 108,$480 OeIlliterio dos Passos.-Pertence á ze-

Para fazer face á despeza addicional ao primeiro custo losa irmandade do Senhor Bom Jesus dos PassOs.
tem-se recebido o segniute; a saber: Por acordão, tomado em mesa geral de 3 de outubro de

Por ,"cnua de lllateriaes inutili.. '1841, foi auctorisada a ua fundação.
sados e t.:upim cultivado em parte Depois de muitas investigações para escolber-se local a-
do teneno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96S390 propriado, aunai encontrou-se um, que satisfez ao pensa-

Subvenção do governo Britan- menta da mesa, no lugar denominado quinta do 1I1achadi-
nico , , , , " 4·89S750 nho.

Emolumentos por enterramen- Principiadas as obras, quando já se acbavam mui adi,lll-
tos , . . . . . . . . . . . . .. ·1 :255~000 . tadas, correu o boato de que este cemiterio era prejudicial

Subseripções voluntarias.. . .. 2:8901~000 4.:731,#100 á salubridade pUblica.
Despezas feitas entre os annos de '182G á Então a me a por seu procurador omeiou ú camara mu-

1867 (4.1 annos) '. .. . . .. . 4:63'I~DOO nicipal pedindo a nomeação de uma commissão medica pa-
Saldo a fa\'ol' do estabelecimento em 10 de ..-.-..-.-.-._..._--..- 1'3 dar seu parecer sobre as convenientes condições do ter-

janeiro de 1868, reis ......•... '" ... . . . . 99a200 rena, e localidade.
!fs pessoas mais notaveis nelle sepultadas, depois da sua Deferido o requerimento, e nomeada por tanto a commis-

creação são Hoberto Faleoner Corbett, terceiro consul Bri- são, den ella o seguinte parecer.
tannico aqui residente: William Wilson, negociante e vice- « Este edillcio de forma quadrilonga, de dezoito braças
consul: James Hall, cil'Urgião reformado da armada briLan- de largo sobre quarenta de comprido, d'uma arcbitectura
nica, e medico director' do hospital inglez aqui estabeleci- simples e agradave!, é mais um monumento solemne, que
do pela mesma lei, que auctorison a fundação qo cemite- aaestará aos nossos vindouros o genio emprebendedor da



132 CE I CEM

nossa época. Acha-se situado em uma vasta planície junto ÚS a Em qllanto á influencia moral diremos, que longe de in·
falc1as do outeiro denominado-Alto da Caroeira,-tendo á fundir terrol' aos viandantes, ou de consideral-o como objec·
sua frente (norte) o Caminho Grande, do qual se acha ar- to le recreio, como alguem pode crer, o novo cerniterio
redado cerca de viote hraças, POI' de traz ( ui) o Apicl1m, apenas despertar,í ideias pias c religiosas, e bom é que nes·
ao lado esquerdo uma grande parte da cidade, ao lado di- te seculo em que é moda ser espirito forte, zombar de lo·
reito a continuação da estrada e terras adjacentes. das as crenças e aifectar incredulid:lClc, haja um monumen·

« Um espe~so e sombrio bosque o involve lateral e pos- to, que faça lembrar 30 lJOmem impio e despresadot' de to·
teriol'monte, convidando assim á meditação, o desenvolyen- dos os culto~, os sagrados devore' impostos pola religião
do por tal guiza sentimentos tristes e piedosos DOS animos cle nossos pae:>.
dos visitantes, sem eomtudo impedir o accasso de ar suf- « Taes são a breves e sinceras observações, que a com·
llciente para expellil os alementos l~eleterios que ahi appa- missão tem a honra ue apresentar a v. s. Maranhão 18 de
recem. A sua po ição gcograpbica portanto não pode ser outnbro de '18'~8.-IlIm. sr. coronel Isidoro Janscn Perei·
mai util e sabiamente escolhida. ra, dignissimo presidente da camara municipal dcst~ cida·

« O terreno sobre o qual .ello está construido ó hastante de.-José iJlarÍl~ Faria de !Uattos Junior.-José lIliguel
sêcco e arenoso, e possue todas as condicções chimicas nc- Pereira Cardoso. (drs. em medicina).-l i~'issimo dos Si/li'

cessarias para retélrdar a fermentação pl1trida ou ammonia- {os Caldas, cirurgião.
cal, isto Ó, a putref;Jção dos cadaveres, o CJl1e não pennitte Conformou-se inteiramente li camara c:om este parecer, c
tão facilmente a accuml1lação dos vapores e gazes, que soem foi o accordão da mesa do 3 de outnhro de '18~.t raetificado
formar-se em casos taos. A nocuiuade ou innocnidade das por outros de '17 ele junho e 6 cle julho lle 18'~n.

emanações put.ridas sendo uma quesLno pLlrGmente de coo- Sptisfeito n'este ponto o compromis 'o da irmandade, e
centrução, só aspirando diroctamente as exalações cadaveri- bénzido o cemiterio em 3 de março de 'i8119, yeio a lei pro.
cas é qoe poderão haver lugar alguns accidentes fataes. vioeial n. 25::> de :3 do dez-embl'o de 18'19 alJctorisar a run·

« Corian inclinando-se sobre o cad.wer na oceasião em daç'ío d clSte cemiterio:
que se fazia umn observação na faculllac1e de Parir. cae em Pr enchidfls, como se achüvam todas \1 formalidades e
s)'ocope, c morre setenta boras depois; o celebre Fourcroy exigencias ci"is e ecclesiasticas principiou elll} a Serl'il' asua
é accommetLido d'umn grave erupção o;élnthematosn. Lun- triste lllissã .
gue1'ienoe, e Dufrenoy ficaram laoguidos por muito tempo Não se dando por com'encitlos alguns il1llivilluos, qne
e o ultimo nunca maio se restabeleceu. desde o prinGipio se rnosll'aram hostis à Slla fondação, c

« Na igreja de Santa Maria em LUGina em Roma, onde d namando no e~pirito do po\"o alguma prevenção chegou
só muito tarde largnram o pernicioso costume de sepultar ella até o recinto da Clsscmbléa pro\"incifll, e den origem á

os mortos 00 recinto do templo, a terra apresentn ondula- lei pl'ovineitll n. 338 lo 23 ue dezembro de '1853, auclori·
ções, lJrnduzidtls pelos g:\zes emanados dos corpo que ja- sando o governo a maoclnr examinal..o por uma commisslio,
zem sobre à na nperfkic, c os incli\'iuuos que al1i se ele- composta de cinco membl'os.
1001'11111 são atacados de febres ele máo caracter. Na formn da predicta lei O prtl idente da [ll'ovinr.iíl Q dr,

« Ql1ando [leIo contrario, ns exhalações pntridas são dis- Eduarrl0 Olympio Machado, nomeo 1 a commi são ilvlicada,
s minadas e le"aílas para longe sobre as ondas ele um ar qne deu o seguinte parecer.
livre em nada prejudicam a saude p~lblica. Os habitnl1tes da « O cemitorio dos Passo em nos~a opinião estú l1luilo
Villete passam bem, posto que recebam continuadamente as mal t~OIlOCildo: 1° porque está Da frente cln unica estrada, que
emanaçãe orlorantes infectas de Montfaucoo. existe p:)!.;) os subnrlJios da cidade, e por onde nece~ aria·

(10 noro cemiterio, pois, que ora se eslá construindo, luoQlc tem de passar o bom, como o convalesGente em seus
sendo apenas rescl'\'arlõ para os irmãos do Senhor Bom Je- passeios hygienicos, pelo que terú de despertar n'este iueias
sus dos PtlSSOS, nenhuma influencia pode ter sobre os que I)om lugllbr.es, sobre tudo so ali existir algum objecto, que
habitam nns suas immediaç,ões. lhe seja caro, como pae, mãe, muIl1e,', filhos e irmãos: 2'

('( Os 'entos que mais commumente reinam na ilha do da- porqoe oecupa uma baixa circundada de um lado por um
ranhão, segunclo as observaçõ~s feitas pelo halJil o intBlli- granele morro .em que está situado o sitio-Monte CllI'i'lo
gente Sr. Parnbybuna são: do commenflador João Gualberto da Costa, e d'outro lado

Janeiro I N. E. N. Julho E. por uma eminoncia que com quanto não possa ter o nome
Fever'eiro \ Agosto E. . E. E. de morro, touavia tem muitos pés acimu do oivel occnpa·
_1al'~0 ~ variaveis, po- Setembro E. do pelo cemiterio; o. que sem duriJa prolJibe 'a circulação
Ab!'il rem de~oram- Outuuro E. N. E. do ar, e por tanto os miasmas provenientes da pu.treração
l\J1a1o[ sde mais nos DNovemJbro N. E. cauaverica tem de girar em uma pequena athmo phera, c

UI1 lO e N. E. S. E. ezem )1'0 I d 1 1 . ., Isempre accumu a os, qunOl o l eVlam ser o mais pOSSII'C
a: Todos estes yentos sopram de maneira lal que sempre espalhados, e á proporção, qne fossem sendo exalados; c

passam mais ou menos di tantes do lugar em que está se é por isso que se exige, que os cemiterios sejam altamente
construindo o cemiterio; e somente os tel'raes, que princi- collocados, e bem isolados, por que não bavendo assim imo
piam no mez de dezembro e duram até julbo, é que pode- picilio á circulação do ar, os miasmas são promptamente di·
rão acarretar alguns miasmas, que tennes e destacados não fundidos, e por uma- grande atbmosphera, e não ba por isso
podem prejudicar a salubridade publica. o menor receio de epidemias, que occasionam a accumul3cão
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delles: 3° porque as primeiras camadas desse terreno são de Em outubro de 184.8 acamara d'este municlplo jul
barro vcrmeluo mistorado com areia, e as mais profundas gou conveniente organi ar uma igual commi. são da qual fiz
d'élI'gila. Os terrenos assim compostos contem grande IlU- parte, encarregaua de proceder o mesmo exame no cemi
midacle, o que retarda a putrefação cadaverica, quando esta terio dos Passos e por essa oecasião foi emittido o parecer,
deve ser o mais possivel favorecida; e é por essa razão, que submctto á sabia meditação de V. Exc., cujo tueor é o
que se dá preferencia aos terrenos seccos, e calcareos para seguinte:
a fnndação dos cemiterios. Alem destas razões acresce, que Este edificío de forma quadrilonga, de dezoito braças
aquelle cemiterio está circondado de grandes arvores espe- ue largo sobre qnarenta ele compri~o, (l'uma :ll'chitetul'a
cialmente a sua frente, e até no seu interior, o que ainda simples e agraelavel, é mais um monumenlo solernne, que
torna-o menos ventilado. atlestar~í ;:lOS nossos vindouros o genio emprebeOlledor da

« Este cemiterio tem a forma quadrangular, com a fren- nossa epocha. Acha-se sito::tGO em uma vasta pl:lOicie, junto
te para o norte, e está completamente fechado por muros, as (roIdas elo out6it'0 denominarlo-Alto ela Carneira-: 1.en
eduas grades de ferro, e tem uma capella no seu centro, elo à sua frente (norte) o Caminho grand'B, do qual se acha
Os carneil'o , ou calaCilmuas :1 jolgarmos todos por umas arred::tdo cerca de 20 braças, por detraz (sul) o Apicutn, ao
qlle rimos aberta, fio mal consLruid::ts porque as suas pa- lado esquerdo uma grande parte da eiuauc, ao lado direito
meles nfto contem espc sura b:J ·tante para deixar de cerlol' a contiouação da cstrada e terras adjacente. Um espesso e
aos ga3cs, que o Lleseníolrcm com a putrefaç.ão eaclavel i- sombrio bosque o el1\'ol\'e lateJaI e posteriormente, convi
ca, tanto quo cm l11uita. que est:n'<1m occupadas, notamos u::tndo assim á meditação e desen\'ol\'enrlo por tal glliza sen
fenclas que so nTío [Jotlem ·attrihoir senão a dilatarão occa- 'timentos tristcs epiedosos nos animos dos \'iandantes, sem
sionatla por aquelle gases, e em "Igomas as materius gor- com tndo impedir o accesso de ar suillciente para expellir
dlll'O as esL:Jvam como que embebida, e formanrl0 com a os clemento deletel'eos que ahi apparecem, \ sua pOuic50
cal da, pare 113 ma lerias 'oneretas, e como SapOn3L:eas. geograpbica por tauto não podia sel' mais uUI e sabiamente

oc Se a posiÇão dcste cemitel'io é má em relaçfto á sua to- escolhida.
pogl'apbia, o composição cllymica do terreno, todavia não O terreno sobl'ü o flual elIe está construido é bastante
oé nem relação aos \'cntos, que costuml1m reinai' ne.la ci- secco e arenoso, po sue torlas as condi~ões cllimicas neces
dade, o nem t50 ponco cm relaç:io ús agoas do Apicum por .arias, para retardar a ferme.ntação putrida ou ::tmmoniacal,
que c.tas so acham em tlistancia superior a 1;.;0 braçl1s; pelo isto é, a pütrefaeção dos c::tàan;re', o que não permitte t50
qUI) ainda que o torreno estirasse completam nte saturado facilmente a accumu!<lção dos ,"apare:. e gazes, que soem
de rc:to' carlavel'ieos júmais poderia ser-lhes nocil'o, "isto formar-se em casos taos. A noeuitlade 00 inocuidade das
que em tão gr::tnc1e di tilDeia a I1Itr3cão torna-las-lliam per- eman::tções putl'idas, sendo uma quesfão purame.nte de con
feitamente pura, ainda ql1:mc1o _lada ti hypothesc, de que centr,ção, ó a.piranJo directamente a exalações cada"e
fos cm ellas ter aquella: fonte', o que não est:\ prorado, ricas; é que noderão havc,' lug::tr alguns acictcntes fataes. Co
ou pelo menos não temos di .0 a con\'icção. Do e:posto rion inclioílntlo-se sobre o cadarer, na occasião em que se fa
conclnimos 1 que') po irão do ecmiterio rlos Pas os não zia uma obncnação na Faculuaue ue Pariz, cae em syncope,
é nociva quer cm relacão aos ,"entos, qner em relação as e morre 70 horas uepois.-O celebre Fourcroy é acommet
fontes. 2° CJue a sua po içuo topographica é mel e bem ::ts- tido cruma gl'a"e el'llpção exanthemato :1: Langoirene e Dn
sim a c,omposiçuo cllYl1li a du l:iOU terreno, pelo que se jú {'resnoy ficaram languido por muito tempo, ü o ultimo Dnn
não é lJoci"o a saude publica; porque contem pouco cada- ca m:Jis se restabeloceu.-Na igreja do Santa d:Jria em Luci
"orllS, todavií1 [ oue vil' a sI-o, soure tudo senão forem re- na em ROl11::t, onde só mui tarde largaram o pel'l1iciosb cos
mOI'ido algon inconvúnientes que podem c devem quan- Lume de sepultar os morto' no recinto elo Templo, a terra
to ;mle $ r remorid •. i.\1aranhno ~~, de ::tbril de 18t.ii. Os arresent::t ondulaç,ões, produzidas pelo gazes emanados dos
mcmbro, da commisc;ão dr. Josú Sergio Ferreira, dr. Paulo corpos que jazem sob a sua superficie, e os indi"idllos que
Sallloicr ri Pierrele'"ée, c1l'. Raimundo José Faria de MaLtos, :Jhi se demol'am suo alacados de febres de mau car::tL:ter.
RaimlJnrlo Tei 'cira Mendes, (engenbeiro ciyil). Dr. Jo é Quando, pelo ontrario, as exalações putrfJas são dessi
Maria Faria de MaLto , v('l1cirlo. minadas, e Je\'auas para longe sobre as ondas (rum ar li\Te,

Esto ultimo medico fundamentou assim o s~u \oto diri- em nada prejudical'ú a saude publica. O hal itallte. ue Vil
gindo-se ao presidente da Il'o\'illcia por meio do seguinte lete pa sam sempre bem, po to que recebam continnada
olllcio: mente as em:maçõe odorante jnfectas de l\Iontfaueon. O

111m. Exm. Sr.-Hei recebido os omeios de V. Exc., fir- novo cemiterio pois CjU6- ora se está construinclo, endo
macios cm 3 de janeiro e 11) de fevereiro do corrente anno, apenas reservauo para os irmãos do Senbor Bom Jezo tIos
dos quae3 V. Exc. se digna nomear-me lpembl'o d'uma com- Pa sos, nenbuma influencia pode ter sobre o que babitam
missão especi::J1mente destinada a examinar qual a influen.- nas suas immediações. Os ventos que mai commummente
cia agradavel OLl desngraelavel, que podem exercer sobre a reinam na ilha dr Maranhão, segundo as infol'maçõc' feitas
poplllaçuo da capital, os cemiterios da Santa Cruz dos Pas- pelo intelligeote SI'. Parahybllna, são: janeiro fe\"creiro N.
SOS, e o da Santa Casa da Misericordia; c não podendo eu EN.-março, abril, maio, junho, "ariayeis, demorando-se
concordar com os demais membros da dita commissão, for- mais nos NE, SE.-julho, E.-agosto, E. S. E. E.-setem
ça é que me dirija sepa1'adamente a V. Exc. afim de jllsti- bro e outubro, E.-no\embro e dezembro NE. Todos estes
ficar uma lal rlivergencia da minha parte. ventos sopram de maneira tal, que sempre passam m::tis ou
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menos distantes do logar em que estão construindo o ce- violentas mesmo, de repressão contra a immoralidade pu·
tel'io; e somente os terraes, que principiam no mez de de- blica, que ba toeado o seu apogêo de intensidade, o dimi·
zembl'o e dUram até julbo, é que poderão acarretar alguns nuireis pelo menos a somma cle syphilis que infecciona a
miasmas, que tenues e dest!1cados não podem prejudicoar a nossa população e com ell11 as molestias por astuonia e
salubridade publica. consumpção, e entre as quaes figura a pbtisica. Aprol'incil

«(Em quanto á iuOuencia moral diremo~, que longe d'in· já vos deve muito, fazei tudo isto, c dever-vos-b'1 mais ain·
funuir terror aos "'i andantes, ali de con ideral-o como ob- da, ,e uma sociedade inteira vos agradecerá, e a humanida·
jecto de recreio, como alguem pode crer, o novo cemiterio de que so(fre vos agl'ac1ecerá, e abençoarcí.-Deus guarue
apenas apresentará ideias pias e religiosas, e bom é que a V. Exc.-MaranhTIo '1 cle maio de -ISiH.-IlIm. e Exm. Sr.
neste seculo em que é moda ser espirita forte, zombar de dr. Eduardo 'Olimpio Macbado presidente da provincia.
todas as crenças, e a.lJectar incrednlidade, haja um monu- José l1/ar'ict Fatias de fUaflos.
mento que faç::l lembrar' ao bomem impio e despresador de Sendo todos os medicos noanimes em declarar, que esle
todos os cultos, os sagrados deveres impostos pela religião cemiterio não podia influir nom sobre as fontes publica I

dos nossos I ais. » porque d ella dista mais de cem braças, e nem sobre a·ci·
Taes foram as breves e sinceras observações que àpre- dade por intermedio dos ventos, requereu a mesa ú assumo

sentamos á camara municipal d'então, e ainda nenhum só bléa provincial, que decidisse se devia continuar a fUllceio
jacto veio depôr em contrario, de maneira que 110je que a Dar o seu cemiterio, visto não ser nocivo, como disse acom·
nossa opinião ba recebido a sancção uo tempo e adquirido missão em seu parecer.
toda a força de verdade, podemos afiançar a V. Exc., sem Foi a irmandade attendida e promulgada a lei n. 366 de
medo fl'errarmos, que o cemiterio da Santa Cruz dos Passos 2í de jul!Jo de {SM, abrindo o cemiterio de novo sua!
de Nosso Senhor JeZlJs Christo nenhuma influencia pode por.tas para receber cada\'eres.
ter sobre a salubridade publica. Tornando-se duvidosas na execução as disposições da·lei
. Respeitemos, por tanto, a habitação dos mortos, e vene· provincial FI. 306 de 27 ele agosto de ·IS1)6, restricti\'a el'~

ramos a Imagem Sagrada, que guarda os seus tristes dos- gularisaJoras de enterramentos nos cemiterios c1'esta cida·
poj()S, pois que a élemolição d'este edificio importaria nada de, foi no anno seguinte promulgada a lei n. !j.tjü ele I! ue
menos que um sacrilegio e um pas&o para traz no caminho novembro de 1S57, pela qnal se declarou, que as 1'0 lric·
do progresso e da civilisação, que tanto se tem àd iantado ções da lei precedente não comprebendiam o cemitel'io da
sob a feliz ac1mini"straçTIo de V. Exr, irmandade do Senhor dos Passos, que continuava a fU!lCcie·

Em quanto ao cemiterio da Misericordia, o que vos dire- Bar como anteriormente, e em virtude d isso ordenou ogo
mos nós? Edificado ha vinte nove annos dá elte boje guari- verno, por despaebo de 20 de novembro ue ·1857, qu6S1
da a um numero de mortos superior.aos dos habitantes vi- fizessem os enterramentos dos cadaveres dos irmãos, der~

\'OS da nossa capital. Occupando uma das mais bellas posi- rindo assim a petição, que lbe foi apresentada.
çõe topographicas. con5truido' debaixo de todas as condi-' Em fins do aono de -J869 tendo havido muitos falluei·
ções higienicas, collocado sobre um terreno onde abundam mentos de pessoas esLimaveis por suas qualidades, e mum·
materias calcal'eas e com um systema c1'enterramentos sof- bras de grandes famílias, [,lppareceu logo o desgosto, e10&

frivelmente bom, seria absurdo da minha- parte, o ar,redi· ge de considerar-se este facto, como consequencia nalul'l
tal' que elte pode ser prejudicial à salubridade publica. ela existencia, alguns individuas buscaram explical-o com!

Nessa lugubre e funerea mansão ac·oam-se depositados proveniente da m,l qualidade ela agoa potavel da fonto U

os restos inanimados dos nossos antepassados, e com eO'ei- Apicom.
to quem é que não conta ahi um temo e desvelado Pai, u- AchaI/a-se na administração da provincia o dr. Braz FI~

ma carinho'sa mãi, uma esposa quel'ida, parentes e amigos rentino Henrique de Sousa, um dos mais eruditos e lalc~

sem numero? Deixemos pois os mortos dormir o somno da tosos professores da faculdade de direIto do Recife.
paz em s u quietismo eterno.. e curemos d'outras cousas Ouvindo este clamor, que gil'ava por entre o pOI'O, ll~

que mais directamente possam influir' sobre a saude do querendo des[Jresal-o, nomeou em 2t5 de novembro ele 186!
povo. uma commissão composta dos drs. em medicina Josó Bicar,

Mandai antes seccar esses immensos e immundos charcos, do Jao[frett, Antonio dos Santos Jacintho, Luiz ~]iguel Qu~

a que chamamos pantanos, sobre todo os da Bacanga, onele dros, Fabio Augusto Bayma e Cesar Augusto Marques paA
na cem, "ivem, e morrem- animaes e vegetaes de toda a es- proceller aos necessarios exames e informar sobre o grin
pecie, e acabareis com essas febres de mau carecter, que ele influencia, que exerce a posiçãu dos cemitel'ios publico;
se hão tornado endernicas na nossa capital, e suas fu.nestas em relação ú fontes do Apicum, d'onde é tirada a agOl
consequellcias taes como irritação do apparelbo degestivo, precisa para o consumo da populaçi:io.
hypertropbias elo baço e figado, bydropesias éle que é victi- Reunindo-se esta commissão pela primeira vez, e depoii
ma talvez a terça parte da nossa população. ue larga discussão, apenas concordou-se na distribuiçãO d~

Derl'armli o baptismo da instrucçTIo sobre a cabeça do trabalho, e elas bases preliminares para poder emitLir com
povo, aboli a mendicidade, melborai o seu estado de fi- segurança o seu parecer.
nanças, e regulareis essas arfecções moraes, essas nevroses D'abi a tres dias exonerou-se d'elia o dI'. Fabio D3j'llll,
terriveis, qne começam d'apparecer entre nós debaixo das e pouco tempo depois mudou de residencia para o Para e
formas as mais hisal'ras. Estabelecei medidas energicas, dr. Quadros.
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Assim desfalcada, e ainda mais sobrevirulo li esposa elo sr. nencias temos uma planicie de vinte meLros' de largura, que
dr, JallO:l'et grave moleslia, que infelizmente levou-a ao tu- vae descendo cm det;li\'e suave aLé ao mesmo Apicum.
mola, não poode a commissão reunir-se tão depressa como N'esta planície a quarenta mHtros do caminbo está collo-
e perava. cado o cemiterio, que é objecto deste artigo.

Entretallto no nl!alorio com que o dr. José da Sil\'a Maia, Queriamos primeiro conhecer as suas relações com as fon-
como presidente da provincia, abrio a assembléa cm -1870 tes elo' Apicum, por tanto chegando ao mUl'O do fundo co
no íll'ligo-neressirlar{es dos rnunicilJios-disse o seguinte: meçamos a medir, e achamos 212 metros até o principio

«A camara lllunicipal pede a extiocção do cemilerio do do Apicum, isto é,-ti vezes a clistllocia, cm que se pode
Senhor Bom Jesus dos Passos, ou a sua remoção para outro abril' um poço junto a um cemilerio sem inconvenienle
Jugar mais conveniente, não só porque, em consequencia da para a saude publica-- egundo pensa o muilo auctorisado
san po-içlío, lorna-se elle prejudicial á fonte do Apicum, co- hygienista 1\11'. Tardieu.
mo por qlle está collocado em lugar baixo, pouco ventilado, Mas ainda aqui não avistamos as fontes publicas: foi-nos
e logo á enlraela da unica estrada, qLlo- commLlnica a capi- preciso adiantarmo-nos ainda uns -tOO metros pelo Apicum a
~,I com o interior da ilha, c exactamente na parLe mais fre- dentl'O, afim de poder rlobrar a especie ele cabo, qLle ahi
qllentada d'ella, e onde começa a formar-se um alegre ar- forma a já mencionada eminencia do lado do poente, e só
ralJalde, » depoIs de caminbar uns 100 uletros pouco milis ou menos

É propria a occasião para :ll]mirar-se, como acamara mu- dobrando o dito cabo, é que chegamos Js fonles, Geando
nicipal, campo la de individuas alheios inteiramente ao es- de permeio enlre estas e o c.emiterio a dita longa eminen
tudo da hygiene publica se animasse a combater opiniõe cia, que tem pouco mai OLl menos uns 10 metros de aI·
emittiLlas por pessoas professionaes cm \'arias epocl1as I tura, e uns 40 de largUl'a.

COIllludo como o pre iLlente d:J provincia acrescentou que Tão grande dislancia, e a existencia de tão longa e lar-
a de\'ia ser attendido o pedido, » sem comlnuo provar a ga eminencia entre o cemiterio e as fontes são condições
SUél necessidade, utilidade e urgencia, embora como medico, suficientes para se poder ailirmar com l\1r. Tanlieu, que
competente para isso, foi bastante para que a assembléa pro- este cemiterio é complelamente innocente ás accusações,
1'incial, em sua maioria, em o menor exame, e sem aguar- que Ibe fazem como prejudicial ás aguas potavei .
daI' o pareceI' da commi lia, que eSludava a queslão, fizes- Voltamos agora ao cemiterio: examinemol-o.
se, e o presidenle ela provincia sanccionasse a lei n. 924 de Tem capacidade mais que baslante para rec.eber annual-
2. de julho de l8iO prohibindo os enterramentos no ce- mento mais de 80 cadaveres, que é O maximo, que alli se
milel'io dos Passos, por eslar situado nas proximidades da tem sepultado, como pro\'a a sua eslalistica, impressa no
fonle do Apicum I fim d'este artigo.

Pal'a qLle o publico conheça a injustiça de lal disposi- As aguas da chuva, que descem do CCt1ninho Grande, e
çITo legislativa atlcnda bem ao seguinte. da duas epcosta:. lateraes escoam facilmente por dous re-

Fomos com nm dos membt'os da commissão o Dr. An- gos, que as recebem de 11m e outro lado, de maneira que só
tania LIas Santos JacinLho examinar o cemilerio em questão, penelram no cemiterio as agua, que cabem directamente

•
etenuo bem presentes as condicç7jes bygienicas marcada dentro do seu recinto, e essas mesmas, sendo abundantes,
paI' Orphila e Tardieu, observamos tudo minuciosamente, escoam pela porta do fLlndo.
ol'a tumando mediuas com uma Ota dividida em metros, ora O terreno é uma mistora de areia e argila, c proprio
in peccionando as parcdes das excavações para conhecer a para retardar um pouco a decomposição, que não convem
nature!.a phi:;ica elo lerreno, ora finalmente percorrendo que seja demasiadamente rapida.
toda a di tancia cl'este cemiterio até ás fontes publicas do Finalmenle não só a ventilação corre ber~ no cemiterio,
ApiClI1Jl, c voltamo lão convencidos de que elle não influe não sendo de maneira alguma embaraçada nem pelas ar\'o
contl'a a saude puhlica, nem por intermedio dos ventos e res e nem" pelas alturas, que o cercam, como tambem não
nem das fonte~, que pensamos ser bastante, para qualquer e derigem os vento sobre a cidade.
opinar com no co, repelir o seguinte passeio, que vamos Ja se vê, que não foi a sciencia, que aconselhou a exlin
de crever. ção d'este (',emiterio, e por tanto não houve vantagem algu-

E lamas na estrada do Caminho Gra.nde ponto mais alto ma de semelhante medida
da cidade; elle se oerige do poente ao nascenle, é horisoll- A irmandade dos Pa sos não podendo, e nem devendo
1<11 na extensão de uns tresentos metros pouco mais ou me- ficar impa~si\'el diante de tanta arbilrariedade reuuiu-se, e
nos; depois começ,a uma descida suave, que no fim de du- querendo fazer publica a sua opinião mandou e tampai' no
sentas metros com pouca dilIerença dá n'um caminho ho- Pai::. n. n de 9 d'agosto a aeta da sua sessão de 13 de
risontal de vinte metros, e segue-se UlDa subida tambem junhu, e no n.o W7 de 30 do mesmo mez o seu protes-
Slléll'O, to.

Chegados a esse caminho borisontal voltamos a frente Nem a sciencia é nem a experiencia pedia a remoçTIo ou
para o norte e vimos o seguinle: á nossa direita a ladeira extincção d'esle cemiterio, repetimol-o aIoda uma vez, e....
por anue descemos, á esquerda a ladeira, que sobe para o se restar alguma duvida no e pirito de nossos leitores, em
Alto-ela Cameira: d'essas duas encostas nascem duas eminen- bora estejamos apoiados em opll1iões de medicas e çspe
cias, que correm ao norte, sempre parallelas enlre si, e ter- cialistas abalisaclos, para destl'llil-a apresentamos as seguin
ijlioaodo no Apicum: á nossa frenle, e entre as duas emi- tes palavras, que o sr. dr. Fernando Vieira de Souza, como
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presidente ela assembléa dirigia aos deputados no encerra- Nota-se mais o crescimento d'obitos nos ultimas annos,O
mento da primeira sessão da actual legislatura. que é devido ao augmento tI'irmãos que tem a confraria, e

«A lei mandando Cechar as portas do cemiterio dos Pas- pelo ofIerecimento feito de sepulturas gratis ás pessoas que
sos, alem de fundada cm naturaes escruplllos que se pren- fallecerem na casa dos EJucanelos artifices, no Asylo de San·
dem às questões de bygiene, pois existem serias apprehen- ta Tbereza, e-tambem aos desvalidos, que morrerem no
sões de que as agnas da fonte publica do Apicum possa~ bospital da Real Sociedacle Uumanitaria 10 de Dezembro.
vir a ser empestadas, e em materia d'esta ordem, a mais O cemiterio· dos Passos, alem de 223 catacumbas, tem
simples duvida é verdadeiro supplicio á população, accresce capacidade para '1072 covas de conformidade com os re·
que se acba elle collocado em uma baixa, privado da ven- guiamentos em vigor; e alem disso estava mandando murar
tilaç50 necessaria e no unico arrabalde d'esta cidade. o terreno nos fundos, que tem espaço para mais de 1000

«Demais á Assemblda cu711pr'e p1'otege1' a Sanl(L Casa da cova, alem de 300 e tantas catacumbas, que se podem fa·
jlisericordia, cof!w estabelecimento de cCl7'idade; ora, com zer em duas ordens.
a concur'rencia d'alllH/Lle cemiterio, vê-se esta pril,Jada de Oerca.-Banco, a O de Seio Alarcos, já dentro da
uma importante renda do se1L orçamento. D babia do mesmo nome.

Assim o sr. dr. Vieira de Souza, trabindo-se inyolunta- Corre de N. N. E. aS. S. O, e tem 2,600 braças de com·
riamente, e impeli ido pela verdade, explicou este acto im- primento, e 2ÕO de largura.
pensado e injusto da Assembléa provinciall A sua ponta N. dista de Sao jJal'cos uma IcgLla e 6iíO

O testemunho de pessoa tão auctorisada para nos indicar braças, e a do S. está longe da oapi tal legna e meia e mais
o fim que teve a Assembléa quando tal deliberou, não pode duzentas braças,
ser mais valioso, e nem mais verdadeiro. Todo o seu fundo ou baixo é de pedra e areia com 4, 5,

Foi simples questão de protecção a um cemiterio I 6 e 8 braças e em alguma partes dez.
Foi apenas desejo de matar aco ncorrencial Lea-se o RoteiTo !fc,ral dos mares" costas, ilhas e baixo)
Foi finalmente vontade de augmentar as rendas da irman- por Antonio Lopes da Costa Almeida. Lisboa 1839.

dade da Santa Casa da Misericordia I Ohà (DA INDIA)-(Thea sinensú ou chinensis. Ricill
A estatistica dos cadaveres sepultallos neste cemitcrio Simson).-Com a portaria de 4 de junho de 182õ veio da

desde 1849 até 1860 é a seguinte: côrte no brigue loado?' uma « 1Jlernoria sobre a lJ lall ta·
Caduveres sepultados. çãO; cultu1'a, e preparação do chá» com al!f1Lrnas semell·

~alacumbas. N;, chão. Extra~. Tola!. le;; cl'esta lJlanta.
19 6 25 Estava na presidencia o dr. Patricio, que mandou reim·
23 5 28 primir a Memoria e destribuir as sementes, sem o menor
õO 6 56 proveito por que nada mais se fez.
26 1 27 Ohapada.-Povoação, {reguezia, vil/a, rnunicipio
30 30 e comarca.
33.. 3[t Ac,ba-se situada a 50 28' lato meriLl. e a 47° [j.3' I/~ IOIl~,

51 Õ 578 634 occid.
63 5 68 _ Povoação, freguezia e villa.-Antonio Francisco dos Rei~,

[j.1 H· 55 quando em 18lot navegou pelo rio GrcLjahú, fundou SObfi

34· 34 a margem leste deste rio uma povoação com o nome dePor,
78 78 to da Chap(ula, fez casas para vivenda, construío pequenlli
50 50 barcos, arranjou armazens para deposito de generos ele. el~,

8 30 38 Mais de 40 pessoas foram logo habitar esta localidad~

43 6 49 principiou o commercio, muitos moradores das ribeiras ,-i,

[j,9 ,15 64 sinbas abi vinham prover-se de utensilios, que só podiam
[j,7 8 55 obtet' de Caxias depois d'Llma jornada de 200 leguas.
40 t6 61 Tndo promettia prosperidade quando em 18'14 foi de!·
53 1/1. 67 truida pelos indios Piocobgés, morrendo n'essa occa iã~

67 () 76 queimadas 38 pessoas, que elles apanbaram desapercebidai
ti6 ·19 75 dentro das casas, a que lançaram fogo, tendo antes aSsa si·
80 32 1-12 nado o valente cidadão Manoel José d'Assumpção,1 que com
4 t, 22 66 40 paisanos se oppoz a taes maldades.

282 376 578 1:782 Alguns annos depois sobre estas rui nas pretendeu-se for'
O crescimento d'obitos, que se vê no anno de 1855, pro- mar nova povoação, chamada São jJcw,lo do Norte, c ape·

vem dos enterramentos geraes que alli se fizeram, por 01'- zar de protegida por um destacamento de linha, o medo dói
dem da presidencia, na ocea ião da epidemia das bexigas, iudios obrigou os sells moraderes a abandonaI-a.
por se ter fechado o antigo cemiterio da Santa Casa da Mi- Foi depois para alli mandado Francis(jQ José Pinto de Ma·

zericordia, tendo lugar esses enterramentos de 8 de abril galbães com 40 soldados para funelar o presidio Leopoldi·
a 5 de setembr@ do me mo :lOno, epoca em que ficou prom- na, e com qLlanto se relacionasse com os indios, vi o-se 0

pto o no\'o cemiterio-do Gavião-que hoje funcciona. briJ;; U (l.. 'I( ,J , , l;- l" )1Ç3 lla fúrocidad~
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d'elles, a abandonar o I residia e retirar-s{fcom -I8 homens. A 12 de dezembro de '1831 na fazenda Süo lutio, ribei-
Finalmente novas bandeir'as foram mais felizes, c como ra do Grajabu, termo da yilla de Past.os-bons, em presença

na margem direita do rio Grajabú, 84 leguas íl E Ja capi- do juiz ordioario ManoeI Gomes de Moraes CuLrim, 0'5 ava
tal, tivesse M:moel Valentim Fernílndcs uma fazenda por liadores do conselbo Sebastilío Bertboldo Mílrtins e Domin
nome Chapcvla, foi çste nucleo de po\'oaçITo npl'o\'eil.ado, e gos Ferrciríl Draga, avaliaram a meia legua de terra em
elevado ii caLlJegoria de villa, com a denominação llo Se- 300aOOO, caJa gaJ'I'ote á 2~~00 l'eis, cada vélcca em 5$000
'Ilho I' do nomfim (Út ChalJctda, pela lei provincial n. 7 de reis, cada cavaI/o em '12S reis (taLai 504,~OOO reis).
29 de abril ele '1835, tendo antes sido creacla a freguezia , Este patrimoni/) foi julgado por sentença á 23 de feverei-
pelo § 7° da lei n, 13 de 8 de mnio do 1835. 1'0· de 1833.

)~m 29 de setembro de 018'18 o diLo Pinto de lVfagíllhfies, NTIo sabemos se realisaram tão bons desejos.
em uma vi~geOl ele exploração -pelo rio Grajahli, chogou ti Tem íl villa duas cadeiras de instrocção primaria para o
Pedr(/, nrallC((., pouco acima da Bal'rct de 8antct Anna, e a sexo masculino e feminino, sendo aquella creada pela lei
menos ue tres leguas do Porll) da Chaparia, c ahi encon- provincial n. 58 de 28 de maio de 1838, e esta por ootro
tfando um Illgar apropriado mandou constl'uir um quartel acLo legUativo n. 600 de 014 elo setembro de 1861.
e com vistas de assenLar ahi uma povoação} em memoria É a residencia dns auctoridades da comarca, a parada do
do serenissimo principe Dom Miguel, apellidou-o com o seu batalhão ele caçaLlores da guarda nacional sob n. 30, e o
augusto nome. quartel L1'um commando superior da mesma guarda.

. EnconLJ'nmo esLa noticia no omeio dirigido pelo dito Pin- Tem um districLo de paz, uma delegacia de policia, um
to de Magalbães em 26 de junho ele 1819 ao governador commissario vaccinador, um delegado da instrucção publi
Paulo Jo é da Si h-a Gama. ca, uma agencia ele correio geral, duas collectorias-geral e

Não encontramos lei alguma da nossa assembléa provin- provincial, varias casas de uegocio e poacas tendas de di·
cial, que determine os limite d'e ta freguezia, entretanto, versos omcios mecanicos.
segundo informações que obtivemos de pes oas fidedignas Munic'i1Jio.-Consta só da freguezia do Senbor do BOOl-
edo revarendo viga rio, passamos a llescre\'el-os. Principiam fim da Chapada.
no lugar Estrella seguindo em linba recta á São Francisco, ComG?'CCt.-Foi creada pola lei provincial n. 113 de 31
pal'Lindo d'esLc ao Olho cragoa, lagôa dos Patos, Iagôa do de agosto de '18H á cosLa de Pastos-bons, e consta dos
Ferreiro ílté Cat"nalwlJal: deste seguindo cm linha recta ao municipios da Cbapada e Barra do Corda.
Alegrete, l3arbadinlJo, São Raimundo até Tucanguira; ca- Cultiva-se arroz, algodão, milbo e fllmo mas em pequena
miniJando desto pela mal'gem do Rio-preto ao Bom Succes- quantidade, c distila-se aguardente par'a o que existem al
so, Micuim, fechando na Estrella, qoe pertence ao Brejo, A guns engenhos.
sua extensão de NaS e de 20 leguas e de L a O é de 14,. A industria desta localidade é a criação do gado vaccum,

Tem tres bílirros o da J11atr;::, situado 001 uma col1ina, cujo nnmero julga-se subir a 19,000 cabeças, e a produc-
cortado pOI' tres ruas, e clisLílnte 300 1J~'aças do rio: o da ção cbegíl a 5,000 bezerros. ,
Villa-úaixa cdm 48 CílSílS, na margem opposLa o da 1'ri- 1Jlinas.-O dr. Oscar Henning e o coronel Mollara, enge-
sidella, abundante cle fruetas e legumes. nheiros, que por conta da companhia mineração maranhen-

Possue uma igreja, que serve de maLriz. se se dirigiram a esL~ comarca, n'ella acharam partículas de
Intentou-se levantai' uma capella cluLlicada a São Dene- excellente cobre, mas em quantidade muito insignificante.

dieta. No lugar chamado F1zen({inlw aeha-se cobre, e cm ou-
Soubemos d'isto por uns autos, existonLes na camal'a ec- tros ferro, antimonio, arsenico, silex, pedra calcarea, zinco,

clesiastica, dos quaes extraimos o seguinte. platina, e até prata, e de tudo isto já ,imos amostras co-°capiWo-mól' Antonio Rebello Bandeirll, morador esLa· Ihidas pelo dI'. Antonio d'Aguiílr e Silvn, 'que nos informou
beleeido no lugar-Grajaú-c1istricto de Pastos-bons, ro- ter ,-isto em varios lugares d'esta comarca o spatbo-fluor,
quereu ao bispo diocesano licença para edificar a dita capel- rarios outros compostos de cal, scbool (ampbibole) de div6r
la no lugar « Parlo do Grajal!ú » (vide Cb peliçilo clespacha- sas côres, terras e scbytos cupriferos desde a serra do Gra
da Ú 28 de julho de 1 32). jahú até Pedra Branca, na distancia de 50 a 60 leguas em

Obispo na sua sentença de 19 de janeiro de ,1836 auc- ambas as margens'":'
toriSQll ao vigario da Chapa la, para que, visitando c acban- Perto do nascente do Grajabú cliz ter visto um fragmen-

. do decente o ornada do paramentos a capeI/a, benzes e-a, to de lapis-la:,uli, cuja origem não poude descobrir apezar
Opeticion1rio e sua mulller l\Iaria Rita de Almeida, por dos seos esforços.

escriptura assignada pelo procurador do mesmo José Dllar- Pelo decreto n, 3~~0 de 30 de setembro de 186õ, as
te Monteirô n'esta cidade á 2í de abril de 1832, fez cloílção igna(10 por Soa Magestade o Imperador no palacio cle Uru
para patrimonio á dita capella de 30 vaceas, 12 garrotes, 2 guayana, foi concedido ílO desembargador Polycarpo Lopes
cavaHos, meia legL'la ele terra com sesmaria denominada- Leão o privilegio pai' tres :Junos para explorar as minas de
«Bem sabia»-no termo da dita villa de Pastos-bons e mar- cobre e outros mineraes n'esta comarca.
gens do dito rio Grajabú, onde se achavam situados os mes- Em julho de '18G6 cbegou a e La capital o reFerido sr.
mos bens, tudo avaliado, a requerimento do doador, em Polycar[Jo Lópes de Leão. Acompanboll-o para examinar
504aOOO rei~; testemunhas, José da Costa Lima e Ellgenio essas minas o sr. Nathaniel Plant, engenheiro inglez, con
Braga ele Jesus. = ce sionario das minns de carvão de pedra do Rio GI'ande

Diee. Vl. 1-18.
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do Sul, cujos trabalhos são bem conhecidos e todos em O dr. Polycarpo Lopes de Leão (interino), em 9 de ju.
boa conta por pessoas competentes. . nho de 1851.

Partiram n'esse mesmo mez, e durante a viagem de su- O dr. \ntonio de Barros e Vasconcellos, em () de outu·
bida e descida examinaram com muito cuidado os rios 1\1ea- bro de 1851.
fim e Grajabu para conhecerem, se era possivel a navega- O dI'. D. Francisco Balthazar da Silveira, (interino) emB
ção :l vapor n'esses rios. D'e~se exame resultou voltarem ue abril de 1852.
convencidos que, feitos alguns melhoramentos, principal- O dr. Antonio de Barros e Vasconcellos, em 28 de selem·
mente-limpar os rios de graMes páos arrojados a seus bro de 1852.
leitos, podiam ser elles navegados a vapor. O uezembargador l\Janoel Jeronymo Guedes Alcanforado

Ohapadinha. (freguezia de N. Senhora das Do- (interino), em 23 lle març.o de '1853.
res da)-Foi creaela pela provisão regia de 21) de setembro O UI'. Antonio de Barros e Vasconcellos, em 23 de ju·
de 1801, e pertence ao municipio dJ Vargem-gl'ande, na nllo' ue ,1853.
comarca do Itapecurú·mirim. O dr. 'iriato Bandeira Duarte, em 28 de outubro de 185t

Está situada na estrada, que segue da "illa da Manga O desembargador João Paulo ele Miranda (interino), em
para a do Brejo, e distante d'esta {2 leguas ao rumo de N. 2G ele abril de 11855.
O. a 30 33' Iat. merid. e a MjO 8' long. oce.' O elr. Antonio l\1arcellino Nones Gonç.alves (interino), em

Tem uma subdelegacia de poliei;), e um l1istriclo de paz, 17 de agosto de 1855.
um batalhão da guarda nacional, um commissario vaccina- O dr. Viriato Bandeira Duarte, em lj. de setembro de 18tiU.
dol', uma cadeira de primeiras lelras para meninos, creada O dr. Antonio Marcellino unes Gonçalyes, P dc março
em virtude da lei provo n. 268 ue 17 de dezembro de 184.9 de '1856.
sob a vigilancia d um delegado da instrucção publica. O desembargauor l\Ianoel Jeronymo Guedes Alcanforado

A povoação da freguezia, que se pode elize:' ainda em prin- (interin l)),. em 18 de novembro de 1856.
cipio, já possue uma igreja em muito bom e tado, e cober· O dr. Anto.nio l\Jarcellino Nun s Gonçalves, em 018 deja·
ta de telha. neiro de 1857,

A maior parte das casas s50 ycrdndeiras palhoçóls. O tlr. Franci eo Dominguc' da Silva (interino), em 12 ue
A. layoura desta freguezia consta de arroz, algodão, mi- maio de '1858.

lho, feijão e fumo. O 'dr. Manoel Pinto de Souza Dantas, em 18 de novem·
A creação tlo gauo yaccum calcula-se ser 2 a 3 mil cabe- bro de 1858.

ças, que produzem 500 bezerros quando muito. O rir. Joaquim Jorge dos Santos (interino), em 14 d'abril
A população da freguezia ll\'alia-se em 6,000 almas. cie 1859. .
Oh.efes de policia.-(Relação nominal dos O dr. Abilio José Tavares da Silva, em 23 de novembro

chefes de lJolicia, que tem tfeto esta província com c.'ecltL· de 1859.
HlÇào das datas de seus exercicios.) O dr. Manoel Clem~ntino Carneiro da Cunha, em 8 de

O dr. José Mariani entrou em exercício em 18 de março junho de 1860. .
de 1842. O dr. Abilio José Tavares da Silva, em ~ de novembro

O UI'. Manoel Cerqueira Pinto, em iOde abril de 1845. de 1860.
O dr. Haimunuo Felippe Lobato (interino), em 5 de maio O dr. Manoel Maria do Amar[ll (interino), em 29 de abril

\

de 1845.' de 1861.
O dr. ]\Ianoel Cerqueira Pinto. em 23 de julho de i8lj.5. O rir. Julio Cesar Berenguel' de Bittenrourt, em 2" ele

O dr. Raimuntlo Felippe Lobato (interino), em 26 eleju- junho de -1861.
Ilho de 18~6. O dcsembargauor t\Jiguol Joaquim Ayrcs do Na cimento

O dr. José Mariano Corrêa de Azevedo Coutinuo (interi· (interino), em 8 de maio de 18G2.
no), em 5 de agosto de ,184.0. O dr. Francisco Liberato ue Mat}os, em 11 ue julho

O UI'. Menoel Cerqueira Pinto (interino), em 27 de agos- de -l8Gz.
to de 1846. O desembargador l\Iiguel Joaquim Ayres do ascimenlo

Albano ua Fonseca 1 into (interino), em 31 do oulubro (interino), em '14. de dezembro de 1862.
de 184.7. O dr. Antonio Manoel de Aragão e l\Jello, em !) de julho
\

O dr. Eziquel Franco ele Sá (interino)., em 25 de no- de 186;].
vembro de 18~7. O dr. Seba~lião José da Sih'a Braga (inlerino), em II ele

O dr. Franci co Vieira da Costa, em 8 de abril de -184·8. novembro de 1863.
O dr. José Mariano de Azevedo Coutinho (interino). cm O dr. João Florentino Meira ele Vasconcellos, em 11 de

10 ele agosto de 184.8. janeiro ele 186~.

O UI'. Francisco Vieira da Costa, em 26 de outubro ele O elr. Sebastião J.osé da Silva Br:Jga (interino), em /l de
:1848. agosto ele 1'865.

O dezembargador Francisco Maria de Frei tas Albuquer- O dr. João Florentino Meira de Vasconcellos, em 9 de ou·
que (interino), em 10 de noyembro de ,1848. tubro de 18ti~.

O dr. Antonio de Barros e Vasconcellos em 27 de de- O desembargador José Innocencio de Campos (intel'ino),
zembro de 1848. em 2lt de agosto em 1866.
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o01'. Antonio Joaquim Rodrigues, em 1° de outubro mena, o qual. orrerecen ã província com a condição de ser
de 1866. esta Santa Virgem Martyr a padroeira da freguezia.

Odesembargadol' A1Tonso Corueiro de Negreiros Lobato Freguezia.'-Foi creada por lei provincial n° 13 de 8
(interino), em 18 de julho -1867. de maio de 18315.

Odr. Eduardo da Silva TIabellQ, cm 29 dejulbo de 18G7. Evta villa, abaixo na cidade de Caxias, é o ponto mais
Odr. Mathias Antonio da Fonseca Morato (ilJterino), em commercial e importante da ribeira do Itapecurú.

ü de maio de 1868. Em 1863 tinba ~()9 casas, das quacs 68 eram de palba:
O dr. Antonio Francisco de Salles (interino), em !~ de actualmente conta dous districtos de paz, uma delegacia

agosto -I8G8. e duas subdclegacias, senuo uma no 2° districto, que é o
Odr. Antonio Augusto da Silva, em 22 de setembro U1'ubú, uma collectoria de rendas geraes e provinciaes, nm

de 1868. commissario vaccinador, um delegado da instrncçãd publica,
O01'. Antonio Augusto 0a Silva (interino), em 28 de ja- dois meL!icos, um boticario estabelecido, uuas cadeiras da

neiro cle '1870. . instrocção publica primaria, sendo a do sexo feminino cre-
Odr. Domingos Monteiro Peixoto, cm 4. de maio de '1870. ada pela lei' provincial n° 376 de :10 de junho de 185õ.
Ohichá.-E' um pobre logarejo ela ilha cle Cana- Possue tambem a\gdmas casas de negocio de seccos e mo

rias, situaoo à margem uiroita do rio do 1'01' to, 3 a 4, ki- Ibados, e varias estabelecimentos d'artes.e omeios mecani
lomeLros acima de soa foz. Arredado deste lugar, tendo coso
de permeio urna cordilheira de morros ue areiil, vê-se na MUllicipio.-Faz parte da comarca do AlLO-mearim, e é
contra costa, do lado do mar, um outro lugarejo chamado a resillencia das authoridades d'ella.
Alaflados. . É a parada do batalbão n. 22 da gllarda nacional, e o

Ao poente L!e ambos estes lugares, ba um morro d'areia, quartel do commando superior da mesma guarda, o qual
o mais alto que alli exi.to, de cima UO qual desfrncta-se uma con ta uos municípios do Codá, Coroatá e Alto-mearim.
vista magoiQca, que é assim rapidamente dcscripta por um As terras do municipio são mui proprias para a cultura
viajante que lá esteve em novembro de 1866: «Subindo ao uo algodão, arroz, e mais generoso Para a criação do gado
cume do refel'ido morro de areia, L!'alli e praialJuo a Yistil vaccum tem bons campos e abundancia de pasto, porem
para todos os lados, de fructa\'a um soberbo panorama, de apenas existem quando muito 4:000 cabeças d'esta especie
quo ainda consen'o a lembrança: tuclo então que me cerca- d'animaes, que produzem talvez por anílo 800 bezerros, e
1'3 era magnificente e esplendido ! . .. O mar cujas espumas tudo isto aintla sujeito ás correrias e destruições dos indios.
nmdas recorda\am o nascimento de Venus; <1S agoas cau- O dr. Francisco Antonio Brandão nos informou ha\'er
dalosas do rio; os comoros cI~ branca areii.1; a vegetação carvão de pedra betllmino o na zona atraz da villa, e em
esmeraltlina das ilha; o dilatado ori 'onte; os raios qUl\si llistancia d'uma legua para o centro diz, que ha marrnore
verticaes de um sol deslumbrante, atra"ez de um céo dia- de \'arias côres, o uma grande camada de zinconize.
pbano I... » N'uma cOl'respondencia ba tempos publicada no Paiz 1e-

Oigano. -Riacho pequeno, que desagua no ILape- mos, que aqui tambem se enconLram « cbistos lJetumiuo-
curú, tres leguas abaixo da rilla do Coroatü ' sos, elos CInaes L!estila- e kerosene em abundancia, e ele

Tomou este nome dns avo', a<;sim chamadas, que alli muito I.>oa qualidade, igoal <10 de Pensilvania e Ohio, como
existem cm grande quantidade. mostraram as analyses feitas pe1o-engenheiro Plaut, » que

Ointa.-Grupo de cinco montes com a denominação por abi andou em companbia do desembargador Polycarpo
de Serra da Cinta entre a lat. merid. de 5° -16' e 6° e a Lope' de Leão.
longo oce. de 48° 21' c 4.9° 2!~ . Dizem que ha uma mina de carvão de pedra na fazenda

OliJna.-ViLle !Ilaremhão (provincia do). uo eidadüo Luiz Antonio Salazar. O dr. Oscar Henning as-
Oocal.-Rio, que tem suas yertentes a L. LIa villa severa ter achado carvão lignite n'esta freguezia, mas não

do Riachão, e é um dos mananciaes do Parnahil):l. encontrou vestigios do mineral.
Oodó.-Rio, villa, fre!fuezía, e mUIl1ÚjJ1·O. O numero prúvavel de sens habitantes é de 9:800 sendo
Rio.-Tem nascimento na Itlgoa da l\Iatt:l, e correndo ao 4.:200 livres, e o resto escravos.

N. E. desagua no rio ILapecuru pela esquerda, depois ele Alem ela villa existem mais os povoados do Urllbú, Ca
incorporado com o rio do Saco, duas legnas pouco mais ou cboeira-grande e a colooia Petropolis.
menos abaixo da vílla, qoe tem o seu nome. Na Cachoeira-grande tem D casas de negocio.

Villa.-Na margem esquerda do rio Itapecuru, distante No Urubú outréls tantas.
60 leguas ela capital, e SOO braç.as uo rio, que lhe deu o A colonia Pf{ropolis tem 30 casas d9 palha, habUadas
nome, e tá situada esta povoação na lal. merid. elo 4° H.' e por 17 colonos portugueze, que plantam algodão, arroz,
na leng. occid. de '..5° 4·3'. . mandioca, feijão, milllO, etc. etc.

Foi el.}Vada á catbegoria de villa pela resolução regia de Esta freguezia distingue-se pela ultma do algoqão e ar
19 de abril de 1833 e lei provo nO 7 de 29 do abril de 1835. 1'0Z cm grande escala.

A igreja, que ~ntão havia, edificada [leio vigaria C) pria- Coelho .-Riacbo, yne tem suas nascentes na pon
no All'es ViallDa, passou à cathegol'ia de matriz com a in- ta sueste do monte chamado das Covoadas; a principio cor
vocação de Santa Ritta, al.é que o commendador Lui:l Jo é re a L, depois LI S E, e ('I tra no rio Balsas pela margem
Henriques construio outro templo, dedicado a Santa Pbilo- esquerda tI'este.
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Tomou este nome d'um dos seus primeiros descobrido- 11: habitada esta colooia por 200 e tantas pessoas, e regi.
res e povoadores-Manoel Coelho Paredes, que em seu ter- da por leis e costumes militares, e pelos I'egulamentos de~

ritorio situou muita fazendas. • de nO\'em1Jro de 1850, o '12 de setembro ele 1851 com 3

Oolonia ul.ili1;ar DE SÃo PEDUO D'ALCANTAIIA DO modificações feitas pelo dr. Eduardo Olympio Machado,
GUlIuPY.-Pelo decreto do minlc::terio da guerra n. "28!~ de como presidente do provincia.
26 tlê novembro de 1853 foi auctorisada a fondação d'esta Applicam-se seus habitantes ;1 ellltura do arroz e mandio·
êolonia, e definitivamente assentada em junho de 1854· 1J'L1- ca e /'rl1ctas de elil'CrliaS qualidades.
ma ponta de terra 011 promootorio, que forma o rio Guru- Sustentam-se dos productos da pesca e caça.
py Da sua margem direita, perto do rio Cacaual, e da coo- Pouco tem progredido esta colonia, e não tem corre·
f1uencia do Glt'l'upy-rnin"m. pondillo nem ú "istas do gorerÍlo, quando a estabeleceu,

Nas suas immeditlções tem-se encontrar]o·care.~aes e caca- e nem ÚS tlespezas com ella fcitas.
'uaes perdidos P{)l' entre o mato, atleslando antiga cultura. Vid.e Gllrup.1j, rio.

Foi sen fundador e primeil'o director o tenente-coronel Oollogio dos jozuitas.-(VHJe , é.)
Francisco Haimllndo Carneiro Junqueira, já fallecido. Oolonisação estraugeira.-O &ln 1'3,

O governo geral com este estabelecimento teve por fim nhão' ~Õ principiou a ser povoado pelo portnguezes em
povoar estes Illgales infestados ele malfeitores e quilombo- 1615. lt opinião corrente, que os priocipaes elelTIl:mtos de
las, proteger a navegação do rio e o commercio, que aonu- que se compoz a população do Brazil, nr! erocha da primi.
almente fazem os, regatões com os indios do sertão trocan- tiva colonisaç.ão, se acham nas levas d05 tlegrac1allos.
do snas mercadorias por producLos indigenas. O illostrallo commendador João Francisco Li boa no seu

Possue uma igreja pouco menor que a de N. S. dos Reme· inter~ssante Tirnon al'firma desenganadameote, ql1e se os
dios da capital, situada o'Llma praça com 60 braças de lar- degral1ados concorreram para a povoação d'esta provincia,
gura e 100 de fundo: tem uma vista agradave!, sendo as foi 001 e-cala muito diminuta, e sobretudo inferior a de ou·
ruas bem alinhadas, e com 10 palmos de largura. As casas tras capitanias, e que o seus yerdallejros elementos de po·
tem seus alinhamentos regulares, as da nação s50 cobertas voação e colonisação encontram- e Das expedições militares,
de telha a saber a do director, a qual sen-e ele arrecadação, nas remOS$as de tl'Opas para a guarnição da diversas capi·
uma outra de canto, e parte da do vice-directol'; todas ellas tanias e fortalezas, e 00 casaes de colonos, que por cen[e·
possuem muitos bons commodos. nas partiam das ilha e do continente tIo reino.

A casa do directQl' é morada inteira, a que serve d'arre- Ias Annaes de lJcn'erio encontra-se noticia ue numero-
caelação meia morada, a de canto já dita tambem inteira, asas cmigrações de colonos das ilhas e do rcino desde 1618
do vice-director meia morada, alem de 4 moradas de uiver- até HJ7ü.
sos habitantes, que tambem sã.o coberta's ele telbas. 'lJll1ero as cartasJegias atLestam frequente remessas da

A casa que _serve de armazem, a da ferraria c quartel, e tOo, 200 e 300 soldados, 05 Cluaes, depois lle concluidos
mais trinta de dil'ersos babitante , são cobertas elo uma pa- os ::lI100S de serviços, que a lei lhe impunlJa, aqui se esta·
lha denominada ubi. Pode para o /'ucturo ser uma excellon- beleciam e ficavam.
te villfl. A navegação é feita em peqüenos batelões em razão Foi porem esta povoação mui limitada até ;í instituição
do grande Dllmem de caxoeiras, cOlJhecidas pelos nomes da Companhia geral rio commercifJ em 055: cressa epa·
de Gurllpy-mil'im, Maracati-can, Anajacuara, Tuconarecuartl eha em diimte tomou proporções avultadas o traflco do os·
Lacual &. t'i:. cravos africanos, ::ttó então feito a e paços e irn;gulal'men·

O negocio do serl50 consiste em oleo, cravo, breu, nbl1- te, e comerando a desinvolver-se a prosperidade agricolüa
tua etc. c0ll11118rcial do p<Jiz, n emigração curopea, atLrahiua pela'

A estrada do TUI'y-a's"j q\Je ha annos estava aberta, e pela vantagens, qno elle offer'cia, entroll tambem a encaminhar·
qual tipba esla colonia com1l111nicação com a villa do mes- se para aqni em maior escala e d'um modo regular e per·
mo nome, e outros lugnres, hoje cstá tomada pelos matlo ,m:lOl'nlc, (l pesar (le todo o estol'VO, que a metropoj~

tornando-se por essa fo.rl11a prejuclicbl a esta colonia, e ú de ic\-anL:lI'tl contra o liireito de livre yaDsito.
lontes-aurcos: apenas mostra em p::lrtes alguns ye ligio,' Comllldo por decreto de 16 de fe"erclro, e provi ão "C'

ria picada feita pelo ex.-::lgrirnensol' Joaquim .1el1l1es Pereira. gia de ~.) do me mo mez de 18,13 foram isentos elo I'ecru·
Actualmente possue duas aolas de ensino primario, uma tamento para o serviç,o militar da tropa de linba, e deso·

para meninos e adultos, e outra par::t meninas, ambas pre- brigados de servirem no. corpos milicianno , contra sua
paradas com aceio, ba\"(~Ddo no ensino ordem e metbodo. I'ontar/e, os illleo3 e sou filhos, qlle vies -em estabelecer·se

O actual director, o capitão reformado do ex.creito Leo- no Dr. zil.
nanIo Lucianno de Campos, ba perto d'um ao no, ahi creou O governndor Paulo José da ill'a Gama pal'ticipou em
uma aula de mu ica a grande instrumental. 25 de outubro de 1817 ao ministro Tbomaz Antonio dú Vil·

Tem uma olal'i;), qlle trabalha regularmente, e duas ofíL la -o\'a PortulTal, qlle aqui ex.istia o jnglez Guilherme Wols·
cin<Js de carpina e ferreiro, frequentadas por alguns filhos tood, ·que se Ibe atrereceu ir á InglaLelTa ([ buscar fainilias
dos colonos. de artiflces e de trabalbadores ruraes para juntamente com

Terminou-se n'este aono de 1870 a igreja, que esLava as maquinas respectivas mostrar o methodo, com que se
principiada ha sete annos, graças ao zelo e dedica ão do seu augmentam os beneficias da agricu'ltllra, correndo progl'es·
director. sil'amente o seu Oorecimento. »
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Acceitou o governador este orrerecimento promettendo- €ontava em 'i86q,-D2 babitantes, sendo 59 portuguezes

lhe dar terras incultas no lugar onde as julgasse boas. e 33 bt·azileiros.
Di se que elle partill com aquelle destino e trouxe algu- Tem uma peq[lena ermida dedicada a Santa Izabel, rainha

mas famílias bem como maquinas de grande custo. de Portuga!, e urna aula de p~irneiras letras, que já foi fre-
Mo trou-se o governador muito cheio de esperanças com quentada em '18ü2 por 31 alumno .

este acontecimento, cujo resultado ignoramos. No fim ele 18ü9 abi oxisti:lm 81 colonos, a sabeI' 42 do
Correndo um véo sobre esse passado de soclJlos, volte- sexo masculino, (32 homens e 10 meninos) e 39 do se:w

mo·nos para o presente. _ feminino (28 mulheres e 13 menina ): contavam-se '18 ca-
DesLle fevereiro de -1853 até dezembl'o de ,1856 foram im- sados, 59 solteiros e I} viuvos: '1 brazileiros e 30 portu

portados 887 colonos, sendo· 847 portuguezes e 40 chine- guezes, todos professando a religirro cat~olica apostolica
zes, os quaes li\eram o segninte destino: romana. '

Para a colonia do Arapapahy foram. . . 368 O systema alli adoptado é o de parceria, sendo os prin-
Para a colonia de Maracassumé." . . . . '10 cipaes generos de wltura o assucar e aguardente, embora
Para a colonia de Santa Isabel.. . . .. . 59 plantcm- e tambem cereaes e outros generoso
Para a colonia ele Santa Thereza.. . . .. 14·0 Possue 27 ca as de vivenda, sendo apenas 4- cobertas de
Para a calonia ele Petropolis. . . . . . . . !) 1 telbas, alem c1'Ulll:l CJ 'a para o fabrico ela farinha.
P3r~ a colonia de Pericáua. 112 Colonil1 de Santa There:;a.- as margens do rio Bitiua
Foram ceelidos a particulal'es........ . 77 no municipio do Cururopu., e-m terras pl'oprias do empre-

's8i sario Antonio Corrêa de Mendonça Bitteocourt., foi fundada,
Colollia ,lo Arapapahy.-Foi creada em agosto de 1854, em '18õ5 com :USO colonos, engajados pessoalmente por elle

com a chegada dos primeiros colonos, na fregoezia de São na i1ba Graciosa, sem estipendio dos cofre provinciaes.
Joaquim do Bacanga em lorno cio canal do J\rapapahy, com Desde o seu principio fo.i esta colonia malfadada, como
odllplice fim de obter-se operarias para esta obra, e de es- se vae vêr. Fugiram 25, morreram 12; a má indole dos co
taIJelecer-se aqui um nucleo de povoação. lonas e a seducção dos estranhos produziram a in ubordi-

Do. 3G8 individoos, qoe vieram para esta colonia, eram: ção, muitos abandonaram o tralJalho, e por todo o muni
do scxo masculino, malares 294, menores 29 ; do sexo fe- cipio vagavam em occio itlade pedindo esmolas e commet-
minino , maiore 32, menores 13. tendo roubo'3.

D'este colonos 171 indemnisararn a fazenda naeional das Em t85G sendo deportado por ordem' cio governo impe-
quanti,s, quc lhes tinham sitlo adiantadas, rescindiram os ria I para fóra do imperio o seu empresario, os ~4 colonos,
contractos e estalJeleeeram-se na capital e seus arredores, que ainda abi se acharam, abandonal'am o procuraram di
llsànuo de "arias industl'ias: evadiram-se 37, falleceram 22, versos rumo.
e parando as obl'as da e'cavação em 21 de ago to de 1858, Colollia PetrolJolis.-Em yjrtude de um contracto, cele
os poucos colonos, que ali so achavam, foram di pensados brado com a pl'esidencia tla prorincia em abril de i85'f,
de pagar o rosLo Llos seus debitas, e e~palharam-se por to- foi fundada por Franci~co Marque Rodrigues em terras elo
da a pro\incia. município do Codó em dczembro de HIno.

Colonia. de 111aracassumé.-Foi composta .de !fO cbine- Não Leudo o empre ario cumprido com o contracto, pelo
zes, engajados no Rio de Janeiro aum de SCI'em emprega- qual el'a obrigado a ter 200 colonos, em 22 de elesembro
dos no lrabalho das lavras auriferas de l\Iaraca sumé. de 1856 foi elle rescendiLloJ \listo ler apenas 67 colonos.

A pro\'in ia D;ll]a tlespendeu 'om e ta colouia, pois era Extinguia-se inleiramente.
propl'ieu;)tle d:l COll1panllia 'mineração maraoben e. Calonia de Firicllua.-No :mno de 18;)4 oigani ou-so

Tcuuo sitlo suspens s em -185 os trabalbos d'esía em- na ciLlaLle cio Parlo, 110 fleino de Portugal J sob a denomi-
presa foram elies de reeliuos. nílçIío (le Prosperidade, uma companlJia com o fundo de

FalleCiou um alguns regre saram para o HiQ de Janeiro mil contos ue r Jis era !lO a moeda.
c oulros aqui ficaram. O ou fim era fundar estabelecimentos C'oloniaes ele la-

Colonia de Sallta lsabe/.- Tas margens elos rios lUerin- \loura e mineração no municil ia do Tury-assú, e ortal' ma
zal c UI'UOÚ, q. legua a sudoeste da villa de Gbimarães, deiras de con "trucr.iio cil'il e naral.
foi fundada cm 1 53 em tcrra do engenho Foree/tal pelo Pela quantia Llú 1-:000·'000 reis comprou a directoria na
coronel Torquuto Coelho ue ons:.!. margem direita do rio Pel'icálla uma po sc de terreno' au-

Tc\'c pl'incipi'D com ;jD colonos, cbegados de Portugal em riferos e dl cultura, l1epoi do ter engajado na cidade
10 lle fevereiro de t853, e recebeu o empresario por em- do Porto -112 colonos, quc riel'am na galera Ca /1'02°. que
presLill10 a quantia de 35:000~000, em virtude do contracto fundeou no porto <ln capital em 1" de novembro ele 018"5,
celebrado com a presielencia em 22 de abril de 1852. foi no mez seguinte a sentada n'es as terras a colonia.

Quando este e;;tabclecimento ia prosperando falleceo o Não obstante estar cm lugar apravi\'el, com bom ancora·
coronel Torqunto em '1860 e tomou conta desta empresa, douro par;] embarca(õe de grande lote, e abundante do
por contracto celebrado perante a presidencia em 3 de 00- pe cado, reconbeceu em 18D a directoria desta assoc.iacão,
vcmbro do mesmo anDO, o coronel José Coelho de Sousa, que nenhum resultado se linha tirado da consideraveis
que se tem mostrado solicito em promover o desenvolvi- sommas tlespondidas até aquella epoc.ha, e sem esperanças
menta da colonia, que t.aoto deve a seu fallecido il'mão. de melhor futoro resolveu abandonar a empre&O.
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Com a importação dos 887 colonos para estes estebeci- Em '!8!~9 tinha ~20 indigenas de diversas tribns, e em
mentos despendeu o thesouro provinciaL.. 68:927~80!~ novembro de '1861 apenas 58 indios maiores de amhosos

Foi reembolsado dos adiantamentos na sexos e IR menores. c em '18iO unicamente 4·4. Está bem
quantia de................ 43:528Bi80 . clara a sua decac1cncia.

Tem ainda para receber... 3:éiOO{;lOOO !ii:028{;1780 Colol1ia Januaria.-Em 'H de abril de 18ó li foi cl'eada
Deixou de entrar para o tbesouro.---:-:-:...:--...:..-----.~fF899·~Õ2[j. mais uma missão no fio Pindaré.
Cnstaram portanto 2·1 :899a021l, os ensaios tenlados desde a padre Antonio Raimundo Valle e Souza foi nesse mes·

i853 para cá I 1110 anno incumbido de realisar esta creaçflo. o que canse·
De todas estas colonias apenas Santa Isabel dú esperanças, gula aproveitando-se de 80 indio. guajajáras, que de ha

e as mais desilppareceram I muito haviam fixado asna resiJencia no lugar, cm que orio
Tendo sido extincta a repartição de colonis~ção, foi por Caru se lança no Pindaré.

ordem da pl'esidencia cle 8 de junho de 1860 commettida Chegon o padl'8 Antonio Raimunuo a reunir ahi 90 indios
á directoria geral dos índios a inspecção e gerencia da co- maiores e 38 menores.
lonisação estrangeira. Em ,18M tinha -11'> choupailas, habitad';js por -129 pessoas,
~Como se acaba de vêr não tem podido esta provincia sendo M) maiores e n'estes apena contam-se 22 homens,

atl'ahir até boje a emigração estrangeira, apesar da fertili- Actualrnentc é habitadn por '121 indios.
dade do seu sólo e da salllbriLlade do seu clima, e de tan- Colonia Leopolclina.-Desde H150 principiaram a con·
tas riquezas nat(lfaes, que possue. vergil' para a paragem denominada Baca6al, ;i margem es·

Não é d esperar que para cú se encaminbe a emigração querda do rio Mearim, uma grande multidão crindios das
europea, que sem duvida buscará de prefel'encia as provin- uações Crenzés e Pobzes, apresentando disposições para
cias do sul do imperio. já pela maior semelbança do seo abraçarem a vida social.
clima, e já pela maior somma ue Jillueza.e progress'o ma- Em virtude da portaria da presidt:ncia de i i L1'abril de
terinl de que dispõem. 1854 foi ahi creaua esta colonia.

Embora tuuo isto acaba a assembléa provincial, em sua Foi seu fundador o apitão Antonio Lourenço ria Silva,
sessão de '1870, de 'otar 4·0 contos para colonisação. Esta colonia, que em 18iH contava t>00 arcos, foi acom·

Com dacla de '13 de outubro de 1870 o dr. José da Silva metlida na sogointe anilo pela f>bl'es, perniciosas, que cei·
Maia, como vice-presiLlente em exercicio, dirigio grande nu- fando a vida d'ulII avultado numero e Qccasionnndo a fugi·
mero de circulares convidando varios cidadãos, sem distinc· da d'outros para as mattas, reduzio a sua população a floUCO
ção de classes e matizes politicos, a comparecer em palacio mais de 100 almas.
n0 dia '16 ao meio dia- aLim de tomar parte n'uma reunião, Em IBM tinha 336 habitantes, sendo Ui8 Timbiras,81
que tinba por 11m promover a fundação d'uma sociedade, Crenzés, e 91 Pobzés, e boje mais de 500 indios.
que se encarregasse de deligenciar a vinda de colonos es- E' a· colonia que :1pre cnta melbores resultados, pois que,
trangeil'os. • (llem de possuir roças feitas em gr;mde escala, d'onúe coo

No dia indicado te\'e efJectivamente lugar a rCLlOião, o dr. Ibem os indios os viveres necessarios, já produz algum ai·
Maia leu um discar"o expendendo as suas ideias, e apresen- godão, (lo qual vierain ultimamente ao mercauo dez saccas.
tou um projecto d'estatlltos demonstrando a maneira mais Tendo sido supprimida a directoria de colonisação pela
conveniente, como elle entendeo, de organisar-se uma aSSQ- lei prov. n. 3M de 9 de julho de 1809, resolveu a presi·
ciação, que realise o pensamento contido na lei provincial dencia em 8 de julho de 'J860, qne ficassem li cargo dl
n. 906 de 18 de julbo de 1870. (Vide Publicarlar .bllwa· directoria geral dos indios estas colonias e as rle que Ira'
tlhense n. 230.) cta o regulamento pro,;inc:al de 19 de al)ril de '1~54..

Por lembrança do mesmo soro foi organis3(la Ullla direc~ Alem destas colonias tem '18 d'ircctOl'ias parci3cs d'inúio5,
ção prorisol'ia, composta dos senltores: e sobre ellas o dr. José da Silva Maia, como presidenleda

Presi-dente-Barão d'Anajatuba, ,'ice-presidente-Dr. Fre- provincia, disse o seguinte em seu relatorio á assemblea
derico José Corrêa, secretario-Martinns Iloyer, thesonrei- provincial.
fo-Joaquim Marques Rodrigues. aA -1 n directoria parcial, do municipio da Barra do Cor·

Oolor.lisaç:'l.o indigena.-Existem n'esta (la foi fnndad3 em 184.7, contem cerca de 1270 indios,
provincia tres colonias com as denominações dd São Pedro distribuillos rOl' scte aldeamentos; a 2\ no Ju::.saral, foi
do Pilld(wé, Januarirl, a L(iopoldina. creada em '1853, é incel;to o numero tanto dos indiosal'

Colonia de São Peri'/'o do PindarrJ.-Em 18'.0 foi esta deados corno do respectivos aldeamentos; a :ln do AI·
colonia de indios guaj3jtíras assentada na margem direita do percatas, creacla em 18!i7 contcm per'lo de 600 indios e ~

rio Pinda;'é, di tante 6 leguas atirna da freguezia de Monção. aldeamentos; a 4·n estabelecida na l'oz do Grajahú em '1811,
accupa uma légua de terra quadrada, muito fertil e abun- corlla cerca ele GOO 'ndios di::.tribuidos por 6 aldeamenlos'

dante de pes'Ca e caça, a qual a provincia comprou ao cirur- a ()a no lugar-Palmeira Torta, craada em 18õí conla cerca
gião Manoel Lopes de- Magalhães pela quantia de reis .... de 350 indios em 53 aldeamentos; a 6" no lugar-Tapera
2:000~OQO. da Leopoldina,-fundaela em 18v'j, contem 2200 índios em

Poi seu fundador o incançavel c bem intencionado tenen- 14 aldeamentos; a ia no lugar-Camar,aóca; a 8n na Boa-Vis·
te-coronel do imperial corpo de engen[1eiros Fernanelo Luiz ta; a gn no Iugat'-Sa[lucaia; a iOnno Alto Pindal'é; a ilaa
Ferreira. margem do rio-Carú-foram fundadas em 18M, mas não
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tenho recebido informações a respeito do numero dos in- OOn:l.arca.-Vide Divisão judic1'aria.
dios nellas residentes nem dos respectivos aldeamentos; a 001TI.boio .--Hepetidas vezes encontra-se esta pa·
I2a fundada nesse mesmo aimo no Alto Mearim, contem laHa nos escriptos antigos do Brazil, e por isso damos a
cerca de 67 índios em!f alL1eamentos; a '13 a no Cajary fun- seguinte explicação.
dada em 185o, consta de um só aldeamento com perto de « A guerra, em que estara Portugal com as potencias
tOO indios, a '14.a no Capivary fondll,àa tambem em 1855, barbarescas, obrigava-o a fazer o commercio com o Brazil
com ti alLleameotos; a 15" de Santa Thereza, em 1859, com por frótas comboiadas por uma ou duas naus de guerra,
4; a 16a na Chapada em 1861, com -16; a na no municipio das quaes a primeira se chama\'a Mmiranfe e a segunda
da Imperatriz e a 'ISa no Gurupy. E' incerto o numero de Capitania.
indios existentes ne~tas cinco ultimas directorias. « Mas logo que se fez a paz com o rei de Marrocos, ce-

As colonias acima mencionaLlas são actü.:.llmente regidas dendo-se-lhe a praça de Mazagão, e se estabeleceu um cru
simplesmente por lJm director, visto não encontrar a presi- zeiro no estreito de Gibraltar l.:ontra os Argelinos e Tunesi·
dencia sacerdotes que se queiram prestar ao serviço ela ca- nos, principiou li fazer-se o commercio em navios soltos,
tcchesc no cargo dos missionarios, e directores, na confor- pelo que alJgmentou a actividade do commercio nacional,
midacle da portaria q~le creou essas colonias. navegaç,ão e productos coloniaes a um ponto de prosperi-

As directorias parciaes sJo na forma do respectivo re- dade, que jami.lis e poderia imaginar: encurtaram-se os pra
guIamento regidas por um Jirector. Acham-se vagos os car- sos de credito, fizeram-se os pagamentos mais exactos, em
gos de director da 7'" sa, ga, -lO", H a, 14a, H>", 16", na pregaram-se leu'as de cambio, e emum os navios plJderam
c 1Sa, por f~:IL:.l ue pessoas, que reunam a condições ne· fazer duas vingen em menos de um anno, quando DO tem
ces-arias para promover a catecbese e ci\~lisayão cios in- po das frotas apenas faziam duas em tres annos.) (Vicie Re
dio., que por i se e acham uisseminados pelos aldeamen- cordações de Jacome Battoo, Londres ~813-pag. 86).
tos respectivos;- em ~ue se possa formar um calculo se- Oorrunercio.-?elas provisões regias de 8 e 23
gllra li cerca do seu nlJmero. ~ L1e novembro de '1752 foi concedido aos poros desta capi-

Os índio da maior parte das tribus existentes nesta pro- tania o commercio livre de suas producções.,
villcia são su 'cepti veis de amoldarem- e ao estado social, Desde ,1760 a 17í i sahiram do Iaranhão para Portugal
dotatlos como ão de indole pacifica e branda, 7,1 navios carregados com o seguinte.

AlglJns aldeamento mantem bõas relações com as povoa- Algodão @ .•..•.•..•.••..•.

.líes' principalmente os dos índio' Guajajáras ,que entre to- Arroz @ .. " .•.......... , •.

dos <:lio os ~ue tem sempre manifestado mais tcnJencia Gengibre @ .

para a yida civilisLlda. Cacau, .
Com excepção da colonia Leopoldina, que j,{ tem a[lresen- e mais alguns generos de menol' monta.

tado bO'dS colheitas de algodão, nenbumas elas outras colo- Em 1780 a exportação i!TIportou em rs. 350:836/.6503
nias e directoria. rarciaes tem renda [lI' pria. Touas deu· Em OHi , " ' 459:76'2$S08
nbam por serem insua1t;jentu~ as quantias con ignadas no Em 1782................ .. .. . . .. D61i61.6~032

orçamento quer geral quer provincial para auxiliar ao me- De 1783 sabemos, que sabiram d'e ta cidade para Por-
nos o seu c1esenro\vim:lnto, tugal 22 na ias levando este carregamento.

i'llllita tribLls ainda existem errantes pelos sertões da Alg'ldão @., , •.. 49:7;)6
provincia cm estado selrag,)m, e nalia se tem podido fazer Arroz @ .................• 64:519
no sentido de chamaI-as ao habitas da vida social [lar fal- Valor da praça , ... . . .. . . . . . . .. 54.4:980~G90

ta de mi. ionarios. Em 081, , . , . . . .. . .. . . . .. 37õ:760i~904

No estudo em que se acham a colonias e diretorias par- Em '178õ " '. . . .. . 566:55886M
ciacs não é pos irei di8.pen arem 02 índios il tlJtella dos Em 178G .. , , . . .. 61O:lf05~123

re pectivos directores, que pelo contrario são muito neces- Em 1787 nada encontramos.
sarias para os animar e aconselhar ao tl'abalbo. Em 1788 sabiram 26 na 'ias com este carregamento,

Devo sobre este as nmpto scicntificar-vos de qlJe o go- Algodão @ ,. .. . . . . . . 63:510
vemo imperial, fJlJC votava anllualmente a quantia de rei Arroz @ ' 313:4,:,h
2:000~OOO parJ er applicada tiO importante serviço da ca- Valor da praça, " '" .. , 686:74·6 7S0
tachese e civili';)ção dos indigenas acaba de reduzir a reis Decorrem agora tres annos, do quaes nada abemos.
I:OOO~OOO essa consignação, que aliás não era sn1Iiciente 1702. Exportação , 816:366$852
para o fim à que era uestinada.» Importação de 223:674,~900

Pelo art. 23 rla lei provincial n. 90D de '18 de julho de 1793. Exportação , .. 819:706i~080

'1870 foi o go\'erno provincial auctorisado a creqr tres colo- A importação de, , " 168:M2a230
nias indigenas nos lugores, que lhe pareces e convenientes. A colheita do (Irroz e algodão foi a maior, que se vio.

Em virtude d'esta auctorisaç,ão foi creal]a no lugar Pal- {794. Exportação ' .. '. . . . . . 722:3221J771
meira Torta, nu comarca da Chapada, uma colonia pur por- Impo,rtação. . . . . . . . . . . . . . 226:91Sa820
taria do presidente c1aprovincia de H~ de outubro de 1870, 179~. Exportação .. 00' •...• , •••••• 1:352:i23~I'18

sendo DOrDeiado no dia seguinte r)irector ela me~ma o capi- Importação. '. ' '. . . 220:6991J890
tão Manoel Francisco Dias, p96. Exportação..... . 1,091 :98~t$150
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Somou em 36:893;)913 reis n importação de fazendas, os de 3 e 2 0\0 ~o mez aql1elles, CLl1e tem precis~o de acudir
que entraram nn alfandegn e pagaram direitos, não se con- ao seu credito e remir Sl1:lS necessidades.»
tando as preparndas cm fabricas da }Ietropole e das costas WJ9
de Malabar, que eram livres do direitos. Valor de eX(lortação .

Desde 1805 até ·1811 salliram em (]ivcl'sos navios. I( da importação : .
Algodão, arrobas '. -1,097:713 Contra a praçn .
Arroz, idem. . . . . . . . . . . . . . .. 1,903:299 ·1820

e mais diversos geoeros mindos. Valor da exportação 2 237:3961~305

Commercio com Portugal e outros reinos estraogei!'os. « da importação..... . . . . .. .. ·1 ,885:2501~690
Em 01808 o commercio e tere de tal forma paralisado, que A favor dn praça..... '" . ... . . . . . . . 352:Hõ~615

foi até neces a!'io o brigadeiro .lo é Gooçall;es da Silva (o «Os preço cio algodão tem diminuiyo e continuam adi·
barateiro) tomar á seu cargo o pagameoto da trop<.1, como miouil' de M maneira, que estão redl1sidos á melaue do
participou o governado!' e capitão-general Paulo José <.la ql1e.ia foram, o arroz da mesma fo rtm, e-para maior mal
Silva Gama em 8 de fevereiro L1e ·1812 ao conele de Agni- a colheita passaua foi lJmmamente esca sa.
ar. «(O commen:.io paralisado porque tendo antecedentcmco·

··1812 te olIúreciJ'O grandes vantagens o mercatIo de Inglaterra,
Valor da exportação..... '1,069:91H~891{. diminuindo repentinamente o preço do algodão, as perdas

« da importação... . .. '1,273:H9iJ:350 foram em proporção do augmento, que tinbam tido ,IS CS'

Balanço contra a praça -'2õIT67"E~~'6 peculações mercantis em virtude d aquelles mesmos alto
1813 preço, que i1ludirtlm os commerciantes incautos ou ambi·

Valor da exportação. . . .. 1,M5:7G5~3v9 ciosos, que ora experimentam grandis issimas perdas endo
« da importação. . . • .. 1.4·4Ji :927 i{667 esse tambem o motivo porque -os a!'mazens ,estão atulhado

A fÇlvor da praça.... ..··19i:Ú315·78692 de fazeodas estrangeiras, que não podem ter con.1Jmmo
18H. co!'respbndente, e pela mesma rasão o rendimento da alrao·

Valor da exportação.. . . .. '1,704..:262$003 ga tem diminuido.» Assim parteci\)ou o governador u'esla
« da importação , ·1,824.:8'J.SaSOO capitania Bernardo -da Silveira Pinto para a corte, e aCCl'e·

Contra a praça ~ . . ..····3C);·585a797' centou, «que DO anno proximo passado a colheita fOI'o tão
o1S15 esteril, ql1e não bavia lembrança de outra semelbante, apro·

Valor da exportação... :.. 2,076:738aSr)O ducÇão do algodão um L1ecimo da que costnmava ser, 6

« da importação.. . . .. 1,S24:848~800 com tudo não cresceram os preços, e os fretes, que oram
A favor da praça. . . . "2K(89Õ~5ÓO de 1a200, 'U600 reis e mais desceranl a 200' reis.

181() «A impgrtação tem diminuido, a escravatura que nos ano

Valor da exportação.... .. 3,431 :650~215 DOS antecedentes aRdava de 6000 escravos, desceu á mela·
« dll import.ação. . . . .. 2,2'1.. ;1 :3H5í5080 de deste numero, os lavradores empenhados com os nego·

A favor tla praça. " . cr96:3Õ~>füi5 ciantes, a alfandega sem rendimentos etc. etc.»
1S-17 O rendimento d'alfandega cm !J annos desde 1812 ale

Valor da exportação.. .... 3,M8:8G2a562 1820 importou em 2,!!82:4.2f)~604 reis.
da/importação.. . . .. 3,68I:451a030 O rendimento da alfandega no dia 7 de fevereiro d!

Contra a praça .... '. ....·T3"2j58·8~4·68 '1812 foi de mais de 1:0001$000 reis, o que admirou seguD'
IS18 do se lê na participação da goveroa<.lor Paulo José da Sill'a

Valor da exportação.. . . . . 3,669:687i~200 Gama, logo no di;) seguinte, para a côrte então no nio de
« da importação . . . .. ?./~:~.~~.:~~.~.~~.?.g. Janeiro.

A favor da praça. . • . . 257 :8581$230 A alfandega e a inspecção (governava Bernardo da Silvei·
Neste anno Mnaoel Antonio Xavier na Memol'iajá citada, ra Pinto) renderam cm 1819 menos GO contos «pela exces·

escrevia o seguinte: siva affiuencia de fasendas estrangeiras nos annos antecc~en'

«Não é menos ruinoso ao commercio do Maranhão aquclle tes, de que estavam cheios para muito tempo os arma7.ens
que alli vão fazer os americanos introclu~indo farinbas de com gravissimos prejuizos dos negociantes, qllC totlo Ol

trigo em grande quantidàde, e outros artigos el'industria e dias estavam vendendo-as em leilões com grande pel'lla. B

producção ele seu paiz, o que regularmente monta a mais li cO?n?nissão particula1' d'adminisfraOão e inferem
de cem contos de reis, qda um anno, que leram em betlo lnlblico, cl'eada n'esta cidade em 1822 pela junta do gover·
dinheiro, á excepção de mui pequena quantidade de couros no provisorio, quando deu o seu relataria sol)re a alrande·
seccos e salgados cm cabello, e nada mais, porque nada ga ~isse, que a sua escripturação \«se achava complicadissí·
mais Ibe convem, cujo desaguadouro tIe dinheiro hp produ- ma em virtude ela provis::io de 7 de agosto de 1817 do
sido uma coocurrencia tão frequente cle americanos, que é secretario de estado, Beserra. li

raro o dia, cm que <Illi não cbega alguma escuna americana, Por este escl'ipto se conhoce qne bem pouca fiscalisação
mai ao mesmo passo 11a produzido uma tão grande falta de bavia.
numeraria, quo é incri\el, dando por isso muito lugar a Desde o principio da guerra dos Es\ados·Unidos, que fi·
que nutram os poucos usurarios e capitalistas com os premi- nnlisou depois do assassinato do presidente Lincoln, escrc·
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C b t IImport. de caboL . 515:000,;1 -1,389:000;)
il o agem Export. de caboL. . 898:000~ 1,265:0008
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Interior: Remessas para Goyaz. ;)00:000/$ 500:000~

veu um negociante d'esta pral;a, as Lransações commerciaes bem formar uma idéa das diversas industrias e productos
ressentiram-se mais ou menos d'esse estado deploravel, com naturaes desta provincia, que disputa em pl'imazia commer
tudo as importações, segundo os dados oficiaes dos Esta- cial a soa irmã e risinba do Grã-Pani: eis os producto~

fios-Unidos para o Maranhão, foram: priueipaes.
Fm Hi63-M 322:45t~1I3 I Aguardente de canfla. Gergelim.
Em 1862-63 277:0;;tJ6W A,lgodão em rama. Gomma elastica.
Em 18(3"0-61.-, 215:62175~õ9 Amendoim. « de peixe e polrilbo,.

E a exporlação: Arroz pilado. Legumes.
Em 1863-6'1... , 1::I3:õq8~981 Assucar. Louça de barro.
Em 1862-63 , 209:1~30tS960 Azeites \'eget:Jes. Madeiras dirersas
Em 1860-61. ,........ 78;QI5~753 Baunilha. Mamono em grão.

«Nestes tres annos finane.eiros temos uma importação Cacár). Milbo.
media de 271 :708~129 reis e uma exportação Lambem me- Café. Oleo de copabyba.
dia de HO:318h56't reis, o que dá um balanço commer- Carne salgada. Peixe salgado.
eial em favor dos Estaúos-Unidos ua metade do mo\'imen- Castanhas. Rede .
to de importação, que esta praça tem pago com o seu pa- Charutos. Rezina::. diversas.
pel sobre Londl:es pela maior parte. Chocolate. Sabão. .

«Alem da importação direvtn, ha a indirecta pelo Pará e Couros curtidos. Salsaparrilha.
Pernambuco d'onde vem por cabotagem produi,;to , que se Ditos em cabelto. Taboado.
fossem directamente trasidos elevariam a importação dos Doces diversos. Tapioca.
l~stados·Unidos a mais de '100 ou 200 contos ue reis, o Especiarias. nhas de boi.
que daria par cada anno uma importação media de cerca Esteiras. Urucu.
de 400 contos. Farinha de mandioca. Velas de carnaúba.

«Com tod:ls esta vantagens a assembléa geral legislativa Dita de araruta. Vaqnetas.
excluio este porto (do MaranlJão) da escala, que tem de per- Flores artiflciacs. Diversos outros objectos natu-
r,orrer no imperio a Iiuha de vapores estabelecida e contra- Frutas do paiz. raes e de industri.a.
elada entre o Brazil e os Estados-Unidos I 212. A somma dos valores officiaes do commercio mari-

«Esta exclusão prcjudicil tambem as provincias do Cearã timo do Maranbão relativos aos exercicios de i85!.(.-55 e
ePiauby, porque aquclla manda do porto Acaracú os seus '!863-6q" foi no primeiro exercicio de 6,031 :000,>000, e
prodllctos ao nosso mereado, e esta pratica o mesmo sendo no segundo de '14,995:000~000, distribuindo-se nas espe
os couro o principal genero de exportação, que pela maior cias que von demonstrar.
]Jarle vão para os E tanos- nidos.»

(Vide Alfandega.)
Illustramos o presente artigo com as seguintes obsen'a

çõcs, extrahidas úos Elementos de E:slatistica commel'ctat
rio 8ra:il, Rio de Janeiro, 1865, escriptos pelo talento.o
e incançavel Sr. Dr. Sebastião Ft::rrcira Soares.

«208. O commercio do Maranhão é um dos mais illustra
dos e metboclicos, comparado com o das outras praças do 213. Procedendo~se á comparação. tlas ommas do com
Bl'azil, que no geral só depois da promulgação do codigo mercio ge"ral da provincia do Maranhão nos execrcicios de
commercial em 1850 começaram a melhor ordenar a sua 18;)4-.50 e .f863-G4 entre si, reconhece-se que no ultimo
cOlllabilidaue, quando ali, desLie epocba remotas, os com- exercicio as transações reali adas foram alem do' duplo das
merciantes arrumavam os seus livros em boa e regular for- eIIectnadas no primeiro, isto é, realisou-se um aogmento de
ma mercantil, e faziam todos os seus contractos na melhor 8,9M:000i~000 no ultimo oxercicio tlo decennio, o qual é
DI'dem. igual a um progresso na razão de .f i8,65 por cento, ou a

209. Conforme a estatUiea commercial de .J8~í a 1855, um crescimento médio aunual cle H3,iH por cento, progres
possuia a provincia do Maranhão 1,639 ,C:lsas commorc.iaes, o a saz lisongeiro para o paiz.
fabris e industriaes, sendo nacionaes 'I,OM~ e estrangeira 214. Considerando·se o cOlTImercio pelas diversas espe
~8J, Segundo a estatistiea de '1863-186'1" conta 1,605 ca- cies de qLle cite se compõe, se chega a conclo~ões estatis
sas commerciaes, fabris e indostl'iaes, sendo nacionael ,08Q, ticas bem satisfactorias, como vou Jemonstrar, pas ando a
e estrangeiras 519; e, COmljUanto tenha diminuido de 34, apreciar as ilOporta.ões e esportações directa e de cabo
casas o total de .f8ô3-i3!1., comtudo vê-se que a. casas na- tagem de per si nos Lious exerci ios, que tomei por base
cionaes augmenlal'am de 3~, o que prova a fa\'ol' da nacio- ue tas d€scripções e ana\yses e tati ticas.
nalisação do commercio. 21;). A importações directas eITectuadas no :\Iaranhão

211. Os prineipaes prolluctos que servem para alimentar nos exercicio de 1854.-5(j e 1863-6't. ão as que CQn~-

o commercio da pro\'incia do .Maranhãu só l'esumidamente tam do marpa, que segue, com designação de uas proce
\'OU descrevei-o, porque longo 1'óra ennumeral-o , alem de dencias, c clemon trando 05 sens I"alores ofl1ciac'.
tine, eonforme a demonstra~~ão, que vou produzir, se pode

lJiéc, ]Lt,1-19.
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Gram Bretanba .
Portugal e possessões .
França e possessões .
Hespanba e possessões .
Estados-Unidos. " .
Belgica : ..

Algodão em rama .
Assncar .
Arroz pilado .
Cacáo .
Couros seccos e salgados.
Oleo de copahiba .
Sola .
Di versos obj ectos .

1,6f8.~43~.OJ80G50k1 3.f~62s=8.~08GO"0!l 220. Da demonstr~ção, que acabei de produzir, se reco·
Gram-Bretanba... , . . . . . . . . . '" v.P - v.P h . d - d ., d 11
1:' - 23~'.000.!l 817.'000k1 n ece que o commerclo e exportaçao a provJncla alia·J' rança e possessoes........ - ~ 1-1' ~p

Portugal e possessões. . . . . . . 437 :000t{ q.38:000/j ranbão no exercicio de '1863-M augmentou em mais lIo
Estados-Unidos. . . . . . . . . . . . 187:0001> 322:000tl triplo sobre JS export,ações realisadas no exercicio de 180'1
Hespanha e possessões...... 47:000,'$ OO:OOO/p -50, isto é, elevou-se em mais 0,230:000aOOO; mas cum.
Cidades Hanseaticas,.. .. . . . . 40"0001 65:000~ pre Jflvertir que este grande augmento procede pl'Íllcipal.
Belgica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP r.P

Republicas do Prata.. . . . . . . I Õ:OOOj) a mente da grande alta, que te"e o algodão nos seus preços
Diversos Estados ~.~.:ºgºt ~~.:ºgº#.. por motivo da guerra dos Estados-Unidos. Oaugmellto rea·

2.60'1 :OOO~ 0.064.:000a lisado foi na razão de 259,79 por cento no decennio, oque
2·16. A demonstração precedente prova, que no exercicio se traduz em um progresso médio annual na razão de 28,86

de 1863-64 o valor das importações directas, comparado por cento.
com o das realisadas no' exercicio de IBM a ·1855, apresen- 22'1. Observa-se que de todos os Estados, que realisaram
ta um augmento de 2,l!63:000~000, qU:Jsi o duplo rJaquel- exportações de productos da provincia do Maranbão. os que
le exercicio, o qual se traduz na proporção de 94·,73 por mais avultaram foram a Inglaterra e a França; mas em ge·
cento do decennio, que equivale a um progresso médio an- ral todos elles foram alem do duplo das transações que af·
nual na razão de 10,02 por cento, fec.tuaram no exercicio de t85~-55, menos os Estados·U·

'?.!'! 7. Os principaes Estados que exportaram os productos nidos, pelas razões que já tem sido dadas. Agora, porem,
do Maranhão foram a Inglaterra e França, que duplicaram que a guerra se acha extincta, elles serão um dos principaes
as remessas feitas no primeiro exercício desta comparação, fregllezes do Maranhão, como foram antes de suas dil'cr·
conservando-se os outros no mesmo pé de transacções, e genci:Js politicas.
sendo digno de obrervar-se terem os Estados-Unidos, mes- 222. Passando do commercio exterior p:Jra o de cabola·
mo a despeito. da guerra, duplicado as suas remessas. gem, tambem se observa que o l\f:lranhão te marchado nas

2'18. Os principaes productos, que alimentaram as expor- vias do progresso, como vou demonstrar, principalmente
tações da provincia do Maranhão para paizes estrangeiros, em referencia ás importações de cabotagem, e depois em
são os que vou demonstrar no mappa, que segue designan- relação ás exportações da mesma expecie.
do não só as quantidades e qualidades, como a sua illlpor- 223. O \"alor do' commercio por importação de cabola·
tancia, segundo os preços officiaes do exercicio de 1863-64. gem no exercicio de '18G3-M é o que \"ai ser demonstra·

Unido Quant. VaI. orne. do BO mappa, que segue, no qual distinguirei os gellero
arroba 286.3ft3 6.395:0008 de origem nacional dos estrangeiros navegados com carla

« 150.92!l 336:0007~ de guia, já despachados por consumo nas provinGias, que os
« 24.394· 45:000a remettem para o Maranhão.
« -120 500a Generos.

a 61 :960 320:000a Nacionacs -E-s-lr.-g-uia-do~ Tol~1

a 3!l.611 (j3:008~ Pará. . . . . . . . . . 5!!:OOOt$. 1,li :OOO~ 16tí:OOO~

libra 28.890 1'1:000$ Piauby...... . . 695:000~ 3:000~ ü98:000n
a 76:500a Ceará. . . . . . . • . 2Hi:000· 9:0001$ 25á:000~

Somma ..··;f~üi7":oooa Pernambuco.... 3·1 :000 07 :OOO~ 88:000~

219. Os productos designados no mappa, que precede, Bahia : 4.3:000;~ 7:000a 50:000~

foram exportados para diversos paizes çJa Europa e da Ame-Rio -de Janeiro. 97 :OOOa 37 :000i! '134:0006
rica, como vou demonstrar no mappa, que segue, afim de ·..·T.T6BjYõó;~·······_-22-üyOÕa··· ..·L38~Eboo~
que se possa avaliar bem a extensão do commercio de ex- 22~. As sommas das importações de cabotagem realisa·
portação directa da província do Maranhão; e, para se po- das no Maranhão no exercicio de 1854-55 montaram em
der determinar o progresso deste ramo ele commerdo, e ~15:000aOOO, pertencendo aos gencros nacionaes 333:000~t

mesmo para ir de conformidade com o systema, que tenbo c aos de origem estrangeira 182:000a; e, procedendo-se
adoptado, "OU demonstrilr os valores officiaes elas cxporta- á comparação d'estas sommas com a dos generos semelhan·
ções relativas ao exercicio de 1854-55 e 1863-6'l-, desig- tes elas importações de "-863-64, reconhece-se que nos
nando os paizes a que ellas se destinaram, cnmprindo ad- generos nacionaes hoove um augmento de 832:000a, e DOS

vertir que alem elos objectos que acima ficam demonstra- de origem estrangeira 42:000a; per(azendo um allgmcnte
dos outras especies foram exportadas, que por brevidade total de 874.:000a, ou ele 75,02 por cento Llo decennio, que
não classif1oo. se traduz n'um progresso annual constante na razão de 8,31

f85'>-i855 f863-18GI, por cento.
1.213:000~ D.394.:000B 225. o. grande aogmento das transações realis:Jdas em ca·
508:000~_ I .OV3.000,~ l>otagem pela provincia do Maranhão procede em maior paI"
38:800i~ 379:000t~ te do estabelecimento da navegação por vapor entre esta c

134.:0008 288:0001~ as suas irmãas confinantes. É portanto íncontestavel, como
H2:000;~ 133:000i~ já o tenho demonstrado por mais de uma vez n'este com·
12:000·' a pendia, que o principal motor do progresso commerGial da

·"~fõf'7:·ÕÕÕa··""'7":24:7))OO.tl· províncias maritimas é a nayegação por "apor, assim como
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Tonelada.
3.655
1.597
5.075
1.267

Para .
Piauby , . ,
Ceará , ..
Pernambuco .
Bahia ., .
Hio de Janeiro ..

lambem será o principal agente do progresso industrial das não POSSUil' os intlispensa\'eis dados para desenvolver, CQ

provincias intemas o estabelecimento das vias ferrías, que mo (jonvinba, a navegação dos' apores: portanto serei mais
lanlo impulso deram aos Estados-Unidos do Norte da Ame- breve a este respeito do que o fui em relação ás outras
rie.,. províncias,

226. As exportações de cabotagem effectuadas pelo Ma- 232. A navegação de longo curso da província do l\fara-
!'aobão no exercício de 1863-M tambem apresentam um nhão se elTectuou em barcos nacionaes e estrangeiros, os
grande augmento sobre as do exercicio de .f 854-5;), co- ({uaes \'ou demonstr:lr no mappa, que segue, relativo aos
mo vou demonstrar, produzindo primeiramente o quadro exercicios de 1854-55 e 1863-6~, fazendo distincção
das exportações relativas ao exercíeio de 1863-64 com dis- das suas nacionalidades.
lineção dos generos nacionaes dos estrangeiros navegado ~~
com carta ue auia, 'avios. Tonelada. Equip. Nal"ios Toneladas Equip.

b Americanos . 10 L8H 86
Generos. Belgas .. , . . . 2 4.32 20

N-ac-io-lIa-es.~Eslrans. guiado; Tolal. Francezes. . . 10 f. 768 i42 20 4.034 2U
262:000~ L3:000v~ 385:000a flanoverianos '" '. 3 336 18
49:000~ 322:000;$ 371:000~ Hespanhoes.. 7 1.356 83 9 1.205 94

-IOõ:0008 253:0008 358:000a ~n;~~~~~~~e·s·. 22 9.519 353 4; ii .~~~ ~6~
30:000$ 52:000a' 82:000a Portugnezcs. 21 5.597 339 23 7.008 326

2:000J 8:000;); 10:000t$ ....·..·7'2·-2'õ~T~f3 ....IJ)2·3........l:'i8....·24·:54·8....f:üfi
66:000tl _3:0001) 89:000~ Brasileiros... 7 1.460 98 6 {'298 75

-1íTüYõOa-'7's'i':'Ü'õÕ]"""C2'giFü'üõ;r ··..····70..·2T:·943....T{·2T·..··Io~·· ..·2~r:8ii'ir-r229
227. A SOO1ma das exportações de ~abolagem do l\1ara- 233. O mappa anterior demonstrou que a navegação de

nhão no exerclcio do i854-55 so ele\'aram a 898:000~. longo curso do ,!\Iaranbão no exercicio de '1863-64 foi su
pertencendo aos generos nacionacs 431 :0008, e aos de ori- perior á do exercicio de 1854-55 em 25 navios, lotando
gem estrangeira na\'egados com carta de guia 4.67 :0008; e, mais 3,903 toneladas, bem como apresenta maior numero
comparando-so estas audições com as emelhantes do exer- de na\'ios das nacionalidades ingleza, franceza e portugueza.
cicio de '1863-61" resulta reconhecer-se um augmento des- 23~. A navegação de cabotagem tambem marcha em pro
la e pecie de negocio, em referencia aos genero nacionaes, gresso, e isto se prova com o mappa, que you produzir,
de 83:000~OO(), e em relação aos de origem estrangeira, de relativo aos exercicios de ·1854.-n5 e -1863-6~, com uis
314:000J, e no total 3ü7:000 , ou M,21 por cento no de- tincção das pr 'iDeias da procedencia.
cennio. que se converte em um progresso mêdio annual na ~85"~~lS_55_~ __1_86_3::~18_M_~

razão de 4.,9'1 por cento. . . Navios. Toneladas. Equip. Na,los.
Pan 37 4,852 ~-I60 24-

228. Por falta de dados estlltisticos omciaes não trato do Pia~l;y·. : : : : .12 -1:774 130 {4
commolTio interior de ta pro\'incia, e somente posso uecla- Cearú. . . . . . -lO 596 64 :1-3
l'ar qne para Goya;z remetto 500:000~ annuae ; e em rere- Pernambuco -11 1.778 124,. 6
rencia ao commercio de transito só po' o apresentar o re- Rio de Janr. O -1 287 13
sultado dos mappas de reexportação, CJue oO'erel~em o \'a- ....'7'f......·~L2·8i ..·-..·i:j'9r--5'f-·rC594~-·····860
101' de 5:0001~ das mercadoria reexportadas no exercício 235. Ainda CJue o mappa, que precede, apresente no ex-
de 1863-6l{. pela alfandega llo Maranbão. ercicio de -l854·-5ci mais 14 navio que no de '1863-64,

229. Passo agora a fazer a comparação das importações isso não prova diminuição na navegação ue cabotagem antes
e eXpOrl:lçÕes directa e de cabotagem entre i, afim de ql1e pelo contrario se \'erifica augmento porque, comquanto na
se possa bem apreciar o progres o o intere:, es resultante vegassem menos 14 navios, a tonelagem do uo ultimo ex
qo commercio da província do 1aranbão no exerdcio de ercicio foi maior em 2,307, e portanto houre maior movi-
1863-GL mento de cargas no fim do dccenoio. »

Valores Saldo contra. Saldo afml·. Fecbamos O presente artigo com o seguinte quadro de-
Impor!. directas. 5.0M:000B moostractivo dJS casas ujeitas ao imposto de indu trias e

Ext! .. Export. idem... 7.2'l.7:000a 2.183:000· pl'Ofis ões desde o exercicio de 1858-59 até 1869-70.
Cabot. lmport. de cabot. "~L3- ~Fõoõi ~ .;, g

Expol't. idem _~.:~º.?.:.~g9.§ ~~::.ºQQ.~ _ Exercicio' ~ ~ ~. i J \'alor locativo Imposlo
'Saldo annual em favor da província 2.089:000·' 1858-59 568 2H> 28G 36 72 62: IOGJOOO '12:421."200

230. O saldo uemonstrado prova um progre o real da ;)9-60 ti70 2';.1 28'1.· 45 75 61: '33:000 12:306· 600
60-61 ~'76 253 382 H 88 5ü:597~000 11:9'19;)4.00

provincia do Maranhão, o qual eleve ser lnuito maior, por- 61-62 558 21.8 270 40 88 58:36õ~OOO l!'673~000
quanto não l1a dados officiaes pelos ql1aes e Pr) sa calcu- 6_-63 561 2..6 2!)8 37 93 6 I:395~OOO 12:~7ü~000
lar o mo\'imento e resnltado do comm reio interior da pro- 63·6'1., ti7G _52 288 37 92 ci9:í 12~000 1'1:882'15400
vincia. 6'1-65 6H ~G8 38 35 79 74.:4.8IaOOO t2:493· SOO

231. Passarei agora a tratar do commercio marítimo não 65-66 ciG5 230 ~97 38 93 ti9:7!tl.200 11:94-8,S2W
66·67 591 2'1.3 309 39 88 G3:337~OOO 12:661~~00

só em l'efE'rencia ao de longo curso, como ao de cabotagem, 67-68 660 265 359 36 78 69: 136,"000 -l3:827~200
tl do interior, porem n'este di tinguindo os navios de \'ela G8-üü 7U8 298 374 36 127 lü5:0376000 ...1 :007- 400
lios rapores Jluviaes do Maranhão; e ainda assim ~intindo 69·70 726 32í 31)9 4-3 29 -119:8.1[;.5:>060 56:069r$522
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Oornnl.issão de lbn.i·tes. -Por Ahará de da CostJ, Manoel Antonio dos Santos, José Antonio da Silo
H de DgOSto de 18H.5, expedido pelo conde das Galveas, va Guimarães, Mànoel Gonçalves Ferreira Nina, Jorge Ma·
foi ordenado ao governadol' Paulo José da Silva Gama, que ria de Lemo e Sá. Luiz da Serra Pinto, Manoel Pereira
nomeasse individuas para a commissão d'exame e limites Guimar'ães Caldas, Antonio Francisco de Aze"edo, e Jou·
divisorios desta capitania e 'da de Goyaz, os quaes se jun- quirD Antonio da Sil\'a Ferreira.
tariam aos commissionados de Goyaz. Instalou-se esta primeira commissão em casa do nego·

LembroQ-se elie de Vi<.:ente Jorge Dias Cabral, bachareY ciante João G. da Costa no dia 7 de setembro de 18M.
em pbilsophia e leis, que aqui tanto trabalhou no tempo de Escolhel'am os seus membros para presidente o refel'idu
D. Diogo de Souza, e de que ter-emos occaslão de fallar Sr. João GU:llbel'to d:l Costa, para secretario o Sr, Jorge
mais de uma vez. MJria de Lemos e Sá, e thesoureiro o Sr. José Antonio da

Infelizmente estara muito doente e d'ahi a pouco morreu. Silva GuimarTIes.
Nomeou então o capitão do regimento de linha Francis· Desde então nté boje essa commissão, tem sido eleila

cc de PauJa Uibeiro, que seguia com um piloto, um om- annualmenle, e tem representado o corpo do commercio
cíal subalterno.. dons inferiores e doze soldarlos. em t.()do~ os actos' publioos, e sempre propugnado pelo

Já antes pela carta regia de f 2 de maio de 1798 tinha interesses da classe, a que pertence.
sido ordenado ao capitão-general a exploraÇão de limites Oonnnissão scientifica.-Em 8 de jll'
entre Goyaz, Maranhão e Pará. Ibo de '181\) o go\-ernador Paulo José da Silva Gama om·

Em 1 de ontubro de 1816 parti<.:ipou Paulo ela Gama dou JO ministro Thomaz Antonio, dizendo ter recebido o
ao marquez de Aguiar, que achava-se concluida a divisão aviso de 27 de Julho do anno p. p. que lhe entregaram
entre as capitanias no Maranhão e de Goyaz «clevenc}o-se o Spix. e Martins, membros da academia real das sciencias de
acertado exito desta execução ao arranjamento, deceroi- Munich, participando que sua magestade lhe concedera não
mento e tl'abalhos elo capitão Francisco de Pauln, cujo zelo só permissão para vi1ljarem por algumas capitanias do sul
e aptidão com que trabalhou e se esmerou, excedeu aos e norte, como tambem facilidades e auxilios de que Dece.·
outros commissarios,~ sitassem. Em virtude d'isto o governador facilitou-lhes a ins·
. Terminando este alicio lembra «a execução da carLa re- pecção e o exame de minas, e quaesqt:er estabelecimentos
gia de H. de agosto de '1813, desobrigando de disimos publicos.
POI' 10 annos os lavradores dos terrenos Iímitrophes d'es- Chegaram aqui por terra vindos.do Piauhy. N'esse mesmu
tas capitanias, dignos por certo de tal indnlgencia pelos in- mez es'tivel'am em Alcantara.
commodos, riscos, e perigos, com que tini J promorido e Seguiram depois para o Pará no brigue de guerra P'l'om/J'
anim1lram ahi a la\'oura.» fidilo.

OornITlissão ele pràça.-A principio rc- 001ll111.l..un..-Igarapé de larga embocadura, que
uniam-se os negociantes na casa de canto, fronteira a actu- forma um bom porto á margem ela Bar'ra da l'utoya, digo
ai casa de praça, percebendo o seu proprietario, o falle- tante do mar 12 kilomet-ros.
ciclo Nicobu José Teixeira, uma mensalidade para o seu É n·elle que fazem aguada as raras embarcações, que fl'o'
custeio. quentam estas paragens.

Ao depois o sr. Alexandre José d'Almeicla, pelo mesmo Subindo por este igarapé, ou ,antes rio, cbega-se á villa
systema, estabeleceu outra no canto, defronte da guarda da l'ufoya.
do arsenal, n'um dos arrnazens, que é hoje d'alfandega. OOTIl.paJ?-hia im APRENDIZES lIlARINHEIl\OS.-Foi

Quando a ComlJanhia Con{tança lIfaranhense arrendou creada por l1ecreto nO 2725 de 12 de janeiro de. 1861, quan·
o terreno das antigas barraças, a camara municipal impoz- do ministro da marinha o conselheiro Franciseo Xavier Pa·
lhe a obrigação de ceder um dos armazens, que ia construir, es Barreto.
para este estabelecimento, onde hoje ainda funcciona. Foi commandada pelo -1 0 tenente da armada José Franci··

No dia 21 de agosto de '1851~ na sala da praça da com- co Pinto, immediatamente subordinada ao capitão do porto.
mercio reuniu-se uma grande parte dos negociantes da ca- O seu pessoal é de 218 praças, a saber: um comman·
pital com o fim de nomear-se uma commissão permanente, dante, dous tenentes, um commissario, um escrivão, um
que representasse em todos os casos o corpo do commer- mestre, um contramestre, dous guardiões, um mestre d'·
cio, segundo o disposto no art. 34 l10 codigo commercia1. armas, oito marinheiros de classe superior e duzentos 3'

Ol'ganisou-se POl' acclamar.ão a meza, que devia preSlllir prendizes, sugeitos ás disposições do regulamento que ii'

aos trabalhos pl'eparntorios, ficando assim compostn: companhou o decreto n° 2003 de 24 de outubro de 1857,
Presidente-João Gualberto da Costa. Compõe-se de duas divisões, daS quaes a primeira foi
Secretarios·-Manoel Antonio dos Santos. organisada a 23 de abril de f 86 t, e al\ha-se aquartelacla em

Jorge Maria de Lemos e Sá. qm dos eaificios <10 extineto arsenal de marinha d'esta pro-
Sen<1o proposto, foi discutido, e vencido pDr maioria, vincia, contando presentemente, o commandante, o immB'

que todos os negociantes votassem em nove nomes para 01'- diato, o commissario, o escrivão, o mestre, dois güardiõe I

ganisação da commissão p.ermanente, a qual entre si esco- o mestre d'armas, um imperiaLda P classe e oitenta eno·
Iheria seu presidente, secretarios e thesoureiro: ve aprendizes, ao todo noventa e oito praças. '

Teve lugar essa eleição em 28 do mesmo mez, e por O seu fim é pI'eparar os jovens, que n'ella são alis ados,
maioria de votos foram esoolhido' os Srs. João Gualberto com aquelles principias de moralidade, subordinarão, dis·
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ciplina e instl'11ÇITO, que de\'em possuir as pr;]ças do corpo conlra dies !Lo/H'essem ~'e3ullq,do. Se ti\'esse o f6ro de mo
de iroperiaes marinheiros, de que se compõe a maruja. dos ço fidalgo e d'ahi p:lra cima se suspendesse a execução da
nosSos vasos de fluerr;]. sentença até dar parte ao governo do reino. »

Aprendem a ler, e crever, riscar mappas e a doutrina No dia 28 de setembro de '175õ fUDueou n'este porto um
christã. brigue de guerra, commandado por João da Silva, por a\cu-

Exercitam-se na arte ele marinheiro, n'aquillo que é com- nha o torfo (por ter um olho de menos,) o qual bavia n'ou-
patiyel com as suas forças. tro tempo frequentado esta praç.a c.omo capitão de navio

Instruem-se no exercício de infantaria, até á escola de mercantes, e era n'cssa occasiãn capitfio ele mar e guerra
pelotão, no manejo das armas brancas, e no jogo d'artilha- da marinha real.
ria naval. Mal fundeou, veio à terra o cornmandante, é ao governa-

Desde sua criação até 31 de desembro de 1869 foi e te elor entregou toda a correspondencia omcial, tendente á fun-
o seu movimento: entraram duzentos.e doze, tiveram baixa dação d'esta companhia.
por diITerentes motivos deseseis, fal1eceram sete, foram pa- A este respeito escrereu ele Lisboa o marquez de Pombal
ra o Rio de Janeiro cem e, existiam noventa e nove. uma carta com data de 10 de agosto de 17õõ ao governa-

Merecem por certo elogios os elestinctos officiaes da ar- dor e capitão-general Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, re
ronda capitão de mar e guerra e capitão do porto João Bap- commenclando, que se por ventura os aregulw'es abuzas
liJa ue Oliveil'a Guimarães, e o primeiro tenente José Ig- sem dos pulpitas ou da credulidade das gentes para pre
llncio Borges Macbado, aquelle como inspector fi este como garem ali fallarem contra a dita loi, fossem !ogo cohibidos,
commanllante d e ta eompanbia pelo zelo e dedicação com chamando-se os seus prelados para os mandarem logo em
que cuidam na educação e instrucção desses meninos, e pelo barcar. »

interesse qne tomam para tornal-os um dia uteis a SI e a· Foi sem duvida moti\'ac1a esta ordem peta opposição, que
sociedade em geral. solTreu immec1iatamente da parte dos jesuítas, que no esta-

OOlD.pan.hi.a de C01uD1ercio. - Por belecimento da companbia previram logo díminuação da im
meio d'um contracto celebrado entre o ministerio portu- portancia d'elles.
guez e varias negociante~, a cuja frente se achava Pedro Al- Induziram os PO\'Os a que não se associassem com fun
\'es Caldas, foi n'esta cidade em 1682 estabelecida a primei- dos para ella, e o padre Ballester do alto do pulpito pre
ra companbia de commercio pelo governador do Estado gou, que os que Della entrassem não entrariam na de Cbri -
FranCISco de Sá de Menezes. to, nos o reelemptor!

Por espaço de 20 annos o commercio de todas as Magas Chegou o Lrigue, como já dissemos em 28 de setembro
efazendas vindas do reino, de todos os generos do paiz, de 1755, e no dia seguinte mandou ogovernador publicar
e de negros da Costa d'Af'rica era pri\"ilegio exclusivo d'esta o all"ará de sua magestade na frente da guarda de palacio
companhia, e somente <::e pel'miLlia aos seus sacias a nave- e na presença de bastante povo.
gação para acqui ição d'e. to generoso Diz o go,ernador em resposta ao marquez de Pombal em

Foi caixa e aclmini 'trador d'olla Pascoal Pereira Jansen. carta de 20 de outubro do me mo :lOno, que a como o po
Diz Jacome Ratton nas suas Recordações, « que o pouco vo se leva ordinariamente de apparencia , no fim da publi~

cororoercio, que havia nas colonias cbamadas Grão'Pará e cação clis. e viva. el-rei, ! iva el-1'ei, vivc' el-rei, que ti tlio
~Iaranbão, em consequencia dos seus pouco productos e bom 1Jae dos seus vassallos, o qlle todos repetiram com tão
os grandes interesses de que eram capazes animando-se a elIecti\ as vozes, que o enterneceram, não faltando em .mui
sua cultura, não escaparam ao vigilante cuidado do Sr. rei to lagrimas de gosto, o que se continuava em todas as par
D. José e vendo que só por meio d'uma companhia o podia tes co tl1madas, acc\amando-se esta companhia por mais san-
fazer, foi servido creal-a omente por 20 annos. » ta e ju ta. » ,

Por alvará do 7 de agosto de 171>5 foi creada a C01nlJU- A casa em que aqui se estabeleceu é onde hoje está, e
llhia geral do comm.ercio do ,~la.ranhão e Grão Pará com bem mal accomodada, a alfandega,
o capital de MI-5:600~, dividido em 1,164 acções de 4001$ O seu emblema era nma estrella sobre -uma ancora.
cada uma. Entre os beneficios prestados conta-se o fornecer franca-

Por carta regia de 4 de agosto de 175õ, n'essa occasião, mente aos la\Tadores os meios proprios da lavoura, como
foi determinado ao governado!' o capitão general do Ma!'a- fossem escravos, ferramentas, mantimentos, e algum dinhei
nhão Francisco Xavier ele Mendonça Furtado, que no caso 1'0 pa!'a costeamento do primeiro anno.
de apparecer algúma sublevação contra a lei da creaç,ão d'es- A vista d'isto muitos bomens se entregaram á agricul-
ta companhia, movida por interesses particulares oD'endidos, tura.
« mandasse prender promptamente as pessoas que fos em Findos os 20 annos do seu privilegio, já no fim do rei-
cabeças d'ella, tirasse exacta devassa dos que houvessem nado de D. José, não q~iz elle mais renovaI-o.
concorrido para semelhante delito, pronllnciasse os culpa- Foi extincta depois de ter prestado valiosos serviços á
dos, procedesse summariarnente contra elles, sentenciasse- provincia, que ainda hoje conserva grata memoria a respei
os com as penas estabelecidas pp,las leis, e executa e sem to d'ella, no reinado de D. Maria I, pela provisão regia de
clemora as sentenças, que se proferissem. 25 de fevereiro de 1788, depois de 2~ annos e 7 mezes d

«Sendo algllns dos delinquentes ca, alheiras das ordens duração, sendo logo creada uma junta de administração pa
militares, fossem remettidos para Lisboa com as culpas que ra liquidar os fundos da mesma companhia.,
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Assim desappareeeu esta esperança do Maranhão, uep·ois quantidade de algodão, e pai' não haver quem afIl'Ontasse o
ue ler collocado a provincia entre as mais oppul~otas, se- preço no leilão, repartiram-no entre si os administradores
gunLlo o pensar de Warnbagem no T. 2° da historia do Bra- á preço de 160 reis, e ainda assim perderam.
zi!. « Mas depois d'esta epocha principiou este genero a ter

Diz Jacome Rattou. já citado, « que esta companhia, ape- tal extracção, que tem contribuido em grandê parte para a
zar de seus administradóres se não descuidarem dos sens prosperidade, em que hoje observamos aquellas colonias,
interesses particulares talvez mais do que dos da compa- por maneira que no presente tempo já é preciso mandar
nhia, não deixou de ser de grandissima utilidade para aquel- dinheiro do Reino para se fazerem as compras.
las colonias. « Foi do Maranhão, que a cultura do algodão se intra·

« Elia empregou grande parte do seu capital na construc- duzio em Pernambuco. »

ção de navios para uso, e conducção d'escravos de Bissau e Em seguida á extineção priucipiou a liquidação, que ain·
Cacheu, dos quaes havia muita falta para cultura, servindo- da hoje dura, assim descripta pelo periodico Commercio do
e até então os poucos Europeus residentes nas ditas colo- Porto.

nias dos gentios mansos naturaes do paiz, a titulo de es- «Para este acto foi nomeada uma junta, que era compos·
cravos. ta de quatro deputados, dous conselheiros e de um secre·

« Fazia-se o commercio no principio fiado e a troco das tario.
producções expontaneas do paiz, como cacáo, salsaparrill1a, « Cada- um dos deputarias tinl1a o ordenado de 600/)000
oleo de copaiva, cravo e canella do mato, que abi cresceu annuaes pela resolucção de 29 de abril ·de '1778.·
sem cuHura, e algum arroz e algodão, e a differença do.3 «A junta occupava-se principalmente da venda de algo·
saldos se fazia por meio de novellos de algodão, grosseira- dão, arroz, madeiras e arrecadaçãe, attendendo pouco à
mente fiado pelos gentios, cujos novellos eram empregados liquidação, de sorte que, tendo fallecido uns depois dos
em Portugal para torcidas de c;)I)dieiros. antros os consell1eiros, deputados e secreta rios da jun~

« A companhia porem promove'u a cultura d'estes dois sem que o governo tivesse noticia desses factos, veio a fi·
ultimas objectos, recebendo progressivamente maiores quan- cal' unico liquidatario da junta por espaço de sete annos o
tidades, particularmente do Maranhão, o qual depois fez deputado João Roque Jorge, .{Jue dispoz de 300:000~000J

florescer ao ponto que hoje todos sabem. por maneil'a que, oecorrendo o seu fallecimento quasi na
« As principaes casas e famílias, que boje tem represen- mesma occasião em que o governo foi informado da desor·

taçi.ío no Maranhão, oriundas de Lourenço 13elfort, de nação dem que leivra nos negocias da companhia, faram nomeados
irlandeza, e de Lamaignere, de nação franceza, que antes do para deputados da junta, por despachos de 1801, -1802 o
estabelecimento da companhia ali se achavam com mais eo- -1803, o desembargador Feliciano José Alvares ela CosIa
nhecimentos do que fortuna, ::} ella devem a prosperidade Pinto, Felippe Carlos da Cunha Souto e Mnltos, e Antonio
a que chegaram, assim como todos os oulros colonos, por- Rodrigues d'Oliveira, começando a liquidação da companhia
quanto no seu tempo tinham a liberdade de remetter, por '3 ter andamento apenas cessou a invasão dos francezes.
via d'ella, os seus proprios effeitos, e serem vendidos pela «Emqnanto os negocias dos accionistas da companhia
mesma companhin promiscuamente em leilão com os seus. do Gram-Pará e Maranhão se endireitavam deste modo, lo·

« Foi o dito Delfort quem ali formon um estabelecimen- do o expediente da arrecadação dos fundos da companbia
to de Cllr imento de sola, o primeiro qne !touve n'aquella de PernamlJL1CO e Parabyba esteve suspenso de 1807 a...
colonia. i8~, que foi quando o congresso constituinte promulgon

« Apeznr das m<.llversações e erros commettidos pelos ad- a lei de H de outubro de '1821, pela qual foi comeltitlaa
ministradores da companhia, comtlldo fazia esta rateios ao- propria junta liquidataria dos negocias da companhia do
nualmente aos accionistas ele 'lO a '1 '1 por cento sobre o ca- Grão-Pará e Maranllão a ac1ministrução elos fundos da de Per·
pital de 400JOOO reis de suas acções, por maneira que os nambuco e Parabyba licando exonerada a junta de ta com·
ditos accionistas, alem cio juro, receberam 30 a 40 por cen- panhia de uma. ine-umbencia, que em documentos oillciacs
to de ganho, e ü muitO' mais subiria, se não houvessem tau- se diz ter ella muito mal preenchido.
tas divi(h~s perdidas, cuj::! col.Jrança por' execuções o gover- « A junta liquidataria era ultimamente composta dos srs.
no sabiamente impedia, por ser o seu objecto favorecer e Augusto Neves Leal. conde cle Castro e visconde de S. Bar·
não arruinar colonos. t11010meu. Tendo este falleciclo a junta propoz para preen·

« Foi c ta companbia a que, em -1759 pouco mais ou me- cher a vagatura o contador da companbia, o sr. Vicente Fel"
110 , mandou o primeiro navio de Lisboa''á China, por sua reira Gomes. 7J

propria conta, cI·cio que com o objecto d'empregar os seus Ogoverno POt'tuguez vendo que pela lei, que organisonas
fundos, cujo na\'io foi commaOl]ado pelo capitão da mari- sociedades nl1onymas, de 22 de junho de '1867, t9dos os
nha re;:ll Estevão Jo é d'Almeida. actos que dizem respeito á aclmini tração e liquidação de

({ Na venua publica que, nos fins de '1702, fez n eompa- qualquer companhia de commercio pertencem unicâ e ex·
nhia do c:eus etIeitos, havia umas trezentas sacas de algo: clusi\'a~ente aos interessados, determinou por parLaria in·
dão, procJucto cI'aquelle anno, das quaes eu fui arrematan- serta 00 Diario de 17 ue fevereiro de 18G8, que a junla
te <\ preç,o de 300 reis por ar/'atel em desconto tIo que a convocasse llrna assembléa geral dos accionistas, e qne esta
comI anlJia me devia da fazenda. deliberasse o que lhe conviesse.

« Na'succcssiva vencTn feita peja companuia, já havia maior O ultimo palanço apresentado pela jllnt:l de liquidação
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refere-se ao anDO de ·1867, em que houve nm sorteio de cipal e frontispicio para o que se obrigaram a dar mestre
6~OOO por acção. Este sorteio era o {40 dos que os acci- ferreiro afim de fazer toda a ferragem que necessaria fosse
onistas tem recebido por conta dos lucros accumulados das tanto 'deste feito como de•... ! que se fizessem á dita Senha
suas acções, depois de já pago o capital das mesmas. ra na mesma obra, levando o contrac.tante em conta no fim

« Ourante 20 aBIJOS de monopolio, as duas companhias d'ella, e para o que teria de receber, todo o gado vaCCULn e
lucrai-am 3J~29:000aOOO havendo ainda por liquidar quan- cavallar, que se achasse ~om a marca e signal de Nossa Se
du ces~ou a sua gerencia reis 1,7Hí:000aOOO relativos a nhora da Conceição, a saber: aquelle pelo preço de 750 reis
companhia do Grão-Pará e Maranhão, e 2.4i5:000aOOO da por cabeça e este pelo de 2B400 reis por cabeça, para no
companhia de Pernambuco e Parabyba, o qlle prefazia a e- fim da obra se fazer :ibatimento d'elle, conforme a quanti
norme quantia de Id90;000aOOO, em que paI' largos annos dade que se acbasse, e recebeu mais em dinheiro provin·
se cevaram funccionarios que poucas ou nenhumas contas ciar 103l\iõO reis. »

prestavam. No sabbado l~ de abril de 18·12 collocou-se n'esta igreja,
t Pelo u!limo balanço os accionistas da companhia do n'um altar defronte do de São Miguel, a imagem de N. S.

Grão·Pará e Maranhão tem ainda a seu favor um saldo de do Bom-Parto, e no domingo seguinte cantou-se abi uma
1,300:000S000, e os da companbia de Pernambuco e Pa- missa solemne.
rabyba o de reis 1,280:000aOOO. Na noite de domingo para segunda-feira 12 de novembro

« É natural que no Brazil haja possuidores de acções das do 1832 foi arrombado o sacrario (l'esta igreja matriz, e
referidas companbias, transmittidas por herança. Os inte- roubadas duas ambulas com 20 a 30 particulas consagradas I
ressados (Ie\"em prevalecer-so da disposição do governo Por este execrando e sacrilego· Grime se fizeram preces
portoguez para se fazerem representar na assembléa geral publicas nos dias 13, 14 e i 5 nas igrejas, onde existia o
dos accionistas, que provavelmente determinará a immedia- Santissimo Sacramento.
(a conclusão das liquidações, deixando de se abonar os 01'- No dia 1G cel-ebrop-se missa solemne, e o rvm. conego
denados comidos em santa paz por ospaço do mais de meio Joaqurm José Sardinha roei tau um sermão analogo, e á tal'·
seculo a meia duzia de privilegiados. É mais um ninho de de houve procissão, conforme mandam as leis da igreja
sinecuras que se c1estróe.» em casos taes. O auctor de semilhante sacrilegio, cuja cap-

Oonceição-(Igreja 0' freguezia na capital.)-Aos tura foi realisacla pelo juiz de paz do districto o incansavel
31 de dezembro de 1743 na igreja do Rosario dos pretos, cidadão Antonio Gomes Claro, por demais conhecido da po
achando·se presentes o escrivão da irmandade ele N. S. da pulação d'esta capital, foi processado e depois- de condem
Conceição Il}nacio Henrique Ribeiro, o juiz e todos os ir·· nado pelo competente tribunal, morreu no hospital dando
mãos da mesma irmandade, foi proposto « por certas ra- todo os signaes de nm verdadeiro prescito. .
zões, desconveniencias o descommodos que haviam tido com Em 18M, a mesa administrativa da mesma veneraveI ir·
os irmãos da irmandade oe Nossa Senhora do Rosario, do- mandade, que então regia os seus destinos, vendo o lamen
nos da igreja em que esta\"a sita e po ta a sua imagem da tavel estado da igreja, que já ameaçava ruina, resolveu no
Conceição)) que se determinasse fazer uma capella a dita mear commissõos para solicitarem o abulo dos fieis, afim
Senhora da Conceiç,ão, para o que queriam concorrer com de consegu'ir-se fundos suficientes para fazer-se uma obra
suas esmolas, e com o trabalho de suas mãos, ao que to- quasi radical. Dos membros nomeados n'e sa occasião ape
dos mostraram sati fação e assim o prometteram fazer e as- nas os snrs. Pedro de Sou a Guimarães, Franklin Jansen
signaram. Serra Lima e José Manoel Vinbaes se encarregaram de tão

Passados tres anno~, pouco mais ou meno~, José Pereira jll ta como santa missão, os quaes em poucos dias conse
an de dezembro de 17!J.7, na igreja do Rosraio dos pre- guiram o seguinte resultado:
tos, onde ainda então se festejava a Senhol'a da Conceição, O sr. Pedro de Sousa Guimarães obteve reis. 3l6'SOOO
estando presentes o zelador da me ma irmandade padre An- O sr. SeITa Lima e Vinhaes __.?~_?.#~_~9.
tonio dos Santo e mai irmãos disse « que havia dado dois Rs. i :Oõõa890
chãos, onde se achava já principiado o templo para a Se- N'este tempo já o incansavel thesoureiro da irmandade o
nbora da Conceição, porem que os havia dado e oJIerecido sr. tenente·coronel.Toão Marcellino Romeu estava á testa dos
li dita Senhora com a condição ue serem elle doadol' e to- [)rimeiros reparos do corpo da igreja com os diminutos re
da sua descenuencia s"pultados na dita igreja e outro sim cursos da irmandade e com quantias que adiantou, para no
do serem os irmãos obrigado á acompanhai-os. » futuro lhe serem restituidas, :0 que eJIactivamente se deu.

Com estas condições acei.taram e se obrigaram os ditos De conformid~de com o compromisso, foi convocaua uma
irmãos presentes e vindouros a dar cumprimento e exeCD- sessão geral, não só para a precisa authorisação das des·
ção a esse termo (( que não se podia revogar em tempo al- peza , como para tomar outras providencias, e entre ellas
gum .. )) .. a de lançar-se mão do patrimonio da irmandade que era, e

Sem cousa alguma digna de menção coneram os annos ainda é d'e 4:000t\OOO reis em apolices da divida publica
até que Jo~é Gomes assignou em mesa um contracto com do juro de 6 por cento nas quaes se não tocou.
airmandade da Conceição, na igreja do Rosario a 8 de se- Reunida a assembléa geral, presiOida pelo sr. João Rodri
tembro de 1760, ajustando com os irmãos da mesma IX agues d'Oliveira Santos, depois ele tratar-se de diversos as
acabar em dous annos na sua· capella tud9 quanto fossem I Aqui o papel cstan por tal maneil"U dilacerado, que foi im
obras de carpinteiro e pedreiro, exceptuando o arco prin- possivellêr-se o re to.

•
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. umptos, a requerimento llO irmão o sr. A.ntonio Bernardi- igreja prestallo, como matriz, muitos serviços gratuitos a

no Jorge Sobrinho foi nomeada a seguinte commissão : esta capital, foi indeferida a sua petição.
José Manoel Vinhaes, Pedro de Sousa Guimarães, João A irmandade conseguia por si e pelo obulo dos feis repa·

í\larcellino l1.omen, Franklin Jansen Serra Lima c Domingo rar a parede em (luestão, e só petlia a provincia alguma
Gonçalves Branco, a quem foram coneedidos amplos pode- coadjuvação para concertos do tecto, porem como nada ob·
res e um \'oto de confiança para ella fazer e deliberar o tivesse, via-se forçada a mandar parar essas obras, erilbora
que entendesse conveniente a bem dos interesses da irman- uteis, necessarias, e U1'gentes I
dade e do culto divino. Oon.1iança 1Daranhense.-E ·ta campa·

Fazendo parte d~i wmmissão o thesoureiro da irmanda- nhia auctorísada a funccionar pelo decreto nO 2:939 de 20
de, foram-lhe logo entregues pelos primeiros cornmissio- de junho de '1862, que tambem approvou os seus respecti·
nados as quantias já arrecadadas, e deu-se principio ás vos estatutos teve ~por fim construir um edificio rectaogu·
obL'as geraes em i6 de junho de 1864, as quaes findaram laL', de ri co elegante no lugar onde outr'ora houveram as
com a benção ddda pelo Exm. Sr. bispo dio~sano em 8 barracas, destinado a ser alngado para a venda de generoso
de fevereiro de i8M. Seu capital é de 80:000~000 reis, divididos 'em 4.:000 ac·

Nomeada que foi a commissão pela mesa como jà disse- ções de 205000 reis cada uma, e durará esta companhia
mos, principiando as obras geraes sobre sua direcção, en- até o dia ~ de setembro de 1895, epoca em que o terreno
trou ella em um peditorio pela população desta capital, que e o edificio serão entregues á camara municipal da capilal
produsio um resultado' de 1:783a290 reis, tambem entre- da provincia, nos termos do contracto com ella celebrado
gue pelo commissario Pedro de Souza Guimarães ao res- em '18 de setembro de 1860. Vide-Praia G'rande.
pectivo thesoureiro, Oonselho de justiça.-Foi creado para os

O comrnissario Vinhaes obteve d'alguns amigos do inte- reus militares n'esta cidade pelo alv:Jrá com força de lei de
rior uma somma de 231a890 reis, como se acha publicado 28 de fevereiro de ,1818.
no jornal Pa'i'[, e igualmente entregou ao commissario tbe- Oontadoria.-No ,tempo do dominio portuglle!
soureiro. havia aqui uma repartição fiscal com este nome.

Ainda se promoveu um beneficio no tbeatro, concedido Compunha-se sell pessoal de um contador, sele escl'iptu·
pelo prestigitador Links, que rendeu livre 481tlOOO reis. rarios, um amanuense, sei praticantes, um porteiro, edo,

Dos cofres provinciaes obte\'e o commissario Pedro d~ us continuos.
Souza Guimarães, que fosse entregue a quantia de reis O contador era o unico, que tinha ordepado modico, e
2:~00~000 por ordem do vice-presidente, então em exerci- os outros empregad0s poreebiam mesquinha quantia, com
cio, o desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimen- a qual unicamente era impossivel, que podossem subsistir.
to, e a commis ão conseguio do desembargador Ambrosio Ahi tambem eram empregados oito rapazes ganbando 80
Leitão da Cunha, nessa epoca na presidencia,' a qõantia de reis por hora de traqall1o.
2:000)~OOO para a conclusão da obra, e ainda a esforços do Occupavam-se em copiar contas dos tl1esomeiros da ra·
referido Sr. Pedro Guimarães, foi doada a quantia de. reis zenda naciônal, e auxiliar o expediente da repartição.
1:200aOOO para a compra d'um paramento, em virtude da Os empregados da contadoria percebiam seus vencimen·
lei do orçamento ele -l86t>, tos do thesouro nacional, e eram os unicos isentos de pa·

Ao conclllir-se esta obra fei~a com tantos sacrificios e es- garem novos dil'aitos.
forços da parte el1 commissão, sentio-se pela primeira vez Oontinencias,-O conde d'Aguiar, como mi·
n'esta capital um pequeno abalo OQ tremor de tena, cujos nistro, oillciou ao capitão-general Panlo José da Silva Garnl
effeitos parti logo se mani festaram na parede lateral d este em 1-1 de agosto de -[8,12 aconselhando-o, que officiasse 30

Templo, a qual embora antiga e de pesssima construcção Cabido dizendo não « ser de sua vontade que se repicassem
não 'lpresenta vestigio algum de ruina,., senão depois do os sinos da cathedral quando elle ent.rasse ou sahisse de p~

mesmo abalo, qne a fez desaprumar e occasionantlo desa- lacio. »

ranjos em toda a obra do tecto e forro. Elle não só assim o fez, como pat'ticipol para a côrle em
Ainrla pode isto ter sido devido pelo modo do calçamen- t5 de jane~ro de i813.

lo da rua GranLle, que sendo, aoles da otlra, semelhante ao Oon1,-rac1:;o de carll.es.-Apoz muitos \,8'

vulgarmente chamado (undo ele prato, deixou por isso em xames dos eontractores, imposições dos criadore , falta pal1
frente d'e 8a parede uma larga te tada por junto da qual com o povo, resolveu a camara acabar com este conlracto,
corriam as :Jguas Huviaes, e dopoi~ pas ou a ser feitu .cle e então baseadu no ~ 77 da lei (le 1 de ontubl'o de 1828
forma ababulJdJ, tendo mais ltl gura e por isso absorven- impoz uma certa propina a cada cabeça de rez, que se con·
do quase toda a testada. sumisse, e os criadores acceiL:.II'am-na de bom grado, tanto;

Em con'eqllellcia lIisto a agnas, que eorriarn na di tan- eram os \'ex:Jmes, que padeciam I
c.ia d urna braça, lTIudal'am o seu CUI'SO ü'ahi em diante Oonvonto de N. S. do OaI.mo.
para junto ela refel'ida parede, e ahi inflltt'llndo-se em ua No anno de '1G21 vieram de Pernamhuco, em companhiad~

ha e pl'odusirmn e le damno. frei Christovão de Lisboa, tl'es frades d::l ordom de 1'iOSSI

ImmeLlil1tamente a il'mandl1de apre'soo-se em repar::ll-o, Seohora do Carmo.
porem oxgotados os ens peCJuenos recursos recorreu ao No livro da camara municipal cresta capital sob °liluiu
govCfflO pro\'incial por yarias veze " '0 embora tenha e ta -Registo 1820 (t 182:2-encontrarnos logo na segolltla pa·
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gina, que o govemaJor Frllncisco Coelbo de Carvalho, at- « Queira Deós abrir os olhos áos que vão seguindo o a
tendendo a uma representação dos frades carmelit:ls, con- talho do precipício, e qlle se expõem ao damno sem a me
firmou pOI' carta de data e sesmari:l, a doação da terra, qlle nor desculpa de interesse, e que mal aconselhados buscam
foi feita aos ditos frades por Alexantlre de Moura, « fican- o remedia pelo c,aminho do mal, e qlle devendo-me tanto

I

do livres para Slla magestode todas as maueiras re:les, que amaI', tanto tlisvello, e deseju das suas melhoras, se arro-
na dita terra Ilouvessem,' e que podessem servir para em- .iam inconsideravelmente o ser ingratos e a impossibilitar
barcações e engenbos de fazer assucor. » se para os favores, que lhe tenho procurado, no que con-

Convem lembror, que Alexandre de Moura só poJia fazer tinnar'ei como bom governauor e corno quem sabe, que a
esta doação desde :3 de novembro de 161 ã, em que tomou noureza e pl'incipal [Jovo a'aquella Gapitania abomina o ba.
Ilo poder dos francezes e. ta terra, até 9 ele janeiro (10 an- ver-se-me negado obediencia, a que ,'iolentameoie consen-.
no seguinte, quando se retirou para Peruambuco. tem uns, c entram,outros no que não poJeriam escusar sem

Oprimeiro convento, CJuc edificaram, foi no lugar chn- ri co ue sn:lS vida~ »
filado silio de !JJonsieu1' rie Pina li, onde actualmente se a- _\clJa-se tambem registada ontra carta do mesmo go\'er
dIa a igreja de N. ", do Bosario, llepois disto conhecido nador com data (Ie 2 de março de 1685, escripta no Pará,
pelo nome de-Carmo t'elho. dirigida ao rev,o padre provincial frei José do Amaral, on-

Foi seu primeil'o prelado frei André da j1atividade. de se mostra muito amigo d'elle e dos mais padres a quem
Por lilolos que v,imos na CUmill'a municipal, extlrtlclos no euvia mnitas audades, e diz que espera que' elle ({ conti

-liL'I'O 1'i91 á 17.93-r'cconbece-se LJuc o ÚCÚITO, que hoje nne a trabalhar talJto pelo socego da sua rcligião como pc
,e chama rua do Egyplo, pertence à Ordem cannelitana, la união d'esses moradores c amisade entre os discorrles,»)
,eudo uns terrenos doados pela camara, e Olltl'OS compra-' Segue-slJ uma justificação, onde Lleposcl'am « D. Antonio
dos ao convento de Santo l~ntonio por '100/$000 rei', por da Costa Jlirapirall, cavalleiro profc so da ordem de Chri 
l'3criptura poblica de 22 àe outubro de 1636, to, e fillJO do mais aiJatisado principal dos Tobajara' da al-

Poraccordam da me ma G3man de 3 de março 110 1787 dei:! de ,S. u'A"umpção em ~Ioritiuba, r.

• l'ecOObecell ella, que ti Illt:~m:l Ordem estava le po,:::o d'es- João Dias de OJivelas, capitão reformarlo, e cidadão d'e -
la terrns lJa mais u'um seculo, ta cidade, JoJo Riheiro Fialbo, escrivão da bulia da cruza-

Depois cm lfi27 construir'am o actual eonYCnLo no !ctrfJo ua, e ~Ylldico dos religiosos Je Santo .\ntonio, Alberlo Gon
do Carmo, no logaI' onde enlão havia a Ca}Jella de Santa çal\'es, capitão reformado, e ao presente ouridor e auditor
flal'bara, da gente de guerra, e juiz d'orpllão' d'o-ta capitania, Bar

ln lalbJo- o' frades deram COIJWÇU aos l.:U' tl'abnlhl)' tholomcu Bal'l'eil'OS de lIlir'amla, CiU:llHio d'esta cidalle, Igna-'
clangelico', l'om muito en'iço ú Deus, muito proveiLo ao,' do Falleil'o, capitão reformaJo,
nO~so;; antepassa(]os, e moita gloria para a ua Orelem, O 1° tinha porto do 70 almo" o 2'--60 o 3°-65, n

Felizmente poJemos pl~Vtll' o que acauamo de dizer ,~n-ü2, o 5°-66 e o 6°-60 arlDO:,
t'om do 'umcnlo jncOJltc, taveis. Disse D, Antonio lllt.: 'em[Jre conheceu os reiigiosos do

:{o areuivo da canElra municipal, livro IC RrfJi ·to 160U a Carmo morando em seu com'cnto, e abi eu iuando a ler e
{,08 n llepnram s 'om u 'egnintc: escre"cr c a Joutrina christã, com os quaes elle c os !Dai:'

A I'uqucrinlelltl) de frei João Vidal do ~IeniTlo Jcsu', \i- nuturaes aprenderam, não só no conyellLo como na (,aldeia
gado provincial do Carmo d'c'te K,tado \ Grão-Pará, man- popl1lo il de seu p_3C e nas mai cÍl:cUlmi inha' »
Ilou a camara lan~,ar no:; li\TO competentes os sc-guinLes Jurou a:-sim-'-« c nl'esso quc o que ci e sou aos dito',
documento. por accordão em "orc::Jç10 do uia 10 de julLJo religioso o devo, porque dcpoi- da expulsão do inimigo
de I80G. llo!lnlldoz d'esta cillatle, os ditos religio~os me per uadiram

m oOlcio do gOl'emauol' Fl'an-::isco do ';í e ,lenezes, es- e ajudal\ll11 para me embarcar a procuraI' o despacho do
r.l'ipto na ciLli.1de de BeLm do Grão, Pará á 31 ue janeiro premio dos sen iros que meu pae, eu e a minha nação ti
do 168í. ao muito 1'c",o p~~dre fmi Josó llo Amaral agl'acle- nl1amo f~ito ~l eorôa de Portugal n'esta cnpiíallia.»
êendo muito a clle c ao!'; religioso do Cm'mo « as obriga- Disse que llurante a goerr:.l contra os hollandezes os 1'e
ções om que nas paternidades o haviam [la to uel'onc1endo ligia os a istil'am sempre nesla capitanin, « ::tc1mini tranuo
na na pessoa o respeito e veneração, que l1e"iam Gomo sacramento', l1outrin:lU 10 aos branco_ o illl1iOS, animando
UCOS I';)' allos ao principe DO so enhor.» os eXOl'tantlo ,oS para a expul;;ão dos inimigos ua fé, a si -

Di ':0 que froi Jos', do Amaral tinha obrado «como quem lindo com eu gadns para ~l1stenLo do moradol'e' er-
tero a cdneaçüo de tão l1onrados paes, cuja nobreza e fide- ,'indo o scu COI1VI}nto Llu aUW3ro para oíTclld.:l' ao inimigo,
lidaue de subidos quilates tinha slla paternidade esimlt:ldo pelo que muito _olTroo t1n cl'uel battwia do' !lollclOdez -,
com sna acções ele cl\l'islão e <1e fioo [lortuguez e a scu que procmavam arrazal-o, l1eand cm tal eSl'tdo, (loe nuCl
exemplo os molhares l'oligio. os d'esses t:onventos,» ca mais o LJoll ralll melhoraI' pela, ua Uluita pobreza e do:-

« Olevantamento do l\lul'anhüo, cootinúa Sá e l\Ieneze" moraLlorc.', Terminou clizenJo, qne sentia c te~ rclfgioso
uem sei que foi su 'citado com engauos c promessas de os mais ~1!1tigo ua leITa, são os qllc Linhão menos gentios,
qnem sê lue ria pouco do augmento ou da l'uina cl'aquelles pelo que eram mereccdores de toda a esmola e mercê que
Ilobrtls moradores, e que depois de um t::tl excesso e in- ,;\J. lhes fjzesse I )
gratidão, basta, para que se conLinue, qua]qucl' pessoa do [ia; o depoimento m 12 de outul.Jro ue Hi8:J,
vulao, que a fomente. O 2° li. e o mesmo aecro cantando, que hal'ia taml.Jem

lfirc, 1'1. J ~o,



154 CON CON

aula de latim e musica, e « que alem de doutrinarem os que possuiam para a poderem fabricar, e nem prosegllirem
gentios da terra para receberem o evangelho, como para as obras do dito com'ento por terem morrido uns, que ti·
vassalagem dos srs. reys de Portugal, davam missionarias nham, DOS contagias passados, por cuja cansa Yiviam pobre·
para acompanharem os moradores aos sertões mais remo- mente, pois, sem duvida, sem ha\ er indios se não podia fa·
tos d'esta conquista, como foi o padre frei André Fezula- bricar lavouras, nem continuar com obras por não haver
no na escolta do capitão Bento Rodrigues de Oliveira ao ser- homens jornaleiros para o serviço oecessario. » Tinha este
tão dos tupinambás oa capitania do Pará, o padre frei Jo- requerimento a data de 22 de maio de 1710.
sé de Santa Thereza (grande lingoa) em companhia do ca- Acamara attestou isto tudo, baseada Das tradições, e
pitão· mór Bartbolomeu Barreiro de Athaide ao Ria Negro, disse que \lelles fundaram n'esta cidade havia mais de DO

onde havia immensidade de gentio e muitas populosas al- annos convento e igrejà. »

delas. » Foi passado este attestado por Luiz Lançarote Coelho,
Fialho confirmando o que já está dito, accrescentou, que escri\'ão da Camara, então composta por João Dias Lisboa,

os ditos religiosos, na guerra dos hollandezes, deram licen- Manoel dos Santos Malheiro, João da Silva Pereira, Antonio
ça aos morildores da ciUilde para matar o gado do curral, Gomes de Andrade, sendo as assignaturas reconhecidas « pc·

- que tinborn no Itaql1i, e como tinbam grande necessidade lo dr. Euzebio Ca'pel1y, do desembargo de su'a magestade,
de sal, no arraial, onde estavam 9campados, que era em seu ouvidor geral e alldit<)r da gente de guerra, chanceller,
Tapuitapera, os ditos frades ensinaram onde tinham na ,juiz das justificações e dos feitos de sua real corôa e fazen·
sua fazenoa e roça do It:JcJui escondido grancle quantidade da, provedor-mór della e dos defuntos e ausentes, correge·
d'este genero em t~tju7wl'es, construidos nos matos, e seno dor e provedor (la comarca, cnpellas e residuos n'esta cio
do levado em canôas para o dito arraial, foi por elles des- datle de S. Luiz. »
tribuido em alqueires e quartas pelos moradores, sem in- Passou esta Ordem e a das Mercez no anno seguinte de
teresse algum e nem lucro, apenas movidos pela caridade. 17 'li pO!' grande desgosto, suayisado sem duvida pelo pezar

Alem dos frades ja citados, disse «que frei Nicoláo, qLle que todos as habitantes sentiram com tal acontecimento.
foi provincial do convento da capital do Maranhão, acompa- A Gamara em 2!~ de abril de '1711 dirigindo-se a sua ma·
nhou a tropa do capit~o Pedro da Costa Favella, que foi gestada narra-o dizendo, que por falta de bispo foram ai.'
castigar os Arbaquises e 'Caboquenos em vingança da alei- guns coristas das t"Jercez e Carmo por terra á Bahia para lã
'Vasa morte, que fizeram em o sargento-mór Autonio Amau se ordenarem e (( todos morreram em mão do barbaro gen·
Vilella, tendo tambem seguido em outra por capcllão e mis- tio Anapurú. »
sionario o padre frei Ignacio do Sacramento. » Segue-se uma epoclla, bem larga infelizmente, em que oa·

Asseverou qne na guerra contra os hollandezes « os mo- da mais encontramos sobre esta Ordem.
radares se amparavam 00 convento destes frades, fazendo- Deparamos ao depois com uma'provisão, de 27 de outu·
se n'elle f01<tes-por ficar fronteiro ás muralhas do inimi- bro de 1814, em que o governador Paulo José da SilvaGa·
go, o qual lhe filzia cruel bataria, até com a artilharia lh'e ar- ma attendendo aos merecimentos, qualidades e ins'trucções
razarem por muitas partes, ficando cm máu estaclo a fr90- do padl'e-mestre frei Ignacio Caetano Vilhena Ribeiro, ea
taria da igreja e parte dos dormitarias.» elle ter vintlo da sua provincia para o convento da sua Oro

Alberto Gonçalves, Bartho!omeu e Ignacio Falleiro tudo dem n'esta cidade (( com cadeira para leccionaI' tanto as sei·
isto confirmar:lm. eneias todas de humanidades, como as moraes e theologi·

Todos estes depoimentos estão reconhecidos pelo tabe- cas aos religiosos de sua Ordem, onde abrindo aula de gramo
lião Manoel COITeia em '19 de outubro de 1,085. matica latina tinha e continuava a educar n'ella a mocidade

Acha-se tamlJem registrado uÇl requerimento, que ao se- desta capitania com aproveitamento d'eUa e satisfaçllo geral,
nado da camara fez o padre frei Manoel de Santa Catharina, abrindo tambem a aula de rhetorica com o mesmo desarn·
prior do convento elo Carmo ela capital, pedindo, por ser penha, logo que fillleceu o publico professor d'ella Vicente
necessaria, uma certicl50, ({ em como foram elles os primei- Jorge Dias Cabral, preencbendo tliariamente as funcções des·
ros religiosos, que \'ieram em companhia de Alexandre de tas duas aulas em diversas horas da manhã e da tarde gra·
Moura plant::Jr a fé catholica e ensinal·a aos gentios, sendo tuitamente, e por pedido dos paes de familia elle governa·
os primeiros que fundaram convento n'esta cidade onde dor o nomea\"a para a catleira de rhetorica, sendo obriga·
sempre viveram e habitaram fazendo muitos serviços a Deus do a requerer approvação regia. »
e a esta republica, na administração continua dos sacra- Duraram estas aul1s até muito depois da inelependeneia
mentos da penitencia e communhão, na assistenc:a aos 010- do imperio.
ribundos, Das cantorias das festas, nos enterros, officios, Com o no\"o systema de gO',erno alguns frades não que·
missas, e mais sulIragios espirituaes, sempre com justifica- rendo adberir a elIe foram obrigados a retirar-se para oRei·
dissimo procedimento na observanéia regular', sem nota e no de Portugal, e outros secularisaram-se, regeitando assim
nem queixa de pessoa alguma d'este povo, sustentando-se o habito.
das esmolas, que os fieis lhes davam pelas suas musicas e Proclamadll a Independencia do Imperio, diz o douto sr.
missas, de que tambem se ajuntavam para as obras do dito dr. Candido Mendes de Almeida, em sna erudita obra Di·
comento, que iam augmentando, como é notaria: compra- reito EcclesiasHco Brqsile.iro pago 1061, o novo governo
vam de ordinario a farinha e o sustento necessario pelo não na abertura de suas relações com a Santa Sé não se 6sque·
terem ele suas roças, por causa dos muitos poucos escravos ceu das ordens rêligiosas.
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Nos ~~ 29 e 30 das instrucções a Monsenhor Vidigal, nos- de 29 de abril de t8!d, o qual teve beneplacito em '6 de
50 ministro em Roma, se lh.e recommendou que obtivesse agosto do mesmo anno.
tIa Santa Sé nma decisão geral para que as Ordens regula- Foi executado em t5 de dezembro pelo bispo da diocese
res do Brasil não ficassem sujeitas aos superiores de Portu- do Rio de Janeiro, como delegado da Santa Sé.
gal. Separados assim os ..conventos do Carmo dos do Mara-

Opensamento do governo de então era conservar o que nhão, de que estamos tractando, continuou a Ordem a viver
existia ainela que por algum tem[Jo, e nunca augmentar. aqui vida obscura e esquecida [Jelos immensos embaraços

N,ão pôde o ministro Vitligal obter por meio de uma de· e obstaculos, indifferença e até aespreso, de que se faz hoje
cisão geral a separação d;]s provincias religiosas, sem qU!3 timbre em ostentar contra todos os actos religiosos.
cada uma d'ellas fizesse ao Santo Papre uma supplica para Por questões havidas em t 853 entre o ex-provincial frei
tal fim. José de Santo Alberto Cardoso e os mais religiosos, que se

Por motivos hoje ignorados apenas a Ordem benedictina queixavam d;] 'aspereza com que e!le os governava, áchando
apressou a sua petição, que foi plenamente satisfeita pela se aquelle na ta enda I tapecuraiba, reuniram-se estes em
bulia-Intel' f/mvissimas curas-de 7 de julho de '1826. capitulo, aqui na- capital, e elegeram outro provincial no dia

Demorando-se as outras, n'esse intervallo foi posta em 30 de junho de 1803.
execução a constituição do imperio, e com a nova mudança Cheganuo este motim ao conhecimento ue frei José, veio
de governo mudaram-se lambem as scenas quanto a este elle :lS pressas, bateu no convento ás 7 horas da noite d'esse
objecto. mesmo dia, e sendo recebido por toela a communidade, pre-

Esqueceram-se as attenções para com a Santa Sé, discu- rompeu era vociferações contra seus companlleiros, que o
tiram-se na camara tlos ueputados projectos a este respeito repe-lIiram da mesma forma, chegandn a questão a ponto de
bem inconvenientes, e infelizmente' os ecclesiasticos, com ser necessaria a intervenção da policia.
mas excepções, estavam á frente dos inimigos das Ordens O sr. D. Manoel Joaquim da Silveira, então regendo esta
religiosas. - diocese, ahi apresentou-se, e instaurou um processo para o

Em todos estes actos descubria-se o desejo ardente de se descobrimento da verdade.
til'arem dos religiosos o uens, que adquiriram, afim ue tal" Concluidas estas diligencias fez de tudo um relataria, que
narom-se nacionaes. levou ao conhecimento do encarregado dos negocias da San·

Não podendo levar ao cabo tal escandalo, contentaram-se ta Sé no Rio de Janeiro.
com a expedição de certas ordens para assegurar a posse Em 2 de maio de 185/1- respondeu o Nuncio ao bispo
fotura d'esses bens, dos quacs com tudo principiou logo a lamentando o est.ado do-convento destes religiosos, porem,
gozar o t11esouro nacional por meio de porcentagens e pe- louvando e approvando as acertadas providencias tomadas
adissimos impostos. pelo bispo.

Por este meio foram desviadas as attenções do governo, Concedeu tambem n'essa occasião ao mesmo snr. bispo
oas outras Ordens religiosa , sob constante ameaça de se- « faculdade de convocar e reunir capitulo provincial dos re
rem expellidas dos seus conventos, não tiveram tempo e ligiosos carmelitanos, com os superiores do convento, que
nom ocoa ião para solicHarem a sua já referida inllependen- existissem, e com ontros vogaes, que fossem nomeados em
cia dos seus antigos superiores. lugar dos definidores, que faltassem para que se fizesse a

N'este caso acharam-se os conventos da Orriam wtmeli- eleição do prior ou vigario provincial ~ dos demais officiaes :
falia calçada, que furmavam a Vicaria do .Maral/hão, de- ue dispensar do mesmo capitulo a falta d'idade, que as cons
pendente ela pr'ovincia (le Lisboa, e que abrangia por sua tituições prescrevem para se poder obter os omcios da' 01'

jl1risdicção os conventos do Pará. dem: de presidir ao mesmo capitlllo e confirmar os seus
Continuaram a sna duração sob tal dominio, até qlle, ex- acto. )J

Iinguindo-se as Ordens religiosas em POl'tllgal, Qcou esta Fez-se tudo i 'to na melhor ordem, sendo eleito provin-
Vicaria inteiramente acephala. cial o reverendo sr. frei Caetano de Santa Rita Serejo, que

Assim manteve-se irregularmente, nunca se lembranuo até hoje ainda é o cbefe da fam.ilia.carmelitana da provincia,
de súlicitar da Santa Sé um Breve, que a desligasse dos, in- muito estimado por suas excellentes qualidades, e pela pru
r,lllos de Portugal, afim de constituir-se por si só, ou unin- dencia, amor e zelo, que sempre mostra em todos os actos
(lo-se a qualquer ~as provincias carmelitanas do BI'asi!. relativos á mesma.

Sem um centro de go'erno, appareceram as discordias Em 1855 o governo central intentou fazer em todo o im-
entre os diversos membros desta Ol'uem. perio a reforma das Ordens religiosas neHe existentes.

Rebellaram-se os religioso dos conventos do Pará de tal O fim apparente era este, porem pelas bases para a con-
sorte, que conseguil'iJffi uanil o dominio dos seus confra- cordata CC'tJn a Sel/lla ~d a tal respeito, buscava-se a extinc
des de Maran'hão, sendo incorporado' à provincia carmeli- ção della , como se potle ler a pag, 24, a 26 do relatario do
lana do Rio de Janeiro, já pela decisão da nunciatura apos- ministro da ju tiça em {8~5.

tolir.a de 24 de abril de '1838 e beneplacito imperial ele 29 de Não se pedia uma medida directa e radical, pois se te-
maio do mesmo anno, e já por que interessando-se a assem- mia seria dilliculdades.
bléa provincial do Pará e o govemo imperial pela perma- I)esejava-se porem a morte lenta, e por isso prohibio-se
lJBncia d"esta incorporação, a decisão provisoria da DUllcia- a entrada de Noviços pela circular de 19 de maio de i 855,
tora foi confirmada pela Santa Sú em virtude do Rescl'iplo expedida pelo ministerio da justiça, sob o pretexto de er



1.56 CON CON

resolvida a cOl/con(ata, que á Santa Sé ia o governo impe- tenteiando a5sim os cuidados c zelo da sua meza adminis·
rial propôr. 'TI I tractiva.

Não se achando nté hoje nada decidido, yoltamos ainda a No corredor éÍ esquerda de quem entra para a cap'ella',
nossa alJenção para o passndo, tão cheio de gloria, d'esta ao lado tambem esquerdo do altar do Senbor do Bomfim,
Ordem. acba-se encravada orna pedra, de que ja fallamos no artigo

Parece qoe a yerdadeir<t missão d'estes frades no Brasil Bomfim, e na parte soperior tem om qoadro volante do
era a catbecbese, em que outr'ora se occupa\'am ao norte e madeira onde atravez d'uma vidraça lê-se o seguinte:
suL do imperio, conforme se desprebende da carta regia de IX Na ponta de terra, fronteira a esta capital, na margem
28 de janeiro de '1691>, da provisão ·de 27 de janeiro de cc esquerda do rio Bacanga, foi em ·1718 fundado om bospi·
1716, e da bl1lla-Romantl.s Pont,jfex-rlo papa Pio V. em IX cio dedir;ado á de~'oção do SENHOll no BOM FIM, e perten·
:1597, citada por Pizarro no T. 7-pag. 233-nota 2 de su- d te ao convento de N. S. do Carmo.
as illemorias. - C( A müo do tempo, que nada respeita e tudo destroo,

Não poude mais sati',fazer estes encargos, como antiga- « foi pouco a pouco abatendo ° hospício e hoje está 000

mente, por faltil de pes.oill. «completa ruina.
Com tndo tem prestaJo muito bons se'n:iços á provincia IX Do meio dos destroços a Irmandade do SEt'HOll BOM JR'

conforme suas forças. cc sus DO' PASSOS salvou a pedra, qile estava encr.avada ao
Por algum tempo ahi esteve aquartellado o corpo de ar- « lado ela porta principal do dito hospicio, e por concessão

tilharia alé que na tarde ue 7 de julho de 1829 mudou-se « <.lo Illm" e rev.O SI'. frei Caetano ele Santa Rita Serejo, dis
paril o armnem da poh'ora, hoje casa dos edUCilldos. « tincto e mui respeitavel provincial da Ordem carrnelitana,

Por longos anno cedeo o andar terreo do seu convento « aqui a encravou, como se vê abaixo desta narraç50, não
para ahi se restabelecer quartel do corpo de policia e as « como peça primorosa d'arte, e sim como recordação d'es"
aulas regias de ensinu secundario, até que no tempo do IX se edil1cio e para que fique ao lado do allar do mesmo
presidente' icente Tbomaz Pires de Figueiredo Camargo, «( SENHon. -
creado o Iyceo, foi tambem ahi installado. «Foi feita esta trasladação no mez de abril de 1863.»

No andar superior o1Jereceo a Ordem duas .sallas para a Parece que esta Ordem muito infiuio 00 pelo menos te·
bibliolerct 1JU.úLicu, que abi foi estabelecida e durou até á ve. grande parte n'estas luctas, as veses bem escandalosa I

sua extillção. que tiveram lugar em epocas muito remotas, no campo da
SendQ concedidos por acto legislativo provincial os livros politica provincial.

da antiga Bibliotju!ca ao instituto litterario maranhense, a Não passava a ,;ida silell.ciosa do claustro, amava tambem
Ordem Carmelitana tambem concedeo á mesma sociedade as lutas do mundo e por isso por carta regia de 10 de de·
litteraria as duas sallas já ditas. zembro de 1698 foi estranbado ao provindal do Carmo «o

Ha pouco tempo alfolTiou doze escravos com o fim dé satyrisarem elle e os seus confrades dos ministros da coo
servirem como solda<.los na guerra contra o Paraguay. rôa e uos particulares, seus desafectos, satisfazenclo sna

Tudo istõ tem sido sem onus algum, e somente devido paixões, tanto nos pulpitos da cidade, como nas aldeias o
á generosidade da refel'iJa Ordem. missões, sendo ameaçados com castigos se não se cobibis,

A Ordem carmelitana obteve o privilegio de conceder sem. 'TI

graus de dr. aos seus membros, mestres em tbeologia. Já em nossos dias é voz corrente ter sido eleito deputa·
A sua vical'ia em Maranhão tambem o teve pelo breve do geral. á exforços cl'esta Ordem a que pertenceo, o cone,

-Expolli nob1's-do papa Bento XIIT, de 25 de junho de go dI'. Antonio Bernardo da Encarnacão e Silva, embora
i 727. Ibe sobrassem talento e saber para bem desempenhar esse

Com o correr dos annos acabaram-se as aulas do ensino cilrgo.
primario c secundario, que baviam n'esse convento. Hoje porem os seis frades, que existem~ não se conrun·

Restabeleceo-se a de primeiras lettras no governo do ac- dem com ilS turbas nas luetas politicas.
tual padre provincial, a qual foi transferida para o Semúw- Com o correr dos annos a morte foi rareando as fileiras
rio de N. S. das lUe1"cês, dilndo a Ordem 400#000 rs. an- d'estes servos de Deos.
nUillmente para sustentação d'ellil. Principiou-se a sentir falta de religiosos para a celebração

No anno fIe 186u achando-se o convento bastante arrui- dos exercicios divinos.
nado, u seu incansavel padre provincial emprebend3u gran- Receiando-se em pouco tempo a extíncção da Ordem, frei
des obras, que d.uraram até o anno seguinte, sendo afinal José do Santo Alberto C,ardoso dirigio á. assembléa legisla
benzida.a igl'ejil na manhã de sabbado 8 de setembro de tiva provincial a seguinte petição, cuja falta de data é parll
1866, e á noite ahi cantou-se a ladainha de lodo.'/' os santos sentir-se.
á grande instrumental. Dignissúnos senhoras 1'epresentantes da p1'O vincia.-O

Em outubro de 1866 Rrincipiou o exterior ela igreja a prior actual do convento de N. S. do Carmo desta' cidade
ser revestido de azulejo e hoje esse templo ostenta-se no fr. José de Santo Alberto Cardos!>, confiado na sabedoria,
interior pintado ue branco e enfeitado com varios frisos de e religiosidade que abrilbanta os dignos legisladores d'esla
oiro. provincia, e desejancfo plenamente desempenbados, conror'

Abi se acba abrigada a capélla do Senhor Bom Jesus elos me o seu primitivo instituto, todos os deverBs da Ordem
Passos, que com ella revalisa em IllX.O, aeeia, e ordem, pa- carmelitil, e a conservação do convento, cuja communidado
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tom a honra de presidir. vem afoito expôr no seio desta te noviç.os brasileiros, e os mercenarios dez, os quaes se
representação provincial a falta constante de. religiosos. que rão educados na mais _restricla conformidade com os seus
prehellxão satisfatoriamente os encargos, a que se acha li- respectivos Institutos.
gada a mesma communidade, falta esta tão sensivel, que o Art. 2° Os ditos religiosos carmelitas, mercenar.ios, e fran-
mesmo exm. presidente da provincia se não dedignou com- ciscanos ficam obrigados a prestar nos seQs conventos aula
memorai-a entre as necessidades provinciaes. e que devi- de humanidades, que estarão debaixo da insQecção do pre
am merecer a attenção d'esta illustre camara. Sim, dignissi- sidente da provincia, e professores gratuitos para ellas, no
mos senhores representantes da provincia, os religiosos cal'- meados com approvação DO mesmo presidente, de accl)rdo
melitas frei Cosme da Annunciação, e frei Aodré da NaU- com o bispo diocesano.
\'idade, foram os primeiros cultivadores do Evangelho, e - Art. 3° O presidente da província de accordo com,o bis
da lei santissima de Jesus Christo, que nesta provincia em po diocesano fica authorisado a promover pelos meios com
companhia do capitão-mór, com poderes de governador, petentes a reforma ecclesiastica dos referidos religiosos, a
Alexandre de Moura desembarcaram em 1615, e eL1ificaram qual não será posta em execução sem ser approyada pela
nesta cidade o convento, que hoje se acha confiado aos seus assembléa legislativa provincial.
cllidados sem que em tão dilatado espaço de mais de 200 Art. 4° Ningllem serêÍ d'ora em diante admittído nas 01'

annos tenham os mesmos religiosos carmelitas deixado de dens religiosas com menos de vinte um annos de idade.
prestar-se aos oficios e deveres, a que pelo seu 'instituto se Art. 5° Ficam revogadas as disposições em contrario.
acham ligados, já contribuindo com a quota que lhes e pos- Mando por tanto a todas as alltboridades a quem o co-
sivel para as despesas do Estado, já senindo as igrejas na nb.ecimento e exeliOção da referida lei pertencer que ti cum
adminisLracção elas parochias, já na catecbese, e civilisação pram, e faç'am cllmprir tão inteiramente coma n'ella se con
das indigenas, do que não poucos exemplos existein neste tem. O secretario da provincia a faça imprimir, publicar, e
bispado, já finalmente prestando-se na coaclju\'ação dos re- correr. Palacio do govern.o do Maranhão aos vinte quatro
mendos parochos em administrar os soccorros espirituaes de julho de mil oitocentos e trinta e oito, decimo setimo
aos fieis desta capital, que neste convento tem constnnte- da independencia, e do imperio.- L. do sello.- Vicellte
mente achado o desejado alívio. Serviços estes reconheci- nomaz Pú'es de Figueiredo Camm'r;o.
dos solemnemente pela l\Iagestade do Sr. D. João 6° em de- Abertas assim as portas trese jovens maranbenses toma-
creta de 16 de setembro de 1817. E como o supplicante ram o babito, e entraram para o noviciado.
ea l:ommunidade, a que tem a honra de presidir, se acham Doze foram sacerdotes, e um leigo: cl'estes já falleceram
qllasi privados de poder continuar no dezempenho de tão quatro e secularisam-se tres.
importantes fins para que foram admetidos nesta provin- D'essa nova geração de carmelitns restam somente seis,
cia, e isto sem o.utro motivo maIs que a simples portaria bavendo fallecido tarpbem o leigo.
de 5 de fevereiro de 824., em que o ministro da justiça Na segunda-feira 2 de fevereiro de 1829 collocou-se na
Clemente Ferreira Frnnça probibio o ingresso para a pro- igreja deste convento a imagem de N. S. do Livrnmento no
fissão religiosa sem licença de S. 1\1. 1., prohibição esta que seu nltar, qlle lhe foi eregido por. um tal mestre Querino, e
fem sido posteriormente relaxada para com algumas casas Sampaio: lamentamos ignorar seus nomes por extenço, para
religiosas da côrte, e como o supplicante esteja c~rto de termos o prazer de registrnl-os aqui.
qlle esta assembléa provincial acha-se legalmente auctorisa- Na tarde de domingo 21 de abl'il de 1844 o commenda
da em virtude do artigo 1O ~ 10 da cnrta de lei de -12 de dor 1\1anoel Gomes da Silva Be1fort, depoi Barão do Co
agosto de 1834,-para promover o bem ser das corpora- roatá, teve a satisfação de collocar tambem ahi a imagem ga
ções religiosas-por isso o supplicante animado de vivo ze- Virgem e Martyr Santa Filomena n'um altar, que a expen
lo, e fervor pela conservação, e augmento de um instituto sas suas foi feito com todo o luxo. No domingo seguinte
assaz util á religiao e ao Estado. -P. a vós- dignissimos mnndou eantar uma missn, com sermão e tudo com gr~lDde

senbCll'es representantes da provincin, vos digneis conceder pompa.
licença para serem admittidos á profissão religiosa vinte jo- Em 1821 possuia este convento 5 fazendas, 2 8 esora-
vens brazileiros que se qneiram dedicar livremente ao pre- vós, e varias casas, contando apenas H x:eligiosos.
enchimento dos de\eres, e observancia do instituto regular Ignol'amos boje quaes os seus bens.
neste convento. -E. R. M.- Frei José de Santo Alberto Ermida de N. s. da Guia.-No ~ M2 pag, 17/t dos An
Cardoso. llaes histon'cos elo Estado do Alm'anhão por B. P. de Ber-

Longn e calorosa foi a discussão no nosso parlamento pro- redo. Maranhão-'18lÍ.9, se lê o seguinte:
vincial, porem finalmente foi decidida a que tão a favor das Aos padres frei Cosme dà Annunciação e frei André da
tres Ontens relir;iosas publicando-se a seguinte lei soh nO Natividade, religiosos ambos de N. S. do Monte do Carmo,
75: dn vignraria do Estado do Brasil, que acompanharam a Ale-

a Vicente Thomaz pj es de Figueiredo CaOlargo,presiden- xandre de Moura por capellães da armnda, concedeu elle
te da provincin do Maranhão. Fa~o saber a toLlos os seus para a fundação de um conveoto a peqnena Ilh(t do Aledo
habitantes que a assembléa legislativa provincial decretou, (chamada vulgarmente do Ooqlteirão) muito isinha de S.
e eu sanccionei a lei seguinte : L~áz, e n'estas doas leguas de terra, com sitio tambem pa-

Ai't. 1° Os religiosos carmelitas, e franciscnnos d'esta pro- ra a mesma obra no mais eminente da já desenhada povoa
vineia poderão receber em cada um convento da capital vin- ção, todo por portaria de 12 de dezembro do anno passado
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(t615): mas como na pressa com que se recolheu a Per- Oonvento de N. S. das J\!l.ercês,
nambuco, parece que não coube a expedição da carta de Por Carta patente de 23 de setembro de 1.623 foi nomea·
(lata, lha. passou Jcronimo de Albuquerque no dia 20 de fe- do primeiro governador .e capitão general do E:,tado do Ma·
vcreiro d'este presente anno; e com effeito os taes religio- I'anhão e Gram-Pará-Franciseo Coelho de Carvalho, fidal·
sos deram logo principio á sua fundação, que de portugue- go da c~sa real.
zes foi a primeira n'aquella conquista, onde continnaram com Falleceu na villa de Cametá, então VWa l'irosa, na pro·
virtuoso exemplo e fizeram muito frueto entre tantos bar- vineia do Pará, em oH> de setembro de .. 636.
baros. ~ Para seu successor foi nomeado pelo senado da- camal'a do

Berredo não se exprimio bem quando deixa entrever, que Maranhão o provedor-mór da fazenda real Jacome RaimulI'
a- Ilha do Jfeclo tem duas leguas.· do de Noronha.

Hoje ninguem ignora que esta ilha é muito pequena. Este governador intmso tomou posse em 9 de outubro
O facto que. e deu foi a concessão da llhct do Ileelo, e de -1636.

de mais duas leguas de ten'a no lugar, hoje conhecido por Em -1637 era capitão-mÓI' do Pari! Ayres de Sousa Chi·
110me de Guia, tirado de uma pequena ermida, construida chorro. N'esse tempo apparcccram na cidade de Belem dois
pelos frades carmelitas. leigos castelhanos d::l ordem de S. Francisco-frei Domin·

Para fundamentar o nosso modo de pensar basta folhear gos de Brieba, e frei André de 'roledo, acompanhados por
o livro da camara municipal da capital sob o titulo 'registos seis so(dados.
·1820 á 1822, no qual encontra-se lançada a 3a carta de da- Vieram da cidade de S. FrancisGO de Quito para a pro\'in·
ta, pela qual o governador Antouio de Albuquerque- Coelbo cia dos Encabellados com os missionarios da sua Ordem em
de Carvalho diz, que tendo ~m vista o prior e mais religio- companhia do capitão João de Palacios.
sos do comento de N. S. do Carmo estarem possuindo e Regressaram os missionarias para Quito: elles poremen·
eultivando uma ilha pequena, que estú na bocca da barra, e tregaram-se ú corrente do rio Aguaríco com a intenção de
assim mais duas leguas de terra em quadra, cuja demarca- verem onde o acaso os leyava.
Cão começa no port.Q, -que está junro á dita ilha da barra, Depois de muitos riscos, sendo até perseguidos pelos iII'
deixando o salgado, e seguindo o rumo direito da praia, dios a ponto de matal;em o capitão Palacios, chegaram, ca
par carta de data que lhe fez Alexandre de Moura, capitão- mo já dissemos, a Belem.
mór que foi com poderes de governador d'esta capitania, o D'ahi se dirigiram a S. Luiz do Maranhão, onde contando
qual lhe conlll'mou tambem o governador Francisco Coelho ao governador a sua peregrinação por taes desertos, mani·
de Carvalho e assim lhes fazia doação em nome de sua ma- restaram o desejo de regressar pelo mesmo caminho alé:í
gestade, já em attenção a isto, II e já por serem os primei- capital do reino de Quito, se tircssem uma boa escolta pa·
ros religiosos, que vieram a este Estado com os conquista- ra resguardai-os do furor elos índios.
dores, prestando grçlDdes serviços.)J Foi feita em S. Luiz Foi regeitado esse plano pelo governador, e seguiram os
a ii de outubro de 01690. leigos para a Europa.

Pediram 9s padres a el-rei D. Pedro, que lhe confirmas- Arrependeu-se depois o goremador, e Jesejosl'l de celc·
se esta data « visto já terem alli edificado uma igreja de N. brisar seu nome com tal descobrimento, ueliberou-se pl'e·
S. da Guia e cultivarem duas legua.s de terra em quadra pa- parar uma expedição para taL fim.
ra si e seus futuros companbeiros, o que obt.iveram,)J com Entregou a direcção d esta primeira exploração do rio A·
a coodição de demarcarem as ditas ten<as no tempo da pos- mazonas ao capitão Pedro Teixeira, Jando-Ihe a patente de
se, de pagarem disimos li ordem de Christo, de darem es- capitão ·mór da força militar, com poderes de capitão gene·
tradas publicas para onde fossem necessarias, e particulares ral-e goyel'llador do Estado.
para fontes, pontes, portos e pedreiras.» Foi fHita em 24. Foram seus companheiros, embora subordinados, aco
de janeiro de H398 na cidade de Lisboa, e expedida cm Yir- roneL Bento Rodrigués de Oliveira, o sargento-mór Filippe
tode da resolução regia de 26 de fevereiro de :l6\)7, por de Matlos Cutrim e os capitães Pedro da Costa Favella·e Pc·
consulta do conselho ultramarino de 11 do dito mez e anno, dro Baião de Abr_eu. -
R cumprida em Maranhão a '12 de julho de :lG98. Seguia a expedição cm 28 de outubro de '1637, e como

Defronte pois da ilha do Medo, c na ponta de terra, que não é aqui occasião propria para se reflectir sobre os sem
lica na lato marido de 2') 26' e na longo occ. de [1-6Q 33' do trabalhos e vantagÉms, termin~mos este preambulo dizendol
meridiano de Pariz edificaram elles a refericla ermida, hoje que voltou em 1G de fevereiro de 1639 da cidade de QuilO,
sumida inteiramente pelo poder destl'llidor elo tempo. onde havia chegado em fins de setembro do :1Ono passado,

Diz o illostrado c incaosílvel historiador do Bl'azil o sr. e fundeou em frente da cidade de Belem no dia 12 de ue
li'rancisco Adolpbo de Warnbagem a respeito d'ella o se- zembro do referido anno de 1639,
guintc. I( Parece quc uma roz intima nos diz, que n'essa er- Em companhia do intrepido capitão Pedro Teixeira vie·
mida jnem .epultados os vcneraveis padrões da primeira ram dois religiosos da Companhia de Jesu~, o padl'e Chri .
tentativa frnstacla da colonisação do Maranhão. » tavão d'Acuna, reitor do collcgio ele Cuenca, e o padre An·

Vide llJaranhão (ddadc de S. Luiz do). dré de Artiecla, professor de theologia no collegio de QuilO,
Oonvento DO CARMO DE ALcANl'AnA.-Vi'deAlcall- e bem assim dois religioso. da ordem calçada ele N. S. das

1n/"a, Conventos. Mercês o padre frei Pedro de la Rua Cime c o padre frei
on.vcn1:o DO CAl\;I{Q Do..Bo~FIM.-Vide Bomfi.m. João das Mercês,.qne passaram pelo desgosto 'tle pevdcl'
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cm caminho os seus irmãos de habito f['ei João da Concei- Requereram a camara, já em setembro do anno seguinte,
Cão e frei AfIonso de Armejo, superior dos tl'es. a concessão de 20 11almos da rua, que cO'fria de Belclu'or

Na obra intitulada Novo descobrimento do gmnde rio das Lopes lJara a de N. 8. do Desten'o da banda de baüo,
Amazonas pelo referido padre Christovam d'AcuDa, le-se o afim de se fazer a capella-mór em razão do comprimento da
nome de frei Pedro de Santa Maria e da Rua, diverso do igreja lhe não ficar sobre o mar, e por ser a rua um mat
que deixamos escripto, porem é o mesmo commissario das to cerrado; o que sendo concedido principiaram a editica-
Mercês. ção d'esse convento que ainda hoje existe.

Pedro Teixeira veio logo á cidade de S. Luiz do Mara- Seguio-se um longo periodo de obscuridade para a historia
nhão dar conta de sua commissão ao governador. d'este convento, do qual apenas sabemos, que os seus fun-

Os dois jesuítas se retiraram para a Europa. dadores poderam le\'ar ao cabo as grandes obras, que em-
O povo do Parú apreciando as virtudes dos dois frades prehenderam.

pedia em 24 de Janeiro ele 1839 a Pedro Teixeira, então Os nossos antepassados apreciavam muito as Ordens reli
capitão-mór no gove.rno do Pará, a vinda de frades merce- giosas, e parece que esta lhes mereceu mais alieições, pois
naJ'ios afim de se fundar no Parú um convento desta Ordem que em pouco tempo possuia por doação um~ grande for-
vislo que pretendiam estes retirar·se á sua patría. tuna.

Accedendo elles ás instancias do povo e elo governador Por varias vezes obtev.e do senarlo da camara data de ter-
resolveram ahi fazer residencia permanente. ras, e sendo pela carta regia de 27 de maio de f i06 pro-

Com tal intenção deram começo em 104.0 ii edificação do bibida tal concessão a Ordens religiosas, foi especialmente
coovento e de uma igreja, dedicada á Senhora das Mercês. anullarla uma destas feita a este convento.

Narrada assim a origem do estabelecimento d'esta Ordem Adquirindo n'este tempo largas fortunas por generoso~

no Pará, n50 nos demor:lmos em descrever ahi a sua ex- donativos, estabeleceram seus escravos fóra dos limites do
islencia. terreno marcado para o convento, o que descobrimos por

Para este artigo bast:l só dizer-se, que a Ordem de dia um requerimento de frei Antonio Amau, corno commenda-
para dia foi progredindo. dor desta ordem, pedindo ao senado da camara uns terre-

Parece que ou por vontade de dilatar os horisontes do nos, onde se achava o r:lncho dos escravos á pancada do
seu poder, ou para satisfilzer desejos cios moradores da ci- mar, o que lhe foi concedido em 13 de m:lío de 1729.
dade de São Luiz, vollou ella suas visitas para o Maranhão Em 24 de maio de '174-0 ainda a camaríl 'mandou passaI'

Oreverendo padre frei Bartbolomeu de Mattos á Castro, carta de dáta de mais algum terreno, II pedido pelo \ igario
commissario do convento de N. s.. das Mercês do Pará, no- e presidente do convento de N. S. das Mercês frei João No
meou os paures frei Marcos da Natividade e frei João Cer- gueira da Encarnação, afim de fecharem os fr"ldes a cerca
veira para re:llisarem o projecto, que á muito havia, da de seu convento e os ranchos dos seus esc.ra\'os e sel'Ven
fundação d'nfll convento da sagrada, real e militar ordem tes com um muro para evitar as desordens, que se davam
tle N. S. das Mercês n'esta capital. nos ranchos pelas festas, e as bebedices (sic) dos índios

•Sabiram do Pará em 1 de maio de '16M, desembarca- quando vinha de fóra a canôa dos mesmos. »
ram em Alcantara, tal\'ez por ser frei João Cerveira filho Parece que o go'iremo invejoso ou cubiçoso dos bens des
d'ahi e ter no lugar parentes e amigos, e se demoraram até tes .frades resolvou pôr entr:l"es :10 florescimento da SU:l
junbo, em cujo principio \ ier:lm para a ilha de São Luil. , fortuna. -

Requererrm licença ao senado da camara para tal fim, e Pal'a este fim expedio a provisão regia de 23 de julbo de
a obti\eram em 22 do mesmo mez e anno pa1'a edifica1' o 053 declarando, que elles não podiam possuir bens de raiz
convento no si/'io, qzte lhes aco11!?nodasse sem gue ninguem por mais de um anno. '
lhes contradicesse, e nesse mesmo dia alcançaram do viga- Esta singular e atroz violencia contra o direito de pro
rio geral, que então era o licenciado Domingos Vaz Correia priedade, garantida, respeitada e defendida em todos os
igual permissão em nome elo reverendo Cabido. prtizes cultos, cremos que não chegou a ser executada por

Apenas SI} passaram dois dias era o Ingar, escolbido pa- esta forma.
ra convento e igreja, benzido pelo vigario da matriz o pa- Voltemos eu e os meus leitores as vístas para as occor-
dre Valentim do Amaral, e d'ahi a um mez já havia um pe- rencias do Pará.
queno convento e igreja com a invocação de N. S. das Mer- O bispo D. frei Caetano Brandão representou ao governo

,I

ces. da metl'opole contra a vida desregrada d 0stes frades, e ter-
Eram cobertos de palha, e foram c.onstruidos no lugar, minou a sua queixa insinuando, que os bens delJes, junta

onde ba uma porta, que dá pussagem para o bairro do mente com as congruas de seis canonicatos e oito beneficias
Desterro. tirados do pessoal do cabido, fossem applicados em bene-

Nesse mesmo dia veio ao sitio e ermida de N. S. elas ficio do hospital de caridade, das obras do recolhimento,
bJercês o tabellião Manoel Jorge Bl'andão dar posse de tudo e da subsisLencia das recolhidas, projectos todos do dito
isto aos frades já mencionados em presença de muitas tes- prelado.
temunhas. O governo immediatamente subscreveo aos desejos do

Vieram ainda do Pará os frades Manoel d'Assumpção e bispo, e foram os frades mercenarios d'abi expulsos, e re-
Antonio Nolasco, e o leigo João das Mercês. colhidos ao convento de sua ordem em Maranhão.

Intentaram edificar de pedra e cal outro convento e igreja. A santa Sé pela bulia lngeniosa Regina1"l;rn illusl1'ium
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ue t3 de novembro do 1787 approvou esta extinccão, po- mais uma usurpnção, e para esta contava-se com o governo,
J'tm mandou que fossem seus bens applicados á edificação á vista do exemplo dado no Pará.

sustcntação do hospital de caridade, e do l'c\;olbimento Dirigindo-se a D. Rodrigo de Souza Coitinbo diz sobru
(le orphãs, fundados pelo me mo bispo, () que não se ct11l1- isto o gO\'ernadol' do Maranhão D. Diogo de Souza, em of·
prio senão em pl'oporçõe:> demasiado mesquinhas, e muito ~cio de 23 ele fe\7.ereiro ue '1800, que «á vista da demora
tempo depois. Da eleição de novo pontifice achava justo, que o principe

Pela provisão regia de 4.. de abril dt: 1791!, se mandou ao regente désse alguma providencia para evital' a delapidaçà9
governadol' do j {aranhão al'bitrar urna decente congrua pa- de que tractava o provedol' da mizericordia na memorío,
ra a subsistencia dos frades, injustamente expellidos de suas qlle rcmettia, a qual julgava seI' viridiea segundo 1l1e infol"
casa. .. . maram e 01)5en'ou pela ruina do con\'ento das Iercês, que

ão se pense que houve nisto generosiLlade ou pelo me- se não repal'ava, pel'suadindo-se que a providencia de en·
nos caridade. carreg31:...ao bi~po d esta diocese a commissão de tirar con,

Os frades Itiam ainda viver a sua ('.u sLa , porque por nvi- tas, examiuar livros e regular assim a economia das despe·
. a de 24. de março de 179!~ a junta da fazenda sequestrou- zas, com o recebiLuento das rendas dos religiosos merce·
lhes os bens que, ~"'aliado pOl' baixo preço, subiram a na rios, bastaria até que chegasse o {Ireo'C. »

enorme quantia de 232:50SanO ..reis, alem da grandl3 quan- Dclapidaçao queria dizer-o uso ou abuso que o' frade
tidaLle de ricas obl'as de prata de lei, as quae emban'adas faziam de seus bens.
na charrua S.. JoLio j~Ja!Jnalli'lJ~o foram sorvidas pelos IXli.. Este B7'eve não sabemos qual é: desconfiamos ,qne fos"
. o da Tijuca, como diz ~lonteiro 13eana no COJn7Jcnd1'O algum solicitado para extitlgair-se esta Ordem. ..
das eras. Baixou logo LIa throno a provisão regia de ü de rnaiodc

Roubaram-lhes os ben , ~ finalml3nte Lleram-lbes diminu- '1800, oruenanuo ao gomrnador do l\Iat'anhão, que de com·
ta esmola I . binação com o bispo tOllu/S:jcm contas aos religiosos mer~e·

Com a intenção de se cortar algullins irregularidades lla- narios,
vidas no' conventos de l\1ariJnhão, o geral. da Ordem mer- Em 22 de outubro do mesmo anno participou o gover·
ccnaria nomeou seo commissario geral nos dominios pOl'tu- nador) que cm virtude d'esla carta regia, ja tinha o pI'ela·
guezes a frei Jo é Vieira de Abreu. do pl'incipiaJo a tomar as ditas contas ({ das 'quaes parecia

Em -i de nO\"lDuro de 1700 o príncipe regente concedeo se induziam algumas ll'apaçaria~. )) .
il esta palente o sou I.leneplaeito. É facil prever o que rcSnl,lOl1 d'estas pl'ovidencias.

Por omcio d~ 3 de jmibo de -1800 participou o S,oyeroa- Aos mercenarios foram lomados os seus bens, e até DI

dor do Maranhão, que frei Josó Vieira jã estava em exel'- \'asos sagrados e alfaias, endo nomeiada uma cOlTImis ão,
~icio do eu cargo.' composta de sacenlotcs e de seeulares, ex.tranl1a á commu·

Foi então (Jue começou o periodo de ,leclinaçIlO para esta nidade, para dirigir sua fortuna L.1ebaixo de .certa~ instruc·
Ordem. çõos formuladas pelo bislJO e pelo goveroaúor.

N'nm 1lIanuscI'ilJlO antigo, cujo :1l1cLoJ' iguoramos, lêmos Até para se despendor o dinheiro ncees ario com a su1·
:IS eguintos palavl'ns tendentes a este período. «Prosperou sistenc:a dos llitos frades era ináispensaycl ordem da ~Ic·

muito esta Ordem cm letl'as e Yil'Lndcs em quanto se lião tropole I

augmentoLl n'ella o n" dos ignorante.:>, que se lue fOl'álll con- TivelIlos noticia d'isLo lendo o omeio de D, Diogo di
gregando por modo ue vida á sua corporaçüo e por que (} Son,a com data de 29 ue no\emlJl'o de 1801 parlicil)and~

'()ngl'eg?~no ficou uo pi"inci[Jio da sua fundação sogeita aos pal'ól a côrte, que em obedieneia ao aviso n. 20 de 100
me tres goriles da Orelem re iLlentes em Hespanha, l11uitos abril do mesmo :1000 tinha expeLliuo uma porLaria ao lb~

,lo !'ens a\llmno', ~em littcl" tura, por empcubos e GonLri- soureil'o das rendas dos I'eligio 'os das Mercê' «parilllll
buiçõcs pecuniaria' alcançal'am :1 prel:lzia ele commissarios lGOO reis de pensão alimentaria, por llia, a fc' i Jo óYteir.J,
geraes da congregaç50, cDnferida pelos mestres geraes, com commis ario da dita Ordem. I) _

prel ri~ão Llos me tl'e e apresentauos da Ordem na mesma Se isto aconlecia com frei José Vieira, descendente u'uml
congregação, lI..c sorte, que entl'aram a ha\"er entre elles ramilia aln stada e nol)re de Portugal, alem de oecupar ele,
c.mlllarões c partidos com desol'dens, que chcgal'aill a ser vada posição aqui, imagine-se o que não solfreri'lm os 011'

escandalosas.» E·te manll~cripto parece ser obra lIe pessoa tros frade !
intelligcnte, o cl1l'iosa do e tGLlu da historia patria. Frei Jo ú "\ i8il':1 niío pou.de a istir indilTerente a tão gl~ir

l>cna é, que 'onte unicamente cinco folha. de papel c ele desLl'ui(Jo.
que algumas paginas estejam llestruidas. Contundo com os seus pal'entes, amigo, e com ajUSli(l

Foi-nos doado pelo sr. dr. João Clirnaco Labato, lião, 3- uc sua causa, ainda mais saliente pejos abusos praticado!
hcndo e te r. dizer-no qual a ua procedencia. pelos I'eferidos con~missarios, seguia viagem para Lisbol

Per, eguida 13 desprestigiada pOl' todo os lados, v io aio- sob pretexto de 11' cuidaI' de sua saude.
da ({ projetada func1acção da ca fi úa mizericorida c <.lo Ahi cheganLlo metlcLl bombros a sua empre a, c aflual
bospital da caridade» aqui na capital, el'vir de arma conl1'a conseguio a scgu.inte provisão regia, que derrama muita IUl
estes religioso, porf]ue intenLou-se tomur convento da. obre estes acontecimentos:
A1eJ'(:e' pal'a cs es fins. Dom João pOl' graça de Deus, principe regente de Podu·

A h:n'a- ~ ludo ~ ito, não se queri ler trabalho (}r:~ ó gal, e dos Algarres, (I'aquem, e u'alern, mar em Aô'ica, dI
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Guiné &. Faço saber a vós governador, e capitão-general, proscl'iptos: Que para desmentil' quauto me haviam repre
tlue em consulta do meu c.ooselho ultramarino, me foi pre- sentado os perseguidoros da religião de Nossa enllOra da
enle a representaç;io de frei Josó Vieira de Abreu, commis· ~lel'cês e o in\'ejosos.dos seu beo" e para pro\ar tude
:3rio goral da real, e militar Ordem de Nossa Senhora da_ quanto em abono della ficava e pcndiuo, tinha o supplican
"cl'ces em Portugal, e seus uominios, com approvação mi- te a honra do olrereccl' na minha reol pl'e ença o cloCLlmell
uha, como pl'elado maior da snu religião, por si e em nome tos justificaLivo<:, que junlU\'a, pelos quaes me seria bem
,Ic todos os sens religiosos actualmente existente" c congro- manifesla a injn-tica com que o supplicante fôra de 'pojado
gados no seu convento do Maranhão, na qual com a mais do eu 'oureoto, e gravic:simo damno, que resullou a toda
profanua humildacle me representaram: Que sendo cu sel"- essa cidaoe de um ell1ülLl11ote acootecilllento: e confiado n
I'ido abolir os seus conventos do Parú pela uulla ue Pio '\ I supplicantc na justiça ela causa ue Deu que defendia, e no
/lIffelliosa ReginaJ'urn 111'ltstriun2, II10s destinara pelo mes- meu COl'l1(!~a tnagn:lllimo, pio e justo, mo upplica\'<l mm
IDO motivo, e cm virtl1lle da mesma bulia, a casa do ]\Jara- to lJumildemente, que como soberano, e pt'otector da reli
nhão, para l1abita~~ão d'aquelles religiosos; e 001 consiucl'n- gião, fus::>e sonido tomaI' lia minha :Jlta consideraçiío tndo
Ião (IS pequenas renoas Ua dita CilS3, fora outrosim cu SCl'- o qoe fica\'a exposto, e mandar por mdU real decreto ins
\'ido maDuar assisti I' pelo real Erario r,om ULUa pensão ele taoral' noramcnte ao supplicante,e seus religiosos na pos
quatrocentos reis por di3 a cada um dos illd,jcauos I'eligio- se de seu comento, vasos ~agl'ados, adamos Jas. santa ima
'os: que até agora por misericol'dia di~illa tinha s'do irre- gens, bens moveis, e de raiz, e das alfaias que adornavam.
pl'eheDsivel a condncta dos seus religiosos, não cessanuo ue .) sagrado templo, ordenando-vos que prestasscis ao suppli
d3r constantemente provas do quanto são uteis a essa ca- cante o soccor;'o necessal'io para o dito elreito, e qne nin
pitania, empregando-se continuamente na administração dos guem perturbe aqllelle~ religiosos na posse, e goso de to
,'acramen~os, e na assistencÍl dos enfermos, servindo de tios os seus bens, CJue elles aogmenlararn com a sua eco
pal'oclJos nos sertões, e tlestribuindo pelos pobres o rema- nomia, cm uLili(lade da corôa, e do Estado cm gelaI: ao
necente uas suas renJa~, fazendo em tudo isto servit;:o a que tendo consitlerac,ão, e ao mais ponderado nas ditas con
Deus, li mim e aos meus vassallos: que o provedor da Mi.- sultas, sobre que foram ouvidos os meus procuradores re
8oricordiil, e os mais mesarios, conceherJm o projecto de gios, mostrando o supplicante pelus ol'igioaes documento.,
extinguir al1i uma religião tão respeitavei, etlificante, e tão'que juntou, haver a ,lJa congregaçuo obtido da religiosi
ul,1 ã primitiva l.1essa capitania, e a quem ella devia sua c.ul- sima piedade do senhor roi D. João efUal'to a permissão de
lura: para conseguirem este fim se serviram do pretexto voltaI' á habitação, e comento que bavia euiOcatJo no Mara
doloso e falsa caridade de pretenderem o com'ento de Nos- l1lJão, com Jicenr:.a do govomadol' e beoeplacito dos povo.
'3 Senhora das ~1ei'cês para um hospital, c toJas as suas fa- em tempo e dominaç,ão dos reis catllOlicos, como declara o
zendas para a U13nuteoção do mesmo llOspital, quaudo o original alvarú de nove de dezembro Je mil seiscentos qua
objecto onico qne se propunham não era oDlro senão o de renta e seís, con(jrmatlo na provisão do senhor rei Dom
verem em praça os bens da onlom elas Mercês, e dles como \ffooso selto de vioto de outubro do mil seiscentos sesson
humens ricos poderem cooseguir arremqtal-os, e possui l-os, ta e cinco, com a declaração de não entrarem o'ella outro,
não seado o convento do supplic:Jnte de forma alguma pl'O- religiosos, que oão fossem portuguezes e mostrado reno
pl'io[Jara hospital, por ser muito pequeno, fabricado de tel'- vado o consenço ela camara, e povo, no::. despachos de vinte
ra soccada, moita arruinado, pois sendo de tão JelJil cons- o dous· de junho, e vinte quatro de novembro de mil sei '.
lrucção, havia 'cento e sesscntil Clnnos que fõra ediücaelo; e eentos ciucoenta o quatro, se conduia; qne não sendo este:
isto occn\laram aquelles mosarios da l\lisericorclia, procu- religiosos mendicantes, que tirassem asna subsistencia ua.
ranuo por meio de infol'maçües menos srnceras lera rem ao esmolas elos fieis, e que foram convi lados pelos moradores
fim o sen projecto, fuodado cm IJlilidades c!Jimericas na do Pill'<Í e l\laranlúio, que passaram as províncias da contra
~lIppressão dos bens da oruem das dercês !l'essa capit!.luia ; costa corno era facto L)istorico, c Coofllssava o me mo pt'O.
3ffil'rnando que as suas rendas eram a\'ultlld;Js, quun\[o ape- veuar da .J\lisericordia, deviam ser havidos como os mai,

I

n3S montam a sete para oito mil cruzado annuae, cap-ti- povoadores, possuir terras, qoe occupassem, comprassem,
vos as de pezas; cujo liquit.lo rüio .'xcedl) a despeza para mil- on l!lá fossem dadils para a cultura, e soa sustelJtaç.ão, a
nuteoção do culto dirino, dus religiosos, o dos escr:Jvos', Iluaes se entendiam serem implicitamente comprcl1endida.
que OCClJp:.l!ll na sua lavoura, e que as mesmas remIas eram nos regios roscriptos, pois que sem meio de subsisteocia
superfinas aos ditos religioso', e este,s pesados ao Estado, não podiam applkal'-se (Í con\'fH' no uos gentios, ensino
quando uLilisam como zelosos pastores das almas, eLli{lca- dos chl'istãos, \ pratiL:l dos olJ1cios divinos; ml1ito mai
lil'oS no sen comportamento, e como agricultores solivito -endo como é constilote do dIto alvará haver preceLlido con
d3S suas fazendas; pois nenhumas !la que fossem mais bem 'guita, que conhecimento pleno levou tudo á real presença.
Il'alau<Js, e que mais rectamente paga5sem os dizimas á real para aquellJ regia re olução: circl1u tanci3s em que ce sa
fazcnda. E não obstante o exposto, e o mais que allegava il razão do comisso quo se imaginou e 11 consequencia delle
em abollo da sua supplica, fora o supplicante despojildo do na applicação valuntaria dos hens da dita congregação ti :Mi
seu convento, e todos os seus bens, sendo depositadas as ericol'dia dessa cidade, õeodo os ditos l'e1illiosos os culti
alfaias tia sua igreja, os vasos sagrados, os ornatos das san- vadores il cusla propria, que pagam os dizimos, encargos, e
las imagens, em casa secular, onde ainda se ach<lm com ir- tributos regias, sem fraude do real direito das sizas que ali
rcverencia, como se os supplicantes fossem delinquente,', e se não tem impo, II): conformando-me por tanto com o pa-

Diee. J'I. 1-21.
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recer do dito concelho :-Houve por bem determinar pelai Os outros frades achavam-se e.spalhados pela cidade, vil·
minha real resolução de trinta e um de maio do corrente las, aldeias, e roças do interior, o que não admira á vista do
anno, que se entregasse ao supplicante frei José Vieira de estado por demais lamentavl3l d'esta Ordem.
Abrell, commissario geral da Ordem de Nossa Senhora das Esta nova colonin mercenaria veio' de Lisboa a bordo
Mercês, e os mais religiosos o convento do Maranhão com do navio Jeq~6iá ás ordens de frei José Vieira.
todos os seus bens, redictos, titulos, alfaias, vasos sagra- Trouxeram comsigo tres criados, um barbeiro, um cosi·
dos da sua communidade, de que por vias de facto foram nheiro, um mordomo, e todas as commodidades possiveis.
despojados; e que fossem promptamente restituidos á pos- Sintimos prazer em referir que, quando em Lisbóa frei
se, fruição, e 1]SO de todos os ditos bens, e rl'o exercicio do José redobrou de exforços para conseguir o que desejava,
seu ministerio, COUlO antes do violento esbulbo com que fo- quando vio-se cercado de dificuldades, e <lIneaçado até de
ram expulsos:' havendo outro sim por bem annular a carta ser mal succedido, o ministerio portuguez, par1l livrar·se
regia de tres de maio de mil oitocentos. Pelo que nesta con- de semelbante pretendente, ofJereceo-lhe uma mitra com a
formidade vos ordeno façaes entregar aos supplicantes, os intenção de tiral-o da sua Ordem.
bens que estiverem debDixo da vossa administração, ou da Frei José, imitando o grande jesuita padre Antonio Viei·
junta da fazenda, o que tudo cumprire.is e fareis inteiramen- ra, preferio a pobreza e humildade do seu habito ao esplen·
te cumprir sem duvida alguma, como por.. esta minha real dor do episcopado I
ortlem vo ordeno, que será registl'flda nos livros da se- Em urna das conferencias, que frei José teve com o prin·
cretaria clesse governo; e nos da camara dessa cidade de cipe regent~ sobre esta (Iuestão, quando recebeu o desen·
Sam Luiz do lYJal'anbITo para constar a tol1o o tempo esta gano de se extinguir este unico convento, e com elle a Dr·
minha real determinação. dem mer'cenan'a, disse ao principe o:-Lembre-se vossa ma·

O principe nosso senhor o mandou por seu especial man- gestade, que no dia, em que a justi,ça de vossa mageslade
dado pelos ministros abaixo assignados do seu conselho e tomou conta do convento da minha Ordem no Pará incen·
do ultramar. Matheus Rodrigues Vianna a fez em Lisboa a cliou-se o palacio real de Queluz, Não foi acaso, senbor, e. .
quinze de julho de mil oitocentos e cinco. Filippe José sim a justiça de Deus. ~

Stokler no impedimento do secretario a fez escrever-Fran- O principe ficou muito impressionado, e então ordenou
cisco Alves da Silva-Ayres Pinto de Sousa-Por immedia-'a expedição da ordem regia, ja impressa, triumphando as·
ta resolu~ão de sua alteza real de trinta e um de maia de sim a justiça e a razão.
mil oitocentos e r,inco, em consulta do conselho ultrama- Nada felizmente o demoveu do seu firme proposito, Ira·
rino, e despacho do mesmo conselho ele dez de junbo do balhou, e' afinal conseguio o fructo de suas incessantes li·
dito anno-.cumpra-se, e registe-se. Palacio de S. Luiz do das.
Maranhão quinze de abril de mil oitocentos e seis-Com Foram todos estes frades aqui muito bem acolhidos, ea
a rubrica cle s. exc.-Está conforme com o original a que população desde a mais distincta aré a mais obscura, que
me reporto. Secretaria do est~do do Maranbão 8 de janeiro muito presava esta Ordem, ahi concorreu a dar as boas vin·
de 1808- TO impedimento do secretario-O official·maior d'as aos recem-chegados, e por muitus dias receberam pre·
José Candido de Macedo Ferreira.' sentes sem conta.

Não foi sem algum custo, que frei José Vieira conseguio O pobre e .() rico, o grande e o pequeno todos concor·
seus desejos. reram, como poderam, para esta recepção tão brilhante.

Para destruir as informa_ções do bispo e do go\~ernador Foram fielmente cumpridas as determinações regias, coo
empregou elle a inOllencia dos seus quatro irmãos, que em mo se \lê da seguinte correspondencia omcia!.
Portugal occupavam um o cargo de vice-almirante, outro O capitão general D. Francisco de Mello Manoel da Ca·
o de go\'ernador de Cncbeu, o terceiro de ministro portu- mara partecipou para a cort,?, em i 1 de agosto de 1806,
guez residente em Hespanha, e o ultimo de coronel de ca- haver restituido aos religiosos das Mercês o convento, que
"aliaria, alem d::l estima e do apreço de seus amigos e dos possuiam n'esta capital, com seus bens, titulos e alfaias em
de seus irmãos. conformic!a(le do aviso nO 7{ de W de outubro do anDO pro-

Com este al'vará ou ordem 1'egia regressou frei José, e limo passado.
mais animado por trazer em sua companhia os seus irmios N'esse mesmo dia partecipou ter ficado entregue do avi·
de habito frei Joaquim Jeronymo de Castro (boje conego so n° GO de 22 de julho .do anno p. p. concedendo Iicen·
da nossa cathedr'al) frei ManoeI Joaquim da Cunha Ferraz, ça a frei José Vieira de Abreu para admittir no convento da
f~ei Joaquim Teixeira, frei José Garcia, frei José Antonio referida Ordem ·12 noviç,os.
da Costa, e frei Antonio Manoel dos Santos: todos estavam E ainda n'csse mesmo dia officiou dizendo, que frei José
frequentando as aula, menos o ultimo ainda noviço. Vieira de Abreu, como commissario geral da Ordem de N.

Eram fortes e rigorosos e ainda na flor da ,itlade. S. das Mercês, ::Ipenas tomou posse dos bens e convento
Cbegando ao convento encontraram apenas frei Antonio da dita Ordem offereceu por parte da sua comml1nidade dois

Gomes, frei Antonio Candido, frei João Craveiro e frei Flo- contos de rs. para o donativo gratuito, que o principe re·
rencio, frade mui respeitavel pelos seus annos e bons ser- gente mandou pedir por carta regia de (3 de abril de tROt
,iças. Já decrepito e conduzido nos braços de escravos, Por aviso nO 39 de 31 de outubro de t806 foi louvado
hia assi til' ainda ás solemnidades religio as do seu con- o zelo e patriotismo, que mostrou esta Ordém fazendo la\
,"entoo donativo. -
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Passado algum tempo levantou-se no\a borrasca contra Aproveitou-se dos bens .de seu pae e de dois irmãos pa-
eJes frades como se vae ver. ra edificar dois conventos de sua Ordem, um em Alcantara

Escreveu o capitão general Bernardo da Silveira Pinto ao e outro na capital.
ministro Tbomaz Antonio em 13 de dezembro de ,1819, Continuando a narração dos benemeritos da Ordem cita
«que nesta cidade não havia edifido com capacidade sum- mos o nome do leigo frei João das Mercê, ferido mortal
ciente para servil' de hospitaL senão o convento das M~)l'(;ês, mente pelos Bóccas e Guaiabas) e frei Roque d Almeida,
que não se podi,a fazer occupar sem ordem especial de S. que peregrinou pelos desertos sertões do Am;izonas, e mui
M" cumQrindo-lhe porem dizer sobre este objecto, que es- tos outros cujos nomes infelizmente não chegaram aos nos
te é o unico convento d'aquella Ordem, que existe nos do- sos dias.
minios portugnezes, que já houve ordem regia para ser ex- Possuiram uma grande e escolhida lium'l'ia sempre á dis-
linclo assim como foi o outro, que havia no Pa,rã, talvez posição dos habitantes da capital.
porque S. l\f. não julgasse conveniente conservar nos seus Tinbam aulas gratuitas de primeiras letras, de grammati
estados uma Ordem religiosa, sugeita à um geral hespaobol. ca latina, de philosophia moral e racional, de musica e can-

« Como esta, continua o governador, bouve outra ordem to-chão.
regia á respeito d'este comento, porem foi revogada, e até Eram ensinadas estas materias por frades illustrados e ta-
agora se tem conservado: com tudo os commeadadores lentosos.
d'elle recei'1.ndo que viesse ainda a ter effeito, vão alienan- Soccorriam aos pobres, que concorriam ã sua portaria:
do algumas propriedades por baixos ou simulados preços, e a outros, que outr'ora foram favorecidos pela fortuna da-

o e mui provavelmente c0ntinuarão a faze-lo. vam-Ihes o pão d~ cada dia na meza do seu refeitori9, alem
u Veriucan o-se pois a referida e já ordenada extincção, das esmolas que enviavam particularmente às familias ne

far-sc·hia ~cquisição d'um exce\lente edificio, muito bem cessitadas. ,
coUocado e com todas as commodidades, que se requeriam As festas de Natal, de Pascboa, de N. S. das Mercê~, e
para um bom bospital, e n'este caso poderia servir o em de S. Pedro Nolasco eram feitas com grande pompa e so
que está o actual (Madre de Deos) para lasareto que muito lemnictade.
se precisava, e que era de muita necessidade fazer-se n'esta A igreja revestia-se de galas, ao pulpito subiam oradores
oidade, porque alem das cauteHas recommendadas com as' notaveis, e dos arredores d'esta cidade concorriam muitas
tripulações dos navios de portos suspeitos, e com as escra· pessoas para presencial-as. As autboridades moradoras na
vatul'as, crescia que n'esta capitania bia apparecendo bas- capital, e os -cidadãos mais distinctos eram expressamente
tante gente infeccionada de mal de S. Lazaro.» convidados para o lauto jantar, com que a todos obsequia-

Não encontl'amos solução alguma deste, pedido, embora va a Ordem.
escripto com talou qnal astucia, pois até se lançou mão Em quanto os frades festejavam assim os Santos da sua
do patriotismo, tornando-se odioso ser esta Ordem sugeita Orde.m, os seus escravos, vindos annualmente n'essas epó
ãum geral hespanhol ! c,bas das fazendas, entregavam-se a folguedos e a diverti-

Averdade hlstorica nos leva a dizer, que esta Ordem l1a mentos innocentes na cer:ca do mesmo convento.
bastantes annos foi muito mal derigida, e seus bens esban- Reinava por toda a parte o prazer e a abundancia.
jados ás vezes até com escandalo. Os antigos mestr'e3-geracs da Ordem usavam de habitas

Houveram vendas, trocas, e hypotbecas por de mais ver- brancos, semelhantes aos outros, porem curtos, e traziam
gonhosas, como teremos ainda,occasião de faHar. espada à cinta e cbapéo armado agaloado.

Voltamos ainda as nossas vistas para o passado. É tradição, que usariam de mitra, se frei José Vieira não
Esta Ordem era muito tledicada ás missões do Evangelbo morresse quando n'isto cuidava.

por entre as tribus bravias de indios, e diz o manuscripto Era costume no dia em que morria algum frade, ser o
ja citado, que elles prestaram n'este genefo muito mais seu corpo depositado na sacl'istia, d'onde era levado para a
serviço que os jesuítas, que queriam os indiàs para se en- igreja, afim de recebei' os sulIragios dos seus companbei-
riquecerem, ros.

Entre os seus filhos, que n'esse impOl'tantissimo serviço Na- occasião do refeitorio, a sua cadeira ahi estava com
aDeus se distinguiram, merecem especial menção frei João o seu competente prato e talher'.
Leal, frei Theodoro Viegas, missionario pelo rio UrubU e ca· Servido, corno se estivesse presente, de todas as igua
thequisador do gentio barb.aro e feroz Ar'uaqu-i, Carapitll- rias, eram os seus pratos, cheios de comida, levados a por
nas e Nathar.ll, a ponto de viver 'largos annos entre elles taria'e ahi distribuídos pelos pobres.
alé domesticai-os, frei Pedro de la· Rua Cirne, frei Bazilio Havia tambem entre elles irmão, que não eram padres
Soares, frei Francisco Munhoz de Bayona, frei' Raimundo e e sim secnlares, embora fosse a Ordem regular.
frei João Cerveira, ambos filhos d Alcantara. Encontramos d'isto um documento importante, e assim

Foram estes dois ultimas os primeiros cidadãos, que pro- aqui o transcrevemos ipsis verbis.
Cessaram n'esta Ordem, e por muitos annos andaram em mis- q FI'. Antonio M3noel de Almeida commissario geral da
ões pOl' malo'cas d'indios. - real e militar Ordem de N. S. das Mercez, Redempção de
Frei João Cerveira era filbo do capitão Domingos Cervei- captivos no Estado do Maranhão e Reino de Portugal, etc.

ra Bayão, natural dos Arcos de 'Valdevez, provincia do Mi- Confiando-nós na liberalitlade misericordia e graça de
nho. Dens e do patrocinio da gloriosissima sempre Virgem Ma-
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ria Mãe e fundadora- L1a no sa sagrada Religião, e nn joier- De torlos estes trabalhos fez elle urna especíe de Pasloral,
Ce si'.io do . P. S. Pedro Nolasco nosso Patriarcha e de onde a par de nteis exbortações deu justas providencia.
todos o santo da no!; a ordem, e desejando cootribuir para acabar a desordem e prevjnir abnzos de sua Ordem.
com os O(;OS espil'ituao a quem carHatÍ\'o o devotamente Es.o docomeoto oficial, foi escripto em 6 de maio de
nos ajuda cm nos a precisões, como tomos experimentado -1822, c por nós impresso no n° 43 do Semanario Atara·
em o c:JpiLão Isidoro Rodrigues Poreira, e porque espera- nhense tie 21 de juobo de 1868.
mos continue d'aqui em diante com a mesma caridade c de- Todas estas ordens e providencias dos superiores ou não
~'oção: havemos por bem conceder-lhe e a sua mulher D. foram executadas ou não eram adequadas para estirpar lan·
Vlcencia Tbeodora Rosa (como por esta nossa carta paten- tos abusos e males, que de longa era pesavam sobre esl1
te concedemos) plena communicação c p:Jrticipaç.:lo à~ to- Ordem. .
dos os sacrjfjcios, orações, disciplin:J, alJstinoncias, vigili:Js Apozar de todas estas providenccia e reformas parece
d'aqoellas para o que ó necessario passai' o mar, e tambem que pouco florescia, porque em 13 de julho de '1822 acom·
de touos os trabalhos qne se padecem POl' resgatar capti· missãO paT{icula~' de adrninist~'ação e' interesse 1Jubliro
\"os, petos quaes a Santa Sé Apostolica com abundante libe- lembrou a junla provisoria e administratira do governo da
ralidadc nnchew cle grap e favores a noS'sa sagrada Reli- provincia « qne este convento, inteiramente ínutil não 50

gião e ele tod:l~ a m:Ji ohras, que pela graça de Deus se mente ao bem espiritual dos povos como aos interesses po·
fazem todos os dins pelo' religiosos da mesma Ordém em Iiticos d3 provincia, era muito proprio para um hospital..
túdo o mnnd e [lor ll:l morte participaram o dito capitTIo Alguns frades abandonaram o babito, e infelizqtente eram
Isidoro Rodrignes Pel'eil'a e sua mulher D. Vicencia Tbeo- elles os melhores.
<lora Ro a de lotlos os snfIragios concedidos aos nossos 11'- Imperou então a desordem cm seu alto gráo, e de dia
mãos e bemfeitores conforme nossas constituições e lei, que para dia foi cahindo em giscredito esta. Ordem.
professamos e se costuma em todos os nossos conventos As festas iam perdendo progressivamente o seu esplen·
para o que·será necessario apresentar esta carta patente aos dor, e o povo ia tambem fugindo cresse templo e d'es;es
prelado' no os 50 ~essores para serem tidos o h:Jvidos por religiosos outr'ora tão estimado .
no sos ligilimos. c vel'lJndeiros irmãos e bemfeitores como Cheg<lda a epocha da independencia havendo ahi frades
o pra.tica e é nos a '·ootade. Em fé do que Ibe mandamos brasileiros e portuguezes appareceram entre elles, grave.

passar il presente c:Jrt.a de participação e Irmandade .3 qual contestilçães, aquecldas polo amor da terra nataL
vai por nós assignacJa e sol lada com o sello menor do nos- Proc,lnmadll a independencia retiraram-se alguns frades
so ameio c referendada pelo Ijosso secretario. Neste nosso prtra Lisboa desgostosos com o no\ o s)'stem.a de governo.
convento d' \ snmpção da cidade de São Luir. do Maranhão Mudaram de habito ou scculari aram-se, porque em Lis·
aos 26 ele março do anno do Nascimento de Nosso Senhor boa' já não existia o hospicio, qne a ordem mercenaria, com
Jesos Cllristo 179õ, e da descenção de Maria Santissima re- licenra do rei D. Pedro II em 1682 e D. João V em '1746,
volação e fnndação da nossa sagrada Religião 578.-Fre1: fundoo para abi residir os seus confrades, quando tivessem
Antonio Manoei de Almeida, Commissario geral. Por man- de ir a Lisboa e á Hespaoba.
Jado do nosso reverendo padre commissario geral, Frei A Ordem ela S:Jntissima Trindade, que tambem se OCClI·

~fa.noel /Jorges de Goes, Apresentado de numero e secre- pava da redempção dos rap~vos e mais antiga que a da
tnrio da co1Jgreg;Jção. Mercês, por uma longa serie de desgostos e de rivalidades

Carta ue participação, e irmandade, qne V. Rm. a mandou tinha ob:'igado esta 3 abanc!onal' o referido hospkio, e por
pas ar a favor do capitão Isidoro Rodrigliles Pereira e de tanto não tinbam alies onde recolber-se.
sua mulher D. Vicencia TIJeodora Rosa.-Para V. Rvm. a vêr Dependia desde seus principios esta Ordem d'om provin·
e as ignar. Jl cial re~idente na llespanha, e formava com os conventos do

Particlllal'isauos ::lS im estes e outros usos e costumes da Pará uma virada ou commendafcm·a.
Ordem l}Jeroen{lria, coutinuamos nossa narração. Como já' dissemos no principio deste artigo vieram de

Pelo Capitulo da Ordem foi nomeado frei Joaquim J!3- Quito os religiosos meJ'cen:Jf'los, e não sabemos qual a paf'
ronimo de Ca Iro vice-commissal'io geral e presidente íl1 to da lIa panba, em que se acba a cabeça d'esta Ordem.
Carn'fe da casa capitular do Maranh50, de que teve patente Suppãú o sr. UI'. Candido Mendes de Almeida, que o
em õ de maio de 18J8. conventos de Maranbão, como os de Quito e toda a Amerioa

Vinda de Hespanha por Lisboa esta patente, foi o navio Hespanhola, onele havia oito províncias independentes, pro·
Duiza que a tra ia, apri ionado pelo cC'llseiro de Artigas. vieram da provincia de Andaluzia proxima ao porto de Cá·

Foi-lhe nacessaria. nDva patente, a qual seguindo p::lra o dix, que teve por muito tempo o monololio do commercio
Hio pelo navio Bizarro em 25 de junho de 1820, teve be- com a America.
1leplacito em 29 ele novembro ~e '1821, e afinal aqui chagou Não ora portanto provavol que os conventos do Mara·
em :;:.G de f \ereiro do <lono eguinte por um navio inglez. nhão e de Quito cm principio dependessem da provincias

De po se cle seu novo cal'go frei Joaquim Jel'onirno co- de Aragão 011 de Valencia.
nhecendo a clesmoralLação, quo infelizmente reinava na sua Proclamada a independeQcia, manteve-se sobre si, elegia
Ordem, abrio visita para inteirar-se com. mais fundamento seus chefes, irregularmente, e nnnca solicitou da Santa Sé
dos accu açõo' todo. o dias repetidas, e sempre progressi- a necessaria autborisação para se separar do seu cbefe da
'!lmente. Hespanba, e constituir-se província independente.
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Ficou acepllala por moito~ annos, até que pela informa- Seguem- e as a signatora' do prore anle e dos llperio-

rões dauas pelo bi 'po diÇ>cesano em 12 de março o 18 de res do convento.
ontubro lle i8J6, e impressas no relataria da mÚlistra da O falai aresto inOiogido pelo governo á Ol'dens religio
jus/iça de 1857, o NlllJr.io tlpO tolico a collocol1 ob a di- zes do paiz, fec,hanrIo o noviciado aos convento, acarretou-
recção do mesmo dioce ano. lhes morte lenta porem cert;].

Possuia ainda esta Orelem um com-ento em Alcantara, (vi- D'e~sa má vontade ressentiu-se muito esta Ordem, já pro-
de Alcantara) e pela carta regia de D. João V ao commissa- fondamente abalada por erro' de aclmini tração e pouco
"io geral fr-ei Manoel de Delem, com datá de 23 de novem- zelo da parte dos frades.
bro de 1722, se conhece, que havia um hospicio no rio Chegando a esta diocese, Sua Exc. Rvm,a, o Sr. bi po
Menl'im, e que «administravam einco Müsões, todas provi- diocesano, filho do claustro, e um dos seus mais conspicuo'
das de religiosos de boa vida, pelo que muito lhes agra- ornamentos, não poude Vêl'. aniquilar-se pela inanição e des
decia. D mando de administrações descuidosas as reliquias da Ordem

Temos em nosso [Joder um livro, onde se cscrevia 6s mercenaria.
termos das profissões dos fraeles. . Tam energicas providencias administrativas deu o Sr.
~ para assim dizer o li\TO da matricula, e embora o pa- bispo em ordem a salvar o convento, que em breve o vi

pai seja mau, cada termo está encaixilbado em um quadro mos restabelecido no credito e conceito publico, pois que
pint<ldo com tintas de varias cõres, imitando flores e ani- até então era o 'alvo tam somente de 11m circulo de espe
maes, ti vontatle do pintor, sendo t\S vezes alguns d'estes culadores.
Irabalhos dourados e a ouro tão fino, que por mais d'um Vencidos os primeiros embaraços, que tolhiam <i admi
secnlo tem resistido j acç.ão destruidora do tempo o que nistl'ação dar marcha regular aos negocio da Ordem, Sua
admira.' Exc Rvm. a assim comJlnic~va o estado d'olla ao go\'er'no

Foi um achado importante no meio de naufragio tão gran- imperial, em omcio de '10 de outubro de i8G3.
de e tão prolongatlo, «. , .. acbei prudente e de necessidade nome'a,: uma com-

Nós publicamos o resumo das profissões no numero 44 missão de ecclesiasticos e seculares para que ôscalisando os
lIo Semanario lUaranhense, de 28 de junho de 1868. bens do patrimonio d'ella, podessem amparal-os da "ora-

Consta de 99 profissões. gem dos especuladores, que apostallos se assoberbav:JL11
Aprimeira foi de frei José Barbosa, em 26 de maio de para devoraI-os. -

1720, e a ultima de frei Luiz José de Santa Rosa Medeiros «O estado actual, ape a~ dessa:; providencias, é Jamenta
em 24 de setembro de 1852. I'el: por uma parte o apparccimento de diviuas contrai da.

De todos e~tes só exi tem fl~i Manoel Rufino (e Santa em tempos anteriores acabrunham a administração; por ou
Anna Freitas, e frei Antonio das Dores Pinto ·Tartaruga, tra parte a o::!Ll1l'eza dos seus ben , que se compõe ele ter
ambos fora elo convento. ras e escravos, e qlle por isso exigem uma administração
O~ termos de profissões eram 1I1utatjs 7lw[andis iguaes activa, 6" especialmente dedicada a cnil1ar d'ellcs, traz-me

aeste. em perfeito desassocego, por conbecel' que a commissão
Eu frei Ag03tinho de São João, Glbo de legitimo matri- por mim nomeada, lião pode curai', como convem, os ifl

monio de J050 Moutinbo e do ]\JIaria Gamba:!, nascido e teresses da Ordem.... »
creado cm o logar de Seixas, faço profissão, promettp op- Ve-se, pois, que !louve da parte da administração dio
diencia, pobresa a castidade, obedecer a Deus, e á ·bemaven- cesana a melbor vontade em salvar uma instituiçTIo humani
turada sempre Virgem Maria, c ao nosso padre São Pedro taria do abysmo que tinha em face.
Nolasco o a rós reverendo padre frei Paulo de São João, Apezar do governo natllralmente imperfeito da commis
commendador d'este convento d'Assumpção 'la real e mili- sões, o que tem conseguido o sabio e virtuoso diocesano?
lar Ordem de N. S. das Mercez e da redempção dos captiros; Todos sabem o benefico impulso qllC o Exm. Sr. D. Luiz
eao nosso Revm. padre mestre geral e aos seus successores, imprime com tanta sabedoria DOS negocias ecc\esiasticos d
segundo a regra d.o nosso padre Santo Agostinho, e confor- sua diocese.
me se contem nas sagradas constituições da dita ordom de São patentes os ,cus trabalbos, como tambc"ffi o optimo:
N. S. das Mercez, e serei obdiente a vós e aos vo sos succes- re ultados- de sua administração.
sores até á morte, e se for necessario para redempção dos O convento das Marcez, decahido do passado e.xplendor,
fieis christãos ficarei cu em penhor ct'elle no poder dos por terra em qL13Si sna tot;]lillaàe, arruinado gCI'almente, é
Mouros, a qu::!l pt'Dfissão faço por minha livre '"ontaue, pas- hoje um !los primeiros edificios da provinl;ia, pelo ex fol'
sado inteiramente o anno da provação e todos os requisitos cos do Exm. Sr. BispoJ que ahi inaugurou unr Seminario
necessarios conforme os llecretos do Concilio Tridentino e para o estudo de humanida<:te . (Vide Seminario de NosSll
as constituições da uita Ordem, em cujo testemunho fiz a Senhora das Dlerce:.)
protestação d'esta pl'Oussão canonica, e il sobrescrevi com a Bens.-Em 1821 o convento do Marnnbão tinha 22 rra
minha PIopria mão: feita neste nosso convento da Assump- des e pO:lsuia 6 fazendas e 260 escravos, e o de Alcantara
çãe de S. Luiz do Mflranhão no anno de Nosso Senhor Jazus 3 frades e possuia 2 fazendas, sendo um::! de gado, e 8 I

Christo de mil selecentos· o trinta e um aos 27 dias de mar- escravos.
ço, antes de jantar, é da fundação da nossa Religião Sagra- Actualmente possue 150 escravos de ambos os sexos, an
da e descenção de Maria Santissima fl09. tre adultos e menores, homens e mulheres, bons e doente .
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Tem tres a quatro arrobas de prata. Em i6H> com a expulsão dos francezes retiraram·se tam·
As" terras, que possue são as seguintes: bem os capuchinhos, e foi o bospicio entregue aos cuida·
Andi,toba na ilba ue São Luiz, meia legoa distante do dos (~e frei Cosme de S. Damiã9, ex-guardião do convento

rio Coqueiro e pouco mais ou menos cinco do {tt'1'O (Ara- da Parabiba, e frei Manoel da Piedade, grande theologo,
papaby). Ilha 1JeQ'uenu abaixo do ltaq'Ui e nas margens do que vieram de Pernambuco com Jeronimo d'Albl1querquc.
mesmo rio Coquei1'o. Boa razào e Chiqueiro, pequenas «Deixar3m tambem estes frades, diz Diogo de Campos,
ilhas contiguas á que fica acima mencionada. 'uma fonte de agoa viva, que descubriram, grande copia de

Em Anajatuba-terras denóminadas Ribeirão e C.alême. ornamentos, calices e coisas da igreja {;lO valor de maiS de
Ribeirão meia legua distante do 7)Orto da Gabarra, e Ca· 20 mil cruzados, alem do mais que estava para vir de Pa·
leme cinco leguas do mesmo porto e tres do rio ItapecU'rú, riz. »
que são as melhores para algodão, arroz, milho, mandioca, Existia entHo no comento frei Arcbangelo de Pembré,
etc. etc. e Ribeirão mais proprias para cana. comrnissario com dois religiosos capuehos, (( tão veneran·

Cajapió-no lugar do mesmo nome, e á margem do dos e de' taes mostras, que pareciam santos, e como laes
igarapé por onde os moradores de todo o termo de S. Vi- foram recebidos pelos religiosos portuguez~s. »
cente Ferrer exportam as sua~ colbeitas, Quando se retiraram para França aqui deixaram dois rra·

Santa Anna no termo de Santo Antonio e Almas. des e um clerigo de missa, todos francezes, para cuidarem
Olaria na costa de Alcantara (ao norte.) dos catbolicos, e de vinte mil indios, que tinham christiani·
AJalto Grosso no termo do .Alearún. sado, segundo afTIrma o referido Diogo de eampos.
Em Andiroba, Anajatuba, Cajapió, Santa Anna exis- «Ponderaram frei Cosme de S. DamiflO, ex-guardião, re·

tem fazendas ue lavoura, as qllaes reunidas não valem uma. ligioso descalço da ordem do Saraflco padre S. Francisco
Nestas fazendas existiam boas cap~lIas onde sepultavam-se da Custodia do Brasil, e frei Mahoel da Piedade, seu com·
não s6 os escravos finados como os moradores, do' termo panbeiro, que vieram no principio d'esta conquista do Ma·
mais proximo d'ellas; hoje estão em completa ruina" e a de ranbão, mandados POI' seu prelado a requisição do governa·
Ancliroba totalmente cabida. dor geral para administrar os sacramentos aos soldados por:

Nas terras da Olaria em Alcantara ainda existem dilas tuguezes e indios e juntamente continuar o mosteiro, que
sal'inas arrninadas. Tanto estas terras como as de Santa os religiosos frallcezes da dita ordem tinham principiado
Anna pertenciam ao convento de Alcantara. junto ao forte de S. Luiz, que sendo o sitio do convento

Ilha pequena, Boa Tazão e Chiqueiro são babitadas por pouco conveniente, e havendo necessidade d'outro, em que
diversos foreiros, e bem assim as de Aiatto-,grosso. morou Monsieur de Pinau, francez, com todas as suasagoas

Oonvento DE SANTO ANTONlO.-Quando Ravardie- vertentes para n'eHe com~arem o mosteiro da sua ordem,
re desenganou-se, que o governo francez, distrahido com por isso o pediram e terminaram solicitando carta de dala
as perturbações civis e religiosas, que appareceram por oc- do referido terreno.»
casião do regicidio de Henrique IY, não attendia. ás suas A carta foi passada por Alexandre de Moura em il! de
supplicas para a conquista e colonisação do Maranhão, pe· dezembro de 16,t5, no Forte de S. Luir,.
dia e ooteve permissão para incorporar uma companhia de A demarcaçHo teve lugar em 15 de janeiro de i6IG,'Q
colonisação. n'ella « se falia em ·uma baixa, que fazia abi o oiteil'o para

Realisou este desejo entrando de parceria Francisco de o rio Cutim no teso da baixa de outra banda. Cremos que
Rassilly e Niculau de Harley, tão nobres como ricos. é onde está o tanque. Foram presentes como testemunhas

O piedoso Rassilly fitando tambem os interesses da reli- o capitão-mór d'esta provincia Jeronimo d'AIbuquerque Ma·
gião, para pl'egação e ensino d'ella pedia quatro missiona- ranhão, o auditor geral Luiz de Madureira, o capitão Benlo
rios capô-Chinhos, 3fim de acompanbal-o na viagem, e ape- Maciel Parente, Manoel Casado de Lima, e Fructuoso Lope~
llas obteve tres pela carta regia de 20 de abril de -I6B dj- Jerooimo Correia foi o escrivão, Antonio do Canto o meiri·
rigida ao padre provincial frei Leonardo, da 'provincia de nho, e Mathias Gonçalves o demarcador.
Pariz. N'esse mesmo dia CI fOl'am empossados das terras, das

Entre este::; vioba o padl'e C1audio de Abbeville, auctor arvores e das aguas, funccionando corno escrivão Da posse
oa « historia elas missões dos padres capucbinhos na ilba do Fructuoso Lopes tabellião de toda esja conquistei. ))
Maranhão e telTOS circumvisinhas. » (( Corno os reverendissimos barbadinhos francezes, dizo

Em i 612 desembarcando os francezes na ilba elo Mara- padre José de Mornes (obl'a já citada), se haviam retirado
nhão mandaram construir uma casa para alojamento provi- para França e os capu()hos de Santo Antonio, capellães-da
sorio dos ditos frades. armada de Jeronimo d'Albuquerque para Pernambuco, fi·

Em {2 de agosto celebraram elles pela primeira vez n·es- cando desoccupado o hospício e capella, que tinha sido des·
tas terros o anta sacrificio da missa. tes exemplares ser·yos de Deus, fez d elle mercê o capitão·

Pouco tempo depois principiaram a edificação de um pe- m6r em nome de sna magestade aos religiosos da campa·
queno 110 picio no lugar, onde foi o collegio da companbia nbia de. Jesus" que é o mesmo lugar onde hoje se acha·fun·
de Jesus, hoje cathedral. dado o nosso collegio ua Virgem Senbpra da Luz. »

P 'Ia carta patente, assignada em Pariz em -I de reverei- Lembrados porem os soldados da armada de Jeronimo
ro de l6U., foram mandados mais 1.4 capuchos, cuja via- d'Albuquerque do zelo e fenol' caritativo dos capu('.~inhos

gem não chegou a realisar-se. frei Cosme e frei Manoel da Pjedade pediram ao seu chefe,
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qoesignificasse a sua magestólde catholica o milito, que con- esperara do Reino, nio permittindo esta ordem genero a1-
vioha aesta pl'Oviocia a presença destes religiosos. gum de interpretação. »

Em virtude d'esta representnção foram parn cá mnndados POI' oorta regia ele ,17 de fevereiro de ,1723 foi extranba-
frei Antonio da Merciana com mais tres companheiros, que do o procedimento do ouvidor, e approvado tudo quanto
se dirigiram, não sabemos porque motivos, ao Pará e lá fi· fez o governadar, recommendando-se-lhe muito, que tives
caram. se todo o cuidado para que os capitães-móres dos donnta-

Em t624 porem sendo nomeado para primeiro governa- rios não servissem mais tempo de que tres annos, e acaba
dor deste Estado Francisco Coelho de Carvalho, veio este dos elles fossem outros providos em seus lugnres, fazendo
de Lisboa trnzendo' em sun companhia um bom soccorro de com que se lhes tirasse residencia para saber-se como pr0
religiosos da provincia de Santo Antonio: e como commis- ced,eram nos ditos postos.
sario de todos o revm-endo frei Christovão de Lisboa. Casando-se o ouvidor dr. João Francisco Leal com D. Ri-

Como o governador tivesse instrucções pnra tocar pri- ta Joaquina Vieira,Belfort, sem ter apresentado licença re
meiro em Pernambuco, taL foi a demora-ahi, que frei Chris- gia, foi suspenso em 30 de abril de 1792 pelo governador
tovão tomou o expediente de partir: de Pernambnco para D. Fernando Pereira Leite de Foyos, por julgar este proce
Maranhão em um barco de cobertn, o que effectuou em ju- dimento contrario á lei do livro lO til. 95 e ao decreto de
lho com 16 companheiros. 26 de março de 173fL

Aqui chegando em agosto do mesmo :1Ono, deu principio O governador mandou·lbe intimar esta suspensão e sabi-
ao convento no lugar, onde boje ainda existe e teve o pra- da desta cidade no primeiro navio pelo juiz de fóra, ao que
zer de vel-o acabado.' o ouvidor em· f de maio r~plicou dizendo que não acceita

Em 1625 partindo para o Pará, deixou por seu primei- va por ser o juiz seu subordinndo e que tinhn a licença pa-
ro guardião frei Antonio da Trindade. . ra efrectuar seu casamento, que l1avin procurado fallar ao

Como premio de seu profundo saber, conhecida santida- governador porem debalde, e que receiando o: a ignorancia
de, e gl'andes- serviços a Deus, foi- surprehendido no Pará. do dito juiz ou a prepotencia do governnc1or lhe houvesse
sendo guardião do convento de Santo Antonio do Curral, de maqninar ou de praticnr alguma violencin, se resolveo a
com a nomeação de bispo d'Angola, feita em dezembro de recolber-se ao convento de Santo Antonio, onde continuava

'1642 por D. João IV. - a servir a sua magestade, e" a despachar as partes como até
Infelizmente a·morte ronbou á sua Ordem a gloria, e á- ahi. »

quelle bispado a felicidade de tão virtuoso prelado. Em 4. de maio o governador eomtudo fez effedi\'a a sus-
Por varias vezes este convento serviu de abrigo aos per- pensão .0: á vista da precipitada fuga e refugio que buscou.»

segoidos, ou aos que desejavam .oppôr-se ás ordens regias; Por causa da fonte pubh·ca., que ainda hoje existe no
ou auctnridades legitimamente constituidas. muro, onde o becco do Pespontão se encontra com o becco

Como exemplo citamos os seguintes factos. do Rancho, deram-se estns occurrencias.
Ahi recolheu-sp. em julho de f720 o ouvidor geral dr. Ao governador João ,de Abreu Castello Branco, então no

Vicente Leite Ripado, porque indo em correição a Alcanta- Par;), representaram os moradores dos arrabaldes juntos a
ra ahi suspendera o capitão-mór Antonio Vieira, e como este convento, dizp,ndo, o: que estavnm desde tempos imme
quer que excedesse de suas attr-ibuições, ou fosse Vieira modaes de posse de uma f(}Ote, que fabricaram antigamen
protegido, o que é. certo é, que foi o ouvidor autoado pelo te dentro dos matos, que fica por detrélz do dito convento,
governador Bernardo Pereira de Berredo, como este deu na qual, pqr sua pobresa e não terem servos, iam elles, sua
conta a sua magestatle em officio de 25 de junbo de '1720. mulheres, filhos e filhas buscarem potes d'agoa e lavarem

Assustou-se tnnto Ripado, que o: abandonando todos os suas roupas, por serem pãrtes occultas, e não vistos de to
seos empregos, com publico escandalo dos moradores, se do o povo. »
refugiou n'esse comento, ~ e embora o governador lbe des- Sendo estn flosse sempre respeitada pelos religiosos, es
se ordens para. que se' recolbesse á sua casa gfim de contino- lavam elles agora levantando nns muros que comprehen
arno exercicio·de sua profissão «deixou-se ficar na dita dau- ctiam meia legua de terreno, ficando a fonte no meio, e to
sora, desobedecendo tudo e ahi exercendo os deveres de dos os caminhos fechados para ella e para a praia, e por
seos cargos,}) em vista do que foi substituido .pelo juiz 01'- isso ao dito go"ernnuor reqneriam remedia aos seus ma-
dinario. " leso

Bernardo Pereira de Berrcdo em 1 de janeiro de 172'1 Em 16 de dezembro de '1738 despachou o govel'nador
officiou ao ouvidor geral Manoel de Azevedo Madureira, di- mnndando á camara de S. Luiz qUfI fizesse vistoria no lugar
zendo, que dentro de 7 dias partia para a cnpitania elo Pa- da fonte e sendo verdade o allegado, «restituisse a süa pos
rá, eque Gomo, por occasião de refugiar-se no convento de se fazendo derrubar -quaesquer paredes ou muros, que a
Sanlo Antonio o ouvidor geral desta capitania Vicente Leite podessem impedir, procedendo a estn execnção toda a at
Ripado, havia abandonado vergonhosamente todos os seus tenção e respeito devido aos referidos religiosos.»
cargos, elle.havin· ordenado ao seu nntecessor (de Manoel Com data deste mesmo dia officioo o governador á ca
d'Azevedo) então o dr. Domingos de Mattos Leitão e Silva, mara dizendo «que a ser verdade o ohjecto da representa
que contill'uasse na serv.entia de todos os empregos de Ri- Cão não podia cleixar de extranhar muito, que ella consen
pado: por isso lhe prevenia que elle ficava com todos' es- tisse em semelhante violencia e usurpação, sendo a pro
les encargos, «. só entregando-os ao futuro ministro, qusse pria obrigação dos que occupam os cargos ae officiaes da
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l;amara o altellller as utiliuades do 1"0\'0, e conservai-o na de terra, povoauas com 631 escravos, o que não acreiJita\'3
po. "8 de ",uas con -eniencias e servidões. o g(lvernador por julgar muito maiores os seus bens terno

«Corno isto era mataria grave, esperava que o'eHa pro- toriacs.
cede se com toda a justiça, em attender fi outro algum Em' 26 de setembro de 1801 D. Diogo ue Sonza parti
respeito mais que ao bem publico, c para c-·te effeito orde- cirou para a corte ter recelJiJo em 21. do corrente a prol·i.
nau !l'ossa occasião ao capitão·mór de"'a capitania, que são regia de 6 de nO\'emuro do anilo antecedente, ordenao·
quando fo'so necessario algum auxilio militar concorresse do·se-Ihe que remetesse ao conselho ultramarino, «no termo
com todo o que lhe fosse requeriuo por parte do senado. D do tre's mezes contados do dia da recepção da dita pro\!·

Em um post-scriptum dizia o governallor. « Esta carta são, relações exactas d:Js corporações religiosas da capità.
com a peti!!ão e despacho junto mandarão V\Dcs., regi tal' nia, decl::trando a respeito ue cada urna o seu instituto, ob·
nos livros da camara.ll E assim so fez cm 1° do fevereiro servancia d'elle, tilulo c tempo da snll fundação, 0 nurnep
llo 1730. de casas c dos intlividuos de qne se compunha, os ben:

Ainda a e;-,te respeito officiou o governador á camam em que possuíam, o titulo de acquisi<ãO, c o rendimento rle
8 de agosto de 1.7 'tO, Liizendo, que tendo dndo conta a S. cada uma u'ell3s. ~

M., de que o senado da camara. om virtude Lia seu desp:J- Por carta regia de 17 de julho de 1761 foi concedido a
cho, tinha mandado derrubar os muros, com que os reli- estes religiosos licença para poderem empregar no seu ser
giosos capuchoti haviam tapaLio o r.aminho c impedido a viço 25 pessoas sujeitas á escra\·idIío.
,'erventia do pO\'o p:Jru o uso da agua e da praia, e ootras «Estes 25 homens só serviriam aos sobreditos religio Of

eommoLiidades de que esta\'am do posse, S.-l\I. tinha ap- nos misteres ele remarom canoas dos pedito.r:ios, e mais ser·
provado tudo pela pl'ovisão regia do 20 ue março do dito viços domestieos do c0t:\\'ênLo sem se aplicarem à cultura
anno. de terras fÓl'tl elos muros .da cerca do convento, pagando·

Appelal'am (resta decisão os religiosos. se-l lia os salarios pelos preçOs determinad0s nas reae-
Pela provisão regia L10 20 de abril de '1742 particlpou- ordens.»

se ao go\'ern:Ju.or do Maranhão o indefe(imento, que tove o Seguiram-se depois -quasi dous seculos, que poucas luzes
requerimento dos ,'cligiosos capuchos pedindo provi ão d~jxaram sobre os allgmentos d este convento, quando em
para que o ouvidor «Lonhecesse e sentenciasse (I impedi- -181)6 estanclo sem frades e sem reem.os, c quasi qneabar.
menta da factOl'a elos muros da sua cerca, visto que os di- donad.o, veio do Pará frei Vitlente de Jezus, COQ10 guardião,
tos lIlUI'OS foram derrubados pela camara para desempedi- e tomou conta d'osta casa de Deus.
('em os caminhos publi~os, c um poço, que tinham medido Em ,1° de setemuro d'esto mesmo anno frei Vicente de
na dita cerca, reconhecendo-se pela deligencias e vestoa- Jesus, cheio de esperanças e disposto a vencer obstaculo~

fia pes::;oa[ feita pelo governadol no dito poço ou foote (l principiou a fundação d'esse templo, que alJi vemos, tão I)-

injusta pretenção dos ditos padl'es.» !idamente construido, corno magestoso.
Foi aqui tlumpriJn om -lO de julllO de 1742,.0 registra- Recorrendo á caridade publica, e aos cofres proviuciae,

ua oos livros tia camarn em 2Q elo mesmo mez e anno. poude deixar as paredes feitas com solidez e perfeição, l

O Almotacó Gabriel Raimundo Lapemberg requereu á ca- igreja toda coberta, c ficaria' prompta se não houl'esse,
mura cm novembro de 1803 a. qnantia de cem mil reis para como tantas vezes nos' disse da parte do thesouro provioci·
continuaç.TIo du oura, que clle estav3 fazendo 03 fonte de 31 um capricho de não lhe dar o que a assemblea decretara.
~aoto Antonio, a qual cons~stia ém «recolher n~um s6 jacto No anno de 18G2 baixo_u ao tumulo, cbeio de desgostos.
as aguas que estavam extravasadas junto ao muro de Santo porem a historia dê sua vida ahi está na obl'a, qne legou
Antonio.» aos vindouros, e o seu Dome não morrerá jamais.

Foi-llle negada, (lOrque o go\,ornuool' D. Diogo ue Souza No aono de fS64 á custa de muitos esforç.os e peditlosdll
informon li camal'él em 29 de no 'embro do ,1803 (que guardião frei Rical'do do Sepulcro, consignou a a sernblea
quando 3p[lro\onllll 01 ru, foi não só por ser util ao pl11.Jli- pl'Ovincial aqn:rotia de 12:000$000 annu~lmoote para a eOD

co, como porque e persuadia, quo poll-ia ser feila com tilJuação u'estas obras, c a presidencia incumbio a direcçãu
muito modica de!'llosn pelos griltfetas, que mandon destinar d;ellas ao engenheiro dr. Francisco Cesnr da Silva Amal'al.
a s 'e fim.» . Achamos ainda digno de mencionar-se o seguinte.

A jUllta provisoria e administrativa do governo c·jvil da Na (I\Jintl-f-clira 1.7 tle janeiro de 1867 pelas 10 da ma,
pro 'iucia cm :!7 de ago lo de 1823 o!'denou á camJra, que nhã de 'embarcou de Lordo da Restaul'af-üo, vindo do Por
com a as'istencia do tenente d'engenheiros Joaquim Candi- to, um cai:ão contendo a 1mage1)1. de Santo Antonio, feill
do Guillobel. «procede' o immediatamente :í vosto 'ia nesta por um insigne estatuario de Braga, o foi para a Ouanla·
fonte, junto ;i cefl:a do religiosos d'aquelle f\onvcnto, e mUfia despacb::Jr-se. Carregado aos hom~ros dos jrmão~

manda se fazer os reparos necessal'ios pa!'a que as aguas foi o caixão Icv<1(10 para a Sé, sendo a Imagem bemzida no
. el'\"i(las e ujas nã . tom3' 'em a I'e\'erter à. aguu na - domingo 20, pelas 4, l10ras da tarde, pelo Ex'm. Sr. Bi po,
ente.» e 1Iepois sabia rn solemne proc~ssão, muito.conconida.

Em julho de 1797, egundo o que lemos em um ameio pelo l<lrgo de Pala,Çio, desceu a rampa, foi salldilua COI1J

lIe D. Fernandl) Antonio de NOl'onha dirigido a D. RoLlrig-o UI:Ja sal -a do baluarte, seguia pela· rua do Trapicbe e por
de Souza Coiliubo, existiam 66 religiosos no cinco r.011- onde passou estava tuuo embandeirado. llouve um Te-Deum,
ventos de frade' aflui c"istentes, o~ fluaes tinham t>1 leguas sermão, fogo de vistas, e muitas demonstrações dI} alegrid,
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e de então em diante a festjvida~e de Santo Antonio come- Esta Ordem conta ~lo.ie um unico frade, e é de crer, que
çou aser feita com toda a pompa. com elle se termine a familia franciscana no 'laranbão, á

Voltando ainda a epochas mnis remotas narraremas, que vista da má vontado, que injustamente lbe \ ata o governo
no cartorio do collegio dos jesuitas do Pará foi acbado um centrül, pois já por uma simples denuncia o ministerio da
Iibello, feito a requerimento do padre commissal'io <la 01'- fazenda por ayi:io de 30 de junho de 1840 mandou decla
dem serafica de Snnto Antonill, no qual pretendia justificar l'ar vago o convento e terreno desta Ordem, que se di;,iam
perante o ouvido,r geral da dita cidade, serem' os seus rei i- abandonados.
giosos os primeiros missionarias, que entraram no Estado Felizmente interveio o bispo e foi esta determinação, pai'
(Marauhão e Par~i) e n'elle estabeleceram missões, reduzin- demais imprudente, cassada pelo aviso de 26 de julho do
do-as ao gremio da Santa igreja. - mesmo anno .

.Bendo citados os prelados das mais religiões, foi o li- Ooqueiro.~Canal de' pouca extensão, ao oriente
bello com vista ao priol; da companbia de Jesus, que'então ela ilba de S. Bernardo; é a bocca occidental do igarapé
era o padre Antonio Coelho, que desistia da respost3 com de Maria Engracía. Entr~ este canal e o igarapé da Ignez
pretexto de o poder fazer, logo que disto resultasse algum ba uma ilh:J de mangue na extremidade inferior do canal
prejuizo á sua Oruem, e assim paz termo a tal questüo. de l'omba-l'cts-agoas.

Iroi da cerca d este convento, sitio ainda então ermo, Oorda-(rio).-Tem a sua nascente na serra da Al-
qne em 23 de favereiro de '1684, na yespera de sexta-feira percatas ao sul da villa da Barra do Corda, e depois de re
dos Passos, sabia a revolução, commandada por 1\ianoel ceber os riacbos Estiva grande, Picos, Extrema, Agoas cla
Bequeimão ou Dekman, tendo por fim a expulsão dos as- 1'as, Riacho {u,ndo, R1'acho 1Jequeno, Pai,/, g1'OSSO, Esteves
sentistas, elo estaqco, dos padres da companhia de JeslJs e e o rio O'/1J1'ive.s, com !.f.O leguas de curso conflue no Mearim
adeposição do capitão mór, que el'a BalLhazar Fernandes, oa lat. de ;:;0 30', e suas !impidas agoas correm sem mistu
o qual foi suspenso elo seu cargo, e preso sob guarda de rar-se com as d'este por espaço de 1)0 braças, até uma ilha
sua consorte, etc. etc. de 27 braças de comprimento, que existe defronte da villa.

Foi aioda n"este convento que houve o singular processo Sua largura media é de 8 a '1.0 braças, e vendo-se o vo-
dos seus religiosos contra as formigas, narrado pelo padre lume de suas agoas conb~ce-se, que pode ser navegado por
~lalJoel Bernardes no tom. 1°, m, 6°, § 1)0 da Nova Flo- igarités na extensão de 20 leguas,
resla. É pena, porem, que o seu Itito esteja obstruido pai' tan-

Servia ele base a este processo os roubos, que as {ormi- tos troncos d'arvores cahidas de suas margens. Atravessa
yas grandes e damninhas fa::dam rw dispensa da comnw- vastas e magestosas florestas.
nidade, minando-ct e afastando a terra. debaixo dos f~m- Em ,1841 foi fnndada uma missão abaixo do lugar, onde
da11l~~los, com que ameaçqva ruilla. este rio se junta com o Mearim, 80 leguas pouco mais ou

Foi nomeaclo o curador das rés ad litem, teve lugar o menos ao sul da capital da pro\'incia.
autoamento em I7 de janeiro ele i 713, e depois de varias Oorôa grande-Baixos ou bancos cJ'areia ao
deligencias, seguind.o-se 6 mezes sem se fallar no feito, re- nordeste da ilha do Maranhão, mui perigosos aos navios
querpl'am o:> éluctol;es a reinstaur3ção da instancia perempta, que procuram o porto da capital.
e dereriodo-Ihes~ como pediam] o vigario foraneo o licen- (Estes baixos podem fler vistos em bom tempo na dis
ciado Maooel Homem, {o1'mn as fonniyas ciladas em sua tancia de tres leguas dos Galopes, ou na metade d'esta dis
propria pessoa pelo escrivão do ecclesiastico Joseph Gun- taneia da coberta c1'uma curveta: elles estão di\'ididos em
tardo de Beckmannz em t9 de junho de OH/,. difIerentes gropos, rebentam continuamente, ainda que o

Com o termo de vista dada aos auctores 110 dia seguinte mar ali sobe '12 pés, com a unica diITerença de ser maior ou
terminou-se esta sacrilega e redicula farca. menor sua elevação, conforme o estado da maré, porem

Sabendo o governo da metropole, que estes religiosos cooservando os mesmos limites.
possuiam como escravos muitos indios, o que era incom- «Estes bancos por serem muito alcantilados pela parte
pativel com a pobresa serafica, que exclue todos os bens e do largo, podem ser costeados a meoos de um minuto em
dominios de escravos, ordenou por carta regia de i 7 de distancia ao N e a O, por anele se acharão 22 a 7 braças,
junho de i76t, que todos fossem restituidos á sua natural porem não é necessario aproximar-se tanto rpesmo para ir
liberdade, sendo porem enviados para as novas povoações a S. Luiz do ~lal'allhão com os ventos geraes de E: estes
cuja creação tinba ordenado. E declaron por ultimo, que ventos permittem sempre chegar ao ancoradouro de borda
na forma ele seu santo instituto não deviam elles possuir da : basta costear a Corôa g1'ande a 2 ou 3 minutos de dis
nenhuns escravos «paI' mús especiosos que sejam os pre- tancia. D (Rotei1'o Geral de Antonio Lopes <1a Costa Almei
textos com qne os pretendam titular,» ficando apenas «por ela.)
esmola gratuita, precaria, e amovivel com 21) pessoas d'a- Ooroatá-(N. Senhora da Piednde e Conceição).
quellas, que são sujeitas a escravidão» sendo porem todos FregucZ'ia, 'Uilla, c município.
do sexo masculino, solteiros ou viuvos. Em 22 de seteql- Municipio.-Ê um elos, tres muni~ipios, de que se com-
bro participou o governadol' Joaquim ele Mello e Povoas, põe a comarca ~o Alto-Mearim.
que quando deu cumprimento a esta carta regia achou Villa e freguezia.-;-Em seus priocipios foi uma aldeia ou
pertencootes ao convento 58 escravos de ambos os sexos povoação pequena de ,140 almas e 1'1 fogos, sem jUl'isdic-. '

entre grandes e pequenos. 'CJio propria, como diz Lago na sua Estatistica.
Diec, n, 1-22.
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Está assentada JO lado esquerdo do rio Itapecurú, entre de dezembro de· 1850 mandou passar provisão para ben·
as villas do Jtapecnru e Codá, na lal. merid. de 11,° 16' e zer-se a capella.
na long. occiu. de 46° -1'. 'a'" villa do Coroatá o tabellião Egydio Raimundo d'Abreu

Foi elevada á catbegoria de viUa e logo creada a fregue- lavrou á 22 de julho de 1850 uma escriptura pela qual o
zia por lei provincial n. 173 de 5 de novembro de 1843, e dito padre Gamara MoLta constituio patrimonio pal'a a dita
por outra lei provincial n. 188 de 9 de agosto de 1814· te- capella, ja então erecta, em a meia morada de casas de tai.
ye a invocação de N. S. da Piedade. pa coberta de palha, que possuia na dita villa, a qual por

Tem um districto de paz, uma delegacia e uma subdele- bem conbecida se não confrontou declarando, que elle pa·
gacia de policia, uma agencia do correio geral, uma collec- dre ficava sendo o administrador desse patrimonio; foram
toria geraL e provincial, e um commissario vaccinador. testemunbas Antonio Duarte Gonçalves e ManoeI Antonio

É a parada do batalbão de caçadores n. 23. e da lj." sec- de Mello' esta meia morada era contigua com a casa de Ma·
ção da companbia de reserva da guarda nacional. ria Joaquina Gomes e com a em que mora Frederico Ri·

Possue urna cadeira de instrucção primaria para o sexo I)eiro de Macedo Camara e Motta. Foi avaliada em 200nOOO
masculino, creada pela lei provinciaL n. 206 de 30 de julho judicialmente.
rle 1844., sob as vistas d'um delegado da instrucção pu- Entre os bens nacionaes acba-se na th~souraria da fazen·
blica. da assim descripta esta doação.

Abi existem muito poucas casas de negocio de seccos, e «Urna capella na villa do Coroatá.-Com a invocação de
de molhados. N. S. da Piedade, ornada com os objectos segtlintes:

A~população consta de pooco mais de 10,000 aÚnas, sen- Um calice com patena e colberin'ha ele prata-uma c3$ula
do mais de 3,000 livres, porem na villa propriamente dit;l encarnada e branca com seos pertences-um tburilllllo e
residiam, qoando muito, 600 pessoas, alojadas em pouco nayeta de'metal amarello-oma custodia de folha enl'er·
mais de 20 casas de telha e 50 de palha. nisada côr de ouro-um missal novo-uma alva, aminto

Alimentam-se os seus .moradores de carne, peixe, farinba singelo de bretanba de linho-uma toallJa de altar de bre·
e arroz. tanha-uma bolsn de corporáes-um veo branco-um dilo

Os genero ele coltura são fumo, muito algodão, arroz, encarnado-duas sinetas, uma maior e outra menor-urna
mandioca, gergelim, carrapato, ~tc. etc. banqlleta de pau torneada e polida oomposta de seis caso

I!.xistern algomas fazendas de gado. tiçaes, e com uma Image.m de Cbristo com resplandor de
Fóra da villa tem estes povoados: lIiamcajá, Pau de prata-uma sacra de altar":"-quatro placas-uma estante de

cinza, Çant'An71a.. missal--uma de revestidor com prateleiras eporta~-um

Desconfia-se que ba minas d ouro no Remanso do lJla1'i- armario-om cabide de madeira-um lavatorio de folha
anna. envernisada-uma- lampada ele metal amarello-dois eslra·

No VCI'ão o thermometi'o de Fah. mar'ca quasi sempre 90° dos-uma Imagem ele N. S. da Conceição com corôa de
n'este logar, que olIerece vista agradavel e pittoresca. prata-uma ditll de S. Bcnedicto.

A cap.e1la de N. S. ela Conceição da villa do Coroatá (que Vator.-Avaliada segundo a escriptura de doação em
serve de matriz,) foi construida pelo padre Manoel Ribeiro 3:000aOOO reis.
de Macedo Camal'a e Malta (portogoez) em comprimento de Encorporação.-Sentença do juizo dos feitos de 11- de
um \'oto que fez-; o padre coa'djutor e encarregado dessa de novembro de '1854.
frcguezia José Mamicio Rodrigues de Araujo, POI' commis- l'itulo.-Doação feita ao Estado pelo pa0re Manoel Ri·
são do vigario capitular do bispado José João dos Santos, beiro de Macedo Camara eMotta em .J 6 de setembro de
procedeu ú vistoria a 20 de jolbo de i850 no terreno em '1853, a qual se acha inserta á sentença do processo .da
que já esta"a cntão edificada a capella, e «acbou que o terre- doação.
no era decente e proprio para tacs constrncções no centro ela Observa.ções.-Está servindo de matriz da fregu~zia de
villa na pr:Jça denominada de N. S. da Conceição; qoe a N. S. da Piedade c}a villa do Coroatcí, conforme a condiçãe
capella cstava' euiúcada no centro da dita praça; que era imposta pelo doador.»
construida de madeiras de aroeiras sobre alicerces de pe- O Sr. major '1Joaquim Antonio Pinto Lisboa nos inror·
dra e cal; que pela sua constrllcção não differe muito da mou, «que esta capella não foi ed ificada sobre alicerces de
onstrucção ele pedra e cal, e por c.onseql1encia de muita pedra e cal, e que o seu frontes'picio foi construido com

dura; que a capella tem 64. palmos de comprimento, incluo esteios fincaclos, e qoe nem todos os esteios são ue aroeira
si\e a capella-már, e 22 palmos livres de largura, que tem madura, todo amago, motivo porque a dita capella tem soro
em si oma sacristia com as proporções e decencia necess!.l- frido alguns concertos, pois se .os esteios não fossem cer·
ria ; qoe a capella-már estava forrad~ ele madeiras, tendo ceados, e se alia se construisse de aroeirn, madeira incor·
no seu uevido lugar collocado o altar e o trono coberto e r.uptivel, e qoe aposta duração com o tempo, nada d'islO
contida as proporções necessarias, achando-se todo o tem- soccederia.» \
pIo e altare pintados á oleo; qOfl as paredes principaes ti- Á vista d isto, e comparando-se com o termo de vistoria
nbam 22 palmos de pé direito e o frontispicio construido feito em 23 ele dezembro de 1850 dirão comigo os nossos
de pedra e cal e com altura proporcional; que foram teste- leitorcs, que é impossivel muitas velies o escrever-se sobre
mnnba de ta vic:toria lanoel Antonio de Mello e José da os factos bL torícos, embora se tenha a mão actos officiaes,

ilva Raposo.» O dgario eapitular na sentença que deu fi 23 pois nem c1'elles nos podemos c.onfiar ás vezes.
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Ooroatá de· dentro. (ilha do)-Entre o iga- os dous paizes. Qner as enviadas para qualquer ponto ma
rapé dé Afaria Eng...acia, que se separa da terra firme, e ritimo do Brazil, quer as que tinbam de seguir para Portu
entre as aguas da embocadura do rio de Carnahttbei1'as, da gal, eram entregues nas casas dos donos, consignatarios. ou
babia de AJanliúle, e do igarapé das Pescadas, formado caixas dos navios, que áquelles pontos se desLinavam. As
pelo canal de Tombas-l' as-aguas, desenvolveu-se a ilha do importadas eram ordinariamente le' ada ao palacio dos go
Coroa tá de dencro, com 7 ;í 8 kilometros de exteoç50 cur- vernadores; ainda no anno de 1819 ba,iam no Rio de Ja
l"i1inea, ou 4,5 em linha recta. Da p'3rte do sul tem uma neiro pessoas, que no largo do Paço ouviam apregoar os
morada, com pessimo porto sobre o Mm'ia Engmcia. nomes de uma das janellas, e el'alli era a correspondencia
.Asua vegetação consta de carnahubeiras, cajazeiras, caju- atirada á quem no mesmo largo a reclamava.

eiras, tucuos, guabirabeiras, massarandubas, coroat<\s etc. Por alvará de i 798 se começou a dar regularidade á re
N'ella criam gado vaccum, cavaHar, e lanigero: em suas a- messa da _correspondencia, e para esse fim foram criadas
guas pescam-se meros, camarins, camoropins, tainhas, pes- casas de correios nas capitaes das capitanias maritimas, ar
cadas etc. Aagua potavel é de caeirnbas, mas é um pouco denando-se que nenhum navio podesse sabir de um para
salgada; porem mais suporta\'el elo que a da ilha de São outro ponto onde houvesse 'correio sem que fosse por este
Bernardo. despachado. O augmento da população do Brazil, e sobre
Ooroatá. (ilha do)-Tão consideravel como a da tudo a vinda da familia real, fez dar maior impulso á repar

Caeira que Ibe fica ao nascente; é separada da ilba Gran- tição do correio, até que em 1. 829 teve organisação espe
de do Paglino por um canal de 2 kilometros de largura. dal, creando-se para ella uma directoria gerab
Entre ella e a Caeim ou G'uarapÍl'á ba tambem um canal, Em 20 de dezembro de 18Mj. foi publicado o novo re
que unindo-se com áquelle e com o canal, que fica ao lado guIamento, que ainda vigora em muitas das suas dispo
da terra firme, fez com que o rio (braço mais occidental do sições, sendo alterado pelo regulamento de 12 de àbril de
Paroahiba) apresente n'esta paragem uma largura superior 186o, que uniformisando a tax.a das cartas, simplificou o
a5 kilometros, posto que d'al1i ao mar não seja menos de serviço do coneio.
2myriam~tros. Voltemos as nossas vist~s para o passado em relação a
Oorpus-Ohristi.-Em 2-1 de junbo de 1692 esta provincia.

oprocurador da camara requereu mandado contra os lo· Em 24 ele março de 1797 D. Fernando Antonio de Noro
gistas afim de pagarem a condemoação de 6~000 reis, em nba represcnrou ao ministro D. Rodrigo de Souza Coitinbo
que incolTerarn, porque intimados para darem a tigul'a de sobre a necessidade, que bavia de sel' aqui estabelecida
el·rei David para esta procissão, não o fjzer~ún. uma repartição do correio,\ que tambem servisse para ven-

Em 23 de maio de 1693 em camal'a requereu o dito pro- da de livros.
cUI'ador contra o juiz do ameio de ferreiro, porque tam- No tempo do governador D. Diogo de Souza em dezem
bem não deu a figura de S. Jorge para o mesmo fim. bro de 1. 799 foram enviados para aqui serem vendidos dez

Acamal'a em officio de 28 de março de 182l disse, que a exemplares da obra-Cu1'sO de eshulCJs pam ~tsO do com
esforços do general Silveira «(appareceu na nltlm.a prociss.ão mercio-pelo preço- de 1~200 reis, no correio maritimo
~e Corpus-Cbristi pela primeira vez S. Jorge, patrono e su- P1'incipe Real, com omcio do ministro D. Rodrigo de Sou
perior de Portugal com todo o seu estado, ricamente ador- za Coitinbo, firmado em 9 de agosto d'esse anno.
nado, dando o governador o proprio exemplo de venera- Em 9 de novembro de 1802 esse mesmo governado!' par
ção, e uma prova não equivoca de que ,elle outras maxi- ticipou para a côrte, (que a extracção dos livros difficultosa
mas não adopta, outra politica, que não sejão confol'mes mente poderia ter o exito, que se desejava, attenta a indif
com a Olesma religião.» ferença, ou para melhor dizer repugnancia d estes povos a

Acamara municipal da capital em 26 de maio do 1831 toda a qualidade de applicação litteraria, e que a venda dos
dirigia-se ao capitão-mór Ricardo Henriques Leal, juiz de livros na casa do administrador do cOl'reio pouco excedeu
paz da rreguezia de N. S. da Victoria, e aos cidadãos \uto- a 20aOOO reis. })
nio José GailhoD, José Antonio Nnnes dos Santos e a Rai- O rendimento do correio no anno de 1811 foi já um pou-
mundo·José Vieira, t.odos juizes de paz, convidando-os para co superiol' a LOOO~OOO reis.
acceitarem o cargo de mestres de cerimonias Da direcção da Em 20 de agosto de 1802 D. Diogo àe Sousá participou
procissão de Corpus-Cbristi, que tel'ia lugar em 2 de julho para Portugal «que milito necessario ~eI'a 'cuidar elo regula
pelas 10 horas da manhã. mento dos correios desta capitania, organisado por deter-
Oorreio .-Lê-se no relatorio apresentaJ'o pelo di- minação dos avisos da secretaria de estado dos negocios

rectal' geral dos correios Dr. Tbomaz José PinlJeiro de Si- ultramarinos de 28 de nevembl'o de 1.797 e 27 de reverei
queira em 1862. 1'0 de '1798, como tambem ela provisão do erario regia de

«Até 1798 não bouYe correio no Brazil; no interior a 5 cle março do mesmo anno, pois se vê montar o desem
corl'espond~ncia era conduzida e entregue pelos que se bolso da fazenda real em 2:40 Ia'~78 reis não entrando em
cbamaram prop1'ios ou p,01'lado1'ps especiaes, ou pelos via- linha de conta aluguel de casa, nem ordenado do adminis
jantes que a conduziam por mero fa\'or. No litoral era trador, que tudo por olIel'ccimento d'ellc deixou de perce
condusida pelas embarcações que faz)am a navegação cos- bel' cm beneficio da administração. »
teira, havendo para fóra relaçõe- com P;)l'tugal cuja corres- POI' aviso de 28 de agosto de 1812 foi ordcnaLlo ao go·
pondencia era condusida pelos navios, que navegavam entre vernador do Maranhão Paulo José da Silva Gama, que d'a-
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qui estabelecesse a correspondencia por terr;} com él capita- foi elle auctorisac1o a fazer as obl'as que reclamavam are,
nia do Ceará, cujo governador Manoel Ignacio de Sampaio partição marcando-se a verba de 7~7a060 porque foi orça·
já d'ali a creou para Pernambuco. da a obra reclamada; com essa quantia fez-se debaix.o da

OpinoLl o governador, que mais proficua e necessaria era direcção do engenheiro 'Francisco Gomes de Sousa o se·
a creação e sobsistencia de correios d'aqui para a Bahia, guinte ;._« um grande soaliJo na sala em que trabalhmffi
d'onde podia ir a correspondencia muito mais. breve para os empregados: um grande arco entre a primeira e segun·
abi, para a côrte, e para todos os sertões. da sala, afim ·de dar espaço para o recebimento de corres·

Terminou dizendo, que ia dirigir-se aos governadores da pondencia; collocou-se uma grade de ferro com o oompe·
Babia e do Piauby para que todos de accordo, cada um em tente balaustre; rasgaram· se tres immensas paredes, for·
seu territorio, creasselll os cOJ:'reios, designassem os pon- mando-se assim um grande salão, que pela escuridão que
tos das postas, e tudo se fizesse com intelligencia, certesa bavia estava completamente inutilisado; preparou-se um
e ordem. quarto para melhor accommodação do administrador, le·

PaI' aviso do ministro Thomaz Antonio de 6 de abril de vantou-se uma· pequena parede diviSarIa, atijolou-se uma
1820 foi determinado ao governador Bernardo da Silveira das salas, e finalmente caiou-se e pintou-se toda a reparti·
Pinto, que promovesse o estabelecimento de correios certos ção. » .

'para o Pará e Piauhy. Com a economia resultante da verba para expediente do
Já então ha\'iam correios do Ceará, Maranbão e Pará. correio mandou tambem o administrador canalisar o gaz coi·
Estabeleceu Silveira correios par-\! Itapecurú e Caxias, e locando nas diversas salas'18 bicos, com o que se despen·

debaixo da administração do correio geral principiaram a deu a quantia de duzentos e desesete mil reis.
importação ~ a export<lção da maior parte da corresponden- Fechamos este artigo com a seguinte demonstração da
cia da capitania pela navegação de cabotagem do interior. receita e oespeza do correio do Maranbão nos exercicios

A correspondencia official desta capitania seguia d'aqui abaixo declarados.
para Caxias e d'abi a Oeiras, Bpbia, e afinal por mar ia pa- Exercicios. Receita. Despcza.

ra O Rio. ,1857-,18f.í8...... .. .. ü:960tl978 13:426aiüS
Em junho de '1822 existia aqui uma--administração de cor- 58- 59 1O:91~6868G 13:551a376 '

reio, cujo pessoal era o seguinte: um administrador, que 59- 60....... .. 1UH 9,.;\018 H:656a092
percebia 20 por cento do rendimento liquiLlo do porte das 60- 6i.. H:331a252 Hj:206~050

cartas, um oficial' e um fiel vencendo ambos 200aOOO reis 6-1- 62 H:2c f.í7i$060 1f.í:5831~676·

por anno. 62- 63............. .fI :848t1390 J1~:'l72,)4,~6

Foi depois administrador o cidadão JoãO Ignacio da Con- 63- 64.............. 14:5215a829 14:35Ia322
ceição Rosa, que foi substituido ém ,I de janeiro de 1852 64·- 65 ,........ H>":4.72iU)02 16:09(1)732
por Sebastião José de Mattos,e por occasião da aposenta- 65- 66 '15:757i!080 _ 15:751~552

daria deste, em 2 de maio de 1.863, foi nomeada o major 66- 67 18:S84~130 15:784~520

Francisco Augusto Pereira de Mattos, que assumia o exel'~ 67- 68 ~. . . . . . .• 19:398v~512 14:073~512

cieio em 2,1 de julho d'aquelle anno. 68- 69 , 20:944a240 16:562a733
O presidente da provincia o desembargadol' Ambrozio 69- 70 19:624a810 17:185a729

Leitão da Cunha no 1'elaton'o com que em 24 de novembro Faz esta despeza annllalmente:
de 1863 passou a admit1Í'stração da mesma expoz assim o Administrador e thesomeil'o .
estado em que encontrou esta repartição.. Ajudante-contador .

aC01"reio.-O desta cidade, de infeliz celebridade passa- 2 officiaes papelistas ....•..... " . ' ..
da, est.ava ainda, quando assumi a administração da provin- Porteiro '" .
cia, em bem máo estaclo por qualquer lado que o encarasse, 3 Carteiros , .
Tendo, porem, entrado em ex.ercício o actual administrador 1 Sen ente .- .
Francisco Augusto Pereira de Mattos, nomeado jla mezes, Condllcção de malas por estafetas .
tem ja tambem melhorado sensivelmente a marcha do ser- Vencimentos aproximadamente aos agen-
viço d agueHa importante repartição. tas " . . 4:60QJOOO

« Comprehendo que o correio não pode deixar de resen- Despeza com passadores ': . . . . . . . . 816~000
tir-se das causas deletereas, que actuam sobl'e todos os do Com expediente e utensilios.. . . . . . . . . 1:500aOOO
imperio : é certo, porem, que já ali temos uma repartição i 'i:ii2"Õ~ÕÕÕ

publica, e não o que viamos, sem qualificação passivei, com Oorrente.-Pequeno riacho confluente do ltapa·
nome de correio. CUl'Ú, muito acima de Caxias e perto da povoação Almeida.

II O actual administrador começ.a a luctar com os graves Oorrente.-Lugar situado na margem esquerda
embaraços, que sempre embargam o passo aos reformado- do rio Parnabiba, em uma convexidade, que o rio faz, dis·
res de abusos inv9terados, e precisa por isso de toda a for- tante da villa Um'ão 7 kilómetros, descendo-se.
ça moral por parle do governo, para que possa prestar os Oorsarios.-No governo de Paulo José da Silo
serviços, que devemos esperar de sua reconhecida intelli- va Gama, em -I8-1S, oorsarios bespanhóes vinham até !tacu·
gencia e zelo. l> lumim e Santa Anna fazer presas, como aconteceu com o

Depois de repetidas requisições do actual administrador navio Rei do B1'aúl, vindo de Bissau, com a polaca Carlo·
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ta vioda de Angola, com a escuna S. Antonio e Boa- gou na yilla ele Akantal'a o padre Jo é Cay1im, da compa-
Cnião. nhia de Jesus, cm nome do padre Lourenço Fernandes da

Ogovernador mandou armar em guerra o brigue mer- mesma companhia, missional'io que ahi ~xistiá, mas que se
cante Afarqtlez de Casçaes. retirou para o seu r..ollegio pelas oplJl'essúes em que di;;se o

Os corsa rios cbegávam tão perto a ponto de serem avis- poze'l'alll os intUas 711 oradores elo mesmo luga1·.
tados pelas vigias da fortaleza.' da barra. • Quando foi vigario d'esta freguezia frei Antonio dos Re-

Em novembro de 1818 principiou a sua commissão o medios, religioso da provincia da Conceição do COD\'ento
Marque:: de Ccu;caes, fez só urna viagem, e em janeiro de de Santo Antonio d'esta cidade, ahi foi o ouvidor e corre-
1819 já estava condemnado a não nwegar. gedor em cOITeiçi'io.

De que serviria em tão mau estado I Ouvindo as queixas do diredor da aldeia, como os seus
Um dos corsarios tinha apenas 16 homens, e uma pe- companbeiros sempre estiveram em lu~ta com o vigario, o

quena peça de artilbaria. corregedor fez subir á presença de S. M. a devassa, que
Para perseguil-o, foi armada em guerra a escuna Boa tirou, d0 que resultou o aviso de '16 de abril de 1765 man-

ESpera11ça. dando prender este religioso no seu convento.
Aqui ohegou a escuna Velha de Diu, vinda de Pernam- Em '15 de janeiro de 1772 Joaquim de Mello implorou

buco, armada pelo capitão general d'alli em defeza da Costíl do tbrono o perdão para elIe, e só em 26 de abri I de '1775
d'essa até esta capitania. recebeu este governador a ordem de soltura para o dito

Chegoll tambem do Pará o bergantim Promptidào arma- religioso.
du pelo capitão general d'ahi, para o mesmo fim. Freguezia.-Foi creada a freguezia por lei provincial n°
Côrtes. (S. João de)-A ldeia e freg'uezia. 73 de 23 de julho de 1838.
Aldeia.-Os padres da c~mpanbia de Jesus estabeleceram A matriz foi edificada á custa dos esforços do vigario en-

nesta provincia e na do. Pará missões, e nestas fandaram eommendado padre Francisco José Cahral. _
suas igrejas, que todas eram do padroado de Nosso Senqor Este lugar offerece á vista agradavel panorama e ao com
Jesus Christo, e edificaram casas para residencia dos pa- mercio um bom porto de desembarque em todas as marés.
dres missionarias, que reunbm ao poder espiritual a juris- E' muito doentio nos mezes de fevereiro, março, agosto
dicção temporal da administração dos indios. e setembro, e a mortalidade não é pequ.ena.

Foram estas as missões que, em virtude da lei de 6 de Diz o engenheiro Lago, que aqui só se planta mandioca,
junho de 1755, que proclamou a liberdade dos indios d'es-1J01'que para mais nada serve o terreno.
te Estado, se erigiram em conformidade do disposto na No tempo do governador Joaquim de Mello e Povoas
mesma lei, em villas e lugares: em villas as que tinham 150 aqui se fizeram grandes plantações de anil.
moradores, Dumero qp..e pelo § 2° do regimento das mis- Em 1772 foram remettidas para Lisboa pelo mesmo go-,
sões deviam ter as povoações dos .indios, e em lttgares as vemador duas amostras, uma de anil preparado pelas indlas
aldeias mais pequenas. d'este lugar, outra do de folha 13I'ga.

Publicada esta lei a 30 de junbo de '1757, em junta das N'esse me~mo anno tentou-se levar a eITeito a preparação
missões, assim como o alvará de 7 de junho de i755 a 4. na fabrica, que se montou D'esse lugar, o que se não paude
de março do referido anno de 1757, e expulsos depois os conseguir, e succedendo' o mesmo no immediato, attribuio
jezuitas em virtude da -lei de 3 de setembro de 1759, fo- se isto á má qualidade d'agua, que 'era de poço.
ram algnmas missõ,es erectas em freguezias. Mudou-se a fabrica para a villa de Guimarães, onde nada

Foram tambem creadas fr'eguezias em todas essas villas ainda se poude conseguir, pelo que foi abandonada até a
e lugares, como consta do termo da juDta das missões da- cultura d'esta planta /
lado em 18 -de junho de -t 757. Esta freguezia, que ainda em 1820 contava 22 fogos e

Existia neste tempo a aldeia de S. João de Côrtes situa- perto de cem <lImas, tem boje um districto de paz, uma
da na margem esquerda do riacho Pirau-assú, confluente cadeira de primeiras letras para meninos, um delegado da
do PiricIJman tambem pela margem esquerda (J'este, e já na instrucção publica, um commissal'io vaccinador, e poucas
parte em que principia a formar a bahia do Cwnan, 5 le- casas de negocio de seccos e molhados.
guas a S. E. de Guimarães e 19 a N. O. da capital na lat, Plantam seus moradores arroz, mandioca, e-mais gene-
mel'. de 1° 57' e na long. oce, de 46° 55'. ros. Entregam-se á pescarià, e seccão para cima de 20:000

Foi pois em virtude po exposto creada lttgar com ames- arrobas de peixe. '
ma denominação, em 4. de outubro de -1757, pelo doutor, Alem da freguezia existem tres povoados.• O do Retiro,
desembargador, ouvidor geral, creador c provedor da co- Canaratíua e Santa Allllo.
marca Diogo da Cósta e Silva, por ordem do governador da O numero provavel de seus habitantes é de 3:600 sendo
capitania Gonçalo Pereira Lobato e Souza, sendo apenas tes- 800 escravos.
tamunhas d'estes factos o licenâado mestre em artes Fran- E' a parada do batalhão de caçadores n.O 5 da guarda
cisco Dias de Faria, escrivão da camara ecc\esiastiea, e o -nacional.
meirinho da ouvidoria geral Bento Garcez. Oouros.-(Vide Atanadt)s).-~ela resolução regia

Foi em seguida nomeado director d'este lugar o tenente de 16 de maio de 1753 foram isentos os couros vindos do
de infanteria Ignacio Henrique, o qual tomou couta de tudo Estado do Maranbão dos direitos de comboio por tempo de
quanto existia na antiga aldeia por um róI, que Ibe entre- 'quatro annos, contados da chegada da primeira fróta.
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Covas .-Pequena povoação perto lia villa do Itape- ão sabemos se houve tal approvação e nem se se rea·
c.uru. lisou essa idéa, aliás util e proveitosa.

01"avo da lndia. -(Casca da arvore caryophyl- Ohro:n.ica e chronis ta.-Por dacreto de
lus al'oma.l1"cus. L.)-Desde os primeiros tempos do desco- 8 de maio de i 658 foi nomeado Diogo Gomes 'Carneiro chro·
brimento do Brasil, diz Martius no Sys(ema de mate1'Ía me- nista d'America com 200aOOO reis de ordenado.
dica vegetal úrasiteim, havia ~rande communicação com a Pela provisão de 1 de junho de 1661, sobre o mesmo n5·
India oriental, onde então prevalecia o poder lusitano, e d'ahi sumpto, foi declarado entre outras coisas, que o lugar de
resultou que muitos portuguezes transferissem para o Bra- chronista do Brazil (ora creado em virtude do pedido dos
si! os conlJecimentos, que tinbam adquirido das plantas me- povos respectivos, e precedendo parecer favoravel do cbro
dicinaes, e attribuissem as mesmas propriedades e dessem nista-mór do reino frei Francisco Brandão.
o mesmo nome a plantas brasileiras, em que achavam ano- Por carta 'regia de 20 de junho de '1782 determinou·se,
logia com as indiaticas. que o s;egundo vereador das camaras de S. Luiz e de Belem

Finalmente pela provisão regia de 27 de julbo de 1809 esr..reVE-sse uma chronica ou cliario dos successos mais no·
se pl'omeLteu premias, medalbns e privilegias a quem conse- taveis do anno, e no fim d'elle o aprasentasse para se exa·
guisse alimentar no Brasil arvores de especiaria fina da ln- minar em yel'eaçrro se' era verdadeiro, devendo porem no
dia, ê «introduzir a cultura de outros vegetacs indigenas ou principio remontar-se até <1 fundação elo Estado.
forasteiros preciosos pela sua utilidade no uso elas artes. » Cruz.-Vide Alto da Cruz e A.toleiro.

Não sendo sufficientes os premias concedidos pela dita OUlTI.an. -Aldeia situada nas margens do rio Peri·
provisão regia, o alyará de 7 de julho de '18'10 isentou pôr cuman, habitada por indios, bem indolentes, tendo sido uma
dez :mnos ue-direitos' e disimos «a especiaria coibida das das tribus mais consideraveis quando se ligaram aos frnne~·

plantaçãe , que se estabelecessem no Brasil, e os mais pro- zes, que invadiram esta provincia no fim cio seculo 19,0
ductos de quaesquer vegetaes exoticos ou indígenas, que Conjunctamente com 'outros tel}'enos formou apligamen
ainda se não clllUvavam e que podessem formar no futoro te a capitania de Cuman, sugeita ao antigo Estado do film·
.artigos interessantes de exportnção' e commercio. » nbão. (Vide Bahia do Cuman)

01"'avo do JVIaranh.ão.-É a casca de uma Oupahuba (oleo de).-Oleo ou balsamo de fll·

laurinea, privntiva do Maranhão e Pará, conher,ida pelos pahuba, ou cupah'iva, ou cupahiba, extrabiela da arl'ore
botanicos com o nome scientifico-dic;ypellútrn car,YDph.ljl- Copai{era olficinalis. L. Em 4 de março de 1806 D. &I'an·
latum ou cassia cCll'yophyllata. cisco de Mello Manoel da Camara officiou ao visconde de

Encontra-se no mercado em rolos em forma de bengalas. Anadia acusando a remessa pelo navio-A masonas-de om
lt origina rio da America do Sul. caixotínho com seis frascos e uma garrafa de oleo de cllpa·
Ayres Cazal em soa Corog1'CLphia brasilica' disse, que huba, pedido pelo aviso n° 63 de 10 de agosto de fSOB.

elle tem muita analogia com o cravo '/nollztcano. Consta que este aviso fora expedido em virtude do 00·

Pai' alvará de 2 de setembro de t 684 declarou el-rei cons- tro do ministro e secretario do estado dos negocias es.tran·
tar-ll1e, que se começava a introduzir falsificação no cravo, geiros c da guerra pedindo e exigindo a remessa deste
mistornndo-se com elle outras cascas para se lhe accrescen- oleo em 24 de julho do mesmo anno.
tal' o peso, e por isso determinou «que se fossem os se- Otiria episcopal.-Tem o mesmo pessoal,
nhores os cnlpados seriam degradados para Angola porcin- que o de qualquer otltra, porem aqui as func~,ões de viga·
co annos, e se fossem indios ou negros sofIreriam a pena rio geral, provisor, e juiz,dos casamentos são desempenha·
de açoites. ) das por um só juiz.

Por alvará de 22 de março de f(i88 foram dadas algumas O provisor tem suas fuócções mal'cadas na jJOrlaria do
providencias sobre a sua cultura. bispo de 3 de junbo de 18~2; ha tambem empregado 11m

Em t 761 exportou-se já do Maranhão para Lisboa 73 nr- thesoureiro das obras pias, q.ne em outras dioceses não
robas cresta casca tão util para diversas preparações culina· existe.
rias, e para a extracção d'um oleo volatil, que se empl'ega Ourirnatá.-Entre Pae Simão e S. Miguel existe
não só como perfume, mas tambem para acalmar, por uma este pequeno povoado, á margem direita do rio Ilapecllrú,
especie l1e cauterisação, a dores em dentes cariados. Ourralinho .-Grupo de choupanas CJue serve

Pela provi ão regia ele ,15 de fevereiro de '17 '12 se elecla- de porto á po~oaçao supramencionada. Está situada àmar·
rou, que Ó cra\o, bem como'o aSSl1car, cacau, tabaco e pa- gem esquerda ao Parnabiba, na fralda meridional de um
no de algodão deviam correr como moeda, com a qual se morro em cuja base opposta-se encontra a foz do rincho
pagaria os soldo , removendo-se assim as difficuldades pro- do mesmo nome, 22 kilomeLros acima da povoação do Do·
veoientes da provisão de 30 de julho ele '1706, que probi- queirão. /'
bia no Estado do Alaranhão o uso ela moeda metalica. Ourralinho. (riacho do)-Jaz I kilometro abai·

. camara municipal em 8 de julho de 1829 reqnerell ao xo do morro em cuja base se acaba o porto mencionado no
conselho provincial, por intermedio elo presidente da pro- artigo antecedente, .
\tinGÍ:J, a «approvação da ideia, quü tinl1a ue mundar ,ir do Onrralinho.-Po\oação entl'e a villa do Brejo c
Parú, a expen.as suas, para di tl'ibnir pelos fazendeiros, al- a cidade de Caxias, tendo de distancia 19 leguas para cada
gun pós de giro{e, ou ('1':1\'0 de J1folluca, e algumas plan- nm destes lugares e apenas um quarto de legna para o rio
ta de mo cadeira~.» Parnabiba.
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Está na lato merid. de 4° 41' e na longo occ. de MO 45'. ra, qne tem a forma d'um funil por cau a dos baixo, da
Esta povoaçTIo é muito antiga, porem infelizmente esteve Tarlarugct ao norte, e os ela Caóca ao sul, crusando- e,

estar.ionaria por muitos annos. e que por esse nome é conhecida pelos na\'egantes, é um
Capellà.-O D . Bernardo José Martins ll)andou edificar pouco difficil, e quasi todos os annos 11a n'ella naufragios

sobre a sepultura de sua consorte uma boa capella de pe- e consideraveis perdas, sendo ainda illusoria uma boia
dra e cal, que foi doada á provincia, com meia legua de que a companbia fluvial de na\ egação a vapor manl10u col
terra para patrimonio, por elle e seu irmão o coronel Anto- locar sobre a ponta do baixo da Caóca, a qual só se vê a
nio José Martins com a condição de para alli transferir-se a pouca di tancia d'ella; conviria antes uma colLlmna de ma
séde da fregnezia de Santa Anna do Burity, que ja existia deira sobre um dos morros da ilha Dfangunça, que os na
na poroação d'este nome ha mais de 20 annos sem o menor vegantes procurariam na direcção conveniente. Os rapares
progresso. da companhia fundeiam defronte da fasenda-Cururupú,

Esta povoação, por estar muito mais proxima ao rio Par- ou Sào Jose-por Dão quererem os respec~ivos comman
nahiba, do que a do Burity, a cuja freguezia pertence, pode- dantes ir mais acima, não havendo por i so exportação para
ria ser um lugar, em que o commercio pela maior facilidade a capital; em razão de não convir aos lavradores desprezar
de exportação e importação prosperasse mais do que no os barcos, que lhe tomam suas c31'gas á prancha no porto
Burity, porem a grande multidão de insectos mortificativos, da villa, para as ir levar a bordo dos vapores, que ficam
que alli lla, arugenta a população, que antes prefere morar abaixo tres legnas de distancia.
na velba povoação, o,nde !la toda salubridade passiveI e O vapor São Luiz por \eses foi ao porto da villa' e
mais abundaocia de generos alimenticios. Tem mais outra logo que haja' outra companhia, como se espera, c1esappare
vantagem o Burity, e é o estar esta povoação no centro da eerão os inconvenientes, que a actual encontra para deixar
freguezia. facilitando assim ao paroc!lo a administração do de aufE'rir os lucros, que o Cururupú lhe orrerece.
pasto espiritual aos seus freguezes: ficar na estrada geral Freguezia.-Foi creada pelo ~ 3° elo art. 5° da lei pro
que conduz as boiadas do Piauhy para a feira do Itapecu- vineial n. 13 de 8 de maio ele 1835, a qual dividia o termo
rli·mirim. A povoação do Curralinho está tanto na extre- da villa de São José de Guimarães em tres freguezias.
midade da freguezia, que d'ahi aos limites do termo de Os seus limites são toelo o territorio L~quem do rio UI'U
Caxias não ha bem meia legua. A agricultura é a especial min'm até ás suas cabeceiras, e destas em linba I'eeta até ao
occupaç-ão da gente dJ f~B&ruezia. ponto denomin do-] tapenl-, á margem direita do rio

Por estas e outras razões foi o presidente da provincia l'urry-a,ssú, pelo qual desce até ii costa do mar, e por esta
auctorisado pelo artigo 2° da lei proyincial n. 625 de 27 de a rumo de leste até á entrada da barra do rio U,.ú pelo
setembro de ,1861 á tranferir para este lugar a séde da fre- qnal se divide em a freguezia d~ São José de G'u,imarães
guezia de Santa Anna do Burity. 'até ii entrada do seu conf1uente-Un'6-mirrim-::t que acima

Foi derogado este acto legislativo pelo artigo 2° da lei nos referimos. Tem de comprimento N. S. 9 a 10 leguas,
provincial nO 670 de 1° de junho de 1864. e 14 de L. a O. Confina ao sul com a freguezia de G'lt'í-

Consta de 17 casas de telha, e 68 de paUla. mareies e Santa lIelena a O. com a do l'ltrry-assú, devi-
Oururuca.-Vide S. José do Lttgct7' dos Indios. dindo-a o rio do mesmo nome, e pelo N. e L. com o Oceea-
Oururupú.• -Rio, fl'e,quezia, villa e (e'1'7110. no atlantico.
Diz o coronel Lago, no seu ltinerario, que o rio tem as Villa:.-Foi creada pela lei provincial nO 120 de 3 de ou-

suas cabeceiras a Oeste da estrada, qLle corre a 22° Sudo- tubro de '18!d. Aclla-se na latitude merid. de 10 2()', e na
este em direcçIIO ás Almas, em llm pantana onde ha abun- long. occ. de q·7° I6'. Esta lei deo ao termo a mais estra
dancia de nascentes d'aglla; o que é engano manifesto. vagante divisão, a qual tem sido por vezes alteralla, sendo

Até pouco acima da villa denomina-se-Ct6ntn6pú-mas a que actualmente existe a peior, alem de ser contestavel,
antes de atravessar a estrada qlle vae para o centro grande, porque uns entendem por um lado, outros por outro: traz
bifurca-se perdendo-se um 'dos ramos d'ella Das terras do consideravel prejuizo á visinbança da villél, que tendo n'ella
fiDado João Pereira de Carvalbo, e o outro que passa alem todas as relações commerciaes e de amisade, pertencendo
da fazenda Sacramento, e é o de mais força perde-se Das a freguezia, não pertencem ao municipio I
terras do finado capitão Lazaro José Pires Lima, encontran- Este termo tem estado em continno movimento a respei
do·se ainda vestigios d'elle em uma baixa depois de en- to de seus' limites; nesta frequente mlldança tem predomi
trar-se na estrada qne vai á fasenda Rio de fe1'ro ou Santa nado o capricho, o interesse particular, e o desgraçado es
Rilla; não sendo certa a direcção que lhe demos nos APOll- pirito de pártido, que sempre faz escurecer o direito, 'e o
tamentos para este Diccionario, porque o Rio torto corre bem' publico.
para as Almas, direcção de Oeste, ç]esaguando no rrio Tm'y- Foi creada a fregu8lia pela lei provincial nO 13 de 8 de
Assú, quando o CUl'Urupú desagua a Leste na barra da lIfan- maio de 1835, dando-lhe os limites mais perto e naturaes,
gunça:' que se podiam assignar, e sendo creada villa pela lei pro-

Tem a sua foz entre o pequeno promontorio Caóca, á di- vincial n° 120 de 3 de outubro de ,t84'1, vieram com os li
reita, e a itha illangunça, á esquerda, na babia Cabello de mites do município as portas da viIla, cortando-lhe ao meio
Yelha. as terras ,de seu patrimonio: muitas reclamações se fizeram

E' navegavel desde a sua foz até panca acima da villa-, contra esta estravagante divisão, que só foram atLeodidas
com um curso nunca menor de 9 leglias. A entrada da bar- pela lei provincial nO 590 de 28 de agosto de 1861, restabe-
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lecendo os limites ôrm3dos pela lei UO 13; mas não satis- de está situada a "nla e algumás ilhas, que lhe foram con·
feitos interesses particulares, que essa disposição feria, appa- cedidas por decreto de 20 de junho de 1834" permittindo
recen a estravagante lei nQ 810 de 25 de junho de 1867 que, se aforamentos n'aquelIa para a pobresa rossar, senduestas
desmembrando este municipio da comarca de Guima'rães, arrendadas em basta publica po:' trienr " para criação de
incorporou-o á do Tory-assú, ainda trouxeram os limítes gado.
do município ao porto do Alegre, deixando apenas a tira É a paralla do batalbão de cnçaclores n. 10 e da secção
de mangues que orla o rio Curllropu até o porto do Rosa- de batalhão n. 3 da reserva da guarda nacional, e a séde do
rio, prcvnlecendo assim disfarçadamente as disposições da commando superior dos municipios elo Curul'upú e Tory.
ll!! nO '120 I asssú. .

E ultimamente veio a lei nO 836 de 27 de junho de '1868 Tem um collegio eleitoral, onde se r8unem 24 eleitores
fazl311do com toda a jnstiça \'oltar o município á comarca de do municipio, e 1. i do Tury-assú, compondo-se assim de
Guimarães, mas sustentando ;.1S disposições do artigo 2° 35 eleitores.
daquella quanto aos seus limites I , I Tem uma delegacia, e duas subdelegacias de policia, uma

Novas reclamações foram derigi,das á Assembléa Provin- collectoria de rendas geraes e provinc;iaes, uma agencia de
dai no anoo pas ado c corrente de i 870, em favor das quaes correio geral, e um commissario vaccinador.-Tem fôro cio
foi apresentado um projectn pelo deputado major João da vil onde fUDccionam os substitutos, .adstrictos ao juiz letra·
Malta ele Moraes nego, o qual ficou arcbivado na pasta cio, do municipio' de Guirnárães.
d'uma commissão, a qne foi submeltido! A educação primaria está elistribuida na villa em duas

Se as Assembléas Provinciaes curassem dos seus deveres cadeiras publicas, sendo a do sexo masculino Cl'eada pela
para o bcm-publico, cessariam com estas continuadas e re- lei provincial nO 39 de 26 de julho de 1837, e a do remi·
petidas mudanças, mormente quando ellas são aconselbadas nino por lei n. 374 de 26 de maio ele 1.8no, sob a jnspec·
muitas vezes pelo interesse d'um só individuo, ou para dar ção d'um delegado IiUerario. Ha uma cadeira para o sexo
maior imp0l'tancia politica a uma localidade com prejuizo masculino" no iotetior do ter!llo em o lugar denominado
c}'outra. Caxoeira--muito mal collocada, porqoe esse lugar é n'urna

Nos tempos primitivos chamou-se este districto-Cabello razenda particular. É mais apropriado para esta o lugar
de Velba-talvez porquc o eacique, assim conbecido, se a- Turirana-Dnde ba uma população consideravel, pois que
brigasse nas~margens d'este fio a6m de evitar as persegui- tem em seus suburbios' para mais de cem meninos em ida·
ções do governador Maciel Parente; ali ainda se encontram de propria para receber a primeira instrucção. Esta cadeira
mui tos vestigios de antigos babitadores. foi creada pela lei provincial n. 692 de 27 de junbo de t86~

Tomou o nome actual d'uma fazenda do capitão João Fer- e tem eS,tado sempre provida, sob a inspecção d'ouLra de·
naudes ela Molta, collocatla á mnrgem esquerda do rio, que legacia.
banha a vill.a, onde fundeiam âctualmente os vapores. Conta-se no termo 5 engenhos a vapor, 4 bydralllicos, e

O primitivo terreno d'este districto pertenceu a elois her- 8'movidos por animaes para o fabrico do assucar, bem co°
deiros da familias de Filippe Pedro Borges e João Antonio mo iS para caKaça em pequena escalla, 4 serrarias bydrauli·
Borges Lisboa, os qunes com receio de que o governo tor- cas, e muitos fazendeiros de algodão, arroz, farinha, emais
nasse a tomar essa immensa sesmaria, que se estendia des- generos, e alguns riadores de gado vaccum, de pequona
de a ponta Sassoitá no districto de Guimarães, até eis mar- monta: a cria do gado cavallar desappareceu com o mal do.
gens do Tury-assú, foram dividindo-a e subdividindo-a o -quebra-cadeiras.
mais rlue poderam, por meio de \'endas. A villa tem as seguintes obras publicas: a igreja malriz,

A villa é mal al'ruada, sendo toda edificada em terras suas no c.irno ela espaçosa praça do mesmo nome, bellamentasi·
propria , quc aforou para edificação, e contem hoje 53 ca- tuada, conservando apenas o frontespicio ele pedl'a e Cill,
sas cobertas de telha, nas quaes se comprebende 7 sobra- mas sem torres, e o princi pio das paredes lateraes do corpo
dos, e G6 cobertns de palha, contendo uma população de da igreja, mas espera, se fazer-se-lbe grandes melboramentos
938 almas. lIa no districto ricCls maltas abundantes de ma- com o auxilio ele tres contos de reis decretados na ultima
deiras para construcção civil, e naval, e para. marcenaria, lei do orçamento provincial; nma boa e espaçosa rnmpano
sendo o solo mnito fertil, e cortado pelos rios .C~tnt1"u7)ú, porto do desembarque, mandada fazer pela municipalidade,
Gabello de Velha, Aaafalltba', Sipoli1ta, /Jac'UrilJanã, To- que com os melhoramentos que se Ibe vão dar, será um dos
1na.cafinga, Biti~ta, c Tury-assú aTóra os seus conOuentes, melhores desembarques do interior da provineia : projecta·
e todos navega\'eis. se um eemiterio publico, mas pertencente á irmandade do

Quando foi publicado o codigo do processo criminal, a S. Sac ramento : o plano e desenho é vistoso, tem de ser
camara de Guimarães dividindo o seu municipio em distric- auxiliado com a quantia de um conto de reis das rend~s

tos, designou o Gltl'ltrUpú como 3°, e em 7 de setembro da municipalidade.
de 1833, no porto de S. João, uoje sécle da \~lIa, procedeu- Estradas.-Communica-se este municipio com o Tury·as·
se ás primeiras eleições ele juiz de paz. sú, por terra em differentes direcções á margem do rio do

Gamara JJlunicipa!-No exercicio de 1868 a 1869, foi mesmo nome, assim como com o de Santa HeHena, e com
sua rec ita, inclu ive saldos anteriores, 4:7198830 reis, e este pelos campos na estação do verão. Com o de Guima·
a sua despeza 2:4.28~ 194 reis. rITes, tambem por terra ou atravessando o rio Cururupú na

ConsistI;) o seu palrimonio em meia legua de terras, on- rilla e d'ahi por baixo, ou sempre por telTa passando nas
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suas cabeceiras, q-ue. são seccas. O districto é cortado de posto a esta transferencia por ficar então a séde da matriz
muitas estradas, a maior parte boas, mais pela natureza de em uma das extremidadas da freguezia, e que só daria seu
terreno, do que por beneficio publico ou particular. Neces- assentimento se para ella fossem marcados novos limites.
sila·se de pontes 'sobre o rio Cururupú, Ubim, Sipotiua, e O corpo legislativo provincial,. desejoso de conciliar am
cabeceiras de Licond para dar franca e utilissima passa- bas as partes, estabeleceu, como limites, a estrada da Esti
gem ao norte da villa. va, seguindo a direcção ao S até o ponto d'iutercessão com

Asua actual população é de {-l :365 almas, sendo 8:28i a estrada, que vae do porto do Tibiri para a do Batatan, e
livres, e 3:08~ escravos. para o norte a partir em linha recta do Caminho Grande

No exercicio de {8GS a '1869, renderam: até chegar aos limites da freguezia de S. João Baptista de
A collectoria geral. . .. .. . . . . .. 2:526n394 Vinhaes. •
A collectoria provincial. . . . . . .. i :709.a34.0 Foi afinal decidida a transferencia pela lei provincial n.
Agencia do correio. . . . . . . . . . . 73j)350 4.60 de 6 de novembro de '1857.

É muito necessaria a esta localidade uma linha de c;or- (j governo da provincia foi auctorisado a despender até
reio de terra, que a ponha em contacto com a capital, AI- a quantia de 2:000aOOO reis, tirados do cofre das loterias,
can!ara, Guimarães, e Tury-assú, duas vezes por mez, como para a edificação d'uma capella, que servisse de matriz, mas
já houve, sendo' supprimida sem a menor razão. como nada fosse determinado a respeito d'acquisição do ter-

As communicações regulares com a capital são mensaes reno para tal fim, resolveram os moradores deste lugal' co-
pelos vapores da Companhia l\'Iaranhense. tisarem-se entre si para compra d'uma area quadrada de

Conta a villa {ti casas de negocio, que vendem seccos trinta braças, o que realisou-se em basta publica sendo os
emolhados, 3 padarias, 2 ferrarias, 1 funilaria, 2 casas de titulas entregues ao exm. snr. Bispo diocesano, e oíTereci
ourives, 1 tecelão de pano grosso, e 2 boticas 1 sapata-'dos pelos contribuintes para a edificação da capella projec
ria bem montada, afóra outras' de pouca 'impOl'tancia, 2 tada.
marcenarias e 3 lojas de alfaiate. O distric.to é abundante de Achando-se no governo desta provincia o dr. João Si!
apicuns proprios para salinas, mas essa industria está tão veira de Sousa, concebeu este a ideia de realisar a edifica-. .
acanhada, que existem apenas tres salinas, e devendo ex- cão da capeIla, não no terreno comprado por ficar encra-
portar sal, importa não pouco da capital. A caça e o peixe vado na Escolct ag1'icola, mas em .outro lugar com melho-
são abundantes: deste exporta~se muito para a c~pital. res proporções.
Ourvinas. -Pequeno riacho confluente do Par- Para tal fim dirigio-se ao Cutim, agradou-se d'um terre-

nahiba. no pertencente ao cidadão Raimundo Alves Nogueira da Sil-
Asua barra está 8 kilometros abaixo do Porto-Aleg1'e, va, que infelizmente não se quiz desfazer d'elle: escolheu

na convexidade de uma curva do mesmo rio Parnabiba. outro, que fica fronteiro ao campo da Escola, onde ha um
Ourvinas.-A' 3 my;'iamett'os abaixo do riacho porto de mar, mas ainda desta vez foram malIogrados seus

antecedente encontra-se este outro, que tem o mesmo nome bons desejos. .
pouco abaixo do qual existe uma morada, tambem chamada N'este interim deixou elle a presidencia e nada mais se
Cttrvinas. A povoação da Repartição fica acima deste lu- fez.
gar, 7 a 8 kilometros; e a dos iJlilagres 9 a 10 para baixo. Como se acaba 'de vêr, esta freguezia só gosa do titulo,

OutiITl.-(S9.nta Filomena do).-Fregtlezia pertencen- por ter sido creada por uma lei rovincial, mas não tem
te á comarca da capital. uma capella, não foi instituida canonicamente, não tem um

Pela lei provincial'n. 4·02 de 29 de agosto de ,1856 foram pastor, e as ovelhas andam mendigando o pasto espiritual,
uiviuidás em tres as duas antigas freguezias da capital, que onde podem e lhe querem dar I
eram a de N. S. ela Vicloria, e a ele !{ S. da Conceição, É para :-ientir-se, que seja assim tão despresada uma 10
ecreaua mais a de S. João Baptista, e a de que agDra calidade, que bem podia oíTel;ecer agradavel distracção aos
ll'atamos, habitantes da capital, c servir de meio bygienico para o res-

Dista da capital apenas uma legua, e seu territorio fazia tabelecimento elas pessoas convalescentes, e que necessitam
parte da de N. S. ela· Conceição. do ar puro para recobrar as forças perdidas pelas molestias.

Termina esta freguezia pelo la_do de leste com o tefreno Até o presente ainda não tem um só nucleo de povoação,
que então dividia a í!'eguezia ele N. S. da Luz do Paço do e apenas é formaLla de si tios espalhados por diversos luga
Lumiar da de ~. S. lia Conceição da capital, e pelo ele oeste res.
com o rio Cutim. Esfatisl?'ca.-No anno de IBM tinha 891 haLHantes, sen-

TencIo sido de ignado na mesma lei o lugar Meúobinha do bomens livres 293, mulheres livres :30-1, escravos lU.,
para a séde da matriz, e reconhecendo os seus moradores, escravas i 43.
que não era esté o lugar mais apropriado, usalH.lo do direi- IO Puúhccu{ot 1I1aranhense de 8 de julho de 1867 se lê
lo de petição, requereram ao pI'esidente da provincia, en- qlle o exm. sr. dr. F. A. de Menezes Daria mandou edificar
tão o commen.dador Cruz Machado, a transferencia qa séde uma igreja para servir de matriz a esta freguezia.
da malriz para o Cutim, e mostparam as yantagens d'esta Nomeou uma commissão composta de cidadãos d aquella
meuida. localiLlade, com o fim de auxiliar a obra, con arrendo para

Sendo ouvido o exm. snl'. bbpo D.. Manoel Joaquim da alia com seus serviços e donativos e tambom angariando,
Silveira, actual arcebispo da Bahia, foi o seu parecer ap- por meio duma subscripção, o auxilio poüero::.o dos fieis,

,
Diec. l't, 1-23,
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e ainda cl'esta vez foram infructiferos os bons desejos d'es- combinando-se estas decomposições traduz-se, que o I'io
te admioistradOl'. nasce do nariz Ott ponta de roça.

Outirn .-Pequeno rio, que corre na ilha do Mara- Em 16ô5 delibel'ou a camara de São Luiz mand3l' fazer
nbão, e confluente do Anil, distante pouco mais de uma le- um caminho de carro da cidade até este lugar.
gua da capital. Por um termo de vereação de '1691 se sabe, que esta

Temos encontrado escripto este nome por tres formas- estrada se concertava annualmente, sendo os moradores
Coty Culim e Cotim. obrigados a concorrer para isso com seus escravos, que se

Dizem os entendidos, que era mais certo o escrever-se reuniam em principias de julho atraz da igreja de São João
CoLim, porque-co signi~ca roça, e fim nariz, saliencia, e onde começava essa estrada.

Deputados geraes .-A constituinte foi ins- bacharel Manoel Jansen Pereira, { bacharel João Antonio de
tallada em 3 de maio de 1.823, e dissolvida por decreto de Miranda, bacbarel. Joaquim Franco de Sá.~

12 de novembro do mesmo anno, e não tiveram assento A' 6a-'18H 1.847.-Dr. João José de Moura Magalbães,
nesta ass.3mbléa os 4. deputados pelo Maranhão, por não ter bacharel José Jansen do Paço, bacbarel J03é Thomaz dos
ainda esla provincia adherido á independencia do Imperio, Santos Almeida, bacharel Joaquim Franco ele Sá.
na occasião da installação da dita Assembléa. A' 7a-'184·8 '1851,.-Joaquim Franco deSü,3 coronel Isi·

A' la le!Jislat·ura-18261829; (01"a1n eleitos pelo IJ.1ara- cloro Jansen Pereira,4 bacharel Francisco José Furtado, ba·
nhão os seguintes deputarios: Bacharel João Braulio Moniz, charel Fabio .Alexandrino de Carvalho Reis. 5

coronel MilOoel Tellcs da Silva Lobo, bacharel Francisc9 A' 8a_·184·9 '185~.-Bacharel José Jansen do Paço, ba·
Gonçalves Martins,! ManDeI Odorico Mencles. 2 _ charel Candido Mendes de Almeida, Joaquim Mariano Frao·

A' 2a-i83ü 1833.-Bach;Jrel Antonio Pedro da Costa co de S,í, tJ Herculano Ferreira Penna,7 bacbarel Antonio Bar·
Ferreira, Manoel Odorico Mendes, bacharel Jo~o Braulio Mu- ros e .Vasconcellos,8 bacharel Gregorio de Tavares Osorio
niz,3 desembargador Manoel dos Santos Martins Valasqoes. Maciel da Costa. 9

A"3a_-183~ 1837.-Dacbarel Joaquim Vieira da Silva e A' 9a_'18~3 '18tiô.-Antonio Raimundo Teixeira Vieira
Souza,4 bacharel Vital Raimundo da Costa Pinheiro, bacha- Belford, JO bacharel D. Francisco BalLtlasar da Silveira, !i'ba·
ral Antonio Pedro da Costa Ferreira, 5 Estevão Rapbael de charel Caodido Mendes de Almeida, conselheiro João Dual"
Carvalho.

A 4·<1-1838 18!tL--·Descml argador Joaquim Vieira da
Silva c Souza,6 Luiz Carlos Cajueiro. 7 p()dre Antonio Ber- 1 Foi subsLituido, de '18 de outubro de '1843 até ao umda2'
nardo da Encarnação e Silva, bacharel Leocadio Ferreira de ses~ão desse mesmo anno, pelo bachal'ei Condido Mendes de AI·
G ê p. t ~ B 11 melda.·

ouv a 111len e e eza. 2 Esta legislatUl'a foi tambeID dissolvida por decl'eto de 24 de
A' tia-1842 18M5.8-Bacharel Venancio José Lisboa, maio de '1844.

o" J 1"0i substituído até 8 de agosto pelo bacharel João Duarte Li·
boa Serra, c eleito depoi§ senador do Imperio por esta pro\'in'

1 Não é o senador do mcsmo nomc, e hoje Barão de :ão Lou- cia. .
renro, IDas um seo parcnle muito proximo. 4. Foi substituido de 9 de agosto até o Bm dessa sessão (5 de

2 O illustl'e traductor de Virgilio, outubl'O) pelo bacharel João Duarte Lisboa. Serra.
3 Sendo nomeado membro da regencia em 1831, foi substitui- ;; Foi dissoivida esta legislatura pejo decrelo de 19 de reverei·

do pelo desembat'gador Manoel Ignacio Cavalcante de Lacerda, de- 1'0 de 18119, tendo sido antes addiada pejo decreto de 5 de oulu'·
pois bUI'flo ele Pil'upama e s nador do Imperio. bro de 1848.

~ Nomeado para o cargo de ministro do Imperio, foi cm seu G Nas sessões ele '185'1 e 1852 foi substituido pplo tenente coro·
lugUl' leito Frederico Magno d'Abranches. oel Antonio Jansell do Paço.

S cnador pOl' sta provincia, e Barão elo Pindaré. 7 Optando por Minas-Geraes, foi chamado pam. substitul·Q aba·
G Em1 9 senadol' por esta provincia. cbarel José Thomaz dos Santos Almeida.
7 FqJl ceu e foi ubstituido na sesuão de '1841 pelo bacharel 8 Tomou assento na sessão de '185'1.

Joaquim Franco de á. oIdem, e tendo fallecido foi su!Jsti tuido pelo bacharel Jo!é
8 Tentl ido previamClTte dissolvida pelo decreto de iO de maio Mal'tins Ferreira.

de 1 41 a legi Jatura para a. qual esla provincia legera o 8ms. 10 Boje baJ'ão de Gurupi.
Luiz Alves de Lima (boje duque de Caxia), bacharel Joaquim 1 I De 25 de julho de '1853 até o fim da sessão desse auno, c
Franco de <1, coronel Uanoel 'relle da ilvo Lobo e bacharel Ma-Ide U de agosto ao fim da sessão de 1854 foi suLstitllido pelo ba·
no I Jan en Pereira, fo~ pelo me mo decreto cOl1rocuda outra, que charcl José Jansen elo Paço' e de 13 ele maio de '1853 a i3.dr jn·
yae a ima ela iii ada como a 5" ]egUatura.. aho do mesmo anuo, pelo bacharel José Martins Ferreira.
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le Lis~oa Serra,! bacbal'el José Tbomaz dos Santos e AI- DoselTIbargadores.-" ide Relação.)
meida,~ bacbarel Jo é Assenço da Costa Ferreira.3 Desgraça.-(Ilba da).-Quasi tão grande como a

A' lOa--l857 18GO.-Commendador lo é Joaquim Tei- do Cardoso, da qual é separada por um canal que e tabe
xeira Vieira Belfonl (circulo da capital), 4 barão de São Ben- lece a communicação do rio do Torfo com o do ~-1'Ub1't;

to (circulo de Vianna),5 Dr. João Pedro Dias \ ieira (circu- e la ilha é deserta e tem ouça.
lo de Guimarães), G Dr. Joaquim Gomes de Sou a (circulo Não é toda de mangues; mas tem uma rcboleira de mat-
do ltapecuru),7 Dr. Candido Mendes de Almeida (circnlo to no centro.
de Caxias),8 Dr. Viriato Bandeira Duarte (circulo do Alto- Ao oriente e ao limita-se com a ilba de Callarias, da
Serlão).9 qual é separada pelo rio do Torfo.

A' {fi-'18M 18M.-l° Districto: bacbarel Fabio Ale- Ao . e O. NO. tem bem junto de si uuas pequena
xandrino de Carvalho Reis, Dr. Luiz Antonio Vieira da Síl- ilbas; "desta::, a mais occidental, acba-~e em frente da bahia
va, bacharel João Peul'O Dias Vieira. 10_2° Districto: bacba- de JlJanLible, do mesmo modo que a ilha da Desg1'aça.
rei Francisco José Furtado,ll Dr. Joaquim Gomes de Souza, Desgracinha-(Ilba da).-A O. O. da i1ba
bacharel Viriato Bandeira Duarte. l~ da Des!J1'Gça com a qU:l1 se confunde por ficar muito unida

A' i2a-'1863 18ô6.-1° Districto: bacharel Fabio Ale- J ella: ambas miram-se nas aguas da babia de lIJantible.
xandl'ino de Carvalho Reis; bacharel Antonio Marcellino Nu- Desorclen:l..-(serra da).-Corre entre as lat. me
nes Gonçalves,13 bacbarel Carlos Fel'l1:llldo Ribeiro. 14-2° rido de 11-° ,12' e Õo 26 e as long. occ. de 1.1-8° 1.1-6' e 4,9 33'.
Distl'icto: conselbeiro Francisco José Furtado, i5 Dr. Joa- D'esta serra nascem os rios Carú e Desordem.
quim Gomes de Souza, iG bat'harel Viriato Bandeira Dnarte. Desterro-(São José do).-Esta igreja, fundada

A' 13a-1867 1870.-1° Districto: bacbarel Augusto Otim- na capital da provincia, é muito antig:l, pois quando em '16õ4.
pio Gomes de Castro, Dr. Luiz Antonio '\ ieira da Silva, ba- intentaram os frades ~Iarcos e Cerveira a edificação do con
charel Francisco de Paula Belford Duarte.-2° Districto: vento de N. S. das Mercês, no lugar da er'micla de N. S.
coronel Isidoro Jansen Pereira, bacharel ~Ianoel Benicio do Desfe1'ro e chãos a ella pertencentes, cuja posse tinham
FODtenelle, bacharel Sinval Odorico de Moura. obtido dos ofliciaes da camara, que serviam em 16~8, sa-

Dissolvida a Assembléa Geral, não completaram por isso bio a irmandade da dita Senhora com embargos, e os fra-
oseu quatrienio. des procuraram outro rumo.

A {4.a-1869 '1872.-1° Districto' bacharel AugustoOlim- É anterior ao anno de i54l, como mais abaix.o se lerá.
pio Gomes de Castro, Dr. Luiz Antonio Vieira da Silva, Em varios papeis antigos, como seja entre muitos outros
uacharel José Jansen do Paço.-2° Districto: bacbarel He- a C(wL(t de data de ferras, que o senado da camara doou
raclito de Alencastl'O Pereira da Gr:lçã, bacbarel Candido a Jacintbo de Moraes Rego em õ de dezembro de '1722,
Mendes de Almeida, Barão de Anajatllba. lê-se a E'rrnida de N. S. do lJesterro, e não de S. José

" do Desfen'o como hoje é conbecida.
No seu principio foi uma pequena ermida coberta de pa-

I Fallecendo cm 1855, foi subsLiLuido na sessão do dilo anno lba e com a porta principal aberta. não para a nut ela, Pal
pelo bacharel Autonio Mal'cellino Nunes Gonçalves; e na de 1856, ma como se vê presentemente, e sim para a praia, ficando
por impedimcnlo do respectivo suppJente, pelo bacharel José Jan- ex.actamente no lugar onde boje está o altar-mÓI'.
sen do Paco. C b'eI d" 1832 fi .

% Fallecendo em 1855, foi substituido na sessão de 1856 pelo a l" a a segull a Igreja em ' ,cou por mUlto tempo
bacharel Manoel Cerqueira Pinto. . em terra, sem apparecer quem se animasse a reedificai-a.

3 De 25 de abril até 20 d.: junho de 1854 foi substituido pejo Por abi perto morava um pobre preto conbecido pelo 00-
bacharel Jo é Jansen do Paço, " _.

I SU[Jplente bacllarel Raimundo Alexandre Valle'de Carvalho. me e antonomasla de José lé. MUIto devoto de Sao Jose
j upplente desembargador João Paulo de Mimuda. intentou reedificai' o seu templo, e para isso trabal!lava mui-
6 upplente conselheiro J~s~ Joaql;lim Rodrigues Lopes. to, poupav;) O que podia ia ao matto com alauns amiaos
7 ,uppleute Dr. José SergIO .1"el'r81I'a. , , . , . " , o o
8 Supplente bacharel Fredel'lco José Corrlla, COI t<tr madell a e buscar ban o, pedi a e cal.
9 Supplente bacbarel João Mennes de Almeida. Pouco coadjuvado, e contando sempre com o auxilio di-
,lO Sendo eleito e escolhido senador ~or esta p~·ovjocia substi- vino metteu !lombros á empreza, e n'e ta tarefa tão glorio-

lUlO·O como deputado o bacharel Antomo Marcellmo Nunes Gon- b d d" d ',\ I d
~alves. sa surpre en eu-o a morte, elxan O)i.l evanta as as pa-

11 Ministro da justiça em maio de 1862, foi reeleito ncsse mes- redes mestras.
mo anno, lomando assento no? pl'imeir?s d~as. da s~ssão de "186.3, Morava por abi um escrivão, tambem pobre, Jo é Anto-

11 Por decreto de 12 de maIO de '1863 fOI dIssolVida esta legls- . '. . .
lalura e convocada a seguinte sob a denominação de '12". mo Furtado de QueiXO, que recebeu voluntariamente o p.le-.

13 Eleito senador pOl' esta provincia em 1865 (anLes de ter to- doso legado de José Lé, e com algumas esmolas conseguio
ma~o a seut? como ~leputado) foi eleito para substituil-o .0 DI'. acabar este templo, que 6stava demolido, com se lê em um
Jose JoaqUlm FerrClra VaHe, que tomou assento em Junho fli' d l' . 'd b' d·
tle 1866. O CIO . Omesmo, (ll'IgI o ao exm. sr. I po IOcesano.

14 Comp31'eceu ás duas sessões ele 1864 e li de '1865, adiada Em t4 ele abril ele 1839 foi esta igreja visitada pelo co-
emjulbo. do mesmo anno para 4 ~e ~al'ço de 1866.,. nego promotor do 'juizo ecclesiastico Manoel Ignacio de fen-

1& EleIto senador por esta provJOcla em 1864. fOI eleIto depu- , . _ .
tado em seu lugar o bacharel José Joaquim Ta\'ares Belford, que dança, serVindo de escnvao o padre Tbeodoro DomlOgos
tomou assento cm 1865. de Oli\eira. Em 16 do mesmo mez o exm. snr. D. Marcos

16 Tendo fallecido em "1864! anles de tomar ~ssento, foi eleito Antonio ne Sousa mandou passar provisão para seu benzi-
em seu lugar o bacbarel GenLll Homem de Almeida Braga, que to- d' ~ 'd . _ Q .
mou assento cm 1865. " menta a pe Ido do relel'l o eSCflvao llelXO.
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Com a morte de Furtado de Queixo a irmandade entre~ Nem a camara nem algum de seus mem"bros respondeu.
gou·se ao mais criminoso desleixo, que é passiveI. nos, ou arripiou carreira, pelo contrario"redobraram de es·

Muitos objectos sagrados, e especialmente os de prata e forças para levar avante a sua intenção.
ouro, foram uns roubados, outros extraviados e alguns ven- Ainda em 25 de setembro do mesmo anno a camara por
didos. amcio dirigido ao mesmo exm. e l'vm. sr. repetia o pedido

Oarchivo trancado em um grande bahú de pinho foi con- quasi com as mesmas phrases e baseando-se nas mesmas
fiado ao cuidado das traça." que o consumiram de todo, e razões, visto não ter s. exc. respondido á sua primeira re·
a ermida entregue á acção destruidora do tempo, foi pou- quisição, já citada.
co a pouco al'J'uinando-se e desmoronando-se espeeialmen- Á.3 de outubro respondeu s. eXl:. rvm. a dizendo «que
te no inverno. . por não julgar-se habilitado para por si só assentir na demo·

A camara municipal da capital, composta dos cidadãos lição proposta pela camara, havia nomeado dois ecclesiasti·
Manoel Gonçalves Ferreira Nina, presfdente; dr, Antonio cos, que cOm o auxilio do arcbitecto João Antonio dos San·
Henriques Leal, Raimun'do José Pereira de Castro, dr. Filip- tos podessem esclarecei-o sobre o que' deveria decidir em
pe Joaquim Gomes de Macedo e Antonio Joaquim 1\1oscoso negocio de tanta gravidade, sendo esta a razão porqne dei·
Salgado, muito l1ec1icada a obras, intentou aproveitar-se des- xou de dar prompta solução ao primeiro officio que rece·
se desmazelo, arrasar esta ermida tão antiga, como histori- beu.
ca, e ahi construir uma praça com arvoredos para venda « QLle pel:Js dLlas copias· que enviava, se conhecia não se·
ou mercado de peixe. rem tão grandes as roinas d'esta capella, accrescendo que

Por oLDcio de -1 de junho de 186õ dirigio-se ao exm. e pelo lLlgar, eni que estav.a coIlocada reclamava a bem espio
rvm. snr. Bispo diocesano rogando-Ibe, «que a bem da uti· ritual dos fieis a sua consenração, pois qLle n'essa parte da
lidade publica permittisse que fossem arrasadas as paredes cidade é a unica casa de or:Jção, não podendo deixar de re·
dessa capeIla, que ameaçavam imminerJte mina, com grave corJar, que era a mais antiga d'esta capital e a unica sagra·
prejuizo elas casas visinbas e seus moradores, correndo·lhes da.
o dever de não consentir, que pai' mais tempo se conser- « Concordar pois na demolição d'esta igreja, disse ovene·
,"assem n'aquelle estado, podendo de um dia para outro rando pastor, com testemLlnhos contrarias a esta necessi·
desabar. » dade, seria sem dnvida aggra\ ar a minha consciencia e per-

Nós, qLle de cOl-ação e expontaneamente nos dedicamos á der esta occasião de provocar ainda esta vez o sempre pro·
jnvestigação das cousas antIgas da patria, que estudamos os vado zHlo dessa illustrissima camara á bem dos ·interesses
seus monumentos, como paginas da sua historia, não po- da igreja, do culto divino e commodidaele de muitas fami·
demos ouvir sem grande dôr esta resolLlção, e corremos li lias qLle residem 'n'aqueIle lugar'. »

imprensa para oppôr a nossa fraca voz a ta.l projecto. Uma das copias era o parecer do arcbit.ecto Santos dizen·
No n. 26 da Fé, jomal religioso e litterario, que aqui do '-acharem-se desmoronados os tres lados do quadrilalero

se publicou, soltamos o nosso primeiro brádo sob a inicial torreão, que tinha ante o arco da capeIla-mór, fie.ando as
C. em 28 de agosto de '186õ. sim só o lado em que sobre este arC'o ainda está firmado,

Depois de ligeiras considerações recordamos: que em 2õ estando o restante de toda a construcção de pedra e cal em
e novembro de '164'1, apoz 2õ annos de ocio e longa paz, perfeito e bom estado a poder-se concertar.» Tem a data

assomou em nossa barra uma esquadra bollandeza, -com- de 28 de setembro.
posta de 18 vellas, que audazes, como invasoras que eram, A outra copia é d'um omcio dos dois ecclesiasticos com·
deslisaram-se pelo rio Baca'nga acima, e fuodearam na praia missionados os reyerendo§ conegos Mauricio Fernandes AI·
junto a esta ermida. ves e Francisco José dos Reis, abundando nas considera·

Que d'esta esquadra llesea1barcou um exercito elemai! ções do arcbitecto Santos, lamentando esses estragos, opio
ele mil homens sob o commando de João Cornelles, os quaes, nando em sentido contrario aos desejos ,da camara, e espe·
conta Berredo nos seus Annaes, « commetteram o barbara rando, que mãos piedosas erguessem esse templo do abati·
sacrilegio de despedaçar a imagem de N. S. do Desterro, mento em fIue se acbava. Tem a data de 30 de setembro,
orago da 01'mida do mesmo sitio do seu desembarque, e Respondeu 'a camara em 10 de novembro pedindo as.
adiante d elle a elo glorioso Santo Antonior. triumpho, que exc. rvm.a, «que lhe informasse o nome dos mezarios da
somente go aram até 28 de fevereiro de 164..4, quando fo- irmandade ou do particular incumbido da guarda d'esta ca·
ram derrotados pOl' Antonio l\Iuniz Barreiros. pella para Ilte intimar a demolição elo arco da capella-mór

Dissemos, que esta ermida foi o primeiro templo, que e de algumas paredes, o que era necessario á Yista do pa·
bouve no Maranhão, onele funccionaram em pontificaes os recer elo architecto Santos e da inspecção occular de alguns
nossos primeirCls Bis]!)os, a unica sagrada, e onde dormiam vereadores. »

o omno eterno os primeiros hahitantes do Maranhão. Não encontramos mais acto algum official, quer da paple
Fizemos vêr, que um pobre escrivão, o refel'ielo Furtado de S. exc. rvm. a, quer da eamara. '

de Queixo, animado de espirito religioso, não olhando para Correnelo porem a noticia de que a camara municipal não
sua botça, que era mingoada, emprehendeu e levou ao ca- queria desistir de sua primeira intensão, o que não garan·
bo a sua r'eedificação, e que no interesse dos monumentos limos, voltamos a arena outra vez, e no COllstitucional nO.
antigos, da bistoria patria e da religião, esta ermida devia 1, anno IV, de 6 de janeiro de 1.866 e na Fé, jornal religio·
ser conservada a todo o transe. so, dissemos, .que o dinheiro, que se tinba de gastar para
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asua demolição talY8z chegasse para a sua reedificação, sen- igreja, toda fl~construida até hoje pelo zelo dos fiais, COD

do'Sem duvida alguma coadjuvada pelo obulo dos fieis,'e correndo apenas a provincia com a quantia de dois conto
talvez que apparecessem então cbristãos dedicados, que to- de reis, que lhe mandou dar o elm. sr. dr. Braz Florenti
ma sem conta da-obra, como tinha acontecido com as igre- no Henrique de Sousa.
jas do Rosario. Conce.icão, S. João c Remedios, e a capella A verdade historica nos aconselha a dizer, que o seu the
dos Passos. soureiro o sr. Maooel de Freitas Bica adiantou sempre as

Felizmente as. palavras cbeias de verdade, de fé, e de quantias necessarias, até cinco contos de reis, sem o menol:
authoridade do virtuoso Prelado da igreja maraobense ro- juro, ficando 120rem l'esponsaveis por ella os referidos qua
ram ouvidas e a ermida afinal salvou-se da destruic;.ão ine- tI'O membros da commissão, conego Mauricio Alves, dr. Ce
,·itavel, a que fora coridemnnda. sal' Marques, Freitas Bica e l\'Iarcellino Pimenta,. respon a-

Pensando s. exc. rvm. a 'lJa maneira dê reedificai-a, no- bilidade que cessou, depois que a é)ssembléa provincial, em
meou uma commissão de trinta membros, a cada um dos sua sessão de 1.870, mandou pagar esse debito.
quaes dirigio o seguinte alicio: Na quinta-feira 21 de outubro de '1869 s. elC. n-m.a ahi
«CirGular.-Pa\.~ episcopal do MaranMo, 8 de :Jgosto de foi ver a igreja já prompta, alegrando:se muito seu coração

1867.-lIlm. Sr.-Existindo em estado de ruinas o templo de ter salvado mais esse templo do imperio absoluto da pi-. -
de S. JO'é do Desterro d'esta cidade, que commemora uma careta e da alavanca.
epocha historica da provincia, e que demais é a unica igre- JulgandD terminada a nossa tarefa, no dia 2 do mez se
ja consagrada que pos~uimos, e desej:Jodo conserv:Jl-a e evi- guinte depositamos nas sagrad3s mãos de s. exc. rvm.a a
lar que seja entregue á profanação o local, que hoje é pelo nossa demissão :' nada mais tinb:Jmos a fazer ou :J coadju
mesmo occupado, tomo a iniciativa de convidar a v. s. pa- var, :J igreja de S. Jnsé do Desterro ahi estava prompta
ra que digne-se acceital' o encargo de membro de uma com- com toda a solidez, bom gosto, e aceio, s:Jtisfeita a nossa
missão que agora nomeio para, por sua religiosidade e amor missão, e repleta a nossa alma de prazer, venuo c,ssa mo
ii igreja, empreg:Jr sua dedicação e serviços, a fim de ser numento historico surgir tão completo de suas ruinas, co-
entregue ao coito publico. mo tanto almejamos, e manifestamos na imprensa.

Conlhdo no zelo de v. s. pelas cousas de Deus, espero S. exc. rvm.a, sempre cheio de bondade para com nosco,
que a igreja terá occasião de louvar seus bons serviços e em 20 do mesmo mez dignou-se <ragradecer-nos os peque
Deus Nosso Senbor retribuir-Ibe-ha.-Deus abençôe e guar- nos serviços, julgados por s. exc. relevantes, pela coadjl1
de a v. S. » vacão que prestamos a tão importante obra, e o zelo que

No dia 5 de setembro de 1867, reunio-se pela primeira sempre nos animou no rapido progresso e conclusão da
vez esta commissão n'uma das salas do pequeno seminario, mesm:J, boje magnifico templo de S. José, o que de sobejo
efoi installada: sendo a sua mes:J governativa assim orga- revelavam os sentimentos de religiosidade, que nos alimeFl-
nisada: ' tava o coração. »

.Ptesidente, conego cura Mauricio Fernandes Alves. Grande sem duvida foi a recompensa dos nossos esforços,
Secretario, dr. Cesar Augusto Marques. a qual subia a alto valor por serem essas palavras profe-
Thesoureiro, Manoel de Freitas Bica. ridas pelo sabio, venerando e virt.uoso Principe da igreja
Escolheu esta alguns dos seus membl'Os p:Jra proceder maranbense, geralmente apreciado, entre outras qualidade

ao plano e orçamento da reedificação. nobres, pelo seu genio justiceiro, espirita creador, e alma
No dia 4. do mez seguinte o sr. Antonio Marques Povoas, sempre propensa a grandes empresas, CLue tenham por fim

Gomo relator, apresentou este trabalbo, assignado por todos a solida instt'Ucção e verdadeira educação de rebanho, que
os seus companbeil'os. Deus confiou aos seus cuidados.

ApprovarJo o plano, foi nomeada a commissão de obras, Com a nossa retirada, a commissão ficou reduzida ao SI'.
I

composta de seis individuos tirados da commissão geral, conego Mauricio Alves, como presidente, Freitas Bica como
em cujo numero entrou o snr. Marcellino José Antunes Pi- tbesoureiro, e Antunes Pimenta, como procurador, ou me
ment, que desde esse momento cóllocou-se de maneira bem lbor como a alma, e a vida d'aqueUe templo, onde não se
saliente :J frente dos tl'abalhos. encontra talvez uma pedra que não fosse regada com o seu

No dia 14, d'esse mesmo mez deu-se principio a essas suor.
grandes obras, e com tanta anciedade e gosto trabalhou-se, Os nossos companheiros d'outr' ora apressaram-se a fran-
que no dia 7 de dezembro levantou-se a cumieira, á vista quear esse templo ao culto dos fieis.
de grande conco,rencia, ao som de duas bandas de musicas Ao romper da madrugada de 2i de novembro acol'daram
marciaes, e ao estrepito de muitos foguetes: no dia 14 a os h:Jbitantes d'esse bairro ao som de duas bandas de mu
igreja achava-se com toda a sua coberta prompta. sicas marciaes annunciaodo a solemnidade da benção d'essa

Atorre foi feita á custa das senhoras maranhenses, se0- igreja. O largo, e grande parte aa rua da Palma até ti rua
{lo o sr. Piment:J o auctor, o solicitador, e o executor des- Direita achavam-se enfeitadas com signaes de varias embar
la ideia. cações e bandeiras de diversas nações. Ás 7 boras da ma-

Pouco tempo depois a commissão acbou-se reduzida a nbã benzeram-se os quatro sinos, que receberam o nome
sua mesa, e ao infatigavel SOl'. Marcellino José .Antunes Pi- de São José, o padroeiro da igreja; São Luiz em bomena·
monta, que com zelo sem igual dedi~ou todas as suas ho- gem ao nome do tlosso venerando Prelado, Santa Barbora
ras, desde o nascer até o pôr do sol, na reedificação.d'esta e São Je.ronirno.

• I
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As !) horas da manhã s. cxc. rvm. a procedeu ao benzi- Olugar, onde se projectou construi l-o, era composto de
menta .da igreja, senuo coadjuvado por grande numero de dois terrenos de marinha, um compra'do pela quantia de
sacerdotes: foi testemunha deste acto o presidente da pro- -l4.000aOOO reis, na côrte, em 13 de novembro de 1854,
vineia o dr. Braz Florentino Henrique de Sousa. pela fazenda nacional, representada, em virtuue do 3\'iso do

Em seguida pontificou s. cxc. rvm. a e então ao Gloric, in mioisterio da marinha de 21 de setembro antecetente, pelo
excelsis Deo tocaram os sinos pela primeira vez. procurador fiscal interino elo thesouro nacional, Dr. José

Ao lado esquerdo dá p1lrta principal acbava-se uma guar- Carlos de Almeida Arêas, ao desembargador José Mariani,
da de honra e ao direito a companbia de aprendizes mari- e sua mulher D. Joaona de Meirelíes e Sá Mariani, e sua
nheiros: foi extraordinaria a concorreocia de individuas de cunhada D. Mal"ia de Meirelles e Sá, representados pelo Dr.
ambos os sexos e de todas as ordens sociaes. . José Jansen do Paço. Os vendedcres o houveram por he·

Ao anoitecer queimaram-se algumas peças de fogo artifi- rança do fallecido commendador AAtonio José de Meirelles,
cial, e o'um tran parente leram-se estas pala\Tas : a quem tinha sido coucedido por aforamento perpetllo em

V~, \:'()\\",\U,1\(,\l\, '~'ÚW\\\'V\\\)- e C.\O'\'\l\. 8 de março de 184.l1.
~'~l\ u,1\eV\l~'ii.(), 'h'IJl\ o \)'\'l\'õ\\.. O outro terreno, havia sido concedido em U de agosto

E na verdade só com muita fó deu·se principio a esta de 181~} por aforamento perpetuo a José Tavares de ~Ie·

obra, com muita conslancia continuou-se de que resultou deiros, que foi-delle desaproprindo em virtude do art. \I
o seu termo, tri'umpltando-se ue todos os obstaculos, e com do decreto n. 353. oe 12 de julho de '1845, por sentença
muita !llol'ia, graças a Rel1'gif1O Catholica, que é a profes- do juiz municipal da P vara da capital da provincia de \I
satla no Brasil. de fevereiro de 1857, e a razão de 90,8000 reis por cada

D'ahi em diante até o domingo seguinte todas as manhãs braça, sendo o ofTerecimento feito pelo desembargador pro·
I'esava-se uma missa e âs noites uma ladainha, sempre ou- curador da corôa fazenda e soberania nacional; oITerecimen·
vidas, por grnnde numero de fiei~. to, que foi acceito pelo uesnpropriado e julgado por s&n·

No domingo 28 celebraram-se pela primeira vez abi des- tença do mesmo juiz municipal de 2q· do referido mez de
oito baptisados, sendo alforl'iadas na pia tres crianças por fevereiro. •
acto de generosidade de seus senhores. (Vide relataria. do ministerio lia marinha, 1865.)

Ás dez boras da manhã minisl.rou ahi a mais de 200 pes- O engenheiro André Rebol1ças sobre esta obra, escreveu
soas o Sacramento do Cbrisma S. Exc. Rvm.a, e em segnida e publicon o segninte:;
celebrou-se missa cantada a grande instrumental. A grnnde planta geral que acompanha este relatorio, re-

Esse dia foi de muito contentamento para esse bairro: presenta em escala de '1 por 200 com toda a minuciosidade
tollas as casas achavam-se cheias de pessoas, que tinham o estado actual das obras do dique do Maranhão.
vindo ii festa, ouviam-se duas bandas de musicas no largo, Em Ulna outra estampa acham-se representados na mes·
e nas casas particulares tambem haviam orchestras que exe- ma escala, um perflllongitndinal do terreno em qlle se tem
cutavam lindas composições. de construir o dique, e 7 perfis transve'l'saes do mesmo

Ás 11 horas da noite retiraram-se todos contentes e cada terreno..
um levando saadosas recordações d'esse dia, que d'então A simples inspecção destes dous desenhos dará melhor
em diante ficou perteucendo ii historia do lIlaranhão. idéa das ohras do dique do Maranhão do que a leitura de

A igreja tem continuado a funccionar soo a direcção dos uma longa descripção.
tres membros da antiga commissão, e incessantes cuidados No ex.ame dessas estampas se reconhecera que do d~

do sr. Pimenta. que propriamente dito, ainda não está concluída nem mes·
Dinheiro. -Por cartJ regia de 17 de outubro de mo a excavação, ou completo o movimento de terras. Toda

1812 foi determinado que em cada mez, contando de janeiro a obra feita consiste tão somente nos cáes, despnados ao
de 18t2, se reservasse no cofre da junta da fazenda, lIá revestimento dos taludes do terreno, em que tem de ser
di posiÇão lia Real Erario, a quantia de 25:000~ reis não construidos o dique e os edificios annexos.
derenelo fazer pagamento algum de nenbuma naturesa, sem Infelizmente esses cáes, projectados sem calculas, foram
que a mesma quantia se achasse completamente em cofre.» executados contra os principios mais comesinhos da scien·

Dique.- Foi escolhida parte da praia do convento cia hyclranlica. _
tia Nossa Senhora das Mercês para a edificação desta obra, Não se fez préviamente o calculo do movimento de ter·
por ser o lugar abrigado e fóra da acção directa das ven- ras, de sorte que a area circunscripta pelo~ caes ooustruido5
tnnias, que dentro do porto cau am grande agitação nas está já completamente aterrada; as terras, que forem ex·
agl1as. cavadas para se formar a bacia do dique, terão de ser con·

Em tO de setembro de '18;)3 principiou-se a abrir os ali- duzidas para o aterro do cáes da Sagração ou para qual.
cerces do paredão ext'erior do lado do sul, e em 7 do quer outro ponto, que se tenha de aterrar no litoral do por·
mesmo mez, anniversarío aa Independencia o Imperio, fo· to do Maranhão.
rmIl lançadas as primeira pedras para a sua construcção Ainda que se feche por um caes a pequena enseada, ado
pelo fallecido Dr. Eduardo Olimpio Mac,hado então ii frente jacente aos edificiQs do barão de Bagé, só se obterà por
dos de. tinos desta provincia. essa obra um espaço pa.ra ater~ar de 5,209 metros cllbíco I

Foi e ta obra anctori ada pelo ariso do ministerio de que será preenchido por 4:341 ,31 metros cubicos de terra,
marinha de 7 de janeiro de 1853. medidos em excavação, contando que cada metro cllbieo
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eIC3I"3rlo proàuzirá '1 1U,20 metro cubico de aterro, ao passo littol'al do Brazil proyem da calcinação de conchas: tem to
queo volume total da excavação, necessaria para a construc- dos os caracteres da cal, qualificadas pelos con tructore
tão do dique, detalhadamente representado na q:a estampa, francezes pela denominação de-chal1x-maigre-cal magra.
das que acompanham este relatorio, é de 23.066m,184., me- Não goza essa cal de propl'iedades hydralllica notayei:
Iras cubico.s. repeti no Maranhão a experiencia, que ja havia feito na

Alem d'esse vicio capital do projecto, tem os cáes cons- obras militares de Santa Catharina. Uma :.Imos!ra da me
lruidos defeitos salientes, devidos á sua excavação como Ihor cal, que se vende no Maranhão, amas ada com agua
bem o testemunham as sllperficies curvas dos seus para- pura, e immersa logo depois conseryou-se, sem dar o me
mentos, proveniente~ de terem as muralhas avançado ce- nO!' indicio de pega, desde 9 de julho até 9 de outubro,
dendo ao empuxo das terras, deterioração que os constru- isto é, durante tl'es mezes.
clores francezes denominam-7Jrende d7.J, ventre;-grande Assim, pois, quando muito, pod~rá essa cal pertencer á
numero de pedras do revestimento deslocadas; quasi todas classe das caes, francamente hydl'àulicas de Raucourt de
as juntas pri\'adas da sua argamassa pe~a acção corrosiva Charleville, as quaes só fazem pega de 2 a 6 meze depois
do mar, fendas e sobretudo abundantes infiltrações nos da immersão.
pontos, em que o paramento interior do cáes não está em Tenho hoje plena convicção de que a argila cma, mi, tu
conctato Com o aterro, como isso mui notoriamente aGon- r~rJa á cal magra, proveniente da calcinação de conchas, de
tece perto dos massiços, ainda pOI' acabar, da entrada do que se usa geralmente n'esto paiz não lhe faz adqnil'Ír pro-
dique. priedade alguma notave!. '

Todos esses defeitos provem de duas causas, imperfeição Essa convicção é fundada:
das fundações, e, sobretudo, emprego de argamassas de 1°-No resultado de experiencias directas, por mim mes-
cal commum e barro quando se deveria ter empregado mo feitas no Maranbão e Das obras militares de Santa Ca
nas fundações tão somente argamassas de cimente de Por- thal'ina. Amostras de argamnssas de cnl e argila, propnra
t1and e nreia do mesmo modo que nos paramentos em con- das em diversas proporções desde uma parte de cal parn
lacto com a agun do mar. Quando muito no interior dos uma parte de al'gila, até 6 e 8 partes de cal pnra uma de

. ma siços, a coberto da acção do mar por uma espessura de argila, experimentadas segundo as sabins prescl'ipçües de
om,20'a 0"\30 de alvenaria, construída com boa argamassa M. Vicat, nunca patentearam o menor signal de hytlraulici
de cimento de Portland e areia pura, poder-se-hia usar de dade.
argamassas de cúes bydrlJulicas, bem reputEldas como a cal No paiol, grande modelo francez, que cons,trui em Santa
bydraulica de Theil (Ardécbe). Catharina, não se empregou um s6 punhado de argila des-

E' muito geral o emprego de argamassas de cal e bam:'> de os alicerces, até o fecho da abobada, e o pello resulta
n'este paiz, tanto em obras civi&> como em obras hydrauli- do obtido só me fez fortalecer no firme proposito de com
caso E' isso um err.o grave, que cumpre combateI' desde bater theorica e praticamente um prejuizo tão gel'almente
jA para que não continue a produzir os tristes resultados, arraigado n'este paiz.
que se observam nas obras exteriores do dique do Mara- Repeti essas experienclas no Maranbão; amostl'as de a1'
nbão. gamassps, feitas na proporção ele '1 de cal pàra 2 de argila

As argamassas, feitas com argila só, ou com cal e argila, (é essa a proporção infelizmente usada no càes da Sagra
endurecem pouco, e podem sempre, qualquer que- seja a ção, e em quasi todas as obras publicas da provincia do Ma
sua idade, ser amollecidas pela acção d'agua ou 'mesmo ranhão) e' na proporção de uma parte de cal para uma de
do ar bumido. A argila pura, amassada com uma quantida- nrgila, conservaram-se no mesmo estado, em que as immer
de con'veniente d'agtla, produz uma argamassa, mais ou me- gi, desde 9 de julho até 9 de outubl'o.
nos refractaria' conforme a pureza da argila, a qual é fte- FÓl'a d'agua as argamassas de cal e argila fazem pega
quentellJente empregada nas construcçõcs que tem de]esis- mais ou menos lentamente conforme a quantidade de cal,
lir a altas temperaturas. que n'ellas entra: um pedaço qualquer da massa assim ab-

As argamassas de cal e argila, porem -tão frequentemen- tida, immerso na agua, imbebe-se immediatamente como
te empregadas entre nós, não gosam de propriedades refra- uma esponja e amollece aponto de readquirir o estado pas-
ctarias, como as de argila só, nem ele propriedades bydrau- toso, que tinha a argamassa fresca. .
licas, como vulgarmente se crê. 2°-Na observação do triste estado de degradação, em
, ,Esse eifO provem principalmente' da falsa applicação, quo que se acham os cá.es e todas as outras construcções by
se faz de uma noção verdadeira. O pó da argila, depois de draulicas, nas quaes, pOI' indisculpavel negUgencin, se tem
cosida, v. g. o pó ele telbas e tijolos, introdusido nas arga- empregado argamassas de cal e argila.
massas de cal gorda ou de cal magra não bydraulica, Ibes Os caes adjacentes ao dique do Maranhão foram infeliz
faz adquirir um certo grau de hydraulicidade; obra precí- mete construidoS' com argamassas assim compostas. As jun
samente como uma puzzolana fraca. Mas a argila muda in- las das pedras élo paramento foram tomadas, é verdade,
teiramente de natureza pelo cosímento, e, pOI' dar o pó da com argamassa de cimento, tão imperfeitamente' pOI'em, que
argila cosida propriedades h)'draulicªs ás argamassas de cal já tem ella ·cahido em um sem numero de pontos, deixando
commum, não é razão para que a argila crua produza o mes- exposta á acção corrossiva da agua do mar a argamassa de
mo effeito. cal e argila, que tem sido e continua li ser grandemente

Acal, de que se faz uzo em quasi ioelas as cidades do corroida.
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I Segundo a di visüo j udicim'ia o i\Iearim e ArUl'Y pertencem a
omarca de Vianna.

Um dos primeiros trabalhos, que terá de executar a Na triste historia das obras publicas da provincia do Ma·
companhia que emprehender ·concluir e costear o dique do ranbão o dique occupa o terceiro lugar, pois sendo come·
Maranhão, será sem duvida a reparação desses caes, que çada em 18ã3 foi suspensa em -1861 depois de se ter nelle
dentro em breve, na marcha que vam, estarão completa- despendido 34.0:000~OOO reis.
mente arruinados. - Essés não só nada produzem como ainda fazem aonual-

A collecção de amostras das argamassas de cal bydrauli- mente a despesa de seis a dez contos de reis para ordena·
ca de Alcantara e argila, que foram mandadas immergir dos de guardas; vigias, e sobretudo para as incessantes re·
em iS(H nas immediações do dique do Maranbão, e que parações da ensecadeira I I
acompanllam este relatorio, dão tambem plena prova, que Divisão da provincia.-Compõe-se das
a argila crúa só é nociva á boa qualidade da argamasssa. seguintes:
Todas as amostras se reduzem facilmente a pó com a pres- Divúào civil.-Tem a provincia 8 cidades e 20 villas a
são dos dedos, e isso tanto mais facilmente quanto maior é saber: cidades:-S. Luiz, Alcantara, Tury-assü, Viana, lia·
a proporção de argila, que nellas entra. A capillaridade em pecurú-mirim, Brejo, Caxias e Carolina. Villas:-S. Bento,
algumas das amostras, devida á sua estructura esponjosa, Guijllarães, Cllrurupú, Tutoya, S. Bernardo, Vargem·Grao·
era tão forte, que ellas se achavam ennegrecidas pela ab- de, Anajatuba, Mearim, S. Luiz Gonzaga, Rozario, Icatil,
sorpção do tujuco, algLlmas vezes em uma espessura de Codó, Coroatá, São José dos Mattões, Mirador, Picos, São
nlais de meio palmo. Francisco, Chapada, Barra do Corda e Riachão.
3°~Nos resultados de estudos especiaes sobre a com- Divisão eleitoral.-Divide-se a provincia em doas dis·

pos~ção e a preparação das argamassas, que fiz em França trictos eleitoraes, compondo-se o primeiro dos collegios:
tanto nos trabalhos bydraulicos dos portos de mar, como da Capital, Alcantara, São Bento, São Vicente Ferl'er, Gui·
nas obras dos caminhos de ferro e dos quae& fiz resumida marães, Cururupú, Santa lIellena, Rosario, e Viana:-e o
exposição nas Memorias escriptas em collaboração com o segundo dos do Mearim, Itapecurú-mirim, Vargem-Grando,
meu irmão o engenbeiro Antonio Rebouças, em Marselha Brejo, Tutoya, Coroatá, Caxias, S. José dos Matlões, Paslos
e em Londres nos annos de ,18M e f862. Bons, Passagem-Franca, Barra do Corda, Carolina, Impera.

Em parte alguma vi empregar argamassas de cal e a1'- triz e Riachão.
gila crüa, mesmo nos departamentos da França, em que Cada um destes districtos eleitoraes dá 3 depntados ge
ella é tão abundante como no Brazil, e notoriamente nos ca- raes e to provinciaes. Estes deputados são eleitos pelos so·
minbos de ferro da rede Bretã de Nantes a Chateaulin e guintes eleitores.
ue Nantes a Brest. f° districto :-da freguezia de N. S. da Victoria da capi·

Bem pelo contrario, o caueroo das obrigações (Cabier tal f4.:-da de N. S. d:.: Conceição da Capital-t5:-da doS.
des cbarges) do caminho ue ferro de Nantes e Cbateaulin João Baptista ela Capital 16:-da de Vinbaes 2:"":"-da do Da,
diz muito positivamente no seu ~ 2°, quando se occupa das canga 9:-da do Paço de Lumial' H:·-da de S. José dos
qualidades que deve possuir a areia: Indios 2:-da de Alcantara 38:-:-da de S. João de Cortes

«Le sable sera de moyen grain pur et 'exemfJt de tou,te 20:-da de Santo Antonio e Almas 30;-d~ de S. Bento
matié'l'e' tel'reuse: il sera bien cn'allt á la maill, l1e,s'y at- 33;-da de S. Vicente FerreI' 34.;-da de Guimarães 2i;
fachant 1)OS, etc.) -da do Pinheir0 H;-da do Cururupú 24.;-da do Turr·

Ora _bem claro é que bastaria uma quantidade ínsignifi- assú H ;-da ele Santa fieHena 24;-da do Rosario 18:
cante de argila, misturada ii essa areia para lhe fazer per- da de Lapa e Pias 7;-da do Icatú i2;-da do Periá 5;
der todas essas qualidades, e tornai-a -impropria para en- da de Vianna 21;-da de Fenalva l1;-da ue Monção 17;-
trar na composição das argamassas, quanto .mais fazei-as com total [!'12. -
partes igllues de barro e ele areia corno geralmente se pres- 2° districto:-da do Mearim W;-da do Árary 7; l-da
creye? II de Anajatuba 8;-ua do Itapecmú-miriui 20'-da da Varo

MM. Claudel e Laroque, engenheiros, que reunem conbe- gem-<:irande '18;-da da Cbapadinba 24-;-da do Brejo 22;
cimentos muito variados e uma longa pratica 1Ja arte de -da do Durity 22;-da de S. Bernardo 6;-ela da Totoya
construir, exprimem-se tambem do mesmo modo. 5;-da dos Arayoses 3;-da das Ban;eirinbas 'l3;-da do

«Les sables employés <.i la fabri(jation de mortier do'ivent Coroatá 27;--âa do Codó "18;-ela de S. Luiz Gonzaga i8;
'tre nO/1 lerreux et entiérement depoorvus de matiéres da de N. S. da Conceição e S. José de Caxia~ 23;-da do
anirnales. les quelle' fOl'meraient avec la chaux ua savon so- S. Beneelicto de Caxias 23;- da qa Tresidella D;-da de S.
loble, qui retarelerait la solidification des mortiers: ils doi- José dos Mat!Ões 32;-da ele Pastos-Bons 30;-da de S.
"eot etre I'Ltdes a~t toucher et crier lorsqo'on les serre á la Felix eI~ Balsas 6;-da da Passagem-Franca f7;-da da Man·
maio.» ga 16;-da da Chapada !2;-ela da Barra do Corda 15;-

Parece-me moito necessario que se proce9a quanto antes, ela da Carolina 22;-ela de Santa Thereza 4.;-da do Ria·
olficia/mente pelo rninisterio ela marinha, a cujo cargo es- chão D;-total 4-30. -
tão ainda as obras hydraulicas do imperio, a cxperiencias Divisão j~tdicia1'ia.-A di\'isão jorlicial'ia consta de H
deci iV:.JS obre a argamassas da argila, aum de que fique comarcas, 27 termos e n districtos de paz. a saber: coo
de uma vez para sempre expressamente condemnado o seo
emprego nas construcçõe. Ilydraulica . ,Poupar-se-bia assi'm
importantes SQD1mélS á nação brazileira I
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marcas-Capital, Alcantara; S. Bento, Tury-assú, Rosario, Cortes, Santo Antonio e Almas; i ° e 2° de S. Benlo, Jabu
Vianna, Hapecuru-mirim, Brejo, Alto-Meal'im, Caxias, Pas- tituba, S. Vicente Ferrer, Pinbeiro, Guimarães, Pericuman,..
10s-Bons, Chapada, e Cal'olina. Com excepção da comarca Cururupú, Bacuripanan; iO e 2° do Tury-assú, Santa Hele-
da, Capital, que tem dous juizes de direito da P e 2a ';ara na, Paraná, Rosario, S: Miguel; i ° e 2° do Jcatú, Periá, Via
eum juiz de direito especial do cQmmercio, as outras tem na, Penalva, Maracassumé, Monção, Sapucaia, Mearim, Ara-

I juiz de direito e todas um promotor publico. ry, Itapecurú-mirim, Anajatuba, Picada, Vargem-Grande,
l'ermos.-Capital, Alcantara, S. Bento, Guimarães, Tury- Chapadinha, Brejo, Burity, S. Bernardo, 1utoya, Arayoses,

assú, Rosario, Vianna, Itapecurú-mirim, Brejo, Codá, Ca- l3arreirinhas, Coelá,· Ufllbú, Coroatá, S. Luiz Gonzaga: 'lo e
lIas, S. José dos MatLões, Pastos-Bons, Barra do Corda, 2° de Caxias, Tresidella, S. José dos MaLtões, S. Jose das
o Carolina, Cajazeiras, Pastos-bons, IVlirador, S. Felix de Balsas, N. S.

Com excepção do termo da. capital, que tem dous joizes da Victoria, 1° 3° e 4·° da Passagem-franca, Manga, Cbapa
municipaes da P e 2" var3, senuo este das execuções, e da, Barra do Corda, iO e 2° da Carolina, Santa Thereza, Por
aquelle de residuos e capellas, e um juiz de orphãos, todos to Franco e Riacbão.
os mais tem um juiz municipal letrado, qlle accumub as Divis(10 da gu.anla naC'Íonal.-A guarda nacional da pro
funcçõcs de juiz de orpbãos. "incia divide-se por municípios, contendo 18 commandos

Nos tel'mos de CU[LlrUpÚ, Jcatú, Mearim, Anajatuba, Var- superiores; H> batalhões, '1 corpo de cavallaria, e 1 secção
gem-Grande, S. Bernardo" Tutoya, Coroatá, S. Luiz Goma- de batalhão- do 5erviço activo, 3 batalhões, 13 secções de

- ,<

ga, Passagem-Franca, Chapada e Riachão ba fôro civil e ser- batalhões, 8 companhias avulsas, e 2 secções de companhias
vem os sobsLitutt'S. dos respectivos juizes municipaes e de do da reserva, a saber:
orphãos. O commanclo superior dos municipios da capital e o do

Distric-.tos de paz.-Na capital 3, em Vinbaes 'I, no Ba- Paço do Lumiar compõe-se dos batalhões ns. '1, 2 e 3, e
canga I, no Paço do Lllmlar '1, em S. José dos Jndios 1, da secção de batalhão n. ,1 do serviço acti '0, e do batalbão
em Alcantara 2, em S. João de Cortes 'I, em Santo Antonio n. i e da companhia avulsa n. '1 do da r~serva; o de,AI
eAlmas 2, em S. Bento 2, em S. Bento de Bacurituba 1, cantaf'a dos batalhões ns. 4, f) e 6 do serviço activo; e da
em S. Vicente FerreI' 2, no Pinheiro i, em Guimarães 1, Eecção de batalhão n. '1 do da reserva; o de S. Bento e
em Cllrorllpti -1, no Tury-assú 3, em SrinLa Bellena 2, no S. Vicente FerreI' dos batalhões ns. ,12 6" '13 do sen'iço ac-•Rosario 2, em S. Miguel 1, no rcatú 2, na Miritiba ou Pe- tivo e da secção de batalhão n. 4, do da reserva; o de Gui-
riá I, em Vianna 3. em Penalva -1, em Monção 1, no Mea- marães e Santa Helena { dos batalbões ns. 7, 8 e 9 do ser
rim l, no A.rary 2, no Itapecurú 1, em Anajatuba 3, na Var- viço activo e da secção de batalhão n. 2 e da secção de com
gem-Grande 1, na Chapadinba 1, no Brejo 1, no Bnrity 1, panbia n. 'Í do da reserva; e do Cururupú e Tory-assú 2 dos
em S. Bernardo 1, na Tutoya i, em Arayoses '1, Das Bar- batalhões ns. W c H do serviço activo 0 da secção de ba
reirinhas 1, no Codó 2, no Coroatá 2, em S. Luiz Gonzaga talbão n. 3 e companhia avulsa n. 2 do da resel'va; o do
.I, na cidade de Caxias 2, Qa Tresidella 'I, em S. José dos Rosario e Jcatú dos batalhões ns. i 7, 18 e 45 elo serviço
Mattões 1, em S. José das Cajazeiras '1, em Mirador 1, em activo e das companhias avulsas ns. 4· e 5 do da reserva;
Pastos-bons 1, em S. Felix de Balsas 1, em Picos 1, na o de Viana, Mearim e Monção dos batalhões ns. 14, 42, i 6
Passagem-franca '1, em S. Francisco '1, na Manga 1, na Cba- e 15 do serviço activo e das secções de batalhão ns. 9 e
parla 1, na Barra do Corda '1, na cidade da Carolina 2, na tiO do da reserva; o do Itapecuru-miri,m e Anajatuba dos
Imperatriz I, e no Hiachto 2. batalhões ns. i 9 e 35 do serviço a~tivo e da companhia

Divisão adnl1·nist-rativa.-Divic1e-se a provincia em 36 avulsa n. 6 elo da reserva; o da Vargem-Grande dos bata
municipios, a saber: Gapital, Paço do Lumiar, Alcantara, S. lhões ns. 20 e 2i do serviço activo e da secção de batalbão
Bento, S. Vicente FerreI', Pinheiro, Guimarães; Curllrupú, n. 12 do da. res~rva; o do Brejo dos batalhões ns. 32 e 33
Tury.assu, Santa Helena, Rosario, Jcatú, Miritiba, Vianoa, do serriç.o activo e do batalhão n. 2 do da reserva; o de
Monção,-Mearim, Arary, Itapecurú-mirim, Anajatuba, Val'- S. Bernardo do hatalhão n. 41 e do corpo de cavaIlaria n.
gem-Grandé, BI'ejo, S. Bernardo, Tutoya, Codó, Coroatá, -I do serviço activo e da secção de batalhão n. 7 elo da re
S. Luiz Gonzaga, Caxias, S. José dos MatLões, Pastos-bons, serva; o da Tutora dos batalbões ns. 3~ e 4!1, do serviço
Passagem-franca, Manga, Chapada, Barra do Corda, Càro- activo e da secção de batalhão n. 8 do da reserva; o do Co
lina, Imperatriz e Riachão. Lló, Coroatá e S. Luiz Ganzaga dos batalhões ns. 22, 23 e

Divisão polt'cial.-A divisão policial da provincia consta 38 do serviço activo e da secção de batalhão n. -13 e das
~e 27 termos e U districtos, havendo em cada termo um companhias avulsas ns. 3 e i'1 do da reserva; o de Caxi'as
delegr.do e em cada districto um subdelegado de policia, e S. José dos MatLões dos .batalhões ns. 24, 39, 40 e 25 do

Termos: Ca'pitat Alcantara, S. Bento, Guimarães, Curu.- serviço activo e do batalhão n. 3 do dá reserva; o de Pas
rupu,'Tury-assú, Rosario, Jcatu, Vianna, Mearim, Itapecn- tos-bons dos batalhões ns. 26 e 27 dó serviço a1;tivo e da
Iii-mirim, Anajatuba, Vargem-grande, Brejo, S. Bernardo, secção de batalhão n. 5 do da reserva; o da Passagem-fran
Tuloya, Codá, Coroatã, S. Luiz Gonzaga, Caxias, S. José ca e Manga dos batalhões ns. 28 e 29 do serviço activo e
dos Maltões, Pastos-bons, Passagem-franca, Chapada, Bar-
ra do Corda, Carolina e Riachão. 1 Segundo a divisão judiciaria de Santa Helena pertence á co-

D· t . 'L . 10 2'" 30 d . I' V' b B P marca do Tury-assú.
IS fie os .-1" a caplta. 10 aes, acanga,. a- 2 Segundo ti divisão judiciaria Cururupú pertence á comarca do

ço do Lumiar, S. José dos Jndios, Alcantara, S. João de Guimarães.
\

mcc. Vl. 1-24.
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da secção de batalhão n. ti do da rcsen a; o da CLapada e e -I cadeira, S. José dos Mattões, ,I delegacia e f cadeira,
Barra do Corda dos batalhões n. 30 e 43 do serviço actiyo S. José uas Cajazeiras, i delegacia e 2 cadeiras, sendo uma
e da companhia avulsa n. 9 e da secção de companhia h. 2 do sexo feminino, Pastos-Bon's, 'I delegacia e 2 cadeiras,
da reser"a; o da Carolina, Imperatl~iz e Riachão dos bata- sendo 1 do sexo feminino, Mirador, 1 delegacia e 2 cadei·
lhões os. ::lO, 37, e 3i do serviço activo e da secção ele ba- ras, sendo uma do scxo.feminino, ::l. Felix de Balsas, i de·
talhão n. -11 do da reserva. legacia e 2 cadeiras, senào urna do sexo feminino, Passa·

Divisão l1'l{eraria.-Divide-se a provincia em 60 delega- gem-Franca, 1. delegacia e 2 cadeiras, sendo uma do sexo
cias de instrucção publica e ,I1(t- cadeiras de primeiras le- feminino, Manga, 1 delegacia e 2 cadeiras, sendo uma do
tras, sendo 67 do sexo masculino e If5 dI) feminino, a sa- sexo feminino, Chapada, 1 delegacia e 2 cadeiras, sendo I
ber: Capital 3 delegacias e 6 cadeiras, sendo 3 do sexo fe- do sexo feminino, Barra do Corda, 1 delegacia e 2 cadeiras,
minino. na casa dos educandos uma cadeira, e 1 delegacia, sendo uma do sexo feminino, Carolina,. -I delegacia e 2 ca·
no Asylo de Santa Thereza ,I cadeira, no Recolhimento 1 deiras, sendo uma do sexo faminino, Sant.l Tbereza oa 1m·
cadeira, Vinhaes ,I cadeira e 1 ~elegacia, Bacang::l .. delega- peratriz, '1 delegacia e 2 cadeiras, sendo ulDa do sexo re·
cia e .. cadeira, Paço do Lumiar 1 delegacia e 2 cal1eiras, minino, Riachão, '1 delegacia e 2 cadeiras, sendo uma do
sendo l1Im do sexo feminino, S. José dos Indios 1 delega- sexo feminino.
cia e ·1 cadeira, Alcantara '1 delegacia e 2 cadeiras, sendo Divisão ecclesi!lst-t'w.-Divide-se a província em 53 fl'e
uma do sexo feminino, SJo João de Cortes, 'I delegacia e 1 gnezias, tendo cada urna o seu respectivo parocho, a saber:
cadeira, Silnto Antonio e Almas, '1 delegacia e ,I cadeira, S. N. ·S. da Victoria, N. S. da Conceiç,ão e S. João Baptista da
Bento, '1 tlelegacia e 2 cadeiras, sendo uma do sexo remi- capital; S. João Baptista de Vinbaes, S. J~aquim do Bacan·
nino, Macapá ,I delc~gacia e 1 eadeira, S. Vieente FerreI' ,1 ga, N. S. da Luz do Paço do Lumiar, S. José dos Iodios,
delegacia e 2 cacleirils, sendo uma do sexo feminino, Pi- S. MatL1ias de Alcantara. Santo Antonio e Almas, S. João
nheiro -I delegacia e 2 catleiras, sendo uma do sexo femini- de Cortes, S. Ben~o, S. Bento de Bacuritl1ba, S. Vicente
no; Gnimarães .. delegacia e 2 cadeira, sendo uma do sexo Ferrer, S. Ignacio do Pinheiro, S. José de Guimarães, S.
feminino, Genipauba 'I delegacia e t cadeira, Cedral1 tlele- João do CUl'l)t'Opu, S. Francisco Xavier do Tury-assú, San·
gacia e 1 cadeira, Colonia de Sanl;a Isabel ,I tlelegacia e .. ta Helena, N. S. do Rosario, N. S. da Lapa e Pias, N. S. da
cac1eir::l, Cut'Orupú 1 delegacia e 2 eadeiras, sentia uma do Conceição do Icatú, S. José de Miriliba. N. S. da Conceição

I •

sexo feminino; Cachoeira -I delegacia'e 1 cadeira; TlJry-assú tle Vianna, S. José de Penalva, S. Francisco Xavier de Mon·
i delegacia e 2 cadeiras, sendo uma do 'sexo feminino; Ca- ção, N. S. de Nazaretb do Mearim, N. S. da Graça do Ara·
1'utapera, i delegacia e .. eadeira, SaJ)t~ Helena, .. delegacia ry, N. S: das Dores do Itapecuru-rnirjm, Santa Maria do A·
e 2 cadeiras, sendo uma do sexo feminino, Rosario, 1. dele- najatuba, S. Sebastião da Vargem-Grande, N. S. das Dores
gacia e 2 adeiras, sendo ·uma do sexo feminino, S. Miguel da Cbapadinba, N. S. da Conceição do Brejo, Santa Anoa do
i delegacia e 2 cadeiras, sendo uma do sexo feminino, Icatú Burity, S. Bernardo, N. S. da Conceição tia Tutoya, N. S.
2 delegacias e 3 cadeiras, sendo uma do sexo feminino, Mi- da Conceiç,ão dos Arayoses, N, S. da Conceição das narl'ei·
ritiba, ,I delegaci~ e 2 cadeiras, sendo llma do sexo femi- rinbas, Santa Rita do Codó, N. S~ da Piedade do Coroala,
nino; Vianna, -I delegaeia e 2 cadeiras, sendo uma do sexo S. Lui'z Gonzaga, N. S. da Conceição e S. José de Caxias,
feminino, PeDalva, 1. delegacia e '1 cadeira; iYJaracassumé, 1. S. Benedicto de Caxi~s, N. S. de Nazaretb da Tresidella, S.
delegacia e 1. cadeira, Monç,ão, 1. delegacia e 2 cadeiras, sen- José dos Matt()es, S. Bento de Pastos-Bons, S. Felix. deBal·
do uma do sexo femini.no, Boa Vista, 'I delegacia e -I çadei- sas, S. Sebastião da Passagem-Franca, N. S. da Conceição
1'a; Meal'im, 1. delegacia e 2 cadeiras, sendo urna do sexo da Manga, Senbor do Bomfim da Chapada, Santa Cruz ria
feminino, Ar3ry, 1. dei gacia e 2 cadeiras, sendo uma do Barra 10 Corda, S. Padro de Alcantara da Carolina, Sanla
sexo feminino, Itapecurú-mirim, 1 delegacia e 2 cadeiras, Thereza (la Impe:-atriz, e N. S. do Nazareth do Riacbão.
sendo uma do sexo feminino; Anajatnba, -I delegacia e 2 Disiu1.os. -D. Antonio de Saldanba da Gama dis
cadeiras, sendo uma do sexo feminino; Vargem-Grande, 2 se em HS de março de 1.805, «que nesta cida.de appal'ece·
delegacias e 3 cadeiras, sendo uma do sexo feminino; Cha- ram algllns exemplares da obra intitnlada-Allegaçuo jUl'i·
padinha, ,I delegacia e 2 cadeiras, sendo uma do sexo femi- ridica, em que se mostrava que são do padroado ela corô3,
nino; Brejo, '1 delegacia e 2 cadeiras, sen.do nma do sexo e não da Ordem de Christo, as igrejas, dignidades e benefi·
feminino; Nazamth, .. delegacia e t cadeira; Ponte-nova, 1. cios elos bispados do Cabo Bojador para o sul, no qual se
d legacia e 1. cadeira; Burity, 1. delegacia e 2 cadeiras, sen- comprebendem os bispados de Cabo Verde, 'São Tbomo,
do uma do sexo feminino; CurraLinho, 1. delegacia e 1 ca- Angola, Brazil, India até China, e põe em duvida se o di·
eleira; S. Bernardo, i delegaci~ e 2 cadeiras, sendo uma do reito de cobrar disimos pertence ou não aos senhores reys
se:w feminino, Tutoya. 'I delegacia e 2 cadeiras, sendo uma de Portugal, e se para isso tem ou não os neeessarios tilu
do sexo feminino; Arayo"es, '1 delegaci3 e 1 cadeira; Bar- los ou previlegios.»
reirinhas, 'I delegacia e 2 cadeira,s, sendo uma elo sexo fe- Mostra-se grandemente assustado o governador, e julga
miQlno; Coc16 1 delegacia e 2 cadeiras, sendo Lima do sexo muito prejudicial «que semelhantes doutrinas grassem n'es·
feminino, Coroata, ,I delegacia e 2 cadeiras, senLlo llma do te paiz.»
sex.o feminino, S. Luiz Gonzaga, '1 delegacia e 2 cadeiras, Dócas .-Pelo ministerió da agricultura foi expe·
endo uma do exo fuminino, Caxias, 2 delegacias e 4 cadei- di do o decreto n. 4541 de 20 de julho de ,1870 conceden·

1'as, sendo dua do sexo feminino, TI'O idella, 1. delegacia do a companhia, que os engenueiros André Rebouças e
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Raimundo Teixeira Belfort Roxo organisarem, auctori ação nb10, e o moroso sy tema ahi seguido no movimento das
para construir uma dóca no local, em que se acha a capi- mercad.orias I E no commerciooo tempo é tudo, «1'ime is
tania do porto n'esla provincia, e concluir o dique, segun- money» dizem aCJl1ellcs que por sua actividade e por seu
do aplanta geral firmada n 10 ele agosto ele '18G7. subido grau de iniciativa individual, se acham ti testa do

Esta companbia, cojo fundo capital sera de 2;OOO:OOOa, commercio do mundo I
deren\ ser incorporada dentro do praso de dois anno~, coo- De tudo iSlO ~oesulta que um navio de DOO toneladas gas
tados da data da promulgacão do decreto de concesgão, sob ta no Maranhão ele 20 a 2ã dias para descarregar e de 20
pena de cauucar esta sem mais formalidade. a 30 para carregar.

Depois de organisada. e approvados sous estatutos, prin- Quando funccionar a dóca, qoe pretende construir a com·
cipiarão as obras no praso de seis mezes, <lS qoaes dentro panhia, um navio de 500 toneladas descarregará, atracado
do de cint;o ;mnos improroga\'eis deverão estar concluidi.ls. aos caes adjacentes a terra, quando muito em tres dias; e

Será obrigada a constnlir uma dóca pelo typo das mc- carregará em cinco, atracados ao molbe, que deve fecbar a
Ihores de Londres, conservando-a com profllndidade neccs- baci'a da doca LIa lado do rio Bacanga.
saria á floctllação, em toda a maré, de navios do calado de Na descarga L1e um navio de õOO toneladas empregam-se
cinco metros, e a concluir o dique com dimenções suficien- 30 alvarengas, que se a\ogão a S~OOO rei por dia. Cada al
tes para a reparllção de navios, que tenham até SO metros varenga é tripolada pelo menos por quatro serventes.
de comprimento, e cinco de calado, c munil-o do todos os Toda esta extraordioaria despeza economisaroá o commer
mecanismos e nten ilios Ilara o seu costeio nas /helbores cio do Maianhão com a construcção da uoea; os n<lvios en
coodicções, sob os onus e vantagens especificadas nas clau- trarão na bacia durante a preamar e farão encostauos aos
SItias, que baixaram com o mesmo decreto, e que se acbão caes, como .se estivessem em um lago artificial. todas as
impressas no n. '144, anno IX, doo Diario O/ficial do lmpe- operações de carga e descarga, que serão acceleradas pelo
1';0 do Bru.zil, de 23 de junbo, e aqui reimpressas no Paiz emprego de guindastes, de \;ias ferreas e de todos os ap
nq 88 de 'IOde julbo de 1870. parelhas uS3dos nas mais bem servillas docas ela Inglaterra.

Oengenheiro André Rebouças em muitos artigos, que O governo fica tambem desobrigado pela construcç.ão e
eSCI'eI'BO a respeito d'esta obra, citou as seguintes vanta- pelo custeio da doca do .Maranbão POI' uma companllia, de
gens. fazer o serviço das capatazias dessa aI fandega .•«A construcção de uma d6ca no local da capilania do Todas as construcções executadas pela companhia passa-
parlo e dos cáes adjacentes, rectificando a margem direita rão com o seu material para o dominio do Estado findos
do Bacanga, conc.orrel'á provalmente com as rossegagens os õO annos do previlegio, exceptuando-se tão somente as
para aprofundar a -barra do Maranbão, qooe, no entanto, que forem feitas fóra do capital garantido de 2;000:0006 ou
como ficon demonstrado no '1 0 artigo é suficiente para en- nos ultimas de~ annos do privilegio.
Irada dos maiores navios mercantes e de goerra. O capital garantido ele 2;OOO:OOOi~000 sed assim prova-

Pela const~ucção de uma dQca no Maranhão nas condi- rclmente despendido pela companhia.
ções da proposta: flca o governo imperial desobrigado de Construcção da dóca .
conslruil' uma All'andega no Mi.lranl1ão. A companhia Obl'i- Edificio da dóca o.. o' .. o' .
ga·se mesmo a dar no edificio das dócas uma sala para uso C.onelusão do dique das Mercês. o' .
dos empregados da alfilndega que forem encarregados de Material para a desobstrucção do porto.
fi.calisar o movimento das mercadorias e de arrecadar os Despesas de admiúislração durante os
direi los do Estado. . tres annos de construcçoão. , oo.... o. o. . . DO:OOO;$OOO

Serre presentemente de alfand'3ga um \'elho predio, com- Depesas imprevistas .... ,. o. . . . . . . . . l)O:OOOtlOOO
prado em 1858 á extincta companbia do Gram-Para e Mara- Somma 00 capital garauticlo o 2;OOO:000aOOO
nhão. Está situado em becco estreito e tortuoso a mais de Donativos volun.tarios.-Durante o go
200 melros ou de 100 braças do mar, ou da ponte em que verno da metropole introdusio-se no Brnzil impostos sob
se faz o desembarqne das mercadorias. capa de donatiVos voluntarioso

Ocaminlw que conduz da alfilndega ::i ponte de descarg<l, No tempo de D. João V lançou-se um desta especie soo
oorlad<l transversalrriente pela roa da Eslrella, é de todas as bre todo o Brazi! para p3gar os dotes e mais despesas tlos
do Maranhão, a de transito mais activQ, principalmente nes- casamentos dos principes portuguezes e bespanboes.
se ponto pela visinbança ela praça do commercio, do banco, Ao Maranhão o gorernador João da Maia da Gama, de
e da propria alfandega I rigindo-se á camara para esse fim, fez-lhe saber, que S. M.

A ponte fica a secco de meia maré em elianle, de sorte com.o senha!' absolltto, e.âgict (lús 7)0/105 das conq~tislas 'Um
que as alvarengas encalbão. e a mar parte das vezes, a des- donativo vol-untctn'o para aliviar o Erario dos grandes em·
carga termina a secco. A conducção das mercadorias dessa penhas contrahidos por aqoelle motivo.
ponte ao edificio do alfandega, se faz em carros pu,xados Annos depois pediram os babitantes de São Luiz a gra
paI' bois!! Só com e§se serviço despende o Estado anno- ça de ~er aliviados elo resto do encargo, 31egaodo serem os
mente '12:000aOOO II mais pobres e misel'aveis de toda a America, mas o succas-

DilJicilm~Dte se pode imaginar os inconvenientes de toda sol' do rei opulento e edificador indeferiu-lhes o pedido
a sorte, e sobre tudo o tempo precioso que fazem perder pela provisão de IOde junho de t 7ã3, sob o unico fnnda
ao commercio o deerepitoso estado da alfandega elo Mara- menta de não estar ainda completa a quantia promettida.
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